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SENADO FEDERAL 

Primeira -•· sessão , . da undeoima legislátm·a do . Congresso . Naoional 

109·· SESSÃO, ®M 1 DE OUTUBRO DE 1921 
. . - , ./ I 

. PRESIDENCIA DO SH. ,A. AZEREDO, VICE-PRESIDEN'l'E 

· 1A:'s 13 e •1!12 horas abre-se a sessão. a que ccincorren1 os 
Sr::;. : A .. Az·eredo, :Cunha Pedrosa. Ab<dias N erves, Hermene
gildo de :M·oraes, Alexandrino ele Atle:aca·F:; Silverio Nery, Lopes 
Gonçalves. Jus·Lo Chermont, Indio /do ·Brasil, José Euzebio. 
Costa Rodrigues. Jàão · Thomé. Benjamin Barroso. Francisco 
Sá, Elóy de Souz·a, .João Lyra. Tobias Monteiro, Anfonio Massa, 

. Venancio Neiva .. Eusebio de· Andrade. Araújo Góes, t:\nLo1lio 
1\iuni'z. Moniz Sodré. Bernardino Monteiro. .Jeronymo Motl
teiro, ':Miiguel de ·Carvalho, ·Paulo de Fr.onthi, Irineu Machado,-

·- Sampaio Corrêa. Alfredo Ellis. Alvaro de Carvalho, José Mur
tinho; Pedro Celest,ino, Carlos Cavalcante, Genoroso .Marques, 
Laura Müller, Vidal Ramos, Felippe' Schmidt, Carlos Bar
bosa e :Vespucio de· ~·Uneu, (H) . ' o · o o . · 

. 1De1xam de comparecer · com causa ol ustifwada os Srs.: 
Mendonça Martins. Godofredo Viannao Felix Pacheco. Ant,o
nino Freii·eo· Carneiro da Cunha, l'ilanoel Borba, -Rosa e Silva, 
Oliveira. V_àllaldão, 9:qncalo Rollemberg, ~iqueira de Menezes, 
.Ruy Barbosa, Marcrho de Lacerda, Nllo Pe~:anha. Modesto 
Leal, Raul Soares. 'Bernardo I\:f.onteiro, Francisco Salles, Adol
pho Gordo. Ramos· Caiado, Xavier da Silva .e Soares dos San-
tos (21) . ~: - · ·· · · . · · . ~ 

. J~' ·lida. pôs La· cm discüssão e :;cm . rec.lamacã·o a:ppro-
vada a a:ctà da sessão anterior. · · 

O S~ o~ 1 ~ Secr-etario dá · conta do :;eg-uintc 

·.EXPEDlliNTE 
Offíc,ios: ' , 

Do Sr. '1'' Sec1·cLario da Gamara dos Deputados, rcmet
Lendo as se~üintes . . ......... 

'l>l·ÜJP.ÕS!ÇÕES . 

N.· 80- i92i 

·. O Congresso Nacional. decreta: . . . 
Art. L' Fie~ o .Presidente da Republica autorizado a abrir 

:0: P.t'-edito de ·•·18·:968$93i ··,para · o_ccórt:e!' ao :pagam'éntq ·do . que 
. . I . . ··.· . . ... .·· ' ·-

1 S.~ -.:v,o;.· .:vr •. · .··. . . .· . ' 1 
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6 devido ao Dr. Oscar Frederico de Souza cm virtude de 
sentença judiciaria. . ·· ' . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 29 de setembro ·,de 1921. 

i.!lrnof{o Rod1'igu.es de Azevedo. Presidente. - .José Augusto 
Bez_e1·ra de illedeú·os, 1" Secrctàrio. - Costa Reao, 2" Sccrc..; 
LariO. - A' Com missão de l''inancas. 

N. Si - 1921 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." Pica o Poder Excculivo aulol'izado· a .abri·e :pelo 

Ministel'io da· Jus loiça e -Neg•ocio;o Interiores o. ·credito cs·p·ecial 
de 68:000$, destinado ao pagamento das. ultimas despezas ela 
Commi.ssão de J;.!mites entre . os Esiaidos do Paraná c Sam ta 
Catharma, relatrvas a gratificações aos engenheiros da com,
míssão e <Í impressão de relatarias. plantas e photographias. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em éontrario. 
Gamara dos Deputaclos, 29 de setembro de 1921. 

A·,·nolfo Rodrigues de Azevedo, •Presidente. -· .José Augusto 
Bezc1'ra ele Jlledetros, 1" Secretario. - Costa Reao, 2• Secre-
tario. - A' Commissão de Finanças. · 

N. 82 - 19·21 

O Congresso Nacional resolve: -.. 
Art,. 1.• Fica o Governo autorizado a prolongar a linha 

i.clegraphica nacional.clc Lavras a Carmo do Rio Claro, pas-' 
sando por ViUa Nepomuceno, Dôres da Boa Esperanca e Tres 
Pontas, em Minas Geraes, com os recursos da verba que para 
fins identicos figura no orçamento da Viação para o exercício 
de HJ21. , . . . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrar1~... · 
Gamara do~ Deputados. 29 de setembro ele 1921. -

A1·nol{o Roclr-iaues de Azevedo, Presidente. - .José Augusto 
Beze1'1'a ele Medeiros. 1• Secretario. - Costa Rego, 2• Secre
tario. - A's Commi'ssões de Obras Publicas e Emprezas Pri
vilegiadas e de Finanças. 

N. 83 - 1921' 
O Congresso' Nacional resolve: 
Arl.. 1.• Fica o 'Poder Ex:ecut.ivo autorizado a modificar o 

projecto e-areamento do porto de Paranaguá, de. cn,jos melho
ran1entos é concessionaria o Estado do Paran.á, e:r.-vi dos de
cretos ns; '.12 .1.77 c ·12. 590. de l de agosto de 1!H7. 

Art. 2." As obras c mélhoramcntos do alludiclo por Lo te
rão inicio dentro de dous annos, .a contar da data _ela presente 
1 c i . 

ArL 3." Revogam-se as clisposir;õcs· em contrario. 
Gamara elos DcpuLados. 2o ele .setembro ele , 1021. 

A1•nol(o Rodrianr.8 de A'ze~Jedo. Pres1dente. - .Tose Awntsto 
l3ezl]1'1'a de ·llfedei·ros, ·i• Scr.retario .. - Cosl,t Rego, 2" Sccrc- · 
Lario. ___; A' Commissão do F.ü.ancus. · 

I• 
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O Sr. 2" Secretario declara que )lã o ha pareceres. 

O Sr. Irineu- Machado C*) - ·Sr. Presidente na minha 
oração ele hontom, cm sua u!Lima parto, levando 'a prova de 
mi~1 h a ~rg·un~enta~:ã·o ao maximo ela evidencia que n, logicu. c 
a mtol!Jg·cncut humana podem conceber c admittir, mostrei 
que a emenda pot' mim apresentada.. limitando o prec.;o dos 
alug'lWJ'cs, não ora um al;tenLado ao princir)io do respeito ao 
direito ele proprindadc consagt·ado mL nossa Constituição. 

A lei arg·rnLina., . que poz semelhante· ou idcnlica limila
~;ão ao preço elos alugueres, Lambem ú decretada cm um paiz 
onde o prin~ipio do respeito ;i propriedade e·stá nos costumes, 
nstá na Constituição. 

Muito mais rigorosa elo que a ConsLituiç;.ão Brasileira ó 
::. Argentina, na parte em que mantém o princit)io da 'garantia 
da propri eclacle. · 

Emqu.anto a n'ossa Constituição .se limita ·a fazer a decla
rn,~fio de que o direito ela propriedade ó mantido, salvo a des
a,propriação por necessidade ou utilidade publi'cas. mediante 
wclemnização prévia, a Conslittti(:ão ArgenLinn, esLttbeleee llUC 
a propricclu.cfc é inviolavol. e 111~.nhum habitante da 'ilação pode 
della so1· privado scnüo .cnr virtude de sentença funda,cla em 
lei. J~niquanto as nossas le1s têm .admittido 'que, com o simples 
deposito, feito pelo· poder·. publico, da quantia da indemnização 
arbitrada pelo Juiz, a aclminisLt'ação entre na posse elo bom 
CXfH'OfJI'ia.do óu que se pretende. expropriar, a lei argentina não 
o permittc senão depoi~:; ele setitença final. Mais ainaa: em
quanto as n9ssas tra·diçõcs,. a. i nLer.prctaç!ão cló nosso texto 
DonslituLici-onal, a leLra da nossa Constituição, a lição dos ·no·s
!-0!!1 interpretes teern · admmittido ao poder publico,. por in
lermccli o dos seus a:;enLes. o usu das roquisiç;,ões- militares. a 
tci ar.gonLina, o, Constituição arg.entina. dispõe categorica.mén
te. no· seu art. -17: «Nnnhuma eorporauão armada. póclc :fazer· 
roquesições nem exigir auxílios ele especie alguma» .. Vê-se 
que. o uonceilo ·de propriecl"aclc,. na Hepublica Argentina,, ;ó 
muito maie conservador, é muiLo mais cxLricto, é muito mais , 
rigoroso do que o que e!stú. na Constituição Brasileira. . 

Na Suissa. onde tambcm ·Se votou. em 20 de fevereiro do 
anno passado,· uma lei mandando to1Í1ar por base. os pr_eç.çs 
r:i-l:iximos vig1~ntcs cm 31 de dezembro de .1917, a Constrtm
Pão suissa )gualrnenLe garante a propriedade, di&pondo que 
i~ Confederação só pócle or.clenar ·a clesapropria,ção, mediante 
jusl:l indemniza~.ão. · . · · .· · · 

Trata-se do um principio universal, Lra~a-sc !lpenas de 
manter na,s consi.Hui'()ÕOS aquillo ClUC a revolução tri!JIDp(:tanl.e 
já tinha constl'g'rado, qtrundn demoliu o poder absoluto dos 
Reis, dos Senhorc&. elos que in"lpunhatn. dos que tiravam. elos 
qun disceecionut·inmente espoliavam ou confiscavam os .. bens 
t'lheios. · · . . . · . .. '" · 

NiLO .p{ldo. pois .. o eoneoi lo de propriedade ser. intcrprrta
do senão rJe aeeúrdo eom a . eouel'pção elos tempos, de 
accôrclo com as k~~~as correntes no momento, do ::LCcôrdo. com 

(•) Não foi -x-evil:;tn pelo orador. 

' ' 
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a rovolucão operada ua ac~,;ão 1 poliLica dos povos, de accôrdo 
com a, evoluoão jurídica consagrada nos textos das leis. 

Viu o Sena.do que, ·como na Argentina e na Suissa, tam
bem a disposição da Constituição elo Uruguay garante o di
reito de plenitude da iíropriedade; ·c o Uruguay considerou 
a lei que limita,va o lucro, o beneficio, um attentado aos seus 
dispositivos constitucionaes. 

·· O pensamento,. a origem histqrica deste arLigo constitu
cional que ,garante à propriedade é a protecção do direito pa
trimonial contra o S,ssalto ào poder politico, que pretende 
transferir ·das mão·s de um possuidor, que assim se empobre
ce, a forbuna de outro, de quem o ·senhor e poderoso se apro-
pria no momento. · 
'· Foj, pois, uma limiLacão ú ganancia do poder com o in
'tuito de impedir que enriqueçam, cada v.ez mai.s, 013. indivíduos 
que detêm o poder ou teem a força nas mãos. Foi o mes
mo pensamento honesto que, através de todos os tempos, de 
todas as religiões, tem ditado ·as restric(llões ao exercicio do 
direito ode commerciar, de praticar qualquer profissão.. Assim 
eomo o pensamento e a origem 'desses dispositivos constitu-:· 
cionaes ~ a necessidade da garantia .patrimonial contra o as
salto, assim tambem ·-::~. limitação do preço ó traduzida. nas 
rormulas modernas,· na legislação contemporanea, como limi
ta(lão de lucros, lim~tação de beneficíó, participação . de 
lucros. e a,ssim por diante. E' a consagração de um prin
cipio ·de ordem social p·régado pol' todos os escriptores de 
·direito, por todos os jurisconsultos, e consagrada em todas as 
1·eligiões. . . . · . · 

O eombate á elevacão excessiva dos. alugueis foi, em toda 
a parte. coUocada, · ·COU10 bem o collocou o eminente Senador 
Godofrei:Io Vianna, na Commissão de Legislação . e Justiça, 
como o combate não só ao assalto de um direito, mas· ao, 
abuso delle. · : · 

O Senado, onde tantos amigos teem o estudo da historia e 
a philosophia, bem conhece toda a historia da usura e das ten:.. 
tativas dos legisladores para reprimil-a e cobibil-a. 

Já di&se hontem que o pensamento e os fins das leis 
nunca. f•)ram, nunca pretenderam ser- a restituição completa 
de :to.dos os homens às virtudes e ao r~_speito dos ;p.rincipíos 
religiOsos e moraes. , 

As leis não são sinão os meios e os processos de que se 
servem os homens de Estado e o Poder Publico para, nas suas 
tentativas de melhorar e corrigir a espccie ht1mana e os. seus 
desvios, diminuir, resLiíngir e eer.ccar a l)ratina de crimes c 
abusos. - . · ·.. . · · · 
. D'ersdc os romanos, os 1extos de leis começaram a consa-
•grar sanccões ·civis e penaes conlra a ·usura nas suas diversas 
modalidades, dessas que tocam mais directamente a ordeni 
pul:1Iica com -o assignalar, com o evidenciar· o esc:andalo do 
a:buso dos ricos, · dos poderosos, do::; pluto·crabas, .que não se 
.pejam e não recuam de ganhar ·.Cortuna c de augmentar o seu 
patrimonio exactamente á custa daquillo que é mais primordi
alment!?, mais essencialmente necessario á subsistcn:cia, á vida. 
do homem. ' . · 

Assim, quando as leis romanas consagraram o principiei 
ela repressão civil e penal contra a usura, não faziam mais do · 
que repetir os ensinamentos . das r~lig_iões hebraicas· que se 
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tinham preoccupado, talvez, quem sabe? reproduzindo o ensi
namcmo das remotas, no tempo e no espaço, religiões dqs 
110Vos úl'ientaes, em reprimir os abusos do capital, do poder, 
dn dinheiro contra u desigualdade do nascimento, contra o 
infortunió que póde bater, flagellar mesmo os homens mais 
esforçados no trabalho, mais honestos no exercício da sua 
profissão. 

De modo que o pensamento das leis sociaes de hoje já se 
encontrava esboçado nas. antigas leis de ordem' social que for
mam a cellula, o berço da actual legislação social.- E' o de cor
rlgir um pouco as injustiças. da sorte. e o de temperar, ~om 
m.edidas de naturezas civil e penal, os que se valem dos bene
ficias da fortuna contra aqúelles que sãQ feridos pelo desastre 
e pelo :flagello da desventura. • 

V. Ex·. mesmo, Sr. Presidente, ao assumir a presidencia 
desta casa, em uma bella oração repassada de tantos e tão no
bres per1samentos de reparação social, em um dos seus grandes 
arroubos de eloquencia. que foram tão alto quanto os nobres 
impulsos do seu coração costumam levantar sua alma, 
V. Ex. aconselhou como uma das necessidades da vida 
comtemporanea a cooparticipação do homem do trabalho nos 
beneficios, nos lucros do patrão. 

Uma das formulas modernas de corrigir essa desigualdade 
é temperar com a brandura das leis as in,iustiças da sorte, de 
rnodo a evitar as grandes commocões sociaes. 

Por que? · · 
Porque é necessario dizer muitas vezes, repetir que não 

sf1o violentas nem· draconianas as leis que impõem a partilha 
do trabalho nos lucros do patrão; não são leis de vfolencia, 
são appellos da consciencia humana ás necessidades da concor
dia e da especie: são appellos dos homens· de estado, são con
l'ielhos c suggestões da lei para uma modificaç.ão gradual dos 
cmstumes publicas, de modo a c·onduzir a humanidade a um 
rlctminho melhor da divisão nos proveitos e vantag~ns da vida, 
de partilha nos soffrimentos alheios, praticando-se assím nobre 
nolitica.de solidariedade e .é a s1.1bstancia do christianismo, fie 
l.rxlas as fés. dé todas as crencas em que se divide a humani
dade nas regiões occidentaes do plan,eta e o conselho de todas 
as regiões· extremas do oriente.. e cl\ todas as· religiões eco-
nomicas da vida moderna. · 

· Quando passamos do domínio elas concep{;ões e das a:Dsl.ra
cções ao exame ·e á indagação das realidades: quando o pro
blema deixa de .ser religioso para ser economico. na vida mo
derna, esses mesmos princípios de solidarieda~ aconselhados 
por todas: as religiões e que. no berç.o.' o pae procura gravar 
no coração do filho qu~ acaba de abrir os olhos á luz e á vida. 

,E' essa mesma formula da philosophia solidarisf.a moderna 
nma das grandes, uma das mais poderosa,s ramificações do 
pensamen t.o contemporaneo. moderno: iPhilosophia e escola que 
:l'oram prat-.icaclas 'Pelo parf.i(lo radical socialista da Franca,. que 
foram praticadas 'por uma elas grandes fracções do partido so
sialisf.a :fra.ncez e· de q11e se fez nobre e ~enerosó arauto o 
f,trande. o insigne estaclis·La Leon B-onra:eois. esse esnirito tão 
()1 evado. nas suas conr,epcões .philosnphicas e "economicas. como 
rJP.sinteressado. e nobre na 1111n carreira nolitica - elle que, por 
cluas vezes, recusou a uresidencia da Republica .Franceza que 
::." o:f'fcrecia ao seu grande merecimento. como uma· recompensá 
n seus Rr.r-vicos, :í. -patria r .:í. hu mani dnde . 

. . . 
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. Sr. Pros}dente, a divisão dos lucros dos pal,rõcs é uma 
formula prnLwa. r•J'for.Livn da pnrticip::u:ão do lucro elo pro-
voll.o. ' 

Ouo ~~ i.sso s!n~o uma I~m~Laç~o dl:). propriedade? (Pausa) .. 
Quo e Isso smao uma I rm1tacao ú liberdade de commercw 

c ele indL!slria? (Pausa.). ' · 
Nós não podemos conceber o homo homine lu]nts; nós não 

POllC!TIOS... conceber. a realização do acra~ismo: a vida vivida na 
pratica ~~~J, .annr·clnsmo. eom a ·cxag;cracln ferocidade rlos instin
c~os cg·olStreos rlrr'110mcm a Iulnr s6 110l' si, scí J1ara si, só cOnl'-
SJ~. I . 

Não; o homem não SC' destaca no seio do· tempo, ela huma-
nidade cm que elle vive. · 

Se u .. ; beneficias que (extremamente cornmoviclo) seus 
nnlcpl!-ssnd·~s lcgoar·arn aw:; 'C!ias felizes 'ela sncccF-são em que ell!.l 
van vtvcr· ioram n producto tln sen sacri:ricio, do sou mart.Y
:l'io. esse lrnrncrn é obri:;;-arlo a dar, c.m compm'l.sacão do mui'.:'! 
que vae ~,;·nsar, n custa do muilo que soffro:•am~ elos que l(L 
se foram, um pouco elo qne a sori.c. em cxag>zero. ;póde en
f.reg_ar ~s SlJai; m~os. valorosas. l1.lle pódc sufJ'oear um pouco 
os mstmctos cgnrsL!cos dessa ferocidade ·do llornem que scí 
cuida da sun muJrher ·e .·c!e seus filhos, sem se lcm'blrar que 
pc!'!.cnce a uma raça, sem se lembrar que pertence a uma 
llumn.uidade ond'e hu muitos homens que são paes. que teem 
mulheres, que tem mui~os filhos. emfim. que morrem ele 
fome. · · · · 

E' essa razão de ser, é essa colllmna de fogo qu c illumi
na a· marehn da lmmanidn·à'c, atrav1}s -ela ari-dez. ntravés do 
clescnn.fortn e das dcs1venLuras da viela humana. · 

Se um homem não busca. na vida, senão ganhar ·Para si, 
valendo-se da sua superioJ'idn_,dre material. physica. moral e 
jntellect.ual para suffocar os que. nasceram mais dobeis, mais 
des,·enturados, mais infelizes, mais incompetentes, menos as
tutos, ,que humanidade so.ria essa sinão um calbos, onde a. . 
materia inéonscieri.te, clesennobrecida, aviHada rpela falta de 
elcvaçfio e de nobreza, sinão a,conlinuac.ão perpetua do começo 
da vida humana, em que nós partimos do nada para a. ascen-
çilo c:ln. ventura e elo felicidade humana ! · · 

. Nã:o ! A política qu'e eu pre-go em nome desses •princípi-o~ 
não .encontra· obices em nenhum ,preceito legal, porque a le! 
não· foi feita para ergasl;ulo dos povos. a lei não ·é instru- · 
mento do tyrannin: as leis não sã.o sa;patos de ferro chinezes 
cm que se l.nrü.n·a ·a clegancia elos povos: . · · · 

Não I As leis 1;eem um .ab.iecLivci· humano, porque a pro
tecção .directa do individuo n·ã.o ~)ócle ser; cm sna coiiisüo com 
ns .int.eresses colleetivos. sacrificada. Nuo: as leis são a con
C.i!iacão entre ·os inberesses e •d<ireiLos iri.diiVi,du.aes e os in-
f;eresseii c direitos da ordem social. da ;propria ·sociodaclc. -

.Por isso 15 que os povos que estiveram dentro .da lucta, 
dentro. do inferno ela· gncrra·. ou aquelles qú~ não ·foram to
cados pela c·hamma dos COmbates, mas CjllC soffreram O purga
f;orio ·:da aPtProximacão .com os bclli•gerantes. ;para os .quaes 
mais distanciados rphysicamenLe ·dia rvelba Europa,- só . a;gora 
Vêm soffrendo um a l1It1 OS cmbatÓS as conseqiJCl~cias da guer.,. 
ira, ,pam uns ou para ·outros. as calamidades, .as desventuras, 
·as difficnltlades resultantes dn. guerra não cessaram ao mcs-. 
mo tempo, não cessaram simultaneamente: · 

Ninguem póde conceber que. 1cm ~c tratando dessa cala
micla<le que é a guerra, guerra cu.ia extensão ·cxce•dlcu a todas 

. ' 

. . 
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as grandes contendas militares, que parecem cousa ridícula 
~tte?"re en ~entelles, ao lado '"tias gTandes pug-nas heroicas en·: 
qu? o .h.er·o1smo do homem se traduzia na coragem de oprpcir 
a. irag1 I !da de ~e seus muscnlos e dos seus nervos ã l!üpetun
SI•dtade m~·enc1vel da massa e do ferro. nesse heroismo em 
~ue. a des1gu;tdadc elos meios de quem luta com os de quem 
e atacado, nao se ·P.ernebcF>sc a aurora de uma nova não so 
concepessc que, havm uma causa mais g·ravc do que as qw'l 
anteriOr!IJentc !oram sonhadas pela humanidade . 

.t\S~lm eomo a coJnParw;ão enLr·c o con~bate c u batalha 
ele hoJe.cpm o combate de ha 40. anrvJs suscita deslumbramento 
no esptrlto d~ obscJ~Vador, !lSSJm tamb~m qu'Lm compara a:; 
gr·a~des transiormaoues soc1aes; os honzontr.s novos que sa 
abrmnn aos olhos dos es;pecLadores, tambe.rn r; obrigado a 
reconhecer a mesquinhez, a insufficiencia elas concepçõ'es 
das ttteorías,. c!as idóas de lla l1ü ann•JS cont a. immensidadé 
uceanica e com a enormidade infinita dos espaços para os 
cruaes se volta a mente contemplaLiva do hrnnem de Estadn. 
elo sociologo, do iJensaclo :· e até do propri·o lrabalhador dÓ 
mui~ innmlde morcj;J:doJ;. . . ' 

Como ê C!L1C nó:; que vivemos Locla a .nossa :vida estudando, 
pensando, comoaranrio os gràndes per·iodos da humanidade. 
que Yeril'icamos que cm uma dessas épocas polUicas hou
ve tambcm uma época Jurídica, que a ca:ci'a phase do governo 
humauo correspondou um periodo em que a ·Philosophia 
aconselhava e illuminava n espírito humano e transpunha 
para os textos das leis, na sua objectivação, a lição e .a con
cepção dos mcstt·es da philosophia. Nós, que sabemos que, 
cn1 cada 1'!ppca da vida . humana. em cada· um dos largos 
períodos da cxístcncia dessa. immensa c desventurada huma-

• nidade, o dir.eiLo de propriedade soffreu uma transformação, 
a concepção do direito individual soffreu uma evolução, da 
modo que se conse~;uiu arrancar das mãos do Senlior, do 
homem do poder. do dctenLór da f()rça, o instrumento de tor
tura, de. rapilia éontra o mais fraco e o mais debil; nós, que 
sabemos . que 1 tudo - tudo se foi transformando, · sabemos 
tambem que, entro algum; elos chamados . elementos irredu
ctiveis do poder, dos que, são ,!llaís ou menos co'nstan_tes e 
perdura.ve.is, . atravez da . cvoluçao elos tempos e, das 1dfoas, 
~Iguns ha que tecm ced1do, que se toem transformado, que 

· se toem desnaturado, que se teem aformozeado com o seguir 
áos tempos .. banhados, purificados nos soffrimentos da huma
ni_dade, redimidos do seu po,ssado, em IJusca sempre• de melho-
res dias! · 

Todó! Todo o esforço de todos os pensadores, de todas 
a~ philosophias, de todas . as reli.gi.õcs e da sua transmuta
çao e normas reguladoras da act1v1daP,e hun:.!ana; todo, todo 
elle só tem gyrado em torno da preoccupaçao de~ desaggre
gar o homem das outras cspecie$ animaes, para, com o 
imprimir.:.Ihe na mente concepções mais· altas, concepções 
mais alLruisticàs, fazer pulsar o seu coração· aos reclamos do 
mfortunío alheio. pat'Lilhanrlo ,ellc elas desventuras do seu 
irmão, .padilhando clle dos benefícios e gor.os dos seus ante-
passados. . . . 

· Não lm pois .. uma concepção .dq JJropriedade qu_e possD: ser 
um flagcllo pura a hnmaníclade, esde que sah1mos ctesse 
1·egimen elo força e elo violencia, como .a que a penna insi
gne do .grande Ailatole France gravou. em linhas immortaes, 
llll. dcscripr;ão. no desenho· desse quadro admiravel, que é o 
Concilio dos contribuintes, que é o Parlamento da ilha dos 
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regrinos norlc americano-s, C(U'G desembarcaram nas praias 
quasi virgens elo no.sso . mundo c rcpe~ian1, ali, ao i'ragot· das 
ondas, os compronüs•sos da sua l'é t•eligiosa, os hymnos da sua 
crença christã, e proclamavam ao sol e á luz do novo mundo o 
,juramento de respeito ao direito elo homem c ao direito da 
communhão. 

Na Russia, LorLurada pelo privilegio ele uma restricta no
breza. mftle era cada vez mais monopoliza•1a, cada vez ma:is 
açambarcada a propriedade, não- poude constitnir-se uma bur
gueziu, não se constiluiu uma g·rande massa intermedia que 
servisse ele tampão entre a immensa _plebe, pobre, rota, fame
lica e os potentados dos grandes pnlacws de Petrog-ad e Moscou. 
Não houve, pois, uma camada na sociedade para resistir nesse 
período de acção intermeclia, em que o maximalismo, que não 
faz mais elo que transpor uma etapa entre o pas.sado e aquillo 
que pr-etende que venha a ser a social izaçüo da. producção, a 
circulação e a distribuição. da rique7.a, não é mais do que a po-
litica de re~orsão. ,._ 

Verdugo tu foste honLem; escravo serás hoje. Proprietario 
; tu foste hon~em; pariá s-erás boje. Tu tiveste; hontem palacios; 

doeme hoje ao Í'l}lenLo ou sob as pontes geladas do Neva. 
E por que é que, 11os paizes educado~ na fé religiosa, 

aos poucos se foi operando a parUlha dos bens e gosos, a re
volla não poude dar-se? 

Pot'CJUe as concessões i' oram sondo feitas pouco a pouco; 
rriorque se evilou que a il'l'iLação chegasse ao auge; porque 
ü egoisrnn cxagg·er::icla não l'oi u lei que. cli::oig·iu a acçã.o dos 
politicos contra a grande· massa dos habitantes do paiz. 

Todos os povos, todos· os paizes, onde se esqueceu o di
reito dos infelizes e onde o poder publico se abroquela em 
•Ullla Jei, para dizer ·- I~ a dura lei. ha de Sef lei, gema quem 
quizêr, chore querri ehorar, o povo tem de levantar os bra
ços. a nacão •tem de se rehellae, para derruoJJat· essa lei e de
cretar· uma lei nova que i'aça surgir a liberdade e o bem 
e:; lar para a communhão. 

Srs. Senadores, os povos intelligenles, os que praticam 
a poli lica conservadora, execuf ada l)Or políticos, guiados, illu
minados 'por uma fé religiosa ou por uma profunda convi.:.. 
cção pltilm;oplJica. esses transigiram, esses procuraram uma 
i~ot·mnla eonciliaiOl'in, sem .r:•.xa·.~g·crarcm .o r.lircil.o r.lo capiLal, 
nem o dire.itn da .massa trabalhadora. 

Alludiu aqui, antc-hontem. o meu honrado c dilccLo ami
g·o, Sr·. Senador .Alvaro {\c Carvalho, ás -minhas emendas, 
dizendo que ellas eram uma expansão elo sovietisrno. 

· Sr. llt·esidente. tenho procurado estudar quanto é possi
vel a nrganizacã.o dns ou Lros povos em ma teria de legislação 
sociaL paro. nãn guiar-me pela imprrmsa que. durante a 
fPJe:·ra, ou denois 'l~ella, fazia a l'avor· {lo maximalismo· ou 
contra o maximalismo um::t clivp·lga.;:üo tendenciosa da sua 
pratica. 

O SR. ALVAno DE CARVALHo - V. Ex. dá licença para um 
· aparte, para esclarecer a qucsLão? 

O SH. Imwm 1\L\CHADO - Pois não. 
O Sn. AtvAnn nE CAHVALT:In - O nohrl' Senador deve lem

lm:n·-iH·~ nfio I. c r rm di Lo que . 8.. Ex. ~srnva '!'il i ado ao maxi-
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mu~ismo, ufrirmei o eoüleurio -- que acreditando nu sua sin
t~L!I'It!ttd~',. sabia que S. Ex. não re[n·esentuva o IWV'ietúmo, 
liHLXIIIJr.• depois dus d•.!sastrcs da Hussia, AJfirrnei isso; entre
tanto,, ?r;scle h ontem, esu't S. Ex.· u dizer o tJontrario, para ti-
1':11' e li e !los paru G povo. 

O Sn .. ImNEU MACHADo - l\Ius, meu ltonrado amigo, isso. 
em l'!lCLot•tca é tllna elas J'or·Jnulas elegantes ... 

O SI\. Ar.v,\1\0 DE CARVALHO - Não· eu não Len1 ..... í'or
llllllas çJeganLus. Sou nmiln sincero nas 'minhas al'i'irmacões. 

. O Sn. ItU'NEU i\IACHADo - A que proposito veiu essa ar
gutção drJ .sop'ietisuw, ·ou p<::ra dize:·mos a phrase correcta
menlr.!, suvwl'l.s·mo, ou pura traduzirmos. de republica dos con
se,llws. porque H palavra i!Cl'VifJt, em l'USSO, l1ÚO quer dizer .. SiOÚO 
COllSC'IIIO, 

o .SI\. Al.VM',O J}E CMLVALHO -·- Em todo o caso, fica bem 
claeo u que c•u disse. vara que o nobre Senador não continue 
a tocar. nesla tecla. · · 

O Sn. IRINEU MAC!HADO - Sei que V. Ex. não teve essa 
in leneão. Acceilo a explicação de S. Ex. 

O SH. ALVARO DE CAnVALHo - Não é explicação. Bastava 
ler o que cu disse. · · 

O SR. TmNEU MACHADo - Parece~me que a formula in
·riirccla, n que Be encontl'a em direito penal, a formula obli-
qua. . . · 

O Sn. Ar.VAHo DE CAnv,~LHn - O nobre Sena-dor me co
nlJecc ha muito tempo e saibe que eu sou bastante sincero 
par:1 não procurar caminho indirecto. 

O Sn. IRINETJ MACHADO - Aliás, em uma publicacão de 
jornal imputaram-me a apresentar;ãr, de uma emenda maxi

. malista. 

O SH. Ar.VARO DE. 1CAJWAI-I·Io - Mas eu não posso ser re~ 
sponsavel pelo que os ,jornaes dizem. Pata isso ha o Diario 
elo CO?J(J?'CSUJ. • 

O Sn. TniNr::u MACHADO -· PermiWt-me o honrado Senador 
que eu t.ran.sfira as olJse:-var;ões que, ~Oll fazer para ossos 
nu l.ros qnc mo at,tribuiram intuitos maxima.Jistas, e verá\ 
V. Ex. que r. lias são de necessidade. aLé para o exame da ques
tfio, no ponl.o ·de vista ela legislação coümparacla .. 
· T'cnhn d if.o ao Senado rrue procuro conhecer tudo quanto 

·se h a produzido cm materia ele legislação social nos seus cinco 
pontos principaes: no relativo tí.fhabitações; no .relativo aos 
aecidcnles: no relativo (rs enfermidades; no relat1vo aos em
pregos e TIO rcl:üiv·o :i velhice. São cinc.o males, cinco ·Cala-
midadP.s do trabalho. . 

·Pois bem: em ,.elar.ii.o :'i habitação como cm relação a todas 
as outras fórmulas cio.· IP'rovidencias procurei colleccionar 

. tudo quanto na. Russia .se tem produz.iclo: Citei as leis cm. Cf11C 
'me inspi~ei: a. suis~a. argcnl5na, uruguaya, podendo ameia 

citar a organização ali flmã. · . 
Todo .m'U\l:do Sflbe. que na Allcmanha sn!ff,ocot)-SC o ma

ximalismo com o 111::t1S extremo, com o mais VJOlenLo es
. fm.·,;.o; Lodo o. mundo sabe que na ArgenLina cor1·eu nn rua 
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o ~anguc elo::; amotinados duranl.n . cinco dia~, sob a inspiração 
do maximalismo: todo mundo f;rtbr que na Suissa. caso ra
rissimn, phenonwnal na sun 111 il"Lnrin. us ll1etralhador·as; col
locn:das nas t•uas da ciclaclc abnt'nram ·Jrwnu. m:il'ita'l'i as r.x-
plosües do maximalismó. . 

Não copiei sin..lto ns leis dos paizcs mais conservadores, 
querendo evitar que a prouag·:mcla rnaximalisLa encontrasse 
;i ustificaLivn na proLecçii:o que o poder publico désse aó abuso 
·do capital; lr.g·islei eom o intuito de conservar. de evitar um 
·ehOQLle f!l1f.l'C tl nmll.idão C Oil eapitalisbas, C[Ue são (1 minoria,. 

V e. ·pois. V. Ex .. Bt·. Presidente, que as leis que me 
sct'virarn de rnn·adig·rna t't'JI·am as uos paize:; qu(' mais in
l.onsam.cnLc conl'bale1·am a ac\)ão maximal is ta. . 

Na Allemanha. em maLeria de habitação, levou-se ao rna
-x:imo ,e.~tremo a ·pratica dessas providencias. Elias são, até 
ag-m·a, rnant.ielas pelo J)Oder publico. ·Em Berlim foi organi-
1-ada urna etJmmissão . ele requisição elos apartamentos • 
(Pmtsa.) 

Sr·. PrClsident.e. ac·handn-sc a hora do expediente a ex- · 
pirar, requcriria a V. Ex. ·cjue consultasse o Senado sobre 
si concNle pr~rngn.cãn por nwia hnra. afim ele qur ru f!.on-; 
elna n ntcn d1scnrso. · 

O Sr. Presidente - Os ,r;.cnhores que concedem a proroga
çu·o /ie :neia lwm reqnerida pelo Sr. SPna-dor lt'incu Machado 
(jt11'iram levamtar-se. (Pm1 .. w .. ) 

Poi rcmceclida. V. Ex. púde conLinuar·. 
· O Sr. lrineu Machado - Tenho aqui Sl'. Presidente, uma 
eorrespundcncia de· Berlim. de 18 de ;junho deste anno, mos
trando como· sr agiu. -na Allemanha. a respeito do •prohl cm a 
da habitação. · · · · · 

~Em .Berlim; a silmacã.o não é bôa. Os boleis são nume
rosos, mas ahi os vla,janles ·não enc:ont.ram logar. Emquanto 
Ós preços d·~ todas as cousas subir.am de 40, 50 vezes e mais, 
Of:. •das J ocaçõ·es, apezar da quéda verl.iginosa do valor da. 
moeda, ªpenas cresceram 10 vezes. Um bilhete de .t'l'am.
wo.y, qu0 .custava antes ela guerra, 10 · pfenninus, .cus~a, hoj.c. 
1.1111 1narco. Um quarto, com sal a de• banho, em um grande 
hoLcl. vale .200 marcos ·por diâ. A t.axa elos ta:JJis au:grncntou 
ele oito vez•cs. ele sorte que cust.a 50 marcos a corrida da ave:.. 
nida das Tílias a Gharlot.enburg .. :Em resumo. uma renda de 
1.00 marcos l)CI'mittc actualorncntc a uma familia ·ele quatro 
pessoas viver- simplesmente c sem luxo». 

As relações entre os pro·prietarios e os locat.arios não 
. são ahi submeLtidas ·a urna legislação especial; mas a au

toridade, ús vezes. arbitraria, dos .Vohm.mvsant, ou ·officiaes 
dos alo.i an11enLos elas babitaçõcs, substHuc essa legislação .. 
Organizou-se ·uma repartição que recebe o aviso, a noLifi
cacão compulsaria. de todos os proprietarios de casas e de 
todos os inquilinos, ele maneira CJue a adminislracão sabe/ 
perfeitamente ·quacs são os a·partamenlos que estão intc- · 
gral . ou parcialmente livres. Esta reparti cão é dirigida por 
um direcLor, com diversos inspectores. Quando·· se necessita 
de ur'n apart.amenf.o, vae-sc ahi :procurai-o c recebc-s.e incli- ~
cação do alojamento. Quem possuir mesmo .o seu castello, 
quem possuir · :;t sua vi1lla, quem tpossu ir o si>.tt apartamento 
luxuoso. nnde L1ver maior numero de quartos do que aqucllcs 
que lhe forem necessarios, ·.é obrigado a -UJbrir mão dest11~s em · 
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l'avor da comunhã'u u nelle.s int:ltallur ns possuas que o 
Vohnu.n(Jsant lhe enviar. De modo que isso evitou a alLa ex
cessiva dos alugueis, e chegou-se tão longe no rig·ot' que, so 
o. individuo, pot· exemplo, celi'batario, rico, nobre ou pode
r·oso, possuir casa de que não necessite, se vae viajar em uma 
villegiatura .que dure mais de dous mezes, ostú sujeito á re
quisição integral de sua casa. · ' 

Que é isto sinão o regímen da socialização da habitação'; 
sinão a deliberação elo 1poder publico de evitar a desordem 
que possa ·resultar da insufl'iciencia de -habi~ações ou da 
alta excessiva de alugueis. 

Q'tt{lm quer alugar um apartamenl·o dirig·c-se ao Vohnwnu
sant c inscreve-se em uma lista j à bastante longa . 

.Vot1 Jêr o texto: 
'"1 -. r• 

: I. ' 

··«Se quereis vós mesmos procurar um aparta
mento, vos e:\';porcis n graves aborrecimentos. Como 
prova. cito o caso de um bcrlinez que, na qualidade ele 
cmrbado do gerente,. installou-se sem mais cerimonia 
nç1 immovel do seu parente. . 

O director do officio, :prevenido, ordenou a esse 
berlinez temerario que se mudasse dentro ele 15 dias. 
O desgraçado protestou. Sua mulher acabava de dar 
á luz uma criança e não estava em condições de ser 
ll'aus1portada. Solicitou ·uma prorogação de um mez. 
A reS'posta ·do director foi prompta e categ·orica: 
Amanihã -de manhã um o,fficial de justiça, acompa
nhado· de tres agentes ele policia unii'ormisados e de 
varias carregadores, irá exumlsar o locatario l'ecalci
Lrante com a sua mul'her· doente c o seu filho com 
cinco sernana;s., 

- ·vciu ü'e i'ó·l'a, insLallou-s·c c1n casa. de um seu cunhado 
c foi expulso porque não ,passou !pelos cunacs comoetentes, 
it;to é, pelo escri!ptorio do lFohmtnasant! · 

Ora,· já mostrei como se pratica nos paizes onde se deu 
a crise. Lendo sido o lJroblema res-olvido, ou com o empreg·o de 
pencessos pcnact:l contra a especulação, ou com o emprego dos 
1:.rocessos legacs da lin:litação dos alugueis. 

Estou mostrando con;o na Allcmanha se p1;ocede. Faz-so 
a requisição em conjuncto de todo o apartamento, de modo que 
o individuo não pócle receber o seu cunhado sem o consenti
mento deste officio. 

Vejamos agora como. su procedo na Russia. Vejamos si 
n que propuz :;c approx1ma ou tem semelhança com o so-
v·iet·ismo. . , ~ 

H a uma brochum. publicada em Genebra, no anno pas
sado, cm éru c se faz ,o resumo de todas as medidas de natureza 
poliLica o social cm relação ao· problema fundamental da or
dem social. E'. pu.blicaJda om . Genebra e chama-se A ob1·a so
r.:ia.l c nolit'iCa da Rcpnblica sodal-ista da. Rttssia. · 

J~ssa brochura, qttEI é clandestina, foi· sequestraLla. pela ·PO
licia. Nella ~c J'az a exposi.~1ão do systema da materia de ha

. bitação, o sysLem'a r.lo n1.onopolio do Estado (Réaie rlr; lóac-
'rnent) • . 1 • · · . 

Na Russia foram decretadas. Lois pelos Sov·iets a 1este 
respeito .. Consegui encontrar na· Qollecção da. legislação {}Om~ -

• 
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· muui::;La da 1tuss1n u. truduc~~ão do decreto publicado no jor
nal official do Conselho do Opel'arios o Camvonezes, que ó o 
jornal Isvestia. 

Aqui temos a organizaç~ão. O decreto é de 10 de març;o de 
1918, éru antiga. 

Ha um conselho org·anizado pm:a dispor destes alojalTIIcn
tos. Todos os cidadãos são obrigados a communicar os apar
tamentos, as casas quo possuem, como todas as suas modií'ica
t,:ões e alf,craç·õcs que se fazem. Ha um registro, portanto, 
completo, nas mãos dessa com missão. . 

Essa corrllllissão é oonsLituida po1' Lres representantes do 
Conselho de Deputados Operarias c Camponezes do Potro
gradei, .tres da Assombléa Municipal do Pctrog·rado, o um re
IJresentanLo dos commissarios da Guerra, da Marinha, dps 
Negocias Estrangeiros, do AbasLc'cimento c da Instrucção Pu
blica. E' constituido igualmente de tres representantes do 
"Comité" Nacional Economico do Exercito Operaria de Cam
ponczes. 

Este "comité" é, como se vê, uma verdadeira assembléa a 
cuja disposiçã·o se encontram todas as habitações. 

Outra circular do "Comilé" de Requisições Locaes .. de 26 
de março de 1918, dispõe o seguinte: (Lê.) 

Vê-se, pois, que na H.ussia ha o systema mais completo de 
requisições. . Uma assembléa decide sob as informações das 
secções filiadas. a esse "comité" e lhes dá todas as informações 
neoessarias para que possam ordenar as mudanças e as instal
Iações a seu bél prazer. 

E' evidente que ahi ha a socialização completa do Insti
tuto de HabiLação. E o instituto do inquilinato é regido tam
bem por um processo curioso . Em cada casa ,te em voto todas 
.as pessoas maiores de 18 annos. Uma casa se reune a outra 
ao lado, successivamentc, até constituir· um g-rupo· de casas. 

· E osso grupo de casas, com a sua assem]jléa, elege a commissão 
seccional, que se i'az por sua vez representar perante a Com
missão Geral ou NacionaL . 
. Vê-se, portanto, . que as emendas que apresentei ao pro:
jecto teem uma a,pproximação absoluta com as medidas 
adbptadas pela Hepublica dos Soviets l -. 

Ora, Sr. Presidente, creio Lel' respondido de um mod9 
cat.cgorico á pecha de maximalismo c-ontido nas · minhas 
emendas. E, para esclarecer ao Senado, quando publicar t.· 

meu discurso int.egralmente, publicarei tambem na integra os 
textos leg;islativns da Republica dos Conselhos de Operarias e 
Camponezes da Republica Socialista da Russia, sobre a mate- · 
ria, porque esse é um elemento de informação, um elemento 
de .legislação comparada C, . ao mesmo tempo, um element.a 

- para que .os· meus concidadãos julguem quem é que attende 
ás necessidades publicas. propondo medidas conciliatorias. 

Vê-se exactamente que, deum lado, está adoptado, na Re
publica Socialisla Allemã, o principio ·das requisições, a ?f,... 
ficianzaçãp_ da habitação. o princi·pio da requisiç·ão. e da dJ~
tribuição dos apartamentos e commodos, feita por mtermedro 
de uma repartição governamental - o Wohnwn.(Jsamt .. 

Na R.ussia. essn-'1 requisicões se operam mantt milita1·i 
r~nnLra quem não :Fizer a indicação ou a ·•denuncia. do estado 
da E'Ua habitação, do numero de quartos disponíveis, et.c. M~s 
os poderes dirigentes dll Republica .communfsta da Russra 
te em a faculdade de desalojar ou alojar discricionariamente. 

' 
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O Sn. MrauEr. DE CAIWALno - Isso não ó novidat.lo para 
nús no Brasil; já o vimos rpraticado no tempo de D. João VI. 
· O SR. IR.INEU MACHADO - Mas tudo se Jaz por processos 

burocratico,; - pelos canaes competentes - e sempre com n 
processo ela eleição. Para tudo se reune a assembléa dos mo
radores que devem realizar uma reunião todas as semanas c, 
para eortos nssun1pLos importantes. uma reunião .. mensal, ú. 
qual eleve. comparecer a maioria, isto é, metade c mais um 
.dos membros que a compõem. E, so acaso não houver o 
qu.m·nm legal, rcuncm-se segunda voz e deliberam com qual
quer I}umero, tal qual se procede nas nossas sociedades ano
,nymas. Emfim, .Ludo dentro do systema da legislação burgueza 
e' da legislação aristocratica elos outros povos, a Republica 
cos soviets ·é, por sua vez, uma republica de legislação re
accionaria. 

E', porém, organizada dentro de moldes burocl'aticos, com 
u:- normas re_gulamentares, com as circulares, com os avisos, 
com os deerelos, com as outras demais praxes burguezas. 

Cumpre assignalar quo a formula:t·'maxirnalisLa deste pc
rindo do transição é esta:· o Estado não dcsapparece; subsiste 
o Estado burguez ..,._. são r>hrases textuaes· de Lenine - sem 
a burguezia; a· policia, o exercito. a justiça, o empr~go da 
força, o emprego da moeda, as ·operações de compra c venda, 
ele .. tudo se rege por aquclles moldes burguezes. Mas, os ope
rarias, os soldados c os camponezes sempre estão contra a 
burguezia. porque - diz Lenine. na sua concepção - em
quanto não se chegar ú formula definitiva, eri1 que se poderá 
viver sem Estado. sem poUeia, sem coerção, em que os homens 
produzam. •Ludo quanto puderem produzir ·C só tomem o estri
ct.amentc necessario para as suas necessidades, hão de empre
gar-se, para habituar o homem a esse regímen ele partilha 
ospontanea, voluntaria, os meios de coe·rção actualmente 
empregaclof: pela minoria contra a maioria, na actual phase 
burgueza da vida humana. De modo que o maximalismo não 
é sinão. a imposição da vontade da minoria sobre a maioria 
de Lodos os processos de violencia que elles clizia11;1 terem sido 
applicados pela maior.ia contra a minoria. E' .um'. regímen de 
vingança, ·de desforço, de retorsão c de reconvencão. confes
sado pelos autores, pelos decretos.· pelas exposições de Lenine 
e dos principaes propagandistas do maximalismo, desde antes 
da sua ascenção ao Governo c depois de nelle se terem esta-
belecido. . . · · 

E', portanto, a 'realização de todos os· processos de vi o
lendas j~'i a1munciados contra .a burguezia. · 

De outro lado. temos a doutrina dos que. entendem que, 
rebcnl.e quem rel?cnLar, morra quem morrer, haja o que bou
,·er, -so dei;xce operar o livre jogo da lei da offcrta c da pro
cura. livre jogo que não é tão livre com0. se affirrna, porque 
os ~~·ndicatos. ·os h·u.sts, o::; cm·nm·s, os dnrnpinys, emfim, Lu
elos os pl'ocessos ele ::u;ambarcação, ·ci'c ·coalisão. enlrc os pro
pricLari,Js. ,,s pa.l.rõcs c os procluéLorr~s. poden1 illtt.cl ir o ill i
~:lit· a mesma lei da offcrta r. ela proc\tra, cuja infallihiliclado 
f em sido tan Las vezes conLcsLacla em tantos ·c lã o r;:ranclcs J1c-
Jiüclos da ,llisloria humana. ' · 

Ora, .iusl.amentó entre a ·rortnula exagerada do individua
lismo, que, na luta vela vida, quer que pereçam os que não 
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.tiverem condições ,de viabilidade, quer que morram os debois · 
que d~sappare•;an] o~ infePzes, e ·i't .outra :-formula, que q\le;. 
·~esl.rmr ?S que sao a c~usa dess·e mfor.t"umo, ha -uma formula 
mtermed1a ...:.. .a da leg1slaç'ão. temperada .. ·,· · .·: · · : •. ·· . 
. . Esta .e .. a verdadeir_!l.)egislacãó .·. conseryado,ra; a. que quer 1 

i~zer cessar a luta por. ;golpes contra, a -mmor1a, que é o ca
pital,. contra. os .que. ~abusãm :do -~capital. contra os . que 'traba-. 
l<ham, e; de O~tf.rp.lado, OS .que, COnstituindo à< grande massa; .a · 
que, par:a trtmnphar, para. :·yencer, , fosse,. :entretanto . ·contida; '· 
com. me10s conciliatorios; com ·meios. de .eqU:ilib"rio. ' ·.· .... ·· ··.· · 

_, ..... Exactamen,te :neste, se?J.tid'o, orientol.i.:.se: toda a :.J.egislação· . ·. 
moderna. ·o direito cq:nstltucional; ·hoje, não ,e< mais do. que · 
U):lla fórma ;,.;das · ·~onc~pções; a. contformação, a: materializa.ç;ão ' 
das concepçoes-·lustoriCas· e das concepç1ões sociaes. do temrpo. 

, Como o antigo d'ireito consWucional ··~ie ·. coifsagràva a•' no:..: 
' .. . breza, como :O antigp. dir~ito c:Onstitucionai.•que consagrava a : 

. realeza,· .. · CJLl!'J,.' .consagrava· ,a-.tyr~nn:ia; ·,com .. a.· ól!ganfzação·:>da · 
idade. média,' •Com:a·;:extinc.cão dos.lati:fundios, com a: organiza:.. . . 

· .. cão antiga go.s rpl'llano§.; com a dic~ady.:r;a )l;ulitár;, cóm; ·a .di
c.t3;dura ·· politica. ou. ~01;n~ "'Q" go'ver;no .· .militar, ·. o :o g·oye:rnq, po,.. · 
lltlc_o, temper~dos; •. a •.. acc.a,o.•-cJios·. romanos .... e-.: os go/Vernos: pa-

. triarc·l~a!\'>,:antig:ó~, seja:: ·.o, que fôr; a forwaç~o ~,-COJ1Stiúü.cional 
traduzida nas. leis e nos , ruppar.;N10s que!'descre:vemc a: orga~ 

· .. nização_···C>ll_a éstructtira· cjue .a ·constiti.üéão;::a ~orgànizacão·d~l .· · 
·.·. tempo não'·é mais·doque a constàtà(.iãó'·n:ia:tériaF•daquillo'qtie - ":·· 

· constitue a·~•idéa véncedorà na .aetúalidâde; :~ ssini· pois: O' di~,-: : · '. 
reito coristitucio:O:al se·gue na sua evoluçãó·.cónt'imía~ nãõ''sendó : . _· · 
""lm cónjunto .. •.d'e' regras 'iú:niiutaJVeis,;:,pó:éc.iti.e: tanto uj d1ireito:.· . 
constitücional: é para o' iPCnsádor•• aquillô qué resulta:'dlos ~.re..:.~ .· .... 
:gimens:em que começaram a,.ser.·estaibelec'idos p·s es'tatutós,:;a:s · ~ 
carta~, a cónstituiÇião; como• em sentirdo .mais·:al'npló :latu'senso/ · ... 
·o direito 'coilstitucio.nàl;>1conjmito~,de.riormás ~que :petérminam · ·· · ·· 
a acção ,d~ IPOder:~.publico e· às suas·:relaç;õ~s•:"com• os•/iridi7-: ···· .· ··' 
:viduos .. •que fazem: parúe·:·cta coinn'lunhão:iquec élla .. pl'eside.:,:. '' ·, • · 

... : P.enso,'P,ôi·s,;,qüe; attendendo :."ts ::necessidades ;do ~l.11om~nti:i/ . . 
attendendo ·a ·essa· a! tá. orientação· ,philósophica : e· .· juridlica; · ·.' ·· 

· atte'ndendo. a '.iritérpretàcão (los:'Iii"e~Irí.os; Bexto.s: · c1e': d,làtí,J.re7;a:•-. ·.· .. · 
: constitucional, que regem;,:quei'•estabel.ecem.··. a.:,gar.antla da: !PrO';.-.~: . ' .. 
priedade · na:, Argentina,~ niY U~ugu ê.Y. iia:_.Suissa,· eni · J?ort.p~al' · ·.'J , 
e· assim ;pbr .de'ante·; ,.textos queAimitam:· os 1 ucros;dos ,p.ro·PTI'e- . 
tarios •d'e despejar. o inquillili.C> •durante .9-eLerminado ;tem;p(); :ctc, : 

.. ·elevar seus .alugueres;-todos ~ess~es .textos':(dé: Téis iserão;.em::,:sen.,. • · 1 
: :· .· 'L.i :lo:_ e~tri<::tq ou >ill;f;riúg~ntes;;4~:-·0ônspittii~ã.C>. '(iésteszpa:i,zes •:>: .: _ · ·.·· ·.····. · 

. :. ·~Ora, dentró d?.· nosso ·.reg~men, Sl·,.s.e_;I.nterpretll;l':· .a;,.qonsti-·_ ·. · 
1 •• ~ : .f.1HI)ao. nesse . sentido . es.~rlC.t.<J;·:.nes~p. s,ent.!dO:·,.r.~s.t;:Ic~<J:·".l.J1~0J:).-;-:: . . .. 

' : st,;~u.cionaes :são J;qqas,·. as ;,n1~çli~~s . da, 'PrP!PPS,lÇl;J.Çl ·d<J.-:.~~nq~.:plh-:-
• r na;~ o •iV~nda, :dia:' 9amara;"·· CQ.I.lJ;D .~~_S:. ~~opqs Ea~;::!P.el()/l:ll9Jl!!Ldo: R~-. ' . . .... : 
.·Jowtor,:~.pois a~· CJrcums•tancla:,'de :,se ,determmarr.:na·:J1~t ,.:.que. o .. · 
· :inq:i#l!jno 'não ::•Pó,ae ·S~r .. â~s~ejagp;: si:ç.,~q, ~e.P..i:íjs}Çl~···.~6SJ.,. di.as"1:. 

quaní;J,o·,. nrão. ·;pag,a1:,.~ 60.' dias·.(·f1'~()·;;e:,-~ma ~l!ml,ta~aC!(ªa~ l?~qP.rie'; c · 
. .. . .cla~e.;:~~,q,t;. sqgtJ.ndp\9s~·o , asp~ct9,.,·estpict_oy;:um~/hrnrpa,o~o;;.oq~~s~,,. . · . .: 

porque "o .senhor1o ·i.e.m ··de ~çlai: ~de. ,graca:. 116Q~çh_~$.' .. :a,;.~asa-? ), · ...... . ; .. : , ·cn·· .. ~.~.) .. '.". , ... ~ '; ,1,/'.. ;,,,_-·:·~ .~~· ~' ··~"··. ',,.,:l'",.t .,_,~;;s~.:--·\J''r't,•: ,lv,~ , . ..,, 
i r~ausa';";J;~·~ 1• ·.~'t', ...... , . ..-·:;,:.'"'':'~' .... :;,.:.;-··· ·~ .. :::··~ ... :~.~~~ .. ,~·~..,·~-·i~---··i~:'c; .. ·/,,,_,,;· -.-~, 

· ·,' ~·A::~li)llitac'ãQ'CJJ.18,!'JSta~el:ece~:~1ue,.clur~l).te · ~-~l.s,:m.ez.~~··::);qu~Ue ·, · 
r , Cj,Liê:'aaquirir .Un}a :c, asa : n.ao~p.óde;:_mor~r,.I).~l~iJ.'ii~.O};j.qWt,.O:;~.O.!'.aâ'()!-:., :,. 
, ahi :· ficar.ú ·, ,occ_upand O; ~ !1ab1 ~~C.l!O·;·.,::;t,. · ~~Iqa':~~:n.~e:I!r· c,çgl~!3r-: ... , 

•I 
!· 

,•, 
.:• gradà';_pela":, ~m~nda1, cta: Gop;~.m1s~a~ ;,:·~s~;".meqldll;S~.CWe~·1Rbr,lg!lll;'l• ";.' ·, 

. ·· .d.epoJs:,:d,é :fi.npas;.as~.o}JraSi';o.';!eS!~S~Oi :_!1· r,~stl~J.llÇaO ,do,~rqq_lp~ll.-:'", r · · , . . ·' 
n.o á:casa;>tamb.em na!).:.p,ao:-lum~aQo~§..!~a'·iP.TO~rl.eg~~~·? 1,;A ~~ '" ·: ·, .' .. ~'. <i; 

'• ' ' '1 ' 11 •• - • "' I I ,'~•'' """' •'\'c' 1 ~ ... ~.,,,,; ;,,_ \) '•' r ~ •I" )'' Í)~./'·1 '• ' 
•• 1 -".~ ... \:r .... , ~. •,/·,,.··~~~::··'···· ... ,'. •)·/·-"•.•.:·p~,,·•.\.••·:·.'~~ ·/·~~··+•.' .. ,.''~H;· .,. 

) .' ••• •''~ ', • •• ...,..,, ••• !>«1 ( 'r-, .. 1,,.,. ·,,•',,,,.,.,,,,,..,.~"J-"''._;,.'1:•,-:; .•. , : ... ~ 
1
'"". :' '"~, l. ,

1
1

1 
·: .t.' -:,.·1 

't -.'~!,,;'",,'-·i,··· ;,;;·,' .~•'<'..'~17-,:1 "\~,.J .. :~.;~,,.':·:;;~~·. ·.: ... ·.· .. ~ .. ~t 
,. , '••''~~"/' 1, 1 ·1, 1• '" ') '"> I' "{li "~· • "'• 1>, .. , , 1 •,',,. 1, , • ,\•,,.,, !~~1 r;l\'>'~"'",• "''<'<• ,,1, lo 

•,'..,•,•<'!~".'''' '-.''"' •,''• •,''i•,"'( ''-':1\',1:·;::"'.;"'"''\"1''~.-: (.·.1~" "',,', ,,,
11 \"· ~ ~ ~ .. , 1 ,~'11:;.-·J.''t<\•"'1~:, ,, .. ,~.~,~~",.,. -.·.'q: 
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didn que esl:."t 11a ·lH'ULJUSi\:Ü.O da Camn!'U t'ixunclo l'll! üuus 
nnno~ o fJrnzo clenLl'O do qual. feita a noLificaMio ~ií d'Cil)Ois . l (' [' . ' . ' J1UC c operar os ~eu~ u' cito~, eomo u •tH·azo de um anno fi .. 
xuclu pelo ihtHll'tH.Io J'r!laLoto, u. pl'azu dP sei;:,· mezes, rixado pelo 
meu hont'adu eoll1~ga •C!lW dl\'f.'l.'gl~ do nwu 11nnl.n de yi.;.'l.a. 
luclu.~ ~~lle~ nü.n .~fio limilaçiies. dur·unll.'. üO dias. duJ•anLe 180 
dias .. clut·tml.e :·HiO. dP di r·t~i lu ck JJL'OJH'ieclarle ·? · 

rOu esse diJ•eilo dt.~ Pt'UJH'icclat.le •} plelltl t) inlt~l·pr·uLadn 
corr1u lJluno c nbsuluLu e lWSSL~ e~su não :;•i p<.Jcle pôr· limitaçfíu 
nern qua11Lu nu l'~'ll'lHJ ele du:;veJu, tlelll rquanLo au Lmnpo d.c 
habiLa\:ilu garanLida pat·a u inquilino. nem quanLu ao prazo 
um que sn não po:::sn dar· cs,·c augrnenl.o, LanLo quanlo u qtw 
'1" ,. l nus · 1zenws, L urs e rt.•s armus. . 

ExayLamcntc na sua ertlt·eyi;:La. 1.1 lronl'adD rolaLor começa 
pur assignalat• estas dum; vantag:uns do pl'ojecLo: primeiro, 
lJCl'manetH.:ia cl'1't~ctiva elo prcclio halJi/.nc!o, dumntc o prazo mí
nimo de um anno: :'eg·unrlu. c,;Labilidnclu elo pt·cco do alug·ucl, 
por· lctrrpo nunca int'er·ior· a urn annu. 

Se o direito du pl'uprieLario ü pleno u absoluLu, u não su 
lhe pôde inLurpôt· uma eonclic.:fio ou lirniLaçfio, o l'actu elo inqui
lino Lct• clil·ciLn de. mut·at·, eunlra a vunLade do ~cnhorio, um 
annu i nle.iro. ua ea,.;a, não é urna li rni[açãu a esse cl irei Lo, a essu 
pl'el.cndiclo clin•itu du propriedade? 

Si se eslahclece que o inquilinrJ Lcrn clireiLo a essa pcrma
ncncia ol'l'P.cLiYa J!Ol' um anno, porque negar-lhe que a Lenha 
por clui's annos '? 

Exemplo t.li:;::;o encontramos Ha ])l'Opria wi ~ol'Lugueza, que 
Üli-'piruu o .Jtom·aclo relatot· e Lambem a Comrnissüo ele Consti
tuição c .Jus Liça da Gamara dos Depu Lados. 

::'io decl·etu de U de novembro de 1910 - lei du inquili
nato portugucza - 1:ncunlramos nu ad.. ~)" a dispo:>içfw ele 
rrue. ::;ob ·pena d1~ desubecliencia, o senhorio d1Js preclios, üu
ranle um annu. a eutllat· da claLa da·queHa lc.i. não púcle augmen-
1.<11.' u lJl'CIJO da 1.'1~1\da, c, se tal o :l'izcr, pl'e,;umit·-se-:i que haJa 
conbrat·ladu as obrigações ou ru:;tric~:ões impo,:,tns ·pulo decreto. 

1() arL. :35 elo InestliU decrC'.Lo estabelece ique. quando o ar
renclnmenlo durar mai.::;. LiYet' cluraclo mais de JU annos, o 
]Jl'azu pa.r·a cte·spc.jo, alürú du tet·nro do at·t·endamcnLo, sedt ele 
dui::; annus. ficando o a.tTenclalario responsavel pela renda de 
igual prazó. 

Yt}-se qu.c a lei por·Lugueza, do mu::;uru modo que g·aranl;iu 
o inquilino. conLrü u augmcnto do nlnguel clur:anle um annu, 
üunbctn entendeu d1!. garantir ao inquilino que c.unLas;,'e nmis 
de .LO annu,.; ele at'l'l.mdarnent.o o p1.·azu r.lu doi::; annos decorrido 
clu ü~t.'lllt.l elo H1e,;nw at•t·endalltenlo, LJ::tl'a podor· ser dcspc,iado. 
Ernqmú1lu i,.;,..,o, u nosso Cocligo Civil L'.sLabelcce que, depois du 
decr·c•.Lado o cl~;spc,jo. cruer lcn'ha u inquili nu u dit·ci Lo de cs
·pcr·ar. Jica rc:wrvaclo nu im]uiliuo u 1J1'UZO ele 3U d.ia:; para 
IH'OeLtl'ar nova hab i Lar~üu. 

A anLig·a O.t·clenn\:ão cln Hei nu. que r.:u11Lint'ra a :;er .avplieada 
Jevoi::> da H.e.publica, dupuh; da Cat·La de :!.i de J'cvcr·eiru, dava 
uu inquilino ap,~nas ;!.\.hora:; .. 

Se. vol'lanl:u, cunsider·utt-::;e ~Cill'lJL'u leg·al a r.:unce,;sãu du 
:.!1,\J hora:; para u inquilino periiHillut:et·, conlra a Yon Lado· du 
donu, na casa; ~u u Gucligu CiYi! dilaLou esse lH'azu aLr5 ur.1t urez, 
prazo Je.ntr·u du qual IJt)du .l'icat· u ::;cll'horiu cuut u inquilinu 
ag·arraclo á :ma ciula, conLra a sua vonLade; se u pt•ojccLo di'\ 
doi::; weze::;, acLualmentc, .~·c entendeu de dilaLar, já na Rcpu-

IS •. -Vo1.. vr. 2 ._ . . . - . 
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bli~a, u lJl'tiZO du .:!<i llot•ns par·a Ou 1lia~, fJOI'!,)IIttLo: u.,sa lirni
tur;ao La·mbcm u[[o altenlu eunlt.·a u clir·eiLo de lll'O]Jt'icrlacle '! 

. ~c o IH'azo d!J um anuo, c111 que u honrado l'elaLut• l'eS
tl'lnglU u de dois anuos :l'b::ndos PL•lu Camaru elos DcrJuLadol'. ,j 
o_.em_rque e11Len~q S. Ex. eleve St'.L' u pmzo de g·amnLia da Ula
bltaçuo da csLabt!JLiadc do Jll'C~eo; se, porLanlu, n inc[uilino pôde 
m~l'ar, c?nLrn a vontn,cle. elo clono, ClHn quem se clesavCJn, de
pois ele ll' l1tu·a u prc~lw o rc::.'lo dn LctiiiJO ntloDS~ar·in !)ar·a 
c~mplcLm· un1 uuuo; SJ dm·unLu o:-;su LemiJn o suHll!Jt'iu llfio 
pude augtncntar os -alugucls. 

Qual I.Í o Luxlo constitucional quu e;;Lahclo,;e ,_•;.;:;a disLillt.:
ção, lJCl'rniLLindo l[Ull SI;'. Pl'Oltil.Ja u· ULI 0'll'IClllQ por Ulll UllliO U 
lião :::o p.r·oh ilJa pot· do.is '! 

A que·i:itão con:::LiLucional t~slú, [JPi:'.', liquidada '1111 '''du:-; u~. 
seus aspecLo;,. llcsla apenas o vonLo de Yisla econutllit:u a 
1·csolver . 

. . 'Sl: .. Prcside11le, lc1n-se. dilo e rcdiLo que o llleio praLit.:u !.i 
o ele iomcnLal' as consL.rucções. H a c1·isc c 0l'ise. 
. Ha a cri;;·c CJTI ·que a J.'alLa de casas produz u augTnenLu dllH 
preços, c lta a ou t1·a ct'isc que~ t·esulla da a·gg'l'avação dos q UL\ 
cxplorani wm u })t·opr·ia crise. · 
~ t$e.ia, porém, co'n1o fur, IJüt' ·Que nf.io i,I)Jna o Senado p1·o~ 

videncias conlra os que uxplorarn a r:l'isc '! 
.As leis pcnaes, a:5 leis eivis, ro111anas. Loclas ellas Lum<wnn\ 

cs::;as provi dc.ncias, . · · 
A lef)'islução de oull'os poyos tum admiLLido Laos medidas 

penae:;. Os JH,J[Wios aul.ores que mais Lecm combalido as 
l-imitações de .urdcn1 civil. f.urJu,; aeun;;eJ,harn. enLrel.anlo, 'CJlle 
as medidas ele IHllureza ·penal sfiu ele alJ::.·olnLa ei'JieitJilüia. 
To-dos .clles, .me.3rno quando cnLencle.ni que não .ha a cl'J'icacia. 
dos meios jul'idit;os vara combaler usura, meios jurídicos e 
civis, que no~:. lllE.'ios penaes são sernpre essenciaes. 
· l\a sua noLavel obra sobro a uHn·u, Jorge Caruso conclue 
assim: 

el~ eJJ Lüo Qual o .l'emedio? Para a usura nas classes eleva
das da sociedade, onde clla ó phcnomcno morbiclo e eien;tenLo 
de dissiptu.;ão, ou Lro remedia não vemos si não· o . da sancçüo 
IJenal pura a u:;ura, verdadciramenLe terl'ivel c rmdosa, como 
ó feita solbre o'" agricullor,!s c operados, o I'emcdio é o cre
dil.o populat·. Não os monte ele penhor. que se tornaram mon
tes de usura. casas de «rn·ego». Tambern elles esbulhando os 
pobre!'; t:.nrn ·vJli.ssimos penhores dos olJjet.:Los mais necessa
Tlos e outros bens· que c.lii'i'icilmcnl.e poderão ser readqui-
ridos.~. · 

E. conclúe, dizendo que. 11a ILalia, si de alguns annos a 
esLa parLe a usura nüo 0eil'a tanlas viclimas, deve-se a Luigr;i 
LuzzaUi, que foi o ereador du credilo publico popular. 

Os mdo~ eeouum it:ns pal'a combater a usura são, pois, 
quanto ú u.o;ura sobre saluríos nu vencimentos, as in::;l.iluiçõe~ 
do crcdit(J popular. . 

PaTa -üOJnbaLcr ú u::;ura. quanto ú:;; lw.büuçúes, lia edil'ic.u
r;ão de niJva.s t:ai:iaS, os meiós j uriclicos são as restricr;ões dos 
lucl'Os c a· suucc~ão vennl. . 

· E'ntrc nú.::, s'e opera neste momento um vivo movimenf,o 
con-Gra ú usura l'C'laliva aos YcncimenLos c aos salürio;; ·jos 
funecionarios c operarias do Estado . 
... ~.'· ·~- .# •••. ' ···~·- -·-. -........... - - . 

:·· 
~·' ·, ..... ' 
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L:un1u se euneL'lJe, t::t·. Pt•esidenle, l]UL' ll um LotllpO se 
euwlmla a u,;u1·u surlJre vonei me1!Lu;; e, por uutt·o lado, se u 
iJO!'lllilla quanLu ú ltuJJilttt.;lio'! 

. .\::; vdlm,; leis rumatH1~. us grande::; doutores da E~·t·oja, os 
gl'llndes uradoreo; ~>at:ro~, u rei igiúo christan, todos comlorrmurn 
a usura. 

Jú a~ velhas lei:> ronuuws rcrn'oYavam c puniam, até com 
puna;; eriminau:;, a usura. . 

A usu t·a sobre as casa.3 tal111Jcm fui eunlloeida e.m H.onm. 
B devui::; l.jUU a invu:;üu gauluza, lüi'IIJinudu velo SallltúlO l) IJ 
i11eeudiu du llulllll, deixa a pu[JUln~üu da grande mctropolo 
sem lcet.u, us palrwios, u::; t\ltllt·c:;, ellmCc:uram a cumpe.!lit• us 
llomm1s Llu vuvu, a vtclJe, au l.t•abulho. Os ctetcnLoros de 
cupiluc:; e u,; pos~u,idot'L's du:; vroclios que Unham i'lcado ele 
!Jé t!r.Jsellft·cal'illiJ u sua gananeia e eomevaram alloar os pre
çus. O pudi!!' puhlicl' ~o l.ot'llou indlHercnLc e cruzou os lH·a
ços arJ movimenlu dos usurarios e fechou os ouvidos ás sup-
lJiicas dos esbulhado:;. · 

O prirm!irn muvimeulo de revolla se desenhou. A in
clifJercuva du IJUder, que iiüo Lom,.Ju 1iwdidas cucrg·icas ..:ontr·o. 
a u~ura, i>roYoeou o segundo rnovinJunLo, que foi de uma gra
vidade cxlraorclinaria, conhee.ido 11a historia pela revolução 
l\lunliana. TiYerarn então os t·omanus de proiligar nas sua::; 
leis c de pratiear na udministra\,'lio da Republica as provi
dencms nccc:->:Jurias pum refrear uus e ou tios. Não bastava 
punir os rebeldes nem conter a turba amotinada; era pre
ciso lambem impedtr, com bra\io vig·oroso, a extorsão reita 
aos humildes pelos pat.ricios. . 

Todos os nome::; Julgurantes da granúc Hepublica Roma
na: Gatão, :;eylla, ,J uliu t...:esar, Lodos so JH'eoeeuptu·am eom o 
punit• os onzeum·ios, os que em Lodos os Lompos continuaram 
a evitai' a :.tJmlica~\flo das lei::; c que co1n as sua::; repeLidas e 
Jn.queuLr.::; JIIUilf.liH'as conLinuaran1 a vral,imu· a usura:· 

.]!;' J.rem de ve1: que, upezat· du Luuas as LcnLaLivas ecotWIJJi
va::;, lle Louas as li:!nLaLJ\·a:; jUl'iO.tcus corlLt·a a usura, nos seus 
a::;pceLO::; mats odwso::;, que ::;tio a oxplur·açáo sobre os cereae::;, 
som·e os g\!lll1t'u::; Llo atimenlaçáu, os ::mlarws, os vencimentos e 
a lJabiLa~~au, nu:; aspecLus Ue:;sn Lrilug·ia malaicLa, Lodos Lecw 
lu.Lallo com a mesma astucia, com o mesmo poder de manobra:,; 
do ctcruo e Jnvencivel H.arpugâo de Loclos os tempos . 

.til as que itnpurLa ·? ..:\. mcclicina acaso abanclonou seus tt·r..
llalhos e Inve::;Liga~·õcs put·que uimln nüo aclwu meios de com
JJaLcr todas as infecções, touas as onfcrmiclades? Já desesperou 
acaso ele investiga!' sobro as causas do canero, sobre a evolu
ç:üo cta cnJcrmictaclo c sobre .o::; me1os ele· comJJatel-a 't 

Assun como a meclkina. nunea pôde até ho,io encontm•· 
nem o:; mniu~ lle edlar a prupaga~mo ela .Lubor·culose, mas ape
nas tem cunseguiclu restl'ingiJ-a, a::;::;im corno nfto eonscguiu at·~ 
ltojc curat· o canero, mas Lem procurado dilatar a vida du~ 
quu Lce1.n o JllfurLuni.o dessa g·ravo muloslia; ass.im, .Latnbem, u 
scioncw jut·icliea aindlt não rm;olveu. de~'initiyamenl~ ~e~'Lo:; 
!Jl'uhlomas, ma:; dd'endo u vida e o paLt'HllUlllO dos ml_oliZIJ':i 
eonLm o cancro ela uzura, alunganclo-a LanLu quanLo lhe e pus
sivel l'azer, pum de:fender a viela da sucioctade do~ processos Cl:J 
uzura que clwg·am a se 1.m·nat· urna calamidade social, .como a::; 
grandes epidemias. · 
. A .. nlis~ilo çln.. m.tthologia.,iuridica é a. laesmtLque. .a da;pa;.. 
thologia medica: proseguir, lutar, continuar a lutar, aLé ven-

:; , .. 
·,.;· 
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el't' 11 inimigo, IIH\S quando .llttn pus:;n vuucel-u, nu menos clt··· 
t:utnsct•eycr o t•ecluzit• n:- ~~:l'fl)itus do seu rnakl.'it:io. (Pausa.)! 

St·. Presidente. lnn:.ms sfío ainda as COllSirlet·a~\ues que te
li h o clt) faz,•t• :;o lwe 1 > u:;,.; unt p l.u . Sl)/,!.'llll da- :I' c i I'U, 11 a hot·a do ex
pr:dicnlc. b~t·min::u·ei o :meu disctti'So. para deixar ao Senado o 
mumenlu !lu det:idit· o assumr>lo. · 

O Stt, PHI~SIDEN'l'E- DcYn inJ'm·nHH' nu nobt·,~ Senador qne 
o Sr. Senadm· Paulo ele F.t·onlin j:'i se acba in;;cl'iplo pam i'al
lut· n::r hu r·a do L'XtWd i l'lllu da sessfw do segunda-feira. 

O Sn. llUNEU l\LAGHAL>u - Como na disl.lussfw da. propasi
c.:ür> a crue sn rerc:rem as minhas considcrac;ues não posso mais 
fallat•, uccupat'Pi então nuvamenle a ll'ibuna quando estiver .cm 
<liscussão qnalquct· oulm pal'l:e da ordem do dia. 

Cone lu it•e i. al'sim. as m inltns consiclel'açucs :l'allando na 
discussü.u ela m·oposição n. 70. ck '1920. Dessa J'úrma, :peço a 
V. Ex. QLW mo eonsiciPt'C inscr·ipLo pal'a fali tu· sobre esta m:a
teria. (Jluitu úr:w; 'llm'ito úe 111. Palmas.) 

OHDl~M DIO DIA 

r.ocAç,\n. o 1~ pru:orns 

ConLinua\,\ÜO rla 3" cliscus:-;ão da pr·nposi(,\Úil da Camtll'lL 
rio:-: Deputados n. :2:38. de J9:2'Ü'. regulando a locaeãn ele predios 
c r! anelo onLras providencias. 

O Sr. Ptntlo. de Frontin (l)f.:la O'l'(lr!'IIC) - St• . .Presidente. 
sendo o assumpLo de naLureza urgenLc, rlesisLn da palavra, 
por·quc na hom do expeclienLc ela proxima sos:,;ão, ele accürdo 
enm as inscrip\;ucs que· j ;i so 1 iciJei. ap r·e:,;cnlaf'e i algumas 
consi rleraçõcs á apt·cciacãn elo Senado. 

O Sll. P.HESIDEN1'.E- Per·.l'ciLamenLe. 
Ene<Jt·.racla a discussão. 
O Sr. P·residente -- Não havendo mm1 m·o no reei nto, vou 

mandar priJccder tí. chamada. 
Pr·occclendrH>e ú clmmada. vel'ifica-se a ausencia dos Srs. 

Alexandrino de Alencar· .. Silve do Nery, Lopes Gonçalves, 
.Ju.-:l.o ChermonL. Inclio elo Brasil. .Tusé Euzebio. CosLa Rodri
ftlles. Ahdias Keves, .Toão Thomé. Francisco · Sú. Eloy de 
Sotrz'tt. :rnã1> J. .. ~Tu. TolJia:- MonLeirri. AnLouio Ma:-::sa, Venanl.lio 
S ''·i Ya. •Cun h a Peclr·n"a.. Ar·and o Góe:,;. iBcrnardino l\íon.Leir.o, 
,Ter·onymo :\lcrnlni r·o, Sampaio Corrôa, Alfredo J'!:lli:-:5, Alvaro 
r ]I) Car·val hn. .Ped r·o Ode::; Li nu, Gado:; Gavalcan Li, Generoso 
1\lal'lfll<!< Laut·o IVli.ille1·, Vida! namos, Cttrlns B'ttl'bosa e Vcs
D LJC. i o de Abreu ( 2\J) . 

O Stt. PnESIIJI~NTE-- fleSlJUllclet·urtt ú tJhtUIJttcltt apenas 13 
.Sr·.~. ~e.rwd uJ·c.-:. 

Nüu lla l.lUI>II~r·u; .l'iea adiada a vuLuc,;ãu. 

3" disuu:oliüo ·da p:t'oposic,;ão ua Curnara dos De puLados 
n. 70, de 192.-1, autorizando o .Presidente ela Republica a 
<J.bpi,r, pelo 1vlini,stc1:i.o. da Ma;t:inha, um ctedit.o c,spec~al do 
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800:000$, destinado (ts obras da ilha elo Boqueirão, de cara
cLet· Ut'i:\f'llLP I' indi~[ll~tt:-:tt\'1!1 (t d!'l'l'sa nnl'iunnl. 

O Sr Irineu Machado - Pcçoo a pnlavl'U. 

O Sr. Presidente - .Pe1,\U licPtu;a pat.•a aclH~t·l ir· o nolH'I' 
Scnadol' que, si se l.t·aLa:-:l'c de 111'\:nmr~nLo. S. K...:. pndPt·ia di:-:-· 
cnLit' longamente, s0brc Lodos us assunrpl.""· !\fio SI' lt·ala. tJn
J'I'rn, c:lc discussão ele on:.anwtlln. Enlt'l'!anln, a i\lr!sa ll~t·(t a 
tnlPt'ancia quo lhe :ror pm·miU.icln. 

O Sn: TIHNEU MACHADO - St· . .Pr·csiclenLc. cu nü11 Lcnlw u 
o dirnitn cln nsat· da palavra. pan1 uma f!Xplicar;ün po,;soal'? 

() Sn. PnESJDKc\TE - V. Ex. pô elo :L'allar pam uma cxpl i
CU(.'uo pessoal. O H.cgimen Lo 6 claro. 

O SH. T111N1m M:\CHADo- Neste caso I'U ;;:nliciLaria a V.Ex. 
mn enncedl!ssn a palavra. para urna cxplica~,;üo pessoal, log·n 
depois de PllCPtTadas as cliscus:;úe:> das maLeria,; consl.anLe:-: ela 
urdetTt do clia. de 1nane.ira que so cunoilint·ãu u,.; inLcrcsses tlr~ 
t•tt I.Pt'minnt· o llH'\1 di,:eur·:"n hn.ic e a exPelH.:f\11 elo lleg·imenl.n. 

O f;n. PltESIIH:N~m - PPt'fl'i l.unwnl f', :nn t•ei n palavra no 
nobt'l' St•ttnrlor em rnnrrJrmln oppnt·lunn. 

E' encerr·ndn n rlif'enssf\n ~~ nrlinrln n wdnefin. 

FAVnttt;s A'S PIIAÇAS IJA AlUIL\DA 

3" discussão da pro1posição da Gamara dos Deputados 
n. 2i4, de 10201, que estende ás praças da 1.:-\.·rmada · os favo
res ·concedidos ús prar;as do Exercito pela lei n. 2. 5'66, de 
18í !~. 

Enccrt·acla e aclincla n v ui ncão. 

2" discussão do projecLo do Senado n. 1:3, de :1.9'19, man
dando reintegrar Luiz Gomes Pereira :ru:nior, no logar de di
rector de secção da secrel.m.'ia ela l\Inrinha. para o Jim ele ser 
apn,;cnl.nclo nr~~sn Jognr. · 

Enr\\'l't'n.dn. e adiaria n votncfío. 

USO DE TJNTF'Oill~l. ES MfLlT.\HES 

2" discussão elo projecto do Senado· :n. 62, de Hl20. 
disponrlo sobre o nso de uni:l'ormcs militares mandados ado...:. 
J1Lat' P~"lns :Jlini::;l!•rins ela GnetTn. 1• ria ·:Jlat•inlla. 

Encrrrncln n aclinda a vnlnd'io. 

O Sr. Presidente _ .. Tem a palavra 11ara uma cxplicnçf\.n 
pessr1n.l o Sr. Irincu Machado. 

I· 
i• !.). 
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O Sr. Irineu Mn.::hndo (*) (JUU'a uma fJ,?'pliNr.çiío JJes.wnl) 
:;;,., Pr·c•sidl'll!.l'. 1111 i11ll'r'''""" di' en11cluir· o 1111'11 diseur·~n dn 

lio.i,!, fJliP. eumn V. Ex. v1\ nãn (• Lüo SÜI11Pnl.e de dol'esa do 
ndnlJns ernc•nclac; P de urn C<'I'Lo aleanco social. rnns Lumhcm 
d1~ rlei'Pf;a pPs~nnl do seu autor, que quel' lliOSl.rar· qu1J esL(L 
rw r·l\~ i Lnm ""''~ I.' !li h:u:moilin eom os povos cnlln~. eorn IIR pu
vos poJliciaclos. cnmn ::;e dizia nn fnmosn pht'tHHJ dn edito Pom
l•nl inn, mnc; lumlJPlrr com n I ieüo de tnclos os ml'str·os. tl qlw 
fulln mais urna vez. 

Fallrtnl nas minhns pn!nvrus, ns vozes elo t.enrpo! Ilr·nxo
lroinm pnllidnnwnt.l'. 11as ttl'esl.as dos meus pcriodns. ns Ium
·JW.ios do gnwdu snl. dn gr·undc luz qno illumina n r•t'dn liu
mann nos IPmpos de llo,ic! 

l\fl'.s: r·•.'i - mr>.s Ievnncl•• a llemonsLJ':\<;ão tí. rnaximn ali i
tudn clp evidPrwia i1D~sivel - quu longe de s1~!'1'11'l rencinna
rias as Pmcnclas qnc aprçsenl.ei, rencinnarios são os f1UP a 
enrllbrti.C'rTr. pnl'que cllfls 1\ que esU'ío no ·pülo npposLn do Jnaxi-
mali;;:nw. l\'(•f! Ps:amns 1111 cquadnr·. nu I inlta .média: as nn;;;;;Ús 
J f!J'Illtllas são m: cone i! i adoras. · · 

Sn nüo aclmiUcm, os adver·snr·ios ela solu\:fí.n NJniln!iva o 
hn rnann quro rH·opnz. se não ndm iL!cm a n.pplir.nçãn ele ·pena,; 
ennl.l'a r• I'SJWCII!adór·. sr~ nür• aclrniUcrn urna lirnilnçãn rin nln
f.:i.lf'i. :-r• n~n que1·cm l.ãn pouen que• sP Ynl.l.'. dr•sch~ .i:í .. as rnr~·
rlrc!::rs economicns. qunl •' a sua pnlil.il'a. qual a sua lnl.ir.a, 
qual n SI' li ob.iPcl i,'l·n ? ( Pausrr.. 1 

E' e\·irir:•nLP. ;;:p.nlRIJ'P.:::. Finila a .g·uer·r·a. niin ha mais ns 
lner·o:'< l'aJmlnsns dn rnan.!:;'nnez, rln gadn. dos Cf'I'P<W><. l'!e. A,.; 
ro:<nr.c11l neõos cambiues são peJ'ig·no;ns; as opcr·a\;ÕI':-; sn!J t'r! l.i-
1 ulo:::. pnncn l'Pndn::;as: as opeJ·ncões sobro vencimcnl.ns cln 
fnnccionni'Lr•S e Htla1·in;;; de nper·a!'io::;, n.men(;nc~n~ p0In inicio 
da propllylnxi(), parlanwnltH' ti u:;;uJ·n que al.f:enLn cont.r·a nt' 
\'nnci rnr'ni.ns e salar·ins do~ fn nccinn:11·ios P- n['Pr·nrios dn Esta
rln. elar·o 6 q11e nii.n lia. ~wsl.e morncnl:o. npg·ocio· mais rcnd'nsn 
dn CJlJI'! a exp.Jor·a(;ão dns ai ug·u eis. · . 

J<:f.:!Ü. por·Lnnl.n. nr. illicr·ps;:P dos ([111' enJnhall'm cs;;;ns 
lliPdidns mnnlr·r· n slo/11 rnJrJ, porrpll'. qnanLo mai . .;; if'lHJ .. IO rllll'ar· 
n Sl.du<:ün do pmh1Plllt1, ·m:li::; lllel·ns 1lar·tt. n r.api1a1. 

O Sn. :\!Jca;·EL DE CAH\'.\J.HO -- Xii.n fn i enm l'i':"C JH'OJ1n
~ilo qu,, .. a cumhnt i. 

o Stl. lnr:>Eu i\LICU:ADil - n.,•l.'irn-J\W no;:: fJLli''. rnmhalem 
!nelas a::: Jnrodidns. nH:;: clil\·ido Clt!<) Y. Ex. vote pnra que S() 
dr:>LtHIIII'lll f!s nH.•clirJ::u; eeonomicas. · 

O ;?.n. i\lrr.uEL DI<: CMW.\J.Tro - V. Ex. Y(·r:'i •prw oceasiã•) 
da Yntnr:fio. 

O Sn. TnT:>Eu l\L1mr.~nn - Eslnrr :wcPn(.nr:.nrln. - isln hn 
rle J'ienr· fr·izadn nn. Ynl.ar;fin nnminal f.Hre vnn rNtuer·er· - que 
lia Sr~.naflr)I'<'S (flll' .nfin ([Lii'J'Ptlt as 'nnclidas rmnrll'>'. niin C[I'IPI'Clll 
as nwr!idns ecnnnnlicns 111~111 as dn ·dir•Pil'.n CJV.il reg·ul:vlnr·as. 
lr·ansi!.nr·inllH'nll'; das rclar.~.,)·PR rni.l'l' sr.nhrwin,.: " inquilinos. 

O que qLH'l'f'tn, n lfllf' 'pr·rennizam ,, n eo;hulhn rio inqlli
lino. Ouerc1n rlllf' C'f'lr rslucln dr~ r.n1rsas pPr·mn.neca nrnr[lrnnl.n 
n rrndimcntn do~ ·twr.dins pudPt' Sl'r' o 111Pli!nr· rins nrgneins 
elos l(•mpns. ael.uncs. 

O Sn. M rouEl. DE CAnV,ILH•J - Divergi de V. Ex., ma:. 
n isso não fui le,rado por esse moLivo. 
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.. n. R~1. _Tn.r~ 1m iiL\!_:ttAnn - Jtr!sal\·ci na Comm issfln a con
rlllc.l.t, r_fr .~.·,)',X· tlt%f'lli.ltJ !li lU Sl!ll Pt'OCN!illll'llLCr nlnda tinha 
,ttn~,t.c:x~J~I~~l!~··.Lo,_LI:e_elat·anllo.quc su V. E:\. não era ravorruvet 
oLflS llllflldlillls, f:tzta-n 1111 tllLi:'l'f~SSP da 'lS>dSif'llCI'a l)l bJ' 
I)OI'CJIII' 'L ::;·n1t I' 1 , 1. · · 1· • ''· • · · .1 1ca, . . . · ·. ·- , • a .• usa c a ".•tf'et•tcot·c ia é' a mai>J u li! dessas 
ltiSIILUII,;Ut~>;. < 

)~:;;l~t duclar·ar)üo Cftte fiz na Commissão. sobJ·e a attitudc 
rl1~ \ • .l!..X. lm;;o--n agu,·a :r1ar·a n recinto. · 

~ln_s (J~te pensa V. gx. d11s qnc• nfin qttC·r•.!lll as mcdida11 
1!1' ltllliln(:a" _an:o: au;::tnr•nl.os rins alu;::Tteis. qno não querem 
\'ular· as IIH'd1rlns PCiltF•Illiens •JIOI'f.ltil) al.tcnlnm ennlt·n u Thc
f"lllli'IJ, ntlenlnn1 ('.IJlllt•:t a Cnn:"l.ilui(;iio. P[C. '! 

. Os qne Ciltl't'ern PL'OI'·I·asLinat· a ;;:n!lt(;Üu oconu1nica osLcs 
PYtdPnlP~Ill'llil•, l'slfi11 inll'l'l~.~~"ndos nn slrr.tn (Juo. desejam ~; 
PXpln!':t(:au _dos rwbr1•s inqnil i no;; elo Disl.l'icLo F~dernl. 

. Jo,::<l.a ~1dadn Jli!SSIJe Jlnneos at·g"C•nLar·ios. poucos 'homens 
':,IC~s. Ml~l!n"'_.·dPllP~. 1n_ui_Lns dos !ft'anü~Js scnlt•Jl'ins .. csl.fio na 
L1.1111J1H '1\ r•rnlrJ dn, t·cndtnwnl.ns. pr>ln I.J'tlr) icl.'m aqut os seus 
Jll'_neln·adnr·f'~ . AI e-uns rins nn:"so pu L l'i e i n:<. ermsl.i !.11 indo pnneos. 
111illmi·I·s dn,; ltahilallil's dusl.a cid:vlf', cln l.:!.Oi'i.fii()Q babilanl:rs, 
n1nr·at11 1'111 en:"as '[lt·npr·ias. ·nms ·não vivnn1 {ln, r·cmda ,P1·ed•ial. 
A gTand1• nHlsf"n da i)IIJHII:t(:ão. a sua l}ltasi loLalic!ncli·! r' ele in-
ifllili.nof". · 

O qnr. l'sl.:'i. prJi:". f'lll lnLa, ncsLn rnnmenLo é o inlet·csse ela 
rnrtiiJJt!nll:in eunlt·a 11 d" uma elass1~ de at'g\•nLarins. 
· O que sn oprra nesl.c rnomento 1• o combale Cll!t•e os po-
hrl•s. l'nii'P 11s qtll' yi\·pm do seu .<:alat·in. o os plnl:ocrntas. 
. A g-1·and1! grnl't·al idade dos homens que v.íYflm nos La terra, 

e·lwfPs dr~ ramilins "u snll.nit·os. (~ enn~LiLui.da de pessoas que 
,·if\·pm rln Sl'lls ;;aiariris rtll di' geus veneimenl.ns. São os i'unc
i\inllari";;: pltlil ien~ (file riün leern i'Prtllllll~l'<l.(.:ão PXcr.:::sivn: são 
1.1:< .inizr~s: siin 'IS l'llllCt.:irHHli'ios ptrhlicns rl1) cal.egnria inferior; 
;,;iln 0s a1rxil i ares c!n enmnwreio, g·uaNia-1 iv1·o::. eaixeiros, etc.; 
siin n,:; npPrarios da induslr·ia parlicular· c or.; elo Estado. 

Qttanün :;:n t:tillSI.~gTte nlnvar· ns Yencimcnl.os ou os salarios 
rle algT1mr.s dezenas de l'tlnceionat:'ins nn o-pcr·ariM. fltn uma 
ril·il't'I.Ílinarln t·eparl.iç;in, prícle-se dizPr qite os lwncfiniados ti
raram n sorl.n p:r:tndc. A cnrln, am:-n1enlo ele ·vencimentos 
I' I Jl'l'••spnndc um:i ennH; Jn\:iiu ·dn Guv1:Í·nn da Republica. 

A enllePssün rln. g-rnlifienção da fonw. e11,jn Lnlal 111011lou. 
1'111 :"tta n.ppl it~açfío. nãn dig·n 11a inlenr~iiu dn lig·islarJ:rJI'. ~~m 3'3 
111il ('.flllins rle l'('is. lllf'.I'C!CP.ll {ln :P!'I'Sicic;nLC {]a llepub!iea quei
x.ns ennl.m o PociCI' Leg·islal.ivo. Si aeaso a I ivessr~mns fixado 
l'lll !!O % .. cct·Lnrneúlc a {]esrJPza snt·ia llltiÍLn maior. Cnmo 20% 
foram o limiiP maxirnn. nii.n J'ni ttma taxa()iin fixa. a clespeza. 
mesmo as.-i1i1 :"ttllilt. a eor·ea clP .]..01 mil cmli'ns d1~ réi,:. Ima,:;inc 
V. Ex .. 81·. PrnsirlnniP. si l.ÍJI'n~sornns elevado ele 20 % os 
Yt.•ncimnni.nl' d1~ l.n(]n,; ns :J'nnceinn:uins?! 

Al,t.cnrla Y .. Ex. n qrw, nn Hio ·d1~ .Tancir·o, fnran1 apenas 
Plevn·dn.~. en11111 nn r·~~sln cln Ht·asil'. os .l'tmeeionar·iiJf; iliie ga
n Itam al.1\ 110\'e contos. ALt.cncla V. Ex. a que nesta cidade como 
nas capitaes mais impoJ'Lanl·es c nas grandes cidades da Re
publica se Lem. dado uma a!La ele preço de gencros de primeira 
'll'r:n~sidndc. Pm muiJ..:~s i;a.~os ·rln JOO % c cm o11trns dn 40 c 
r;o cfr,. SP. fttnceinn:11'im; J11lh1 ien~ 'I) Cl)lm'al'ins. fo:·n.nl apenas 
atH!'lllf'nLarlos de fi. 8. I o 1' ·1:2 % 1.~ os mais J'clizr•s. ·de 20 %. 
exacl an lPil Ln ]1111' SCl'Üir! os mais infel izus de J.ncJos. os r.rué 
mr•nns· pr•1·cel;1!lll, ·eon1o · púdn esla g-cnLe acudi!' ú necossiducle 
de pagar .q alu:;uel da casa? 

., 

. '•' 
' .,:·, 
_·,·. 
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Hcsponclou o hom'::tclo Senador pelo Di ;:;LI' i c to Fcclcl'::tl Sr. 
Paulo clu Ft·onLin, qtw o tn•aw dP üiJ clins .iú m·n. 11111 beneficio 
para u clespc.io, porque assim Linlmm mais t.rmpo para poCirl'nm 
J'uzcl'. as suas con~ignuç.õcs. · 

Mas as eonsignns·Gc;; ,iú llfío sfío um all·r~lnclo elas cl it'l'ieul
clnrles pm qtw se clehuLcm ns qtlt) para ellas npprllum? 

E a usut·a qnp cslú 11tts opt!l'nçtiPs dr• cnnc;igTmç•fín nfio ú· 
0\lLl'n flagcllo C[liP ,·, [ll'f'Ci.~o COI'l'igil•'? 

BnLfio COl'l'ige-sc• um flng·Piln com a aggt'rt\'nefío rlr nuLro? 
]);' possivcl elevar rln glnho, Lot.alrnnnLP. p"m'a lodos os 

funeviunur.ios os vrmcimrnlns na medida das suas necossiclndcs 
e da ag:.~r·nyaçfw clP tlldo qunnlo lhes (j necessurio para a viela? 
Não! 

O cmmnel'cio não vh·t) a queixar-se do que cs·Lú :falliclo, 
ele q:.:e lucta com tl ct·iso vrovcni·cnlc ela diminuiç1ão elo seus 
negocios, Lia ag·g-ravaçfin elos impostos, da ag·gTavncfío Ül1JWe
visl.a. :r·t•sttllanLc ela qnrdu elo cambio r as.~im por dt;anl.e? 

No commcreio acaso se tem cindo a t!lrvat,:üo de salario;::? 
Nfio! 

· Pum .os opPrarios ela :indusll'in paeLicnlat' Lrm .~r rlrvlo 
arnso u olcvnçrw dr f'\alut·ios? Não! 

B:-;su C'lnvnefio elo salados nüo !'• Juc.il. ]~!lu eonsliLur nm 
clilemma prrigcÍsn. Ot'rlnf'\ .falwicns .iú .l'rchnrnm :inl.cg'l.'nlmcnl.c 
as suas pot·las. OnLt'Uf'\ l't'duzil·nm o nunWI'n de' hm'as rlr l.ra
ltalhn: Ottf.rns diminuiram mrsmo n ntrrnrro dP rlias rm que 
al:n·em. ehcgandn mesmo alg·nmns a Lt'nltalhnr 11'0icanwnLf' clous 
on Lrcs dias por s·emnna. 

So os opónu·ios :l'i.zct'cm gróvc, se rcclamurf'm a elevação 
de seus .5-ularios para aeudir ao pagamenl.o uos senhorios, como 
J)l'otcndiJ n meu lwm'aclo cnllcga Senador pelo DistricLo :Fe
deral. qual seria a siLuaç.ão dessas industrias? 

Elias sct'ium :I' orçadas a J'ecbm· as suas porf.ns. E, os ope
rarias que pedi~sem · o augmrnto. ficariam art'iscaclos u não 
ter cousa alg'Lm·m. J~' pot· isso qrw r.lles se accomoclam .: 6 por 
isso qu·e cll~"s, n~rificundo que os procluctos da;; :fahriens cm 
CJlle Ll:al)alhnm não tem suhicla. não reclamam. 

NnLc, Y. :IO:x: •• Sl'. PresidcnLr. qtw nm gTandc numrro de 
r.lusses o·pm:arias !.cem .~ilrnciarln e não fiz·eram J'f'Clama~.õrs 
eonl..l'a os scns pal.rões. · 

Mas sr.t·ia acaso possível a clrvaçfio dr snlnrios, elo paga
mento a t.oclos os salariudos do E~t.nclo ou da inclustria pl'ivacln? 
Não! · 

Ago1'a pergunto ru: que calamidad'C c~ essa. em que o .se
nhorio, que tem, por Qxemplo, 10 contos ele '~.eis clr. renda men
sues, não póclr:J pel'der um ou dons contos. cm favor ele um pro- · 
Jetm.·io ou de um emprcg·aclo publico. que ganha apenas 200 
on 300$ mr.n~ucs. qne veria assim climinuida a SLlU clc:=prza 
-cm 20!\l ou 30l\i mil r1~is por mez?! 

Se houvcss8 um m8io elo mecl il', ele pczur cm uma hal::mcu. 
nôs vc1.·iamos que nessa pal'l.ilha de lneros r, perdas. com· a 
J'Cducç~o ele ulugu·eis, os mais desJavol·ec idos úfí.o .;,ririam os 
scnhor1os. 

Mas cm que sociedade vivemos n6s em que se não decreta 
uma medida de salvação pllblica, quando a nossa (J muilo maiR 
gt'aye que a elos antros povos?! 

BuLr·c nós n. erisc de habitações. a crise de elevação elo 
preço de todos os al'Ligos necessarios it Yida. t! ang·mcnl.ada pela 
érisD :finnnccira c pela erisc cconomicu. 
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O Govrrno ela llrpubl ica. confessa nLt~rrorizaclo qur os r.0.
cnrsos do EsLudn não dão uma l'Ot!PiLa smi'J'icienLe J)ttl'll cobrir• 
os mui los encargo;; dns despt~zas. ViYe nDpcllue.do para recei
tas exLrnorcl inarias. cru·r• rc,;rrllam de emprestimos externos c 
inter.·nos t), se l'Oc tra dean L1• da nrnissão () j)Orqu e conhece os 
pffcd Lns dessa coe a i nn. dPssa morph i mt qu r ncorle. dnranL'C al
~mns ·rlins. :'Is Lliffiel'rlrladr.•:-. mas quP ng·gJ•ava pnrmnncnle e 
pe,·tlni'llYPlnll'nlc a eriso p-r:la c.onsequ.l'ncin qu1~ Lrar. ela drpt'l!
einç·i1n ria moeda P rln cliniinuieãn de Sl'll Ynlot• nccruisiLivo. 

Se n Cinvi'I'Jw se 1\llconLr:Í cm di l'l'iculdade~ clantescas -
digamos assim -· para acudir.· aos encargos, se n banca roLa 
o:I.'J'icial é um facto. se n commercio clcclnra, pelos seus orgãos 
mais auLol'izados. nas assembléas das suas collecLividades. e 
pela ai':l'it·ma~~ão dos seu.s- mais eminentes membros, em pam
plüelos. en1 cntrev.isLas. cm arLig·os. nas conv,;rsas. nas commu
ilic.nr;õcs que comnosco tem, que u qucbmdeira r) geral, que a 
nnica propriodacln garanLicln t'~ a clP pcdt•a e ~al. é flYidontc qt1o 
ella eon~litue. no momento, a mrlhor expioração a :l'azm·, c o 
enrrwiro a r~s:l'olnt· eonLiun n. SPJ:' o ;r: JlO't!'i'l1 h o. 

EssP 1\ '' nuti,: l'ne i l .tJ ~~ r•sfo lar. n qu c s11 p 111 lrl.a m n i~ 
I.Pmpn. E'. pois, razua\·PI qiiP o:s Sl)nhorio;:: áhi':lll1 rn~o /11) 
,pm·I.P rln~ lnc1·ns fiPsrlr• (!IIP Lenham :lll;:!'lll'mtarln p,:lp annn n;: 
nlu,;:·11 f'l'n;:. 

E nrnr11rnnl11 n SLli,.:;;a l·.r.ma JlOI' hn:so os nlllg'IIPI'P" ,-j;.:·l:ll
l.r;; rom :H dr~ tiPwrnb.r·o de J \H I: n U1·ug·un~· us alll).:'LII.'I'I',.: vi
g·rnL1•s rorn :31 dn rlczromhr·n rln HlJ!l: a 1\i':..:'f'lll.ina. ''"' nluglli''l.'l!" 
-\•igenLe!'i Clll J tlp jtl.lH!ÍI'/1 i]p m:20, i-[UI' I) ;[l:illflj_,: fll.ll' lilllli:11111,.: 
por bal"P ''" alu~;ur:rrs Clll al de rlr:zcmbt'll de ·1.\J::!O, fllllll,ldll IÍ 
sabido e nntorin n l·ncloi< nt'1s l.emns nol.ieia de que a agg-t·a
vacão :l'eila rins aJn<;Tiet'I'S r·esulLa da vinda da lJI'Opo:-;i1.:iin da 
Camara para 11 Senado'? 

Tendo a pr·opnsiço da Gamara do:; De.rmtndos vinr:ln onl'a 
esta Casa cr.n 29 de dezemlJJ'n rlo anno passado. os senhorio,.: 
comccaram desde o principio rlt'stc anno a aug·mcnlar ns alu
gueres para se ]Weeaver·Pm contra qualquflr nwrl.irla rcsll'i
cLiva da luca~;fí.n inch1icla na lr•i t.la Gamara dos DnpuLados. 
. Como a JTI'opnsi(;ãn ria Gamara ro;;talJC'Iecen qnn nnnhu 111 

augmcnt.o será pc1·mill icln al!!m rh,;; pr·oeos diJ alnguPl r.oiH·ndu 
nm :1\'!18. lciHlo->'e r'nr· ba;;ro u l'l~gisl.ro P 11 valor [l)enl.iyc: 
cicsst' annn. enmpearnm lotm os Slmbo1·ios a augnwnlm· os ahl
f!.'l.l c r·rs para :-:e ri:rPcnYc I'C~TI enn Ira CJlllt 1 qu r~ r· nventll a li d ade. · 

O Sn. EuSEJJlO DI' .ANDF:AD8 - E;;La disposi(;.ãn foi Plimi
nacla na Gamara: não veiu no JII'O,jec.Lo. 

O Sn. TRTNEU i\L\CHADO - Esl.otL mostrando C[llC, eomn a 
r'ropnsiaão rla C::.marn. prohibiu ([111'. a oartir ela execuç:i'ío ela 
Jri em dranl.r•. rhll.'tmLr rlnus annos. 1\:lo Rfl poclcsf'c opcrrtr au
g·nwnLo algum, !)Ol'quc a;; noLificn.\;ijes "(i pr·oduzil'iam rl'r1.~ilo 
depois desse pra:r.n. o1JLrns senho:·ios eomeç.ararn · n i'azer peP~
si'i.o contra o:-: i1~i:ruilinns .. l~xi;;:indo-lhc;; ·novos at1:=:·menLos c 
ontro;; que .iú os t.inharn i'eitn ns aggTaVa!:arn . 

. Quando, at'innl. n prnjcclu t\'hcgon ao Senado. Plll 2\'J r!P 
dozcmbr·o do annn pa~saclo. co1nrcae::un nutros a dt:C.i'Pial' 
novos n:ugmcnl:os c oulros a agg·1·avar· os dous qno. j:í. I in h a 
J'cito. Do modo que a aLiiLude do:-; inquilinos, hoje recla
mando conl:m cgse angmcnLo, não ,;, mais rJo que a conl.ing·cn
e.ia r.lo inl cresse do Poder Leg·i;;laLivo ele resguardar a sua pro-

;,·,• 
:.-,; 
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])r·i:-t rli;mirl.aclr. Trm ~irln. poi~. r·nrw1 nmn r·nprcsnlia n ncçüo 
!ln Pnclr~r· Ll'gislal.iy"• 1•;;:sa st'•r·ip 1h: :tlli.;·nwrrl.ofl do quu su quei
xant lnnl.os inqrrilinus. 'J'rrs. qual.r·n. cinco nugornenLns Jeitos 
::;om r·azfin do .~er, qnanrlo rwm a enl'nc. JH'rn n ln11einl1o, nem 
o nssucal'. rwnr n c~rr:. rtet•r r11rLl'OS g·erwr·os augnwnl:ll'nm para 
ns Sf.\nhnr1o:o;, qtll'. aliús. pcíclelll YiV.I!l' com dnllfl nu lr·es r.nntos 
rlp r•r)is. mas (IIIi'. dispnndn dl' :JO nn .\O. pan;crrn nfío ter 
r·rr.ur·sns sufl'ieif'nlt•> para manl1•r· a ~lia clccc~nria e a dig-ni
rl:ulc\ dn sua sil.r1arfin sncial. 

O eornlJali~ aq~.ri l.r·tJxndu rresl.rt lr-ihttnrt. r.\ :l'nil.r•·nrn nnmo 
rln~ iniJ•I'PS~~~s sneiaf's, A,.: lllNiicln~ qrrr• pr·nponhn ,;;fin medi
rins rLP f,r·n11saer:fí", ~fin J'nr·nrulnf' dn ,in~l.ir:a S11einl f! de f'f(Ui
rlnrl•\ pnl ii ien. siín f\llllsrllrns df\ ennnnr·clin. 

Dn lllf!f'lllfl mntlo q1rr• n nwrlien IWnlrihr• ao rllul.nr.r·al.a g:ln
Liin cnmer· denrais para ([III~ n nfi11 l'trlminn lli'IJa npnplcxin, o 
PnrlPt' Ln;.:dslnlivn nt'·llllsr.lha-n a clirnimr ir· a sua vor·neirlade 
parn. f(llf! n ~:f'n pnl !'imoniu inlnieo nfin ~ejn allsnr·Yidn poJas 
enn YU !sú1'S. · 

Si cou li\'P,:;sr. o rírl.nilo rlP pr·nLe;.:;-rr· n:'i inqrrilinns dPsho
Jwst.ns, pni.~ a· cnr.la mnnwntn se ;..rr•iln. qrrn lnrnhorn rlPvemos 
pmlcgPr' 11.~ SPnltnrir1.<:, J'iearia sPnl.ar!n na minha cnrleil'ft e 
rlroixnda pn;;:'inr· 0 pr·n.!ccl.n, .-,nh. apenas. urn riso ·qrw subli
rr.Jrn><RP esse rsenr·ncn rln qnern conln enm a ,irrsU\:a dn lernpo. 
Hir:í. rrwlhnr qrwm ;;;c r·ir por· ull.im''· pnr·quo a siltrn(:ãn cho
gnrr a 11111 J111nln mn CfiJP os !nenlar·ios nfio Le.ern nrnis cnrn CJLlO 
llnt;'al' .. Dr! mnrln qr.w 1}~: inquilinns hnnesl.n;;, cm err,in nome· 
rm :f'n.l!n, pnrquf' ·.;sl.es drg;ejam cumprir· eom n.~ seus eom-

, I • f' ' ·1 I [' pronussns, sa ,ts azror ans seus ercc or'cs. man .L~'I' as suas : n-
milins dentro dos limiles 111aximns do orr,.amcnto da sua re
ceita. sii.n os que disclllem n alrrgncl. nnN(nc não querem 
pordE~r·. nas acç:.õr.,:. do despojo nn na prnhora. n scr1 nnmc. · 

.:\ C(llP ::;il.uar:;ã.o do dn."r!Spf:'rn SI' qt!Pl' levar a r.irladr~'! A ele 
Ynrmns ns Inrruilinns, nas rrras. ag·ii.ar·Nn nma ennv11lsfi.n ro
Ynlrreionnrin: ap:ilar!n:o;, rm uma convnlsiin r·r~Yidtl!'.innaria. 
nrnt•aenr·rom n p·r·njwia 1Wdrom · p11blien? Qtrer·nrnu.;.; ""'' acaso; 
ns inqrrili!lns deilar·crn fn;;:·o an:o; ·l'll'r~dins. ar'r'tlinnl-nf'. darnnifi
r·nl-ns, enrnn vin;::·anca. par·a ea~Lig-r• dn sonhorin gannncinsci? 
l)rJr~rr>rrrr·Js fJllf! ns ir)(JIIilinns r·nlir·ern, :í. nnil.e. ns Sf!IIS moveis 
nn q1rr 1t:" srrhslilrmm por· rnflbiliarin a.pnclr·ceirln nrr hicltadn? 
QrH•r·rornos Vf'r' ns inqrr ilinns frcllal'ellJ a pnr·J.a das r~a,;as " ir·om 
P11ih1H':t. Sl'lll rlar·•·rn nnl icia rln si nos sronhnrins'! Sirn. nrwqrrc 
i'l que :o;ro r:>l:í. :J'nzondn. enm nsi.P rxagogern. ,; ltwnnr· fnr'(:.Ucla 
a silllaefín rln ralnl.c, a ;::il.lrn(:nn ela fr·nucle c da rlnslwnPsLi
daclro! 

Si c;::lorr rliscnLinrln, f'Í cslnn roclamandn. faç:o-n ptwque 
cm nnmn dacnwllns qun i.PPill lrnrll'tl, do;:: r(IH~ lncrn rnsponsa
hilidadros de familia P r.ncar·g-ns ,;nciaes. ns qua"s nfí.n qrwr·om 
fallat' enrn os. iiPtrs rleve.r·ro,:;, n;. cruars nfi.n r[IH~r·nm. desviar para 
n~; pri.1Cil<•sn,<: habiltracs rlo:-; rlt'shr·i:vlns f! dns rlr.shnnesl.ns, crua 
falsif.icam car·la!" rlc fian!:ns. qrre nrncurarn os Pscondr!r·ijos 
cri:ninMn~. nncle Sr! Jn.J,;;ifieam ns rlnctrrnronl/•ii rln gar·anl.ia rlo 
pnganwnl.n dos n.lrrguroi,;, rlos inquilinns qt!l' srohern r•n:mnnr· os 
pr•npricLnrins. qqc ennhccrm ali asl.ucia.; dn doshnrwsl illn.rlc o 
rln enlniP. pnra ns qnaci; ri inr!iffrr'mliC a lei acLual. 

Ri r·roelanrn. far:.r.•-n Pl11 nn11rn r:lnrruolles qrrn niin quPr·em 
pt~r·dcr a sun rligonidnrlr n a stw .. honr·a e nií.o .quer·om sr~r· con-, 
strangidos á siLuação .ele desespero, ao que são a1·rasLaclos 
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lndns o>; qnr ni'io t.t!l'lll r··~niln n '''"'·Lll'>'o.~ srri'J'ieiPnll' . ..; pnr·n mnn-
li•r·nrrr n~ ,.:rrns fn.rnilins. · 

Sr·: i'r·t•sidPrlli•, llitil fn(,:ll J•lielnr·ica. nem nrinto nu 81•IHtuo, 
Cllnl_ntt(lll nus .rnous unl~1:gas ~) qn.o Lenho nuvid11 do nruitos 
lralJtlnnlcs ntrLlg-us do ll10 elo .Janen·o. 

E11 11fin i"nll ttnm J'nr·en polit.icn; nfío sou nm eht'l'n pnli
tiell. mas sr:Hr Ullla i.r·adi~:fln. Commigo faliam aos me11,.: umi
gn;;;. c~nmo qut•n1 fn.lla a 11111 ir·mfio '·' a um er.unpanlrrit·n o. 
nil11. a um s••rllwr· n11 n 111n pnt.rfin. Cornmigo ollr:::; :-;1! nht'l'nt 
t.lidll:'i. 

'Muitos mn n.a.r·.~·nm. rnniLos r1H; tecm conl.ndn q11t:•, ptwa 
ngl'wn I a1·rrn a,.: ·d ill ll'.uldndus· ela ct·tsr:, t.mrno n aug1111!tll11 du 
Y'l'fl('.i!1Wnlns· fni i nsu l't'ieien te. eomc•(;:n·nm por mnclttr· d1.' Pnsa. 
D1.•pu1,.; df' mllrlnn:m pn.1·a llrntt nnsa cln J'ICCJtll~rt(• jardim. ern 
que :~:; crinn~.:n;.; pn1:l inm snll.iLar. aleg·r·ns. e rnspi r·nr I 'IIII p11Ueo 
d1' :li'. l'nrnm nhl'igndn::: n 1norar· em hihocns. Depoi:-:. c'llll10 
n.;;las cn>;n.,.; não ,:1·am de alug-uel lmritl.o. rnas dn alw.:·ul.•l lJern 
nlnvndn. l.ivl;l'llm rle snblnea1· qLrn.l't,os a ·l.er·eeiJ•os. uu~·mr!nl.nn
cln n 11111111'1'0 de inrp.:ülinos ,, sub-imp.lilinos. O sub-inquili
nah: r.r·esrPu clanrlnsl inanwni.(•. rln mndn I'SPUnl.nsn. ·11•.1 Rio 
dr> .Tnnrii'O. srnd11 nllr 1nna eon:-:r!qrrcncia. que era l'nl.nl. dn alta 
dn~ alug'liPis. · 

Ainda n::;sim. vindn ns novos mr::m1ent.os. com qtlí' 11 ;.;n
nhnl'in batia ú J1m·l.a. cnrnn a YIIZ ele nmu rmlumiclurle iH'I'Illrt
ncnlr>. l.iYPI'nm ollos de clinrinuir· n numero de rel'uieõrs. jú re
dllziclo. dinlirrtlir·am o almoç;n, :ficaram reduzidos tt11 .ian1nr·. c, 
()pp1d:-: d1.~ l.erom Lres pr·utns. neste. redm:irarn-n'n,.:; a dn11:", n 
:'if'.f:rll ir·. dn dons a 11111 ! 

J!:si..ãn cpr·Lo,.; """" dP l'!lll\ SI.' 111í,; 11ãn Yldal'lill'"· a;.:r11·n, 
rtll.i.l~:'i das f1.•,.;i.n!' du (;f)lli.l'll:.II'Í!I .. llll'l:t rlif'I)O:'i(;ãn qual(llll'l' -
nmquanln lln:" r·tm,.; canlni'Pill n~ :l'nnl'ar·rn;; 1.• ns hymnos que 
Jll'oela•nmrrrn n Cnnl.!•nnt·jn da nossa inde]wndrnein.. cllef; hão 
de chrn·ar. PIYI en:::n. e0111 lng·r·i mas ele sangnP, a irl1~a lltaltliLa 
dP,.;sPs :f'p,.;lpjos. icl,;a que 6 nara nlll•.;.; nma l1'1t'Lura! 

•,\; nossa cidade vae ser· visitada por um grand1.• ntllllf'r·o 
r] I' J'm·asl.eiJ•n,.:. de cnmmer·r·.innLI'S. industriaes. 

Qnr:nl fni qnp leve a irl1\a dDsLn. expof;il}fín? f:nnl':nllr~ ns 
Anna('s c verifiqnc. . . 

Qupm ennvidnu os diplnmatns, as missiíes. cspeeitH!:'i. os 
nwm hr·os dns Nm::n·e,;;;;os sei rn fi:ficof; cLhno 1 ng·i ens. pnl i 1. i e os. 
lill.i•r·ar·in.o:. r(•ligiosn~. i.N:hnieos de Ioda ordem CJIH~ tlf]lli sn 
vfin rruni1·. r.razenrlo a esln. eidaclr, eom o ennvi.l.l' :l't>il11 .. rri
eialmen te an::: sons paizes. não s(l o;: rr.presenLanl.u,.; cl i r·•·t.~l.a
meni.IJ cnnYidaclM, mas tambem aqucllas pessoas qllf! qr!ize
rnm l.razer :i nossa: terra um testemunho ele snnpaLh ra c 
nffeel:o? · 

A estes· um pontapú, que tomem um vapor e vão cmbot·a. 
Pnis. ao procuJ•armos uma occasiãn portentosa de rncla

nw. dn preconicin do nosso valor, dás nossas possibilidarln." c 
rln nosso :l'ul.uro. rcsprmclcP1rc::; l'lOm um .ges•to brutal. nc!g·:ütm. 
rrn n revcrl.n1·:.í ·na nossa clesho .. ·,'. êt c no nosso descrNlil'.o. . · 
- Sr. PrcsirJ,~rli.n. os que aclvog·am a separação elas nwdidns 

rln cnmctcr· cconnmicn não. tecm oul'.·ro objectivo sinfi11 l!l'll
!ongar a crise elo exPloração elo capital empregado em pr·c
rliM. nm·qno esses clii.o jurM n.1ais nlcvndos dn -rrnc n~ qnc 
sn pnrlcm obf.cr· cm oul.ro negoc1n. . _ _ 

E' mniln mnllinr· Plcnu· 30 ou .'JO o/o na [)XDlor·nr:tll' dns 
nl u~;.n.wi!;: ele casas do que ganluw 7 ou 8 o/o em operações de 
juros .legaes. 
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. 1<:' conl.1·a l'f;i'a Júrmn. dn nsuJ•n. qu o os L ou rcclmnanclo. In
d.iquei as medidas de car•acLet' c•connnúco e si V. íEx .. Sr·. Pro
~lrlenlrJ, co1npnl:-;a1' as· clPiibora\:iJr•,; dr Lodos os congressos que 
do problema c:ln~ casa,; bat·n.La,; ~e ocm1 paPam, das !lalJ.iLa\'Ü13'· 
OJlr'l'lll'ia,; qt1n dPprlis se ci1ama1'Ulll ''populares" e. :l'inalnw'nlr!. 
i'O cnn lu~Cl'l11 pi' la dunominnção das ·•casas haraLns". V. Ex~ 
VPI'i l'icn1·:í qt:rr• (h•s'Cie o fll'inwii'O Oon;:n·r.sso de .Pari~. aL1·nYés 
rln .l:l~i]o,; .11:-' Cl.illf!,fi'SHili', li dt• .i\11\'f'l'l', li sç:_gunrlu de. Pnl·i:-;, o\ 

rll' LIPg'l', n ele V1cnna. qne n:-; pi.'OCI'ssos san o;; tnl•smos JHtl'fl. 
l'r~,;ol\·r1· a c1·i,;n ecrmomica. 

Em rwnhum paiz :;;f.itl·esLring·in o prohloma an eampo rlas 
habiLaçGes pam funcciona1·ios e ope·r·arios do tE.staclo. Todns 
pe1·Lr•ncom ú commtmhão nacional 011 estrangeira, l.nclos. em
:l'im, que nos dão a :,;na r,ctiYiclacle. Nós que aqui e.sLamo:::. 
·l'omo;; filltn,; ou neLns rio'< colnnizaclOI'C'S ela terra de San Ln 
C1·u:~.:. 

As· csL1·ellns qne Jixam no cén, em uma rajada de lu.z. a 
crnz sanla cln ,;nL não ~~ uma amea(íU ]1ara O>' :l'omsLcirns. n1a,; 
nm cmwil.e pa1·a virem aqui ,;o1.ar elos bcncficios da nn~sn 
civil b:nvãn com a rn·omcssti que a educac.ão elos nossM cu:->
i.umes polil.ico~·. a elevação do nos:;:o paLriol.ismn, da. nns:-n. 
nwnlc. ria nossa nlmu. dn comçã.11 brasileiro. J'iz·r•ram insei'I'
VI!I' na no,.;,;a Consl.iLniçãn com leLL1·a::; rel'ulgenLc,; dP nt11·n: 
si'í.o g·n.rni1Lirlo:;; igualmenl.e a todos os cidadãos os srns lli1·r•i
l.ns·, quer sejam ll'l'asiloi1·os, quer sejam e::;l.rang-eirOR. 

\:\1 nossa I.CI.'l'a :não r;c ccr.·cnu do murall1as chi1wzn,;: C'lll1'1n 
q11e Deus a lanç.ou no plancl.a com os seu:;; hr·a\:.os dr rn11'n 
abe1·l.ns a Lodos os povos irmãos r, ami,gor;. · 

A con:l.'igm:ação da nossa terra é uma sug·gcr;l.ão, 1.1.111 con
vite a esses povos para gozarem as delicias do nosso clima. 
dos encantos da nossa natureza. da bonda:de. do carinho ela 
nossa civilisação o dos 110ssos ·cosLumes ·politicas .Não ha
vemos de maculai-a com a cxplot.'ação iniqua dos alu~nrcis 
gravn,nclo-11os na nossa propria :J'ace o :l'crreLe da usura da ha·
hitnção aos olhos do estrang-eiro estupefacto 1.' atoni'l.o que vir~r 
ass.isLü· ú :!'arca da. rross2, .miscria. Porque ellu. ,·~ um l'ncln. 
Sr. Pr·nsidenLe . 
. Quando .u gTa nclr prof!!SSnr l\1 ig.nc l Per e irn. escrnvnc n 

::;mt in11norl.nl r~oml't~l'l'ltcia nm CJUf' dizia que «0 B1:asil rrn um 
vm:Lo JinspiLal». as:'\ignalnn aos homr}ns dn Esl acln o clevet· ri c 
cu icla1· ela sn.ude. dn v.ig·or'. da ll~)gienc r ela ra~:a. · 

A primüi rn. das eoncliçõrs. o r11·imc i r· o elos requi.siLos prt
ra isso r\ que possa. habitae uma. easa c un.1 Leclo onde nfío pei'·
ea. a di.gnidaclc physica c a. dig·ni.dacle moral. 

O encarceimcnLo. a (!!rvnção dns JWC'\.0~ r; uma r:alanridn
dn qnP vae- scfru.indn - trislc pnradnxn - a mm·cl1t1. da ~i
Vi I isn\:.ãn. e um :1. ct·csccn l:n enr.Tupr,ão. 

O clevrr· do homem d8 Esl..tl.clo ,·, o dr• po'n· enlwn a todo<: 
esses malr)S eom a. sun. :H:(:üo r~sel::ti'PI'ir:la. inclng·a.ndn do mal 
e as H uns :l'on Lns. 

Po ifJ, si n J.)l'i me iro elos prnb I r~mns é n das h ahi Laçi3r.s. si a 
conclusão de l.orlos os sabios, de Loclns ns i'Spceialh:J.a.s (! po~la 
construcefí.o de casas baralas. VP,jamof; qual a liçfio dns 0on .. 
r;:ressos, do;;; auLol'es. dos sabios · c dns lceiJmicos qLw se 
.or.cn pam r.la ·maLcr·ia. 

Al.é ho.ic sr) l.rcs syslr.ma.s sfto eonhrridns: O da eonslnl-· 
cciio pelo Governo, cm Locla a parLe, inclusive entre nr5s, l'al-
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liu. A eonslt·uct~líu L\Usla tnai~ eut·o qunmlo l'eilu pdu Uu\·u:·.
nu ('111 Ludu a pat•Lu. lk nttutt~it·u que e eapilul u.bsot'\'ido t.Í 
n~uilao Yeze::; du t.lolJL'u. <\es!tn, L\~nl'iut· ú admilliolraelíu, qua
t:l ::lC!llllH'e IH'udu:r. urna dtmmuavuu t.lu numet·o de eusas que 
u.o t~Ottlt·al'io. ~l!'l'iu tnuilu tnaiut• si a iniL\iaLiya pnrl.ieul:.tL• -l'0S~ 
,;;t•. ineumJJida ck edi1'ietu·. 

O uull'o ~ysi.I~JliU fui u de eunl'itH' ú t•ltilanlt'U[Jia vaLt•otnl. 
~i ltuU\'t' paLt·Ge::: qLw :;o eelebl'i:-;at•tuu. si lluuve •:upila

li.:-;La~ eu.ia pllilanlt·opiu l!tilú pet•pctuada mt hlsLui'.iu sucitil o 
I'L>unun1ica. si IIOU\'1! liUillt.'n:,; qllt~ lr.•gai'ULn a. :,ua :l'ot·LI.Ill<~. u :::eu 
palr imuniu f!UI'tt a eun:>lt'ut;l.)ã.o clt~ t!asa,; opt'l'ttt•la.s. mtl.\ld;mclo 
•tue os rendimentos di'SSP eatJilal Jos:>L'ln applil\ados na con
dt'lll'\:ão dn nuvus ensas, si lta homens g't~IH~rusu::1 1; vhilu,nLt·u
."_,s, grattcles i ndusLt·iaPs e o mo Ct·eusoL, si ha ·ot·ande:; C!.HJH'e-· 
zus que nianejnrn .::;t·nndes capltaes l!Olllu a du oa.blíu SunUahl, 
11<1, Jng:laLt•t·ra, uncle se edil'ieat·am ,iat·dius p-urn r)pet·u!'ios, d
d:tdi~S .o[Jet'at'ias pnraclizi;wa:;; .. essa [JhilanLt·ordu,. em· lodo o 
t:asu nilo u l'l'sol.vcu delin iLivumcnLe. 

ü;so ~~t·a u praLi<:n da ea,l'icladl_'. do di)SU[JI~gn pL's:-:oal dos 
qw~ abriam n_lilu de pat·te do seu pal.ri111onio pm·a c~u~~ ello 
t'usst~ applieadu na eonsLrUL\ÇÚo dt_\ ea:-;a;; euiü rendirnenlo et•<J, 
dl·sLinado n. cons-Lruh· nnvas. an invt~s ·dos · pt·eLr!ndidos nlü
lanl.ro[JOS clt.\ ltojc {!LII.' 'querem o rendimento do capit.al ·partt 
Pdifietu· ntJ\'t1!-i ea,sas, para t!Obrat· alugueis mais altos, n, a·s
·" i•lll, num JJwta~.:.,.onl'inno, it·cm ugg·t·twando o inl'Ql'Lunio dos 
pobt'f'S, eom n augnwnlu dt\ sua riqueza. 

O uu l.t·t• sysLPma ,;~ n de) t•nlt'cg·at· a sne i el..lat.l es Jiunnceiras, 
nmt uma sc!rie ele faYon•s, n. eonstruec;úu cl" prfldios; ouLro 
" da. subYew;ilo do Ei:iLn·dn, quc\ púdt~ ser "l'eiLo ou ús i\lunictrm-
1 idadr~s ou a cm]n·ezns pal'Liculares . 

Cnlllo Lu dos t\SSt)S ~ysLc~wus sem pt·n LtWHl por b:t::il' a i se.u
r,:i'io de :impostos. qut:t' ~";<! Ll'al.c: d1J L\llll8Ll·uec;Gns !'Pilas Ji')h :i\lu
IIieipa,lidadt•. C!lH!l' se~ Lt•tlLe de eonsLruei.)ÕI~S :J'eiLas J"IOL' :;ot:ioda- · 
1iu:; l'inatweil'as, quer se traLt~ de c;onslruet;;Gr!& :l'eiLas pc•ltl~ !'l'O..;.. 
l't'ins opet·arios. quet· se tmle ele~ eonsl.rueçücs l'eHas C'-'111 cm
iH'nsLímos de esLabelul\imenLu:,; ele ct·edi.Ln populal', s·:~,j.1 eomo 
J'•h·, Se!Jlpl'n a base da :'!oluç[io do lil'IJbkma assenl.a sobt•r: ··~ll11~ 
t.'lltWI'SSão de isnnt.:,ão cl1: lodos 11s dircitus d1• impllt•lat,;1í.u. dn 
iodos os iniiJ'i:>Lo:; de nalurPza lcJL\al. rt~lal.ivos aq P'1•.r•t'CJt;'O 
t!Psi.P eapiLal. islo 1\ imposlo pt·edial. inlpu;,;l.o dt) l"'t'lll:-J u jn,
tll~lla:-:. itnpnsl.n dr.\ I'1~ncln. Pmrim. tuclos os quo IPuha:n inl:i .... 
t!r'IIt·in st~ht'l' u lllU\'t•l ll1):-:l.inadn t1 unm lnc:.wão barala. 

f:nmn Joi qÚt'. PU l'I'SOJyj lt qucsl.ftO? 
Enl.t·e nt)s lm umn. lei vigente permiLLindn a in:;Lilttit_;iíl~5 

d1• l'tllllli'.I'HLi\'U~1 populat•t•:; a CllllePSSÚIJ da. iSt)lli,;Ün Llt: Jil.'d
i.IIS, de l.ndo;o;· o:; din .. il.n;; e l.axu:; de A:!J.ande:;a n de nxpo
;lit.'lllt•. da i"t'IHíi'ill tln:; impnslu::; t_l, .. l.t·atlsmil;sfín. d1• :.w.:jlli
:'ic:fín t_l,. pt'opt·ir•cladc•, l'lt:. Eu enpi:•i a rlispo~-;ir;lí.n d·•SHa .lni. 
fltll' 1'• d1.'~l:i1'. uniHl. t't.•lativa ús eunl,ll.'t'alivas. Ulll'.llilS :wr•.pif.nndo 
fi isPil(;<in rl1) imposlc•s til' Lt·ansttlissiin da lil'lliWied:alo 
,j:í. t~tlil'k:<Ja. apenn:; UL\CIYil.unr.lo a iSCil\iilo· dos in1pnsl."s de 
ltatl;o;lni,.;:;ãn LJ:It'a o lt.!l't'l.'lltl tlÚII l'.diJ'iL\ad" t' de;-;l.imul" a Ullltl. 
l'llJJ't't"'l''~lt"l . . • •. 'lh .• (. • 

Hn, Ultta lei .i<i 1\lll Yig·nt·, pat·a a:> eut'qJut·n.LiYns . .Po1· qno 
r•n1.5n ltavc)llln:> dt'. :-:u.it ... iLar us upernt•ios, os cicladãus quu · nüo 
::itlO assod,ndc•::; ou syndicado::;, tt ircJ'u lm_Lcl' 1ú !LJOl'La <lu um~ 

',.··~::. 
•"",'i 
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ciPs:-:a~ sncierlrvdns pam Dlll\ttl'l'l:l'l' a C\IIIISI.r·lre.eilo nom 11 jtll'" 
d1.•\·id11 a 11111'111 ll~r• 1'111[11'1':-:la 11 l'HI'ilnl 11u a 1.[111!111 1í 1_1 irÍic!t'
HJl'diar·io '! 

.1'111' fllll' 111i11 l'IIIWl'tll'l', n 1!111'111 11111'1' qui' :O:t'.ia. rlPranlu 
-Lrus :1111111='. """a =-tthYPIIt:iio. ll:tl'tt fllll' l1n,ja t::I~-'ll=' n Ylllli.;·,•re. 
onck os !HII'Ia~·~i~·s 11ilu l'llf'llllil'l'lll ltntis Jr11'i11s ü'" c•xplo:·a~·ilu e 
Clll'itllll'l'i llli'lllil '! 

Cb •ll!ldns il'l'llllit•ns. :-;ii11. p11is. ::;illl[lli:-;siiiHIS I! l'll ;;.:1'1 I'S
eul,[li. pl'llllllllliii-IIS 1'11111'11 llil'dirlas dc•sl.inu.Llus a ineunl ivar·. 
ú .I'IJIIIf'lllnr· a l'llllsi..l'llt'l.:iill d" uasn~ ha1•alas, 11s llll!ills iJllt! Lll
dus IIIi :-:ysL1:111ttH mlo.q>laJJI C'lll I.'IJillllllllll. 

J'lc\ 11111d11 i! III' :.1:-: lllildl:ti-' 1'1111.\IHias e.XIJI'illll'lll i:::su: 11 I[U.\ 
lw di.' 1:uw,danl1• 11111 l111i11,.; "" s~·=-11\II.Ja~-', t\nuslil.tw· Ulll llll'l;l 
unie11, i11falliY1'1 rl1• niin l'l'l'ttl'. 

QllttiJi.ll ÜS bl~ll\;i"íl!i-' da,; laxas d11 i·IIII1111-'I11S lllllllil:·i[HIC.~. 
cu L:UII]li'lll lJI'CJ[JIII'Ía flUI' 11 GnYI'I'IliJ F1•c!PI'al t•nlr·:l."='l' 1\!11 ne
eurdo. 11ii11 st'1 t:fllll a:·: lllllllil.lÍIJttlidadt! . .; di!;,:se Di;;.:l.l'ic.l.n. Cl.llllll 
cu111 a.-:.dr.•lll:tis, llll'.h1 :-;n Yl_·r·i.l'iea a cr·i..;e, pnr·n. ad111iLLit· i.1_1das 
ns j;..:,~n~:õr•s. 

Quand11 1•U 11 J'i:r. .i:í. l.in:lm t'.llllYnr·:::udo enr11 al!:!'llr:•· d11s in
tcJllh:uiPs r11ais itlll'lli;,;c>ni.P;;: dPsla Capilnl, qtw "''·' •.lr:-<."l'l'itrn 
que nn ConsP]Iln ~lnnicipal não iHtYI'l'irt a 111Uilfll' di 1'1 kiil•ln~k 
0111 qu1) .-:c :ntl.nriza.-:~ct " Jlnsl'c:itn a fa:r.r.'l' m;sa:; 11•\<T•r•za.-;. 
T]m dc>lh!;;:, o 81·. J1.io Dutrn, csph·iLo intclligcnl,ro, ar·gt1!.11 t! 
cull.n. lo::;:o al.i111111 e-um 0:1 lJc1wl'ici{• dP:-~n. nwdicla pn"n a.; 1)1'1)
pria.-: Jinança::: mnnieipaes. Sn 'lenl.r·r.1 de ln1s alllllh :<e i~.nfl
tas~PIYI i.11da::: a,; c•r!ifieaeúP;;: das l.axns e illlposl.n::: 1_: t:ia,·n qut' 
a ]'(\Ilda JH'P1.llal l'>'l.nr·i:l nru.il.11 mai::; :mg·rnrmtadn d·:t,~~;;.: de 
findn 1':0:::'1~ 111~.1·iorln dr ;sl'n\;ãn. . 

Apenas no meu proj~ecl;o, Sr. P!·csiclenLc, mantive o praw 
de 15 nnnns par·a a i;;:cnçiio Lk todos o~ impostos que incidem 
sobre vr·cdins rk earacl.1:r mnnicipal. qunndo o valor locativo 
clellcs não :l'i)r .maiol' ck um cn11Ln I! dliY.I'lll o;;: por· anno. 
]JcrgunlnU-nlr. rh!;.:de lng·o n nwu t"JililH'lll.r.' amigo Pr·f•;,:irleni.(: 
{]a Cornn lis;;:ii.l.l: JIIII'CilH: .l'ixou n ]'ll'n:r.n de H) n.nnns? Bn llt1~ 
.l'C.Srespondi:- a rnziln 1; nrniln sirnpk::;: I[.IIIJ'Cfllt~ :.ts luis da;;: 
cooperal.iYnf; JHrpulnr·ps Pt<lnbP!ee-c•nr 11a r·u I)Sf;a i;;:enr;ãn. Lal 
prttZIII. E ainda lta rwtis mrw vnnl.a·!:~'lll na I!IIIC'Ilda que: 1'1'11-
lJI.:IZ ;,:11lJI'I.~ 11 IC•Xi.n da l)IHIIJ.'Il'I'U LiV:l. . 

u Sr~ .. EusEr::ro DE A:'>DH,\OE - E imulr.cliaLamenLe dei ·o 
meu vnln. 

O SH. :LrHNJO:U :i\lAr::H,\Do - Yeril'iqUt)i que V. J~x. lleu o 
seu vnto. Mn:<, l.lOr·( e-se nnw ·pror·na e .mande-se eotTcr ... 

O Sn. :musrmrn DE .A:-;unADE - Não npoiadn. 

O SB. JrtiN.Im :;\1.\ITH,\Drr - Cnl'l,e-;.:,J Ulll:t aza n tnaru.le-:,:e 
voal'. Eis aqui 11 texLn do ar·l.igu IJUI~ l.lülJici. V. ]~x. :::k. Pr·u
sklcnl.e, Yl.'l':i q Lll.' é 11 I'IJf;illan 11.\111.11 du 2'U de 111:tiu deste anm1. 

D:iz es~u nr·Lig'U: (Lê). 

J.<'il:n, pnrlnnln aullll'iZndn .-. <:11Veruo a !.•nl.t·ar· 11111 tw
cürdn enn1 l11dn,; ns mtrnit•.ipnlidadu:-; riHI'lt nbl.111' essa isl)ll.
'çüo c 'C'I:tl-a. lan1tll)lll a lodos ~.1~ fltll'lielpa.r·I)S dcsut) ~:pw se 
t.ral.e do eal-'as baralas, pur·q111.\ .1n •nw:::lr.'l!l que a snlt.tvao et:u
·nornicm · 11fi1J 1):-;l!:'t :-;~·~menl.1: ·na e1.111sLruet;.f!n rk easns bar·aLu.s, 
csL:í. Lanr1Je111 110 usLubclecinrenLu d1.1 cr·edil.r l,populur·. 

E' esse oul.ru insl.iluiLJ que Pl'Ceisa se1' cr·onclo enl.l'e nüs, 
descnvolviclu, tl\lll1cnLado. 
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Quanta~ (,euLaLi\'US Luun1 sidl! l'uiLas r111 ruluçiiu :is euixu;; 
oeonumiuas, o falham semtll'U ·t Quaut.lo o Sl'. Hulltúes c u 
St•. Sovr~t·ino Vioil'u, nusLa Casa. JH'opuzet·am a applieat;ilu du 
ompre~Limos eles;; a nalut·oza JHU'll a ud i L' i e ar; fio sob a ;.mt·aul iu 
hypoLIJcenl'ia dos depositos das eai.xm; ueonomicas, ·v. K'i:, 
sabe o rosu!Ladu da lH'OposiLura: foi a corrida nas caixas er:u
nomieas c a ]JI'ovicleneia inHHedinLn de se pur uma voclra 0u1 
cima do m·o.iecLo. 

Orn, si dct'I11US aos vat·l.ieulat·us. us::;o Jll'ttZ0 olles iJJltW:
cUaLanteut.e, J>Ul'tl ~~difleut·. vão vrovidendm· ]mt•a o!JLct· o le
,;anLamenLo de um r~llllH'I.'SLiino para a consLt·uet,\ilO da sua 
c.asa. Edi l'icuJu-u'n :i smt eustn o cll es vropl'ios fiscalizam a 
consLt'UCIJÜO du unm ea:,;iuha baruLa, de alguns ()OJltos ele r-t;i:; 
para a sua llaiJiLaç\ãO. . 

Em todo~ os uutt·os paizcs out·upuus u euslo uossu:; casa;; 
pra, antes ela guet'l'tl de 7. fíOO fl'm1cos, pam .o::; Lypos mais 
beiJos, comu ·us da .n:·tlliula u quallio aos Lypus mais JnudusLu~;, 
variava de 2 a 2 mil c tantos francos. Houve casas que cnsla
ram Lão hal'aLas que us openu·ios pagavam de aluguel, put• 
::mno, 100, 1.50 e 160 francos. 

A medida, portanto, ficava ao. alcance de todos. Foi o 
que fiz. Foi unm meuida sabia que eopioi. Aliás esse vrazo 
de isenção por 15 annos não ó exaggerado, porque osL::t lJa
seaclo no pro,jecLo de urt;mnento elalJomclo pelo ~nstituto de 
Reforma Social de l\íacll'id e calcado no estudo de leg·islaç:iitJ 
comparada de Lodos os i·mize::; que teem cuidado da questão: a 
;Inglaterra, a Frant;a, a Allemanha, a Belgica e calcado no 
projecto do l\T.inistt·o do lnLL•t·ior - g·obernacion -· como ~e 
diz em Hespanha. 

Examinei Jong·amonte o relatorio desse instituto que é um 
livro cm dous volumes. dos quaes o primeiro consta do 738 
paginas. O segundo ó formado pelos modelos, pelos textos das 
leis, pela documenLaç.ií.o elos rela todos. Pois h em, Lranscrcve
rci ·todos esses ducw nentos, clepo is, no meu discurso. Não os 
leio a. Casa pot·quc lel'ia ele occupar a tribuna ainda alguns 
dias: . 

Mas calcando o seu Ll'abalho ua legislação comparada, 1:0 
voto dos CongTessos, ua pericia de .todos os technícos, do pro
jecto elo· gover11o he>;panhol, a Commissão da primeira sessão 
do Instituto de H.ei'orma· Social, aconselhava, no seu projecto, 
que era a com pi llaç\ão ele Lodos os outros, o ·seguinte no ar
tig-o 12. (Lê.) 
. V e, portanto, V. l!:x. q Li0 a technica aconselhava uma 
Isenção pelo prazo ele 20 annos. l\Ias, como a lei tinha restrin
gido o. prazo a 15 annos, fixei-o tambem em 15 annos, pa1·a 
não ir além ela medida, ,já constante desse dispositivo. 

Sr. Presidente, a questão estú estudada. Não ha motiv•J 
para clestacarem_.se as minhas emendas. Si votei para que se 
destacasse a mnencla. do mr:m eminente collega, Sr. Paulo :!c 
J?rontin, foi por ou L].'as razúes. S. Ex. mandava que o Go
.Yct'no abri::;sc . credilos até 20 mil contos, clcsLiuados ú acq11 i
sição ele tert·enos, exprop'ria~:úcs, eLe., destinados i't edificaçfí(.' 
ele easas barata::; para opcmrios. Ora, como alli nã.o se dis
p-unha, nem sobru os typos de ca~a que o Governo devia con
struir (lta cinco Lypos eorrente::;), ()Oiflo não se clispunlm sobre 
a organização desse serviço, como alli não se dispunha tarnbem 
sobro si as casas eram dosLiuaclas â vendá ou ao aluguel; SI 
o .Governo iu construir, tomando em garantia os vencimentos 
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de J'unccionar i os ou ou Lt·os q uncsq u et• e:l'feitos conuúet•ciacs 
om relação :.'t pal'Licularcs; como nlli não se dispunha sobl'C 
si essas casas eram destinadas a ser vendidas. nlug·aclas ou m-
l'eJJcladas, a pal'Lieulures ou i'uneeionarios. a ·i'unccionm·ios ·ou 
opemrios, a i'unccionarios civis ou miliLai·es; e como a quan
tia me pareceu itlsignificanUssima, não pud1~ deixar ele adherir 
ús ponderações do St·. l\Jarcilio ele Lacer·da, com quem vo(ei, 
pelas razões expostas afim ele que a medida fosse destacada 
e consutuisse projecto em separado. sendo estudada pelo le
gislador, ·vis Lo corno esLú rcdig·ida em Lel'mos mui to vagos., 
Além dos motivos expostos, cstt\ o de que a emenda acon
selhava a consl.rucção de casa,:, pelo GoveJ.'no, mas não regu- · 
lava essa consLt·uceúu. 

Ora, em tocla a pm•Le, e:;:;c sy:;Lt!ll1U l.elll sido o de vciol'es 
l'l'SU!Laclos, porque as casas que L:Usl.mn mni::: caro sfto as n1:ais 
i mperfei•Las. etc. EnLt·e nó:; mu:::mos Lemos a ·conslJ.•ucçüo elas vil
las pl'oleludas, consLntc~~úo que, lJcla cont'issão publica elo Go
vet•no, aLt.ingiu, en1 suas dcspezas. a ::>6.000 eontos, não contando 
o (J'/Wntum da::: despezas clancleslinas, não contando o q~wnttt.7n 
que . aggra\·ou o pre1;o claquellu cunsLruc~~ão, porque, · . co1no 
V. :t~x. sabe, o Governo póclc ga:::Lm·, núo só pela verba scc1·eta, 
eo1110 lHlgat· pessoal pda vel'bn matm·ial. como di:::por dos ::;nl
dn,; da vor·ba maLcl'ial para pag·at· dcs·pezas de pes::;oal, corno 
cli~:<JWl' elo .Banco elo BrasiL como jú o fez com o Lloyd c com 
u Estrada ele .Ferro. e ai:isim not· LkanLc. De modo que não sa
l11Jlllui:i a quanto subiram as dcspezn::;. Confessadamcnte, ellas 
nlting·iram a ::HLOOO cunLos. J~ste ~~ o minimo; L' muxirno núo 
eunlwcem'J". (1-'au::;u.) 

Bm todo o caso. vu V. Ex., o exemplo elas villas prole-
Lal'ins. · 

Quantas casas ellas LctJtn.? Em que estado se ucltam hoje'? 
QuanLu ·custtn·tun"? HcsolvCl:am o ]H'Obletna'? Não! 

Deante disto. imagim~ V. Ex. o C[Lle representa, tmrtt o 
eul.pl'ehend i m en·Lo, a q uanLi a d t.\ :20. 000 con:Lus! 

A !Jl'al;ica adopl,acla. um todos IJS ·J)aizcs, tem ::;ido a do 
1r1ant.l:u.· subvencional' tJll ajudat· as municipalidacles, que se 
ueuurHtlll do Jlt'oblcma, que ü, na sua appliua~:ão pratica, de 
cunsl.I'UC~~ão ntunicipal. t~mbom a sua cug·iLação seja de ordem 
social. As:::im, por exenmlo, o projecto elo 'instituto de reforma 
::;ocial du l\lacll'id manda :l'azee Lambem a me:;ma cousa. co)n 
8ttlwcnt;ãu dada llS rnunicipaliclat.lcs. ·. 

Mns ti pos:;iyel ao Governo Fet.lcral t·t~solvet• u problema 
t'.Uill :W. 000 eonLus·? Não/ J\g·g·t·a,·a esLe J'aelo a circumstancia 
de cJttl'. eon1 a attLul'izat·,fw .Jada J)t.\IO pt•ojecLu para o Governo 
1.1 e;;apt·opt·iaJ\ isto t>, cs"Label ucc t.' a boI sa . de _Lerrenos, valOl'Í
zando l.ert·c·nus de uns ú custa t.la desvalot·.tzaçao ·dt.l Len·e1;os de 
uuleo:;. ello póde Lonnu· ele un8. lml'tüo. JHH'a t.lm· a ouLros cm 
cOJJdir;l'ít•s mais nmlajusa;;. · . · 

1'ndu~ esLt.•s l)et·igo:; na exucltt;ii.o ela ltwclitla ttiio e::;tavarü 
pl't!Yi,;l o~. NfuJ esl.twa1n IH'evis·Los nem :im.]Jeclido;; . 

. Ptll' t.•sla I.'UZf.iLJ. pal'a uxnnünat• mais amplamente a ques
lftu. qun et·u tlt! a!La nxlr!tu;üu. YOLt~·i !iam que :l'osse destacada., 
Süt.J JHitlP. l)lll't;Jn. cunconlat· cum u fixa1,\iio, com a cxclusãr, 
t'CIIIl a st•pat·w;.ãu 'das ·Utnnnrltti:i quu [Jt'OllllZ, vorquu cllas .l'é
::;uhittlll t.lu 111odo in1medialn a el'i:::e e sú conGiuhan.t tncchdas 
dt~ ismH;ãtJ. que são as mais sitnplc:>, as que ::;ão ini'alliveis, as 
qtttJ auLot·izam, quct· os pt·ocessos ele l'omcnlu, ou de intcn~i
fictwüu du inLe1·essr.J de edificar. 
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Qllt~ltl L:lltila enttt a isPtll;fiu, t·npidattll.'ttl.u euttslt'U'~· 
L>iz n ~t·. Sruurlot• "\lvar·u di' l]ttt'\'ltllll.l qut~ pelu J'alJiu tl'.l 

utt pt•ultildt• u .'·l~·~·a~·ún dos afn:.;-ttuis_diit'tllllo tlutts ttlli!IIS, i:;~u 
Jttal.a,·u a IHISSilllltdade de conl"lt·uc~:uPs desde logo. 

l\las undt•. ~t·. PJ·c•sidenLw? Eu ~1üo l'usLt•ing·i u tH·u~o da3 
casas n eott.;lt·u ti', oxaetanwnf:c pnt• tssu. Da\'a Lodas as isl~n
t;ÜPS. ~i u intliYiduu Linlta ,, dit'l'il.u dt) alug'ttt' pelo IH'et:o quo 
1111 izt)SSu ussa t.msa, que alugas:-;u. Unde esla\'a, cnLrÚLauLu, 
e:;:m vt·ultiiJit;üu, quando a medida sü ;;e tllJ!Jlicava t'u,; t.msas já 
L;III!S[l'Ll idttS '! 

AIJsulutatttculu esst~ pt~l'ig-o Hão existe . 
.:\pett::ts pt·opuz urna t•esLl'it.:l;ful: a dt~ qui•, quando a ist:ll

~·üu du illi[JUSI.U dlll'USSU C[llillZC tlllllUS. IIÜI.l [Jllt.ifJSSU O lJl'lllll'ieltt·· 
1 iu t•lt)\'UI' u \'alur lueal.iYu alt:!tll tlu I. :~IJU$ pur annu. 

Ve, portnnLn, u St~JHtdll. que o vt·oblcma foi euuarado c 
esludac.ln put• 111im sob Lndns us aspecto:;. A questão usLá ant
platnr:nt.c csLnrlucla e l'L~~oiYida. 

l\la" 1.1 pt·oblemu que ora :;e põt• ó o el.rt·no pt·oblemu do 
rico u d11 pudt.•t·nsn quu se tH'gulha da s11a i'ut't.:a " ela sua ri
qtlt)Za, não quer ver a realiclado dt·mnLe de si. E' um iudi
\'idtlil .all.amcnle suggesLinnaclo pela J'a:;cina(;i'irl du ouro, lty
;lnol.izat.ltl pela mcgulornun ia da acquisit;üo das· gTandcs l'ur
lttnas. Os Gre;;os, I .I ::i m iii iunat.·i os, u;; rico;;, ran1menl.e su [t)l\1-
lmuu r:las desvcnLuras. 8i no seu pa:,;sado Livct·cm dias de dif
J'iculd::u}e. du amat·g·ttt.·u, pt.·ocut·am :pns>'Ul' umn. uspon,ia na 
sua cqnsl.'iencia. arwstlwsianclo-a enntm a scnsibiliclacit) que 
deeut·t·n dus sugge:-Otijes do prO'[ll'io inrnrl.unio. 

Nf.i:) l.c•tÜJO, 81·. · Presidente, o Ol'!.!;-ttlhn da minlt;:t posi(!üo. 
'J'cn!Jo a memoria do:; meu~ dias de sn:l'!'t·imento: Lenho a 
l'UCOJ'da\;Úo dos llll)ll:-i ll1ÚnS d ia:• pU !'a. t•rn lltn exame inLimo, 
ufto pet·scverat· no meu cri·o nem ser nocivo :í sociedade, nem 
uos me"us irmãos. 

Sempre clcLcsLei a usura. como sempt·c Lolct'ci o capiLal. 
quamlo ü de::;Linudo ao beneficio ela commtrnhão. quando não 
1.! um perigou de tJxl.on:üo. nem uma nme::t\:U de al'flicção pat·a 
'1:-i humilde:- quaodn ellu soeeorre c não alcrra. quando elle 
CliSLl'ibtlO OS seus j)I'Opi'ÍOS l'OCLI.l'SO:-i C0111 O l'CClll'SO dOS di
JJitCi.l'OS publien:-:;. quando n. g·cncL·osiclade. de um modo, não se 
ltypct'lt·ophiu. purqttr! a hypet·l,ropilia ,, mn ouLr·o aspecto 
rlesi'a caridade. 

Não !':Ou rico. Sr . .Pre:o;idcnLr!. nelll me lamcnLo dessa 
desventura, porqúc não ha cousit mais odio:m do que a ela 
J·iqucza que se apmz, como os ahtti.l'e~, na voracidade excr
ricla contra as vicLimas dcbcis ela socicclaclc! 

Ma-; 2-Lü quando serão dcbcis? 
Aeaseo ns g'ladiadoJ·es eset·avns. qun 'IJU:t.ct·an1 cm pcl'igo n 

!Wclcl'in, a grandeza c a arroganeia r\c Homa. seis vezes nM 
Pamons c.le bal.alha, acaso. quando viram Lombar no clcsasLt•c 
t.!e Braclana n het·oico Spq,rlaccus. :;•)tlitat·am cllcs. q1w doris. 
lt·us, qttalt•o mil annns clepoi::-, Cfii"C gt·il.n dn reclernpl:[í.o vil.·ia 
Sl)l', rlepuis du :,;act·il'icin ck Cln·isln. 1.1 maior dns acnnl.ccimcn
ln;; da l!.bLuria humana? Acaso imma:;inaram cllcs qúc a se
nwnLu. du seu marLyrio pt·olil'crt~s::;e nesst~ _ pnllcn bcmdiel;~t. 
Cll'avt:s de l.ndos os seuulos c vtes:-;p, assttn cnmn as abelhas· 
Icvu..tÍJ :.ís arvore•::; na sua :focunclacãú as :l.'lol'ns c· os· flot.tcl,os;· 
Lraz,~t· a Lodas as c1mscicncias, em l.odns os tempos e cm l.od,l:-; 
'JS povos a ambt·osüt divina,. a :fecundação santa .do gdLo .... de. 
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J ellem!pf,~ÜO tlo ()i'Cl'UVO l'Oil1UilO?! (Muito· ljc'iií," 'lhWiltj bãrd., 
Pal-mas no ·recinto r: na.~ anlc1·iu.s.) . 

O Sr. Pr(·8it1ontc - Na ela mais haYcndo a 1!'Ulut·, vou le
Ytm tn r a ~essã(l. 

Dc::-ignn para Ot'cll•nt <111 dia da scg-uinlr.\: 
VoLa~~rw, um :3" cliseu::;suu. da TH'nposlt;flO ela Canmea dos 

Deputados 11. 238. de I 9:?0. reg-ulando u locação de tn·odios 
e damlo outras pt·oYidencias (co1n JJm·eccl" f'avoJ•avel rla Co·m
m:is.~üo ele hts liça r: Lerrislaçt1o (t alun mas das r: mendo.s ap·1·c
.sentadas e ophumúu que ~w;ia destacada ·uuw do Sr. Paulo tlc 
Prontin par·a zn·o;iccto especial. Inclttida IWin o 1Ja1'ecer ela tl!J 
PinançaN, c·111. ·viJ•tude de ·u:l·uenda) ; 

VoLa«;ão, ~~:11 :J" cli::cussão, du prop.osiçúo cltt Ctttnat;a dos 
Deputados n. 70, de ·192·.!, mtLrJl'izando o Presidente da H.e
}Jublica a abrir. pelo :Vlinislel'io dtt Mal'inha, unt Cl'ediLo espe
CJD.! üc SOO :000$, desLinaclo ús obt·as da ilba elo Boqucit.·ão, de 
earactet' m•gcnte c) indispensaveis à defesa naci.onal (com. pn
,·eccr {avomvel da Co'lll:rn·issão dr: Finanças, n. 278, ele 193!.-1); 

Votaçãn, cm 3" discussão, da proposit;ão da Camara Llo8 
Deputados n. 2H, de H>20, que üsLcndc ús prat;as da Armada 
os favores concedidos ás pl.'ac;as do J!Jxel'cito pela lei n. 2.56G, 
Lle 1.87-1 (com pm•ece1· j'o:vo1·avd elas Cu·m:m:i~IJr)eN du illa'l'inha 
c Gnr:1-ra c de Finanças, n. 25.5, de. .J .921) ; · 

Votação, cm 2• discussão do pmjccto do . Senado n. 13, 
de 1 9H1, mandando rcin tegt·ar Lui:z Gomes Pereira .Junior. no 
Jogar ele director ele secção da secretaria ela Marinha. púa o 
fim ele sne aposentado nesse logav.· (co·m pm·ecer· cont?'ario da 
Cornmisslío ele P.in.ança.~, n. 27;), de 19~d) ; 

Yolação, em 2" discussão, do pl:'o,jeeLo eh, Senado n. 62, 
rk ·l !)20. dispondo sobre o usu de. uniformes milHares manda
dos adoptar pelos l\Iin istc~·ios ela Guen·u e da Marinha (cMn 
1.1a·ri.~cm· clct Co1n:m:i.ssão ae M a·1·inha e G'ue·r·1·ct, o{{e1·ccrmclo 
.C!JE•nda s1.tb,~til·uNva, 'lh 276, ele ·I !12·1); 

:~" discussãu. do pro.ieeLo elo Senado 11. 9. de 1921. equi
rarando os Yencimentos dos fmiccionarios civis dos Arsenacs 
:de Marinha de MaLlo Grosso e do Pará aos -dos do H.io de 
.Janniro, (Co'/11. lJ<I.I'ecc.:r fct'VO'I"avel da Cont?ll:isllão r:le Pinanç'all, 
"I CJ!;CJ 'lc• ··1 1'"1 'i· · J•. #oiV!i-i' t.1 i/,:.,4 1' ' ' 

:l" discussão,, da proposifião . d~· G~mara dos Depu l.udos 
n. 32, ele Hl2), qu c p.bt·c.:, pelo i\lnusterw da Viação c Obras 
J'1.1hlicas. o et'edit.u do lG .HOO :000$, ,supplcmenLar á vc~rha 6", 
n. I -'Estrada de Ferro .Central do Brasil - destinado a 
desrH~:t~ts com combu:;,l.in:-1,. l~tbri:t"ica~t.e, csf.opa, .c.~c. (com. pú
·recr:?' 1 u:vo·J•wwl. do Con1:mts1JWJ • de Ft1Wnr;as, n. 2a!J, de ·I !J2-I) ;,: 

·:3" discussão. da 1n·oúosic;fi:u ?tt: Ca!mtra do:; Deputados 
TI. 55, de Hl2L que aln·c, nelo i\'llntstcrw ela Gum·t·a, o cru
diLo s~q~plm]1Ctllat· de :lOJ :76G~i800, ú verba. !)''."Soldos, c~apus 
c g·raL!Itca«·-oc:; das prar:,a~, elo Ol'çarncnl:o v1genLo (com. emen
da clct Co111'111 is seio 1/.: Firmn~~r.ts :iâ' U11PJ'IJ vaclct e ·pw·eee1· 'n. 260, 
d/1 /.1)2/); 

3" r.liscu:ssãu. da pl'oposiçúo da Gamam dos DevuLados 
n. G,2, de 1921,. cittc ab1·c, pelo MinisLerio da Gltcrra, um c1·c-
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diLo de 3 :GG7$820. pam pagamento L!r• Lliffot•enQa de vcnci
monLos deYida a :Fernando Lot·eW Wemcck e outros, inspc
cl,oros de alumnos da Escola Mil.iLat• (r:O'In pu·J·er.:e1• !u·vU'I·avel 
de~ CO'In·m.'issao du F'inanr,·as, n. 26ü, de .f.lJ21) : 

Discussão uniea dn vrJlu dn Prel'r:ito. n . .28 de {921. á 
t•esoh.lr,,lão dll CunsellJO :Vlunicipal equiparando os vencimentos 
da r~sct·ipl.ut•at·ht almoxaril'rJ do InsUtul.r1 Profissional Orsina 
da Fonseca, uns dous funccionarios do igual catcgõria dos 
lnstilulus Fct•t•oil·a Vianna l' ;roão Alfredo (cow. pa·recr:1· cQn
tt~m·iu de~ Commissao clr: Cunstitniçüu·, ·n. 29.9, de ·1.92.1); 

Discussão uni eu do vr:to do Pt·cfcito, n .. <iG, do ·1921, ú 
resolw<ãr' do Conscllw Munieipal que coneecle aos l'unccio
narios mun icipues o nos opet·arios, mensalistas c diaristas, 
Jornaleiros e se1·ven L12s, tuna g·ratifimwão especial (cmn JJa
·rccer f'w:o·t•a·nel da Co"Jwmissriu du Consl"ilni(:íio, n. 2.12, ele .J.9U); 

Disew;são unieu do '1:1:t.v do .Pt'l'l'ciLu. n. 5L de 1921. ii 
rnsolu~ão do Com;eJIIO ?rlunieipal. que maócla pag·at· a Aeylino 
da Costa Jacques, I.JOt'Lr!.i I'u acldido do Poclag·og·ium, a quantia 
qlli.' menciona, eomu auxilio de aluguel de casa (com 1Ja1·ccc1' 
(m:uruvcl da Cummissão ele Con8litniçtio, n. 2.18, de 4921). 

·••• • "1 

'' I ... 

Le,:anlu-sc a sessãu ú~ 1 G horas. 

HO" SESS .. W, b:\1 :3 DE OU'l'tJBH.O DE J !l2L 

HEDO, VLGB-PH1~SJDE:\TI!: 

A's I :·1 e Jtwia ltnJ·a . .:: nht·c-,.:r~ a sr•:,;súo. a qw~ coneorrcni 
os Srs. A. Azf~ J'c• Ir.>. C11n lia Per:l ,., ISU. HeJ·mr~nr~g·iJ cio de 1\'loracs. 
Silvel'io .i';ery, Lot.H.'i:i GuHr;al\'L'ti, Lauro Sodrt\, .Tusf.o Chm:mont. 
lndil) dn Bmsil, 1)·,.-;J a H.odt·L;;n.tes, Benjamin Bat'I.'•JSG, Eloy de 
8rmza, Tobias l\Jon!.(•iro. An!:r•niu }Jnssa, Vcnanc.ir:. !'{eiva, H.os:a 
c Silva, Eusebio de And t•ade. Siquni r· a ele l\fcnc7.cS. Antonio 
Ji:loniz, Munir. Sodt•r:•. Het•ntJ.!'flino !\lonLoiro .. Jcronymo Montei
l""• Marcilio dr: Lacerda. Mig·uel de Carvalho. :Pa111o. de l!"'ron
f.i.H. Tl'inett i'l'l:whado. Alfredo Elli;;. Alyaro dr.~ Cu.rvalho, .José 
M.Ut·.1..inbo, Carlt1:,; CavaleanLe, Generoso Marqtte:", Inuro Müller, 
Viela! Hanws, Felipvc Sehmicll:, Cut·Iufi Barbosa c Vcspucio ele 
Ahreu ( 35) . 

]) ' I ' I '1'" J S . c1xam r.· e eompm·r~eer eont f:nu:-;a .Jlls .. I Jt.::1r a os rs. 
,\bdi:tr-t ;·\evt~fi. Menrlonç;a lVf<H'li.n:~. Alcxandl·in.o de• Alcn~ar·, 
Goclnfer~dn Vianna, .ro~é Enzohio, }'elix Pache<•f•. AnLomno 
F:t'<:ire ... Toãu Tlto mr;. F.l'aJH: isen · Sá, Jnão J,ym. Carneiro da 
Cttnha: Ma11oel Bnrhtl. 1\mu,io Gócfi, O!ivcim Valludão, Gon
\:.alo H.ollrmJI:H~l'!:;', Ftu;\' .B:n·J1osa, Nilo .Pccanha, ~lodcsto I:cal, 
Sampain Cnl'l'ÔH, Hu.nl Soat'l'S, Bernardo MonLcn·o. l!"'rancr~eo 
Sall.cs, Arlnlpltt• Gordo. Pedro Cc!rst.inn, Ramos Caiado, XaviCl' 
du Silva r:\ Soares rl11s 8nnLn:,; (::2.7). 

};' 1 ida e posla um cliscussfio a acLa da scssãl) anLel'10J.'. 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. PJ.•esidentc. :t acta. foi pu
blkada no Dia·rio de Conf11"esso com incone_ccões. 

. I 

• 
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:\ssim, n. cxpl it•a1.:fín pi!s~nal dada pnh' i lltvf l'c Sonarlnt• 
l'l'in DisLriel.o l•'crlr•rnl !'igw·a anl1!~ IJ dt!poi:; 1la r1r'flnm do dia. 

Gomo V. Ex. i! o SPnarln ~~! rr.enr·clal'iill, nfi11 ilavenr.lo nn
nw.r·u pura as vo.L::t•;,ie.~·, no mnmenl.0 CJUI!. nn ex pr!tl ien !.1•. i'al
Jn~I ~. Ex .. pt·oeedc·u-su ú elwmarln. ver•ifieanrJu.~e a t'i!l.imda 
de 2D Sr·s. Scnadnrf's. Enlt•r os St•rJaclrll'cS qui' se l'el.it·arnm 
n:1o l'igTrt·o eu, CIL'Undo (J l'l!l'ln que Larnbcm · nw ::dir·L!i, não 
mo tendo sidu por issP vu::::~ivPl uuvit· o ltunnH!o f=:enado1·. pelo 
Disl1·ieln Fl'df'.l'ai. 

De:>e,in (!llt! fiqtll! l!lltJsignadú na uel.a a lllilll::o. di'L:lar·a\:ãll 
di' 'que. ;;i u;,:[i\'c;;;;p e;;l.adn pr·,~senl.e. Ler·ia darl11 :n~ti:-; de um 
Dtmrfn a11 disL'lll'S'' de S. Ex. 
' Tt!llrill aelllll[J:J.nhad0 fndn :t rli;;,~.trssãn. l!lll ·''',:"~ ns !iOIJS 
tLll'rJIIS, s,·, JJII! atr;;enlei d11 S1!l1adn p<H' rnnl.iv11 de· fur1:a rnainr·. 

l\'ãn ouvi. pois. a L'Xpl ica\:iin JIC"Stml dr. S. :Ex .. q11e. aliás, 
a issn nãn se lirnii.on. cnn'.inttnndo nnle~ o :-:rr1 rl.~!'ettrsn nn
tm·inr·. eo11~a qtre. :-i ntr :<;ntthr:-:-:c•, Let'-Jrle-hin feiLn permanecer· 
nc• Senado p:Hu poder ncorr,panll:.u· a diRcttssiln e l'unL•JsLnr os 
ponl.os que me par't)CH:'Rsem l'UZO[)Yei..; no diseur·sn de S. Ex. 

El'a o que tinha a dizer·. (Muit.r, bem; mnilo br:w .. ) 

O Sr. Irineu Machado (*) -Pr.rli u palavJ'::t :,c.hr•! a nel.a, 
Sr·. Pt·esidenf.P, pma recptcr·c:l' a V. 'f~x., pela s•:gunda vr.z, :t 
puhlka(.'ãn ria 1.•mcttdn de c~1rae!.c•t· penal, que upr·c•senLei como 
cli;:;posiçãn dP rmer·gencia ü p1·npo;:i~;,fio que reg-nln tts rela(;úeH 
.:-tllr·e sc•nlinr·ios c inquilinos. l\'a ernrr~da publicadn. confnrme 
clc•mcmstrnu n honrado Senador· pi!lfl Di.~l.r·idu F·::i,~r.·ul. lroUVI~ 
omissão de uma linha int.cira, ele mot.1o que o sentilb da pht·n.
zt• ficou complel.am.L:nln aiLCJ'tHin. parceendn qur! meLt fim é 
mancla1' appliear.· renalirladcs etml.r·a o senilot·i<'· qtw eobra 
<Jlrtgncis, quando o qu•~ J'ui e>=c't'ipli• •\ quL~ <(~.:on:;l.iLuem dülioLo 
a r!xplorn1.:.üo illieifa rn:rnivel. a eohr·an~a ele qualquer· quanLia. 
bonil'iea(:.fio ou luvas al(~m do alug-ne!». As expr::!,;síics «eobran
<:a di! 'lualquer· qu<J.nl.ia, boni l'ie.ae.iio r.•u luva;;:), f,., .. ~:.m :J..-.: "IIP
pr·imirlns 11a r.ópia jú pu h! i cada nn ])iol'io do Co1un·r:sso ~~ ''rui o 
u lll•nr·ado Presiclenlr.-Helalnr· ,~,.,,·l.ou n l.r:xLn ria<: emendas~ 
cum" Lambem foi publicndn enm e•;::;a mesma omi~são no dia .. 
rio da Casa~~ n'n avulso con1 o parecer·. 

O Sn. Euzrmw D" .A.Knn,\D" - Dei o parecer· eomo esLava 
publ icadn, de modo que, nu oceasião da voLaeão. :r~~1·ci a l'ecLi
i'icação .. 

O Stt. Tru~tm l\L~CHAD(• -- A r1ue,::lúo Lem g·ranrle impor
:Lnn('.ia. ptwqne l'u i ver·i.l'ie::u·, pes,::oa!nwn!c, eon1 ;, sect·cLarin 
da Commis~ão. o. Sr·. Neves si. realrncnl.e. no .l.c-xln ela miuha 
ern.P-nda en Lei· ia, p•.1r acaso. nm i IJido palavras 1:nn1 ·a nipicloz 
da eseripLa, put'qt'tl' :is veze-:: a penna não cons0f.!TiC aeompa-;. 
J:har· a velocidade do ])PnsanwnLn: cnlreLanLn n•J Lcxlo esLa 
exunuln es~c mesmo con,iuntn rir.· r.xpt'C:!f:sóçs que eomplet.all1 
de um moclo ahsoh!ln da minlra. id6a. 

O Sn. PAULO DJ~ FHoNTJN - A. minlla oh:o;:erVêlr:iln não po
ôia deixar.· de Let· Jog·ar;,qu0r· nr1 parecer, quer nu Dia1·io do 
Con']I'C81W, esLava publkaclo . c!es!.c .modo. 

' .... 
. (•) EsLe discut•so não foi revisl.o pelo oraclol". 
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O Sn. TnJNEU 1\l.\c:·L\IJO - A ~~lisr:t·varfio cln :ncu collega 
orn. vr·oecclcnle, e n. S. Ex. a;;Tudeçn n Óbscqu irJ ele ter me 
cltarnado, fHil'U u cnsr ... n atccndto . 

. O Sn. J.)A~!LO DE ·F:tnNTlN ·_- Desdt~ quo V. Ex. declarou 
CJII.al :: t•eclat:r:un claclu, con·/cnd-J.:te, lurtln Clltn ::H:()CiLei u ex-
!Jllcnçao ent.au dacla. • 

O Su. h:JSP.lJ I•LICJJ.\/ln -- Son gTni.fl c·omludr• :'i gcnLilcza 
du nwu liOIII'nr!n c·nlllog·n: a minlta i.leeltu·nçilo o:·a ncccsstu·iu 
pnt·qt~c sou o an.!r11' ria cnwncln, quú. ainda não fni publicada . 

. .. 1\e':;.;a 111c~ma fJt:<:usifto combin:í.m,.o;; rp1e ~'<C proc.:•dessc :'t re
cui!CUI.::.w nu neLa para que o Senado YulnBsl) s•:!J:-r omiLLir o 
l]Ut! .Psla no L<~xt.o ria Plllf'nda Psr:t·iplu. · 

Et·am estas ns obser·var:iics cJIIP nw enrnpcl.inP: !'azer. 
J~· npprovnrla a ad n. 

O S1·. 3" Secretario (sr:1··1.'iurlo de ·t":· dú conf.a do seguinte 

EXPEDTEN'rE 

rr~~lrg·r·umma rl11 Sr·. Af'fm1:-:n Ct·aviuln. Pr·esio::h:nlo êlo Se
nado rln ;\·Jexieo, do Jc.')r seg·uinLc: 

«Senador· "\zr>~·rrJn. Pr·P,:;ifi•'nf r dr! Smmrln de !a Rcpubl icn 
de! Br·mdl - Hin- T3t·a-.:iJ ·- F.n nri!Til'll'c dr~] Sen::tdn Mexieann 
Y por· cnnrlu e! n fi,~ Yu0s!.r·a Bxc:Pl (!fi C ia mr os lin:'t:'(JSO dar lu-: 
t=rr·acias ui S1•nndn de ,~,;a llPpubl iea het.·mana pn:' !"n l'elicil.u
einn eon mnLiYn rl1'l Cl'!ll.ronarrr• rir la con>;nmar:irrn rlf' la inde
pendencia rlaf'inna! haeiPndn ·wJ!.ns pnr Ia venl.ur·:~ y ]Wnspc
;·idad de e~a llc•t-nrbl iea atentamente cl Pt·r~sirl,~nl·~ rlcl Senado.» 
- InLcirado. 

O Sr. Irineu Machado \ Ye1·1:imlo de 2" Sect·~·irr,·in) declara 
que nfin lia pareceres. 

O Sr. Paulo de Frontin (·~ - 81·. Prr!,;iderde. nãn qno
l'cnclo clcmor::u: o Pncereamenlo cln. tf•rccit·u discussiío ela pro
posiçfi.o sohl'o o inquillinato, desisl.i ela palaYra, na sessão an
tel'ior. inscJ't!YPmln-me pal'a a lim'a do expediente (Ja de ho,iG, 
f\CJ·I.o ·como c:-<1.:1\'u ele qur•, quando S. Ex. deixou a tribuna. 
nfio havc•t·ia mais numet·o rmra que naquella se;;.·sno se pt·oce
tí. voLar;.ão da mesma proposição. 

Fui accusudn nominalmente ele ser 11m dos Jll'OLclar.lorcs 
ela pt·opusição sob1·n o inrqui·llinnto. Nada m.e r~ nÚlis Jacil elo 
que rc.bal.ct· tal aee11·saçãn. "\s datas i'et·vi t•iln de plena dct'esa 
an lctue acabo· dr. al'l'it·mn.r. 
. A proposiç:ão enl.r·nn, cm segunda di~cnssüo, ·no c! ia 4 · dr. 
.Julho. do ::mno cntTenl.e. A Pila aJwrsonLcr cluas cm.mdas. am
bas an ar!..· 1 n. a pl·imnira r·ncluzir .. :lo o prazo de cl01Js annos. 
para inrpcrlil' o :u1gm0nfn dn alug·ucl a seis mezes; a seg·uncla. 
su.ppriminrln :i dispnsir,~ilo do ~ 2o qur dispõe quu·nto ao lan-· 
,;·n.mrnl.n do vnlm· lneal.ivo, ui.Lriblli~iln que pertcncn aos po
rlrJ•ns n1unicipnrs, pm·l anl.n fúr·n da alçada elo Congresso Ft~·· 
clet·al .. 

HPpt·psrnl.n.nl.n rio Di:,:fJ•ido Fcdnr·nl. srnLi-mc na nbrig·a
çfi.n dr. impNli1· n. pnssn:;rm dr. umn medida que ::rf:fcct.nva a 
autonomia do mesmo DisLt'icLo. FclizmcnLc, vi esta medida 

--.. . ,- "<r• 

', ., 
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accciLa, som cliscrepancin, por Lodos os membros rJn. honralll'l' 
Commissão de .Justiça c Legislação. Quunlo :'t pr.imeil'J. 
emenda não L.ive a feliciduclrrclc ser bem compi·.~hcndicln, u. 
proposito do objectivo que visei ·ao apresentai-a. 

EffccLivn.mcnLc, si a disposição elo arL i" ela lPi. do illqui
linaLo admittc que quandc. o aluguel ~~~ veJ•bal. nu a locação ó 
verbal, o pt'azo corresponde. n um attno, c id. com fTr!s moze>; 
de anLecedcnciu. póde-se avisur ao inquilino qnc o conLmcLo 
verhal cessa cf() Lei' cffnito, mais de um nnno não .:;o pócl0. J.'O-· 
:ferir o aug·mcnto do aluguel. 

Assim, reduzido a seis mezes, meLado elo p~~·inrlo, parece
me muito mais logico o que dispõe n proposição vinda cln. Ca
mara. 

Acredito que,· Lrmclo tomado por base a legislação cm que. 
os termos da locação pcrclumm por Lrcs unnos, nh i n aviso, 
com clous annos de anteccclcncia, referindo-se a clous terços do 
tr.rmo, pcrmiU.e ao propl'ict.al'io, sn o inquilino lhe ni!o agrada. 
com a antccr.denc.ia clc.dda. aug·nwnf.m·-Iho o al;:tg-rtrl cnmo urn 
elos mrins de :l'nzcl-o abandonar o pecdio qHP. pm· qttalqtlCt.' 
circumsf.ancia, <lo JWopt·iel.urio pnro~a qttr n niiu tenta NH1-
vnnicntrmenfc mt n usa pai·a J'ins di\·C't'S(lf\. 

· Nn raso acltml. tendo sido rrduzirlo n nm mmo ,) Lrrmo na 
locação verbal, os tlouf: o.nnos do Lf'l'llln dr fl'I'S. corrcspondert'L 
n. oito mc7.f'R. 1-:11 adopf.roi ,:pis nH.'Zf'f:, !' a Cnmmi:<sfin ar.rriLon 
um anno. 

Não quiz rlemorur o andamento da proposi~fio. r·t~nnvando 
em :<" t iscussão. a mosm·:t .t.nt~cl.iclu poe;-ruc•. d•.•tlf.n 1ln proprin. 
lei durante esse annn. csf.ú ele ::lcet.rclo com os f:rt·mo~ drt Joea-
Ç\ÚÓ elo con trael.o. · 

Poder-se-ha fazrr o twif:o cm tempo r o proprictario ser
vir-se dclle ou não, uma vez que conheça o inqu·ilino c ,julg-ue 
conveniente a sna eontinuaç~ão no prcclio. 

Nestas condições, não insisf i pela c~menda. 
Quanf." ú daf.a em qt!C' foi nm·iacla a pt·opn:;;içii.o ú Com

missão, depois das cnwndas npl'rsnnfn.dns 1'111 2' disc.ussão. 
~1om·c o pct.·iodo de .'t rle Julho a 20 dr ~.g·osfn, nií.o nw r.abendt1 
n. respon;;ubilic!ndr clcc;sa clemoPa. da sua vol f n. :í r.ommiss5n. 
porquanto, inclepcndrmtr das minhas rmcnr.las. ou!.t•a.s Juwia. 
que forçosam0nte detcrm innt·iam a i'ILJa vnlLn :i C"mmissão. 

O mu sLrc rcprcsen Lan te do ))i striclo :Fedcl'al. qn c long·a
mnntc clcbaf.eu a qucsf.ão, r. que não veJo pt•cf:rnf.e neste mo
mento, o q~JO me não impnclirú de dizer n qne penso. porqun 
R. Ex. lendo depois o meu discurso, pnclerú responder. c! o 
prinr.ipal rcspons:l\'el pela demora hav.ida. na Com missão. 

De facto. eonfm·me sr vC! elas acf.af: das sessõros da Com
missão, S. Ex. snlicif.on documentos qne, naLuralmcntc, ti
nham que drmorat·. tae;; como se,iam as leis urgrnl;mas, uru
gnayas n ou!.ms .. SessõPs cxt.mordinarins foram eonvocadas 
sem qtw S. Ex. apresentasse as suas emendas. Dr modo quC' 
ao nobrr. Senado!' cabe. na maiOJ' parle. : . a clcmo:·:;. haviclv. 
quanto ú volL::t da pl'Oposiçfio :>.o plcnaeio, pam c.on L!mwçfí.o eh 
sua segunda discussão. · · 

Na sessão ele 30 c) c agosto. ])l'Oceclru-sc ;í. vof.a~fio ela pro-
posição em 2" discussão. · · · · 

No plenario não houve demora alguma, porqu r.m lo. tendo 
entrado cm discussão a 29, encerrou-se o debute .e :::. 30. pro-
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cedou-sc ú. voLaçfto. A 3" discussão t'ol iniciada no clia · 2 elo 
suLemlwo. Nessa ueeasiiio th'l) oppot•lunidaclc ele .ir• ú l\lc~;a 
consuJLm· si havia ulgTtrnn emenda aprcsenLacla, porque, si 
houvcssP, eu fur·mularia r.ma ele naLut·ezu economicu. cujo an
dmnt•n Ln snria mui lo ma is mpi do, desde qno l'izes~:e vat'l.e da 
Jli'OflOSil;iin, ai r! da q~t~~. dt)po is, .r~~sso ~:lt~~tacacla pat·a cunstitui1· 
1n·n.incln Pspectal. i\ estas concltç:ues, 1111 ormacln de que, a pe
dido do honJ'ado Sronaclor pelo Disll'iclo FNlcral, ~~·. ]l'itlf'.,l 
1\fnclüulo, o i llttsl.t'e rcpr·1~Senlan le dn Alagllas, Helalot' da Com
missftri. l'ormulát·a uma r,mencla com n objectivo dt! vollat· a 
pt·opost<;~ão 'ú Commissão, eu apresentei a mesma emenda, sem 
que dahi · rt.•sullassc .. portanto. a menot· parcella clr. l'esponsa:
hi!idaciP minha, no Lempo que ia clecort·ct' novamente ali~ aso-· 
It1çüo final ela questão, cm plcnat·io. E!':t'cctivumente, ele 2 de 
sel.cmbro aL1! 26 ele setembro ficou a pt·oposição na Commis
sfio de Lcg·islaç~ão o ,Tusliça. Sô neste ultimo dia é que foi 
lido o pat·eceJ' ~obt•o as emendas em 3" discussão. T0ndo eu re
quprido ttt·g·rneia. n parrocPr :l'ig'ln·ou na orcll'm do dia da s0s
sfin de 2\J· elo mrz passado- 2\l cln setembro. 

Pnt• eiHt:'PqLtPncin, si houvf' uma acÇão da minha pariP. 
adnpl.n.do o m1~11 J'I'CftJnrimrnl o 11da maioria do SPnndo ou pela 
stta 1111ani m idndr!, essn J'o} exael amnnle no srnt i elo de apressa:· 
a pa~sagnm ria p;·npof;i~~ãn r, nãn. no sentido dt'. ret.ardar asna 
nppl'n\·aço.iin. ltPsnlLou disso CJIH~ n :1:1· di:::cnssfio. imciada en• 
:.!D rll' SPit'ml:n·o. i.Pt'minnu na sessão dr J eh~ oul.ubt'n. r a vn
Lnçfto clrweeá rralizar-se llo.ic. r-i houvet• numero legai. 

· Como aLt1·.ibu il·-me, de qualquer modo. n desejo r o in
lnilo de rel.arclal' n passagem ela proposição. cm faw,r, cm he
nc•ficin exclnsivo. elos proprictnrios ? 

Fui alvo ig'llalmenl:r, ele acerbas ct·iUcas. por ser nm do.~ 
(J1'andes P'I'O]J1'1~etori.os elo Di.sb·i.cto Fed.~roJ., r{lre a/t.r; numton ele 
.10 prw ccntu todos os aln(Jut?ls de stws casos. 

Nr.m t1rna cnusa. nem ou Lra. sii.n vr,t•cladrir·ns. Eu não i.r!
l'ia r.lrosprPZO nPnllrim rm Sl'l' um. dos uw.inres ]l'I'OIJI'Udrwios rio 
1)is/J•ictu Peâ-:1:al. l\fng não o .sou. 

Gnmo :l'ui aLacado j)'P-ssoalmcnLo r. ainda, nai' p,alav,·ns 
rln ''xplicar:;ãn daria pelo hont•aclo SenacloJ' pPin DisLricl.n Fe
deral. nas suas rnb·r.linhas. se deixa perceber J•efcroncias 
qne me t)odem ser aLtribuic1as, rm virtude dn que s1~ rlh;se 
na i mpJ·ensa dessa Capi La!. ·elevo informar ao Sena elo qu1J 
~il(Jssuo 12 pt'eclins r) que nenhum drllcs póclo, ele qualquer 
:fl~rma. at'frcLar· ao que n:ôs chamamos as clas.~es m.cnos (o.
vm·ecirln.s da (m·t.·tma. Não possuo avenidas. nem casa:-:'- dt.• 
nfugTtnl haml.n. Os ]Wet:lios que Lenho, ,possuo-os ha 30 an
nos, Lendo. apenas, clispnsLo ele quaLrn delles, para aclqui.l'iJ' 
onLros qua[.J'O, entre os quaes o qnn ediriquoi pam minha rr
Hiclencia. ú rua das Laranjeiras n. 206. 

EsL:í. ahi n rtrande 1J'I'Opri.etario, qnr: só vi.sa .locuplctw·
.~c cmn rt 1n/Sr?l'ia e o. ·lnsuf{'iciencirr. de ·,•ecm·sos das classr:s 
rJ1Jf1i'fl1ia8 e das elosses ·nwnos (avo·J•eciclas da /o1'lnnrr. ! 

Quanl.n ao augmcnLo de alugueis, devo dizet' que. nC:'
l.es nll.imos 30 annos, cu. pude pcrfeiLamcnLe apreciar· o qtw 
1; ser rwnpl'ietal'io c inquilino, 1pois passei pelos dissabMe:-; 
que ·pa:>snm qucl' uns quet· ouLros,, conforme a I)CCasJão. 
HotL\'e um periodo em que os nlugue1s foram l'cduziclos, pot·
quo nfio se encontravam Jocatnrios. As casa~ ficavam va:;as 

.. -., 
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O Sn. IHtNgu MACHADO - E' o qno osttt na minha emenda, 
onde procuro saLisfazot.• os in LereS!' PS dos inquilinos o scnho
l'ios. 

O Sn. PAULo m~ :F'nnN't'IN --- Este ~~ o meu ponto de visl.::"t. 
Onde exisLP o dii't~i Lo l'espr.i La l-o. em quanto não se o modifica; 
onde exislPm i n IJ•t·csses, ltat·mon.izal-os rwla melhoJ.' :l'úr ma . .:tL
Lundri' ao quo l'ot· .ill,tn c t.·aznavc•l a cncla nma rlas c'lasses. 

Nestas eund i ç·õt~s. v e.; a mos o que Lemos como di t•c i Lo Jln 
Comdi!Idç·flo. O al'l. 72, § 17, diz: 

«O direi Lo ele IH'opi·i cela de mantem-se cm toda :,u a 
plenitude, salvo u desapi.'opriaçflo por nccessidncle c tüi
J.iclacle puhl icn med ianLr! indemnização pl'évia. » 

Eu não son jut·iscnnsulto. não sou J'ormaclo cm clieclto ., 
Apenas Lenho ap[H'Ovação em (li.t.•cito constitueional. na Eseola 
PolyLeelmica. ·ela cadein1. que ali i so e'nsinava. Não creio quo 
.isso seja suf:l'icienl.e pal'a poder esf.nbclccer qualqnct• discussão 
com os nwtiS ltun1·adus eollegas, que são lwilhantes ornam;:-n
t.os da .itll'iSJH'lldeneia IH·asilf'it·n. Em J.oclo easo. como g·osLn de 
inl.t•I'[H'Pi.nt· a !Pi, p1·ncut·ando sPmpi'c aui.or·idades de valor in
eonl.estavel 011 o p1·nrwio aultn· ela !ui. fui procm·ar· na QLH'SI:fi.o 
clt1 clesapropriat;ii.o o ar· I. l", do reg-nlumen l.n· p1·omulg-ado pe!o 
dccrelo n. ·Í. D5G. d.-• n de sPtemhl'O ck :1003. cm virt.udc da 
autm·izu~~ãn conft•I·icla pelo Clccrcln lcgislul.ivo n. 1.021, de ~?G 
dt) agosl.n de :1\10:3, n rncontrei l:í como nrt. :1.", o srguintr,: 

«A clesapropr.iação sô ptícle l.rr Jogar pela ncecs~;i
claclr, ou uf.il idade pt1blica, legahncnl.c verificacla como 
cxcrpção 1mica a plenif.ude do cl ireit.o de propriedade 
na :l'(n·ma do ar!.. 72, § 17 da ConsLHu.ição Federal.» 

Nestas concliç\Ões está o caminho naLuralmcntc indicado 
conl.ra quem usa da sua propriedade contra a SL'gurança. ::t 
ordem P a snh1hr.idacle pnhlicas. 1! o de se suhmetLcr. como (].~
Lr)l'Tltina n Codig;n Civil. aos rcg·nlanwnl.os aclminisLl'al.ivo.~., 
Quanl.o n.o prazo. não ha, absoluLamcnlr. disposição legal 11'~
nllllmn. (Jlll' pnf,!sn 'lit•m· an proprietnrio o uso ele SLm proprir·· 
dacle. 

Si o Govne.n.n ,iulg·ar que, por srgTil'lllWa publica. elevo to
mar nma providencia, a Consi.if.uiçãn c o ·Codigo Civ.il indicam 
qual a :f'ormnla pela qual deve set' :feita a desapmpl'iaçãn ))Ol' 
utilidade on necessiclacle publica. 

Devo aecl'cscen Lal' que o Governo ainda farú ai Lo negocio. 
porquanl.n csl.as leis qne são applicaclas ú utiJicladc !' ú. nec:~:::
~iclaclr. publicas c'IPLt~rminarn que se tome por hase o valor !o
cal.ivo do anno aniPeioi.' úqurllc rm qne t\ cslabr.lc•eida a (]rs
apropriação. 
. Si, poel.anl.o. n CongTnsso pCI'anl.c o qnaclt·o de m iSPl'ia. 

pc:·antc o risco de anaechia que, an ponLo ele visl.a. Ln.lvcz, dr 
·propag·ancla snbvei·siva, a1wzar. dr l.cr se manifcsl.acln rrn 
scnl;iclo eonl.l'at·in, o honrado l'tmresenLanl.c elo DistricLo Fe
deral subm01.1.cn ús visl.as dn Senado nos sons discursos ]n·n
mmciaclns em cl ias anLrrinl'rS. o Governo tem. si:'m ii· cont.r·a a 
ConsLil.nir;ãn, Sl'tn infring·it· o Codign CiviL sem desrrspritm· o;,; 
propl'ios :1'11 uclatilcnl.os ela no'ssa OI.'ganização social, o rnem·:;;o 
para repcll ir o niJuso, r ma)s C~Q que isso, eomo disse, os lum·os 
que lhe rr,sultnrao ela apphcaça.o desse recurso legal., 

r 
' 
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Um preclio rendia em :1.9.20, '100$ mensacs. Foi lunçatlo 
pura 1 92-L nos mesmos :1.00$000. A desapropl'iação ptH' utili
dade publica que ft)ra ap;ora del'reLacla. :farú com qu10 o Governo 
po;;sn, não prln rmg-mnnl.n do altig'llel. mas riP ncrtktlo com u 
valn.1· lncnl.ivo dt~ . :1 !):20. pot·Lan lo. anLt:rint• au vnlur· loenl.ivo 
qut• a enwnrln do· l1onr·acln rrpresrnlanl.r. do llislr·iel.ll Ft'
t!Pt'nl q11er.· J'i~tH' corno valot· que ,·~ :H dt: tlt•zembr.·o di' Hl20. 
Alti é anl.rr·int· t: lt:•t·~se-lm IH'occtlid,-, Ct c'lt.'sapt'Ulil'iaeãn n.Utl 
J'acu llat•ú o rt~nwd lo I f'g·ul. · 

Quanl.o nos abuso:;: do;; l)t'Dilt'itllnl'ios qui'. fel izmen!.t•, nfí,, 
J•eprcsentam siniln uma parcr.lla mnit.o reduzida dentro dN;Ltt 
grande classe, o Senado c V. J<:.x. sabem que nrn Loclas ellas lm 
excep()o)es. Si ha JH'Oprieta.l'io:o; que abusan'Í-· n que reconheeo, 
porque sei de casos eonct·cLos do abusos - ha Lambem in
quilinos q uc esl.üo na mesma sit.tltl(:Ün i nele pendente delles, 
que nu.o pagam e que vão. porl.anto, affecLar· a renda que se 
nhl.cm peJa locnç;ão pt·cdinl. lm aqucllrs que deixam .os JH'c
tlim: nm m;ío c;:;l.arlo de eon:-:cl"vaeãn. tlrLc.r·miuantlo uma l'P
par•at:ãr• cl!slosa: q.11e Vt~m dinliiHiil: · n. renda. qun n immovpl 
]lt'nrill~ n qun lrnnsl'nr·ma a appl icaeft') dn ·('.apilal Pill pl'Pdin,.;, 
11ma nppliraçãn mú. 

O ltnnr·arln S:t'narln!' prlo Disl r·irLn Fl't.!Pr·al l'tllnnrlt:tl que 
l.t'tHIO J1nsl.n na :'llll. f'l111'nrla n rP;;;nlva tln ni'ín L'PSLiluiciln da 
tlitl'l't•t'Pnçn. p·,.;la .t'll~t·nda não infringt• n rlispu,.;il ivn, nn arl. ·1·1. 
11. ~~ da Cnnslil.uit,;i'í.n. qtiP veda ans Esl.arln,.; cnmn :i. lJnlflo. 
p t'f'St'.J't'\'Pr I r i:- l't.•il'nat·l. iva~. Toda v ia. (• i nd i seu livel qui' a 
medida de rcl.t·nng-it' ns alugur:d:;: J1lll't1 :-n dr. dr•zl'tnbl'n tk HJ20 
aLI.enl.a cnnLt:a n que rlispúe a Cnnsl.il.uiç:.fin. nn ,.;l'n m·l. 7:?, 
.~ :I.", que nsscgura. a hr·asilr.iros c I'Si.r·ang-t:ir·ns. re;:;irJr.nLr•,.; nn 
paiz. a invinlabilidarle rln dit·t•iio CtJIH~er·nr.nle ú lihPrdarle e ú 
scg·u1·anç;a individual e ú. propr.ieclaclc, nos l.r'r'mos seguintes: 
;\ing11cm pôde srr. obrigaclo n. fazer ou drixtn' de fazer: al-
gnmn. cnusa sinu.o cm vi.l'l.ude de lei». . 

Ri, ~)ol'iantn. cnnLt.•acLos d.c nrrrnrlamenl.n J:oJ'alll l'C'Ir
hratlos Pllit·e p:utros, em virl.nr:c rln. lf'i rxisl.cntt~. que lltP ni'ín 
impt~dr, nbsnlut.nmenlro. liNll ll!r csl.ahr.leeo qualquer rcstri
r\:.fi.o, romn podm·rrnns np:nrn. morlirirnr c,.;;;p~. r~onl.rael.os :i:í. 
ncaharlns r•. riPJ'inil.ivamf'nlr c lcgalmC'nlt~ rronlii;ados. razenrJ,, 
rcl.rong-ir a mer.l icln? 

•Parrce-mr, pot• is;,o, que a emenda aprescnLarln nr•to ii
lustre J'rprcsrnLant.e rio Distr.ictn Fcdrea1 affccLn. nfí.n só o 
H.rL. 72 dn. ConsLi!.uir,iln. romo a elo § J" do mPsmo arl.igo. 

EUPcUvamml.l.t'. :=:. Ex. c11r. que nPnhnm aluguPl. renda nn 
conl.t·acl.n rle nrrr~nrlnm.l'nl.n pnrlce:t srr nHJ.ior rio qnc vigorava 
('111 31 rlr. r.!I'Zf'll1bt'n t]p ·I D20. 

J;:;l n qnt'. rvidr.nl.r•nwnl.r•, ft't'e. qllanl.n n.ns r.olll.rnc.r.os. n 
cti:."pof;ir,úll cnn;:;l ilt1cinnnl qnP VC'da prr~ercvcr lt'is TPirr1.
ncl.tvn~. 

O Sn. IrUNBU l\hcrrAno ·- A emcmla mnnr.la yigot'nr cl11 
agorn, como ,~ que m:mdn rr.f.r••ng-iP'? ' 

O Rn .. P.\Ur.io DE Fi'<Oi':Tm - Os cnnl.i.'acf.os r;;l.iiJl I'Pilnf; fi 
prrfr i Lns. 

O Rn. TtliN!m !\fM:H:\IJO - Ri clle;; ~ü.n r.nnl.1·nrins tí nt•dem 
ftllblica c. Pockr Pu blko .Púde alleJ•::tl-os. 

O Sn. PAVLO DF: FR:ONTTN -· If!SO é .outra questu.o. 



0 rc•mrdio f[llilnrln rssp;;; e.onnLracLns sfw conLntr.ios Ú 
l!l'dt!lll publica, r: n du ril'~apropritlf;rtn. :Jú tive uecusifio de mu 
JTIUilil'f'slat· a esso l'N'tWiLo, mas S- Ex. nfín esLava prcscnl.o u 
nfin 1111\'ill esta parle. • 

U 811. lttlNEU MMciL\DO- :r::sl i\'c ausente do recinLo n!g·un~ 
r\lillulns c·nm lirPIIt;n rir y,. Ex. · 

O ::-;r:. ]J.\III.ll IJF. Fti!IJ:\'111.:-í -· Si Psln ,·. n Jor1nula 
qttanln ao HITI'Ilflnm<'nLn dP pt·ec!ios, vejamos si n 
!neLe, ,,r il:'t 1'111 J'c•lat;fío aos nlug'lH'i:o:, 

:Diz n Cnrligo ,-;ivil nn SI'LI nr·l. :.l": 

'r-.\ 1 c i n fi n p l't•.i u tl i e:mí.. em CHR•J alg1:11n, o d iroil.o 
I'Ídn, n acln ,illl'irlic.n JWI'ft~iln, ou a enusa julg·afla.» 

:'ifin pnlnvrns fPxLuat•:::. 

l11ll'llll11 
llH'Sirlfl 

aclqu i-

«*. !." CtJnsitiPt'nm-sl' ndqui1·idns. assim os direitos que o 
Sl.'lll il.lrlnt·. tJII nlg'!lf'.m. ptll' elli! pr1:;,;a ext~r·ct!t' ennw aquellcs 
~,;ujo enme\:o tln rxt!J'cicio lenhrun ~~~r·mo profixn on condi<;:õcs 
pr·ecslalwlecir:lus. inalLPr·a,·eis. a arbiLt•in rln oul.t·em .» 

~ :2." ltPrHtl nrn-"r.' ar ln .i III' ir! icn pei'J'Piln o di't consumado, 
<;C'g'IIJHio a ll'i vig·Pnl.e nn lc•mr:n c•m qne "e eft'ecl.notL» . 

J>ar·ece-mr, pol'lanlo. qnP as duns dispnsi\~Ões do ·Corlign 
t.:iyif. qllt' ncnl!n dr- rilnr·. lnt·narn hem claen que n Sl'nncln nfio 
JH'>~Ir• dnt· n ,.:c~11 a.~~:enl itr!l'lll.n ú Pmenda :f'nrmulnda pdn hnn
.mrln "'TJI'PSf'lllanlr~ tln Disl!'ieln JT(•cler·al. 8. Ex., nn:-; seut: 
JH·ilhanLe:-; diseta·sns. levf' npporlunirlndrl di' desenvolver a 
qtw:"l ãn snh mull.ipln" pnnl.os rle visLn. e qu iz considet•aJ' cnmn 
I'aeLn :xn::tlng·n o rrue sr~ passa com o lin·e PXot·eicio do uso da 
fJIT•pr·icrlndl) enm · n I iVt'e !:'X!'I'Cicio da pr·nl'issiin. 

J:>pr;n venia a 8. Ex. apnzar· de niin SPJ' fnt·mado Pm rli
J·ciln -- par·a ehnmnr· n sua al.l.l•nr:fín pat·a n seg'11inl.1~ ponlo: 
~; f[llf' a IPi t'li;:pi'iro rPlafintmenl•} a11 f)XUl'ricin rla pt•ot'issiio, 
llf[o t! o q11e t•nn:;:!n fln ~ 17 fln arl. 72 .... 

O Sn. Tr:1xnr l\L\t:l lADO - !\las enn.~l a dn rnrsmo ar I .. 72. 

n Sn. P.\ULO DP. FrtON'I'I:'\ -- ... ma::: n (jllt' e:o:l:i eslabt•]t'
rrdo lHI § ;2.\, ~~~xliialnlf•niP. '~nt ll'l'll'loS riiYer·sns. 

or.)$ :?.L E' f:TII'Hill itln n lin·p r~x~~t·eieio de qnnlqucr· twnfb
rnrJr·al. itill'lle•:lllnl 1111 indll;,:ll'ial.» 

~iin l',:l{t Pmpr·eg·adn a lecltnologin «gar·anl.irla nu mnnl.irla 
r'l1l lntla a stln pleniludc». 

E~Las cxpr·r•ssGPs- em Lncla a Slla plenitude- n.pplicadas 
ao caso da gal'l1nLia ;í. prnpriPrl:tdl~, sei são appl1cndas na ConsLi
tuição a urÍ'1 nnic·n e.aso nrili:o:, na qllf'Sliin dos po~l•lS, das rm-
l.cnLr.s e car·g·m; inamoYivl'is. . 

V11-s1\ I'JIIL'I.anl.n. C!"" Ira diffpr·erH:a pt•nl'llncla enlr·c um caso 
o n11Lr·o. Essa 1\ a l't'll'ma JJf'la qual a IHJssa ConsLiLuiçfí.o encara 
o JH'olllrma. Si se Li\'Pssr• de• I'PI'Pt'ir• nos casos rclaLivos ao 
Cornrnissa1·iarlo, SatHin Pnhliea. posLr.H·a:; munieipacs, eLe., cu 
t.r1·ia HJH•nns llPer•sl'irl:vll' dr• nmslr.•a1· :w 8Pnadn qnr.. r.m um 
lll'illr:lllll' p:tl'l't'l'l' d11 f::llltlo"o I' Plllilll'lll.l' ,itll'isc~onslllln, minis.;. 
L1·n rln :-:.;llpi'I.'IIHJ Tr·iiJIIIltll. ~1·. D1·. PPrll'n LPssn .. nm. que di:::sc 
pndPt' lud11 u in1li\'i:l11n I'XI'I'I'PI' li\'l't'lllt.•nLn lima. indusll'ia 011 
unrn. JH'ufi:::siio qllalqi!PI'. dP:-:d1• fJIII' 11iin ,o;n esqu ivc <ÍS oxigen
ei as de nr·dl!lll smial u11 inl.t•t•vs"I!S ~~c ut•élcnr publica, prcscri-

... 
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plos J.IO!a~ ll'i~:i P L't•gtiluntr!nl":-:: I'Xigroueim; que ludus podem :,;u
tisl'a1.t!L'. · 

Alti eslú. [HH'I:ttilu, p;.;Julll•lt•l'ida a clil'l't•t't!lll,'U quu lm t~lili'') 
nm l'a:::o c uuLt·n. t•tdt•t.~ a dispusit;üu do § 17, l'o'ialiva a mautcr, 
crn toda a sua pknil.ttdC'. a pi'OJH'iodadt•, e a du § :24, .t•elalivu. 
ao livru t•xc.t•cieiu dt) qtlulqUl'L' IH'ul'is:::iio imlusLriul, iutclle
etuul u moral. 

l\'usLas cnndit;Gc:::, 81·. Pt·e:-:it.ktJie. de\·u jui'Lil'ieat· D lllt)L! 
voto. musLnu11lu q111.• niitl pnssu ttl'tllll[HlliliaL' u IJUiLI'ado J'l!JH'u
sonlanLc do Disll'ielu }'udenll, na sua crncndu relativa a re
gre:::sal'Cill lJUl'a :31 tlu '}~·;~,t:rrilH'u dt~ J.!J.:!U, o valo~: dos aluguui::; 
uu al'l'endanwnlu::; quu JU. Lenllatlt s1do uluntLlus. ::iob esse pouLo 
de Ylsla u:::lú fc•ila a atttüy::;u quu eu preLundia l'ttWl', lJUl'tl jus
lil'ieal' u meu YOLu eunLt•at·iu ú t!illl.!ndu. 

Que1·u examinar ugut'U a:s uuLt·a::; etnt)uclus Iol'lllUlatlus por 
S. Ex. · -

Na pal'Lc l'elaLiva ús di::;poo;it;Üt:S penaes, não 1)111lLLirel OlH-. 
niilo alguma pol'que nfto cunlw\:u dir·eilo punal de 1mtneira a· 
poder salJCl' si lta um modo [1L'eei::;o de del'lnir· o que constitue 
uma cspecula\:iio iiUdLa. Como lodns essas quc::;Lücs transi
Loi'ius ele penal idades sfto c•xacLamc•nle esLabelceidas sob a Jór
Jmt ele esveculu~.[w illit;iLa, aeompunhttl'ui, ne::;Le lJOLlLo, a uvi
nião elos jul'iseon:-::ulLo::; que, pela sua ~;alJedul'iu. Lel'ão opvo.r·Lu
uiclaclu du ~;e maniJe::;larem a :l'aYul' ou conLl'a essas Jncdlclas. 

Quanto ao que diz l'e."peilo tis medidas econornicas, pode
rei cxmnina.t·, ainda que de um modo muito succinLo, as priu- . 
eip:w::; umenllas fuJ.·muladas !JOl' ::; • Ex. 

U honJ:ado ~unaduL' pulo DisLl'icLo Fudet·al julga conYc
n ienlc euneecler-:se isençfio de direito a Lodos os materlaes que· 
sejam desLinaclo::; ú consll'ttcç~fio rlc nc.lvo::; preclios. ]!:m thcsc, 
a :,;ua iclc~a não c\ mais dn que o clnsenvolvimento claquillo que 
jtt Jo.i, nos me:::rnos termos, YOLado pelo Congresso Nacional e 
que eunsLa do decreto de ~O ele dezembro do anuo passado, 
cujo regula111enLo fui publicado no colTenLe anno, sob o nu
mero H. 8-1:3. de :W de maio de Hl21. 

Como disse. S. Ex. estende essas medi elas u toda c quai-
CJUCl' constt·ueção. · · 

Em pri rn e iro I ogar, cu não vcj o por que se iria dispensar. 
para as construe~~õcs ele luxo. · 

O Sn. MrnuEr. ng C:AnVALHo - i\Iui Lo bem. 

O Stt. PAULo ng FRO"''l'tN - Ha cn~as cuja decoração tem 
custado mais rle um milhão de l'l'aneos. Pol'qUc havemo::; de 
abrir mãos dos cllrcHos que consLiLtwm elemento de renda para 
a Naç•ão, om ca;;o de prcclios desta naLul'eza? 

O Stt. IHtNJm MACHADo - V. Ex. ::;aJJc mulLo bem o qun 
aeunl,rJce quando se dú isen~~ãu a empreza:-;. J~llu~ abrent pu r 
l>Ol'La::; Lrtwcssas casas nam Yendn de maLcl'iaes. Por isso foi 
que a estendi a todos. 

O SH. IJXl:t.o DE FHoi':TJN - S. Ex. musrno. csLú. dando tll'~ 
g·ummüos contra a stia ntucli.da. Ahi. S. Ex. não tem ra;r,ão. 
Si a esleudc~sen1os put·a Ludo:;, como· é muito dil'ficil poclc1· so 
di~Linguir o quo era clesl.inado para a construcc~ãd destas casa; 
e o que viria pal'a conslt·uer;ões, que não ::;ão 'easas; e o quo 
viria pam reptu·açücs de casas, pum melhoramentos do casas, 
ele tudo uquillo que é r·clativo ú construcção de casas propria-
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moule ditas, Lel'iamos un~a dil'l'iculc.lade quasi insupcruvel dei 
l'CSOI VCl'J110f; U J)l'Oblema . 

.o SH. LAUHO l\'I.ULLEH - Sem :l'alltU' no que sof.rreria: a ln-
du~Lt•ilt de mal.ct·iaes u clc1 conskucçües., · 

O Sa. PAULo DE l<'t~u:'\Ttx - .Pel'i'ciLamcntc. O meu illnsL.L·ti 
amig·,,, l't~IH't~sentanLt) de Sanla CaLharina, chamou prccisan·tento 
a a.Llent;~ün riu SPnaclu pat·a o fac Lo ele se perturbarem de modo 
noLa,·cl Yarius .industrias .nacionaes. como a das telhas, do:; 
laurilhos, elos Lijolos, eLe .. e mesmo cm relação a proclucLos 
manufacturados. cíJmo se,iam papeis pintados, tt·abalhos do 
:l'ut·ru e aeo. como ~·t•adis. eLe. Tuclo is~o seria inteiramenLLI 
pm·Lmhad(, n não se aTCUl1\;at•ia o rcsu!Lado OU!) !'1~> ·desejar ir. 
desta medida. 

O Sn. JH.tXELj l\L\CHADo - E se nt'ls exceptt:Jassenros esses 
ma!r•rinP:-:. a industria nacional itn[)Ol'Ü1 os preços o :ficaríamos 
nn mesmn, pnl'qne ni'i.o tcriamos o clil•eiLn ele limitar prc90. 

O SH. P,\Ut.o DE Fno:o-:'rt:o< - Nost.o caso direi a S. Ex.: -
Acabr,nros com as La riras ria Alfandega. 

O SR. Trli:KEU MAc HADu - };ra :::ó para csLe caso, llm·nnt•1 
dons annos, pm·a acudit· ii erisc . 

.() SH. PAULo DE FRoWI'IX - Quanto· ú disposição constan~~ 
~ln dect·cto t.le .20 do maio. não lla duvida <rue ostú osLabclecidu 
110 l'L•gnlamento um conjunlu de providcm.:ias ·que podem dar 
log;ur a abusos, mas abusos muito limlLados, porquanto o pro
jecto ú apprLn-ado. Conhece-se a quantidade de material, ha 
:fiscal' que acompanha a construeç,ão. e tudo isto representa, sj 
não a ccrl.eza. a gt•ande possibilidade tle rcstricção de abusos .. 
Ao ])asso que. dada a tudo o mundo. não póde haver tantos 
Jiseaes quantos forem os r'·equerentes o o l.'esultaclo será que 
gorando tmt·Ln dessas isonçücs nenhuma vantag·cm 'Lrarú úqucl
ies qun proLcnclam construit•. 

i\'luis ainda: que yantagl:'tn ha, f;nb o vunl.o de vis la. do IH'O· 
blema sociaL em que se consl.r.·uam casas ele grande valor, casas 
dP .I uxo. JJ.,ut·aclia para os millinnari.us a que o honrado Senador 
se rc•fer:w? l\'ão Ycjo vantagem alguma nisso. O qne •Se deve í'a
zm· é esLnbelccL'l' a medida cti'l relação r. caStlS de pequeno 
aluguel. 

o SH. i\TtnUEr, DI<: CMtVALHo - M.uito bem. 
O Sn. PAULo DE Ji'Ro:'\Tt:'\- Si huje o alug1.1el do 120$ nú,r1 

r~ sul':l'ieit·mtl:!. esLabeler;.a-se o limite até 200$, 250$, · :300$ ou 
atr.l n que a saher'loria elo Senado rmtenclct·: esLabclcça-so um 
limllo para aqucllc:: que tenham elo construir 

o Sn. Tnnmu l\L\C:HADO - :E essr~ lirniLe ltão e::;l,ú na lei dt.l 
20 de Jnaio do unno corrente? 

() t-;n. PAULO DE }'noN'ftN'- .Pel'miLI..a s'. K, '.l<Jstamos tra
ümdo de rnndidas economicas que clevcn1 ser tomadas, porque 
inl'elizmcnt.e as votadas não correspondem ti ospectativa do 
Congresso. · 

A lei de 1 UH, que vuiu um pullco :I'OJ'a uo Lcmpo, o a !.l.c 
'l!J20, opportuntt, nfw pnderant. al.ú hoje, produzir l'esultado. 
algum pratico, pelas d.iffictüdades que ha do ccmLracLo com a. .. 
Municipalidade, c, por outro lado, extensivas ás sociedades de 
classes, estas, embora :tivessem. cnvidado esforços para levar. 
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::>. ·ol'foito a rncdidn, não o L cem conseguido, 1m oscnlü clescjaclu, 
JJUI' insul'ficieneia de enpiLnos. 

O Sn. In.LXlW l\lACTLIDO - Po.t• issn~ mesmo so pt·ocut·a 
pt·ovideneiat· p~u·n que e! las ai. tinjam o seu -de:,;identlunJ. 

O Bn. P.lt;r.o DE l''noNTJ:X - l\'ãn ha. ulJsulululllUIILe, ne
cc;,:,.:idade do pt·nvíclr!ncín:;; nu senLidt) do acabm· coru pl'ivilcg·ios. 
{J {[Ut! ha neet'~sidadr! (• du resolvi.'L' u lll'.nhli!llla clhqH!llSamlu 
c er1nLmclo munieipnl, de ltJUdu que se entendam direeLu
IJ'I!JI]te COJJI o GoYi)l'llu, e. ao mesmo Lcni)JO, de c:::Labclecet· uma 
outra rnecliclu. ...:._ a da consLJ·uc~,;ão dit·eda pelo Estado. 

O honrado Senador, 11as sLUl;; Gi.lllsidet•a(;õe:::, Leve oppOI'
lnnlclaclc di! aLar:al' a em~;!ncla que a csLL! J'cspeiLo npt•csentci. 
clizendn que n. qunnLia do 20 mil eonLos li 111uiLu climíuuL<!. 
'N5o !m La!. Se nú:; pudessemos eunstruir, eum. esLa .íntpot·
tanein, c01rw de :l'ncl.o podemos, 1nais ele dou::: mil prcclios pam 
as clus>::cs menos favorceiclas ela fortuna, conseguiremos l'c-

. >:i,lver uma parLe do problema, que não pr)cle se1· resolvido, 
·alJsululanJenf.e, c](' ouLra :l'ôJ·mn, pot·quc. flUCl' se lllOl'e urn 
11111a ea:<a du c~m mil. r(•i:,:. quer e1u urua de ·di.\Z 1.11il l'i~is. Li.l
dos os ineonvenic•uLe:> qne u:I'J'ceLulll a .tnornlidade, que· uJJ'e
clam a :::alnbridade JJUbliea, que a.rJ'eel.am a liyg-icne vessual, 
se dün 01n uma. c ·cm oui.J't:. hypoL!Jc;;e. 

O Sn. M rauEr. DI'; CAHV.ILHtl - Pet·fe.iLa.mentc. In1.eh·a
nwnLe .ele accurclc. 

O SH. 1).\.ULo n1~ Fno?o:TiN - Havendo casa.,; Llu c.ommodos. 
nas quaes l'ltGam divi:::üc::; pur: IIJciu de tabiques, eomo S. Ex: 
:::e referiu, pant Inoradi:l de famílias, setll a separação de paes 
e f.illiu:,: .. o::: nJcsnws ineunvcnienLes 0UHLinuarãu u. ex.í:;Lir·, 
rtncl' a:;· ca:-.:as f::ejam alug·aclas '[)OJ' dez, ein0o1.mla on ~.:em mil 
ré is. 

O unie'' müio di~ resolvtw o pt·oblcnm, ,:on csLe JliJnl.o ele 
vi~! n, u mais impo'rLrmtc da questão social e que afl'ecla as 
;.:-erae0cf:: i'ulut·as, que m\ ~;ua prnmiscukiaclu rwssas c.asas Lie 
eorn:noclos esL:"t :>e dcgeneralldo, é r~xacl.arn'eni.o a rel'OI'IlJU da 
hab iLaei'io L' III lJI'i~cl i os- sepuruciuf;; essa a questão .indispen
·savel. 

O Stt. ~liOU!::L lJE C.\LW;\J.Jlu - 1.\luil.o belll, ei:ii'iU <! o meu 
~llOdiJ de VC!'. 

O S11. lll,IX!;;u MACHAIJU - V. Ex. aella que vinLu wil llOll
l•.'s ba:::Ltun para eonf::Lruft· {ituts 111il ~:asas'?. 

O Su. :PAULo vc: FH<JNTJN.- A lllill!m emenda núu tlllllUlla 
a~ r_,ttLras; (! eo.t:1piemenLar clellas. 

O t:::H. JruNEU. l\iAcH,\DU - Eu não disse que annulla. 

O 81:. l'AlJLO DE Fnnx·nx - Poi'LanLil; si. não annullu · ó 
rnais num lll\l'edla. Tnt'ellznH:DLi!. ve.io que, apuzar ele .Lr~t· e~
'Labelecic!r_, que 80 % du:< eaviLne:< a elllJ.ll'cgar se.JaJn I01'11001-
dfls I•l'ltr.s Caixas Ecollillllit.:as. ali~ lio,ji) uenltunm dessa~ u.ssu.
.eia(;ües TJ<)de. IH'al.icanJcnLo real izttt' u. eonsLru0r.;ã.o tle emms 
'JlO])Ulat·es, du 1nol!o que o Govent<J é quem vae. cnLrar com 
esses 80 <fo •. 
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Puh~. si 11 GOVI'I'I"\1'1 ui!II·u l'IIIIJ HO 'i;1, P''l.' que lltliJ clii.I'::L 
~_.,,Iii. a qua11Lia inic-:;I'Ul'! .l'ni' quu \'UIIJIIS l't•e.ort•et· a essus iit
IL'i'lliudial'io>::'? 

_ 1\I'SJIIilldi'-SI': ~.Jllil'!lliP 11 ( 111\'l'll\11 1'\ iltell[lltZ IJu l~illlSLl'llit', 
U tlll\'l'l'llll l~flllSil'\11\ l'tll'll I' llltti.» 

l\'ão t~IIU..;II·nr- raro 111'111 mal. I'Oilslt·lll' l.fí,, hc•In enntll qual:... 
(jlll\l' lll!Ll'll P, ll!lilll clissn, 11 (;UYI_'l'llO l)nd1•t•ia ainda, IWi:iSD ·IIUI.ll.•) 
tlt! 'i:<ln ""1-ll'l~inl. eonslil.uit· uma ut·ganiza~,;tlll L!llll .Lunw:;:;é• a 
llit·,~e~:ãu dt•ss'\ lt'abulllli Sl'I.II Hc'Iillltlll olJ,iuul.ivu u remuuet'tu;Üi.• 
() dl']ittiXII di' lltll i.illl de !Jlli[aU[l'l_•lJia, 

O ;~!L P.'U'SIIJI~:>;T"- 'J'111Uu a lihl!t'dade du lt•Inbt'Ut' ao rw
bt'e St•IIadllt' l.[l.H\ ~l lil.ll'tt d11 ~~Xiwdil:nlt\ l':;lú finda. 

O Sn. i'.\ULn ;.'E FHo;:o.;TJX - P''i.:'' \'I 'I lia a .Y. Ex. I' a11 l:::\1!·
mtdo para. l_'lll'leluie urll'na,; ~~111 dttttd Jlttla\'l.'as. l\iãu vnn insi..;lit· 
r•J\"1 uul.t·a,; cr.111:; idertu;0Ps, lJ lW l.l~t·pj UJJput·lun irlud1\ de Úli:CI.'. 
~>i a ernemla l'(H' dl.\i:ilauuda J.IUI'i t.:llll::ilii.Ltit' •pru,il!elu u:;•pceiul. 

l'c•n,_;,, lJlll.\ n Go\'ct·nn tkYe 1.iat' a Ludo opurario, a lori·J 
:1\tiH.:ciumu·iu a uasa cl1! habii.at.:üu. A ea~a de habiLu\:-i:í.o é um 
•!lUnH:nlu c•,:s1~nu.ial Lili C' deve i'UZI!t' pat·Lu da sua t·cmunct·a\:tl'J. 
lla:rw:; ea~a UIJ vurl.l\ir·o, a11 din!t.:LUL' ele um eslnbeleeimuuln; 
JWl' IJ\11.: nüu dall111:, n Ludo::;·! 

Uru, ú c!XaelamenLc pot• li;so que eu vuu maio; lun;;u. !\'ii•J 
~ú (: lll\CI.'S::iat'IO re.;(•t·vut· nma vat'll; do~ venuimenLn~, qLw lJ!:H.lc• 
~~.:t· L'omiiguada pa;·a gat·unUn dos c:npiLaes que su l.em que elll
·l.il''.:g·at' ·lH'S-:'1! ~;Pnlidu, cunw a indu vuu mais li.lllg'ü: ad1o qttü 
~e d1-~\'e olit·i;;at· u. J.lHteeiomH·io a e.:n:,;liLuir, clu aecürdo uom u 
Cndigu Ch·il, I:SSI'S preclius 1~111 Jwn1 da .l'nmiJia, o que ev.itar·ú 
que iw::;,:atti :;ut· lill'lllldos .pot· dividas. e g·aranle pam seus lH.•.r
dcit·us, nL1~ a maior iclad1!, uma 1mb ilação sacli.a c salubre. 

O SH. li~IXEU i\'1.\CJJ,\JJu - :ti: ]Jt1l'a o:; cmpt·egaclos do uom
nw;·eio, e pam os empree-aclos ela incluslria pat·Liculnr, c put'<l 
os Llt!mais hab i la ates'! 

O S1:. P.\ULu Dr Fnu:-:TJ:-: - 0 pt'ubl1.:ma se rei:iulvcrá por 
'JUl'''"" J. .. _ ...... 

Et·a 1) que linlw a d izct·. (JluJtv úem.: muito úr::uL) 

OHJJEl\1 DO DIA 

J~' unnuneiuda a votação, cm 3" discussão, da pr·oposi
~;.fto da CamuJ.·a dos Depu La elos n. 2:38, de 1 O.:W, regulanclu a 
loua~.:üo de 1H'eclios e dando ou Lras pt•ovidenci as. 

O Sr. Presidente --De aeeúl'dll eum 11 l1.c\gin;cnl11 Yuiall1-
se em p1:imcit·n lugar L1Jdas us emendas que furam disLt·ibui
das ú Curnmissão. 

A ,pri l111~h·a L em· ,pat·eeet· l'u \'Ul'U vc.l ela · Cunnu issüo d u 
;)II!'Lil:a 1.• .Lcg·islat;ãl'.'. put'a, nu uasn de sc.1.' upJ)l'IWttdn, eon:-;Li-
tui.t· projcel.o en.t :;eparadu, c diz: · 

"' "'') ·ji)·Jj .i'. -· - ... -. 

«ArL. J.i'ica o G,jverno autorizado a ucspendct· a quan-
Lia de ::W. OOO!liOOO para, uo Disl.l'icLu Fcclcmtl, dcsaprupJ•iat· 
cl'l'enos c bcmfcilot'i as e cons Lru ir lwb i Laçõcs, ! ,:;ola das ou 
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aluga r-a~ 
ti! Ap:pt·uvada; vac :i. Comntii'~:ii'ír.t di! Finanr:as .. 

.\u ai'!. ::" Suppt•itlltlln-:-;t• a:-: paltt\TUS «·Peln lueadiJI'\>. 
~ala da:-; ,;p,.;:o:ür.•,;. '! de :"f'l••nti.ll''J d1J lD:!-'1. - 8ns(~bio de 

.'iud1·ade. 

]~' approvada a :-;e<;Ttinlc 

~ '!." dfl ~tl'i. r", d·~-:"i~ a ,.;ugu ittlu t'r!tlttt:i;i\11: 

':U a1·i"'" J'nr-:;c-hu put· lllcio de [li.!LÍ\;ÚI) dil'igida üu juix 
c•utupi~LenLe, :-:em recut·sos e mandada enLregat· ú parLe . -18 
ltUJ'<U' apú::: a J'f•aliztv:-i'ír• da dili;::·rtu:ia, danelo-:::rJ conLrn-1'1) ú 
p:1. I' te conl.t·m·ia. >.> · 

l~' annlllleiada a Ynlw;i'í11 •la ;.:1•;:ntinre 

.\11 :11·1. :!" I•:•I.I.J·a,- ..\ ,_. JJ dt!-s1• a ,-pg·uinl.u l'f!daq:ii•l: 

«Sr'• 1111 l'a,:tl d1_• fa!f.a de i-Htg·amenl.n r,HJI' do11 . .:: IIWXC-" ennl
pll.'i.t~,: !Jll nn t'tti'u dr~ ner;e:,:~idacle di~. nlwa.o: _ indisrwn . .:;uvei,.: 
'i-•-<tnt a conBet·vação r~ segm·anç:.a elo pt'ed i o, YeriJ'ieudas pu1· 
,·isi•Jria judicia!, poder·ú f:er dado avi::;n •peln lncntal'i1• r~nt 
ifi!alcpl~'l' r1•mpo riu!'ani.P a loc.ação.>~ 

··O Sr. :Euzebio de Ancl:racle (Jwfa "rd••111 :' -·-- ;;:.1·. J-lr·csi
deitLe, pecli a pnlawu para rectii'ie-ar· uma r1missüo do Lcx[.o 
Lypog-raphico. A emenda, no original, dizia - locudu't' 1)'1! f.oclf,
lorio. A ·T'edacç,ão. poi~. deve sr~r esta : 

«S(• no ca::;o de falta de pag·amenlo pnr duns me~t.e;; 
completos ou nu caso ele necessidade cln obl'a:,; indispen
veis paJ:a a conservação c scg-uranc;a do ])t'Nlio, vel'ifi
c.ados por vistoria judiciaL poderú SOl' dado avisu pclu 
locador· ou. locat.ario ... >> 

O Sr. Presidente - 0,.: 111 d7J'I.'."' Snwdui'"" '•11\·iJ·am a;, 
observações do honrado Helator da. C_gmmissfí.o. Os senhores 
que approv::un a emenda ela Comnussao de Legisla~tão ~ Jt:s
Lica. queiram levantar-se. (Pausa.) 

· · Foi · approvada. 
E' approvacli:!. a seguinte 

EMENOA 

.ArJ.. :r, intul'ponlwm-s0 enLro a~ pa.lavms intiú;pcn.w.l;cis 
r (l.Sslste as seguintes: -- de conscrvaçao c sc:;urança. 

E' annunciada a yota~~ão da scg-uinL,~ 

EMENDA 

o § .\" rio nrf·.. í •• da woposiç1úo da Camat·a sub::;titua-se 
pelo sr~gu in te : 

Os Jl1quilino:-;, de::;dc que tenham l'Ccebi.do relação •:.15-
cripta. elo estaclo em que o pt•cclio lhes é cnLres·Ltc (art. L207 

S .. ,- Yol. vr. 4 
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do C ou igo Civil), rc::;ponclcm pelos damnos . causados d~tr::Lit~c · 
a locação, sendo documento ])U}'t';. ueçúo ·. COJ!1P~L~nte a VlStv:'lU 
procedida no mesmo por oecastçao dtt restiLmçuo elas C!ln.v·~f.. / 

O :Sr. Irineu Machado ()JIII'et (~/tcam mlWI' (I '!Olaç!!O) .-· 
Sr. Presidente, a proposiçfto da Garnnra, ~omo o sulJsLltut!''n 
da Con1missfto dt! Lcgislar;.ão elo Senado, cllspunham que 12 111:-

. quilino .. responclia pelos clam~1os caus~clos durante ~· lo~açao. o 
quando ela J w.bi taçfto se rctn·asso, effectuada . tt Vlstorw.,, sel'
viria esta de documento para a acç.ão cxecut1va da eobranç~\ 
do valor. do damno causado. · . · . · 

Felizmente. a. honrada Commissüo, accedeu au mim appdlo 
para não dar ·o cat·actcr de docurncnto liquido c certo, com 
effeito de uu Lorizm· a cxecu~~ftó .in1111ediata do inquilino, onde 
([uer que ulle sé. ul.lltusse. ptu'a tmgnr o valol' elo claumo que 
houvesse causar.liJ. Na Com missão ful'ldamentci a minha op i.:. 

· nião,. mosl;rando que, cm pri mcil'o log·ar, . urna vistol'ia uüo 
póde ser tiLulo liqniclo e eut'LD. Muitas vezes a parLo Jtfit) se. 
pócle fazer J'lltlt'rJsenlat' l'll1 .iuizo, o rjtte quasi sempt·c tl'eonLecl'. 
pois os, inquilinos pobres não Lerão moi.os de obLer· advog·a::Ius 
nem solicitador. nem louvar-se cm pcrJtos c mais tarde t.e- · 
riam o direito ·rle rcclamm• r:onl.t·a a vi stoda feita ú sua re
velia, r:unl,t•a (I exugget·n ou :l'alsiclado dtJ que nella. se ecrntr-

. vcsse, .e o juiz. lhr~ w~gm·iu u. t:oneessfio de uma seg·unda visLot·ia 
si a lei cons.itHWttsse a prillieit·a liquida c certu. · 

J!'elizmenl.e, a Comm il>são ouviu as minhas pundet:a~\ues e. 
encaminhou a questão para os rnei.os juridicos relativos· · a 
pcrpas e damnos. · · . 

. · Toclavia ainda ha nesse arligo uma extensão dtt clispo~i
çüo ·do Codig.o Civil que regula os nrl'enclamcnLos ou locaçõr:s 
esc1·ipLas, cusos cm que o scnllorio eleve entregai' n sua castl 
com urna t•cln(.:fio cscripta ·elo. estado cm que ella se acha, ou. 
do que nella e:d.gf,ir. nos càSos dos contractos de locação -vet··~ 
baes. . . ·. · . ·. . · .· 

8l'. Pt·t~siclenl..~. qtWtn sabe• enmn ~e lem .abusado dos in
quilitm~ 110 Dislt'lcl.o J~eder·ul. qnu,,, snbe como ellc~ tecrn si.rJo 
·cs(·nt·eharl•:ls .. bem v(• log·o nu que \·tw l'l!clunclnr a cousa .. O in
dividuo qur' H'cci-::u ele easn, que r•t·oeura uma casa pat·a aln-· 
.H•l' r· .sua :l'amilia. · cncontl'a-se mais 0u me;nos na· siLuavã.o do 
l'!lnecionat·i,_1. publico· qup tem dn · J'nz,~t.· um appcJlo apressrdo 
::to erecliLu elo um .nsui•at·in. cnw lhe r::mpt·esLa o necessario ptn'::t 
r:nb~l'l'at' um filllo on acucUr. a cn:fcrmidadc. g-ravn de pes~na 
de HÚi t'amiliu - :tssigna tudo quaúLo se lhe d6t· .. nesse dese~·- .. 
p8ro ele eanst1. lnl'clizment.e, os iaquilinos süo. na sua qu:tsi 
t;·ener·alidude, l!om0ns .que viv~m .dn parcos ordenados on ~n- · 
Jarios: silo p(,IJt·e;:;: não . te cm rectt rsos.: ·110m reset·vtts; O qll'J 
va~:: ocon Lecer ü :l':llulmente isso. n senhorio. para dar a r·:t,;a 
a'J mqnil i nu, ·apre-'ir:nln-lbo utntt J'l.·!a~·.ão esct'i-[)La .. pela qu~1[ a 
. cQ.sn, .se aehn elll í!et:fcilo estado. r~ o :Pobr.·c do .. inquilino va•! 
tl~sif;-unuclq desdü l•.ig'JJ, v~Jtdo-sc•, 1nds Larclc, ·obt.•i;;i·ado: lijJ~g:lJ.' 
o::; e<Ul1110i1 q nu Hn e as~\ se r:(•ltl.i nltturt ou se vct:ificaenJ.n. Ilili! 
c.m -.-ü·Lml'~ tl•.) eu lpn sua. mas J1()]o liso e eotlsumo 1w LUl':lPs rlP 
te.mpo OtJ p1~k•.,; nbusos diJ inqnili::1n anLet·ior . .J!}' mn Jaeto on'~ 

. ::u prevejo, !} utn l'ndo ine\rUttvcl.: Os propt·ict::u:ios m(tns n 
· cxigent.r:~s existc•m em geando nut.net•n e: por onLl'(l lado. l1~t 
in1.tuilitlúS Íll()pLos, 'incoínj:IOtéilLé'", qi.lc riãó conheceni a út·a
viclar!c e a· i mporlunt: ia elos docuny:nLos assiguados. c 'lllC- ~;·.·
rãp f:a~ubnenlo victimás ela. 8Ua it1tfrJVerLencia ·ou .dtl suu anda 
em;. !'b.tor., h.t\bj,t.O.Cão •. , ;,; , '· .:·. . ·· · . 

.,1 J •"' I ·-·~- •• '· '' 

,, 
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Put• isso, 1;u .l'ot•mulci umn · 101lH:tH.I:\ suJJpress.iva du clisn;,_ 
sil.i\'t' ·cJa propo;;i(:.flo dn Cun:ml'a tlns JJepLthdos quo cl:wa· a'' 
SL!Iill()riu ~_, pl'iY:ileglo ele. ne~.:üo exeeulivu, com n vii:iLnl'ia t·,·:
qur.•t·ida :ne;;:;a clt.'•'.ttsiiio. rwoão exeenLiYu quo ú lão. uclio-:;·.t l~ 
extensa, LlLW é mnior do que aquilln que a>~ leis lllll davam 
:•(lilt'P o;: ntuYr:is fillr~ sr• e.neot~tl'avam na casa, p:u·a g·aran~ia 
do :tlug·w~l. l'lo eatiu do I)XeellLl\'u rstas so.i davam ao ;;enlFlt'i" 
'' ]IOdc•t.' de upet'ill' l'lllquanto '11:4 ntnvei~ dn :inqullitHl ll~LiYI!Ss;•nt 
(i\:n:t·n da eusa. Dalli pot• ·d·~ante, eessava u lJl'tv.ill~;;il.',. l'll:1:;, 
a[:;l.IIU, 1111 •.:asn de•. ae\:Ü.I) ex•.ll;ULiY:t ·Pul•'s .danaw:; eausad11:;, ,, 
;,;1:nbnt·iu ir:i. upc•t·a:: und1~ qtWJ.• qw~ 11 int:aLnriu :,;e ,;t.wolli.l'l.:, vl'i·
,·iJe,in put·Lnra~' ltW.iut' ~~ mais aÚILJl(' dn que us eun1;1;didus uu 

· ll'gi:-lw.:flu bt·asilr;!it·a u lla du oulJTo; pait~1~s. · · · 
O 811: J>n r't=;[I)K~TE -· P1:1;u au .r ubt'e SenwJI,J.' resl.t•ing-i l' u::; 

'-'ll'l~ "llll"'l.dPt"ll~iÍI'~ . · . · . ~ l .:; '-' ·, v • ~ l ~ ... ...... • ' . 

' ' ' . ' ' . ' 

O S11. T!ll::>lW 1\IACJL\Uu- S1'. J•t·u::;idt•nlc. esl.ou ex[Jlieand.J 
au. ~euaLhi, put'rJLI•! dolla nüo 1nu oee.upei 110.::; Hwus dis1:un;u,:, 
Liio vasLo era o assumplo t·eluLivo ao· pt'oblema. ela l1t1bi la<,:iitl. 
I'iih• l.ral.ei Llella .por· omissão. J!::sL•Jn JUOHI.t•tmclo au Dlllladn '.JI.IJ 
ü.tlveY. fosse mellrut· suppt•itnit· o d:s[Jositivo CJLW Vl!iu da 1:a- . 

. J:Jtu·n do::; DepuLaclos, dando privilugiu de tw1;.ãu ~~x~~uuL.iva a·,:, . 

. ·)l'l.llJI.'idal'in~, .para l'ChaYUl'UU1 OS damnus (.)Ull::mdu::; lJU](IS Í!.l-
'.lllil i nos. . · 

·Ora, a v.h:Loria. eomo um melo ele conhet:.et· ós clamnus 
exü;LcnLt~:\ é um meio de prova, para se junLar :i ae1:lio ·ot·di
nurm, á acvilo eommum. Jsso, porém, jú ex.i:;Lc no nosso di
,:·cii o. I> e modG que tuclo cons1slu agom nisto: em in::;l.i lu ir 
c:::;sa novidade da assignatura da rc!a~\ÜO oseripttt ou o estadu 
em t!Ue se eneouLnun as casa::;, o. qLiO redundnJ'ú l'al.aln.Ient.c en.1 
pt··~.j·,:iw do incuuLo, clesprevl.!nido, ineompcle.lJlu. uu ingeuull 

. ~n:J.:ti.lino; J:nfcliY.men.tü ü;so :virú conLm a g1·anc.le nms:=:a d•Js 
desvenLm·ados, CJlW não leem os olhos abol'to::;, uesLa dela, ptu.·a 

· :;:c cle:L'eucler, para :vc.t· . us ·perigos desses assaltos. .Por .i~.::u. 
p·~mo que. ú mn.is pruclenLc votar a emenda· suppt·cssiva, · V(l
ta·uc!c• eontt·u ·G dispositivo· cm que exisLc uma novidade .em 
:i.' a v o:· elo senhorio . que .importa. em um· grande pcl'igo pura i.• 

' . ' ' ' . ' HJetilario. ·. · . . . . . . ' 
O rêsulto.do vem. a sct· eslc.: rejeita-se a r~ meneia subs~ i

: u!:iva .o não ha um meio dos Deputados se pronuneüu·etn ~J
bre [~ su·ppressão c!o arli:;o, dcpoi~ de reeunheeerem que ell.o1 
r! mcon:venienLe. E' uma i'acilicla(k• que clotl ú ouLl'a Casa~~ ao 
Senado: cleixtu· a queslão ::;ob um aspeeto ent que a Catnnt·<~ 
do~ De puLados possa resolver subrc u asstunp Lu. Si V. Ex. 
~ntenclc que algumas emendas ela Commissüo clelxtir·am de .-;ur· 
inJpressas.~. . 

O SH. Éuzl.mtuDE Ai'iiJHADE-Y. J1x. urr:.Juiu 1u~::;sa -rcdu-
c·.~~fi.o; consta ela neta que estú publiew:la. · · 

O Stt. Tn.t:osEU i\JAClL\DO -. Na .ueet1siüo eu •JIJLetidi. qll•~ 
huYia t\OHYenioneb de • deixar ti· GallHU'tt clQs Di.!pnLadus a 1:1·· 
.;utGadiJ ele YOLar a 'Jmcnda suppressiva. J!:' umit qúcsLf.lo. J.o.~u. 
de reem·::;u. Lal qual comu ::;i.: dú. coin rocursus ·ciL'~ tJ·ibutiav,.;. 

O· Sr .. Enzebio de A11drade -·.- S1·. Presid~1~l.e .. a .1uedid~t 
p:·opust.a pela Uommi::;::;üo. é uujl'ornw e C!Jll\'úllJ u ~,c!tll.tul'lu:i u 
111q uelinos. : .· . . . . · · . . . · . · • · . · · ' · · 

U urL.ig·ó. f:t;: .J·e.l'crencin ti . L'lDCtH.ltt lllll! · eon!:'ct:r:\ ao·· lm:u .. 
. . la1·io u dlrc.d~u de ·~xig-il' esla rc!açi.lu cscrii>fa d1J ''eu .. Jot:auoJ.', 

' ' ! 
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ptii'I.[LW u vanlu~·,·n: !llai'''' "' dP.il1~ que Lem de rc·;lituit· u casa 
Hll esl.ado em que n l'~'l'·'~!H:u . .":f'u, Pxig·inclo a J'l'in•:iin n:-:t'l'ipLu. 
t)J: I t•nde-se qu f' t'Pc:elll.'tt n p ~~~·dio 1•111 bn1T1 nsLndt;. Pll ,. llonso
qut:rwia o localut•io (• J'L'.'-'POn~avel pelo<; clnnmos. 

R-t·. PI·esirll•ntr.•. ''twnnLJ·,~i · nu COIII'/II.entw·lo u() Godiuo 
Ci1;/l, rl1) ;rofw Luix .Ah:e", " "eg·nilllt:: «A exig:mcia é de vnn
Lng·c~l:t l'ecipt·oca. J\s:;:pg·m·n an locador o dit·eiLn. IJ11C tem dt:: . 
J'l•r:tJber o p1:edio nr:> e.<::tnr!n Pm qr11• f.l enl.l'egou e garanl.c ao 
:nesrno Lempo ao lotal.tu·..io t.:nnLt·u n~ de:;cnhiclns cxig··~mcias do· 
~enhoJ'io. sol)l'c a dif:l'el'mv:n. do nsta.:lo em que~ :t.•cccheu n 
prcr.lio.» . . . . 

V. Ex. vê, ~~·, · PI·e:,;idr:ntr:, a· dl::;posl\;ão ;Ja Camut·u 6 
vag·u. :Bu · tl ,.,~sl.ri11g·i, sômente no ca.<;t) em qw! o inquilino' 
haJa !'cccbiclo elo loeado.t· a t't\lação e~e.r·ipLa cltJ ·estudo do 
prcdio. N c~sa;; eon J i(;úcs ~~ 1;vidcnLt~ que a~SCf;'J tra ao inquilino 
granel e vanltw:em. Pnl'l.anl.o. penso ·que a · emt~nda deve ser 
tYHtnficla. 

]~' appt'O\'Uda a erncncltt. 
W appt'tWmln ·.a ~cgu ill!.tl 

·B.NtEND .. \ 

\ I "o ~ :--.. . l . I 'C ~: .f t RI' .• ··'- ~ ~ ~J ~ lH.!Ul'C'~ ~en .1.~...;~ . : 

0:; ndquü·ettlc::: de pecclios Ul'bU!ll.l>; serftn .ohl'igado~ a 
·r·(•spci.!at· n::: eoni.Pnelos qne C'~Li\'et·erri .inseeiplüi; íl.n B.cg'isLI''' · 
Gt~l'~ll de Hy.poUll:•cn~ (a1·1.. 1. ·1 \17 do Codig·o Civil.•. bem corno 
os prazos c COlJdi(;iks establ.!IN!ido." nesta Jú pan1. as .1ocaçücs · 
.,.rm cst.JPula~:ão cscri[ILn. 

E' annunc ind:\ n · vnl.ac:i'in da scg1 1 in 1,(' · 

"\t•!.. DUI'lFi!.t: L1·r·~ :1:1nns, (:.onlttdn" da rla!:t !~tn qun 
r~sta Ir• i unl.ra.l' em t:xeeltt.:iin, sc1·1in pnn idn~ co:n as penas 
de ru), nw;: e um. mmn ck pl'isiio c as lllllll.ns rin 5011$ a. :tn 
conlo8. os que, con• o fim. dt) esrwcn!ar;i'ío illicitu. se,in ind.i
vidu aJ. . seja coll r;,c[.ivam ente. por si un ini.CT'Jlf'" l.t i pn~soa. · 
m·ovncarem :ialLa dos ]).J'O(iO" dos alngnnis rltlS rn·cc!ius acima. 

· · dns aue I'OSI.1llem 'rfr novo-; i.mrmstr1s e Luxa!:!. ele rlespezas ele . · 
sua .eónservat:fír, .e ,;cgnt'lllll~a .~ da enncLll'I'cneia naim•tll e li
vr·c dn commércin. 
. Nos· casos .(lt\ .knLaLiva. as 1Wl1tt:' rk. pl'isãr~ t:· tin mu\Ln 
l!'r;,t·u.u t.limintJ ida:::· de um l.t.'l;'.:''. · 

· O S1·. Paulo ele Frontin - i'tlt.;u a rmlnvr::t. pc'la orderH. 
,, 

O Sr. Paulo de Front.in (p'.'iu. cmlcw.) -- ,S1·. Pt:t,,;irlunle. 
'r:eclil'ia n V. Ex. IJt'eJ'et·undn; ].)ara a Y'\Lnc.:fí.o ~ln, ('meltdn. que 
l.!vn pat,et.\CI' fa\'nt·avel da Ttlttllll:'.ia tJa Cum1!11Sl'-'ao. tmtendn. quo 

.foi a~::;ninpt.o principal c. que resulta de que. «O atu::;-ncL rnnda 
"" :n·r•t•ndamrm\.n 110dceú :::01' menor tJn que vig:tW~sn '"11 :31 de 
tleztJtl'lbi·o de HJ2C1.» · 

: ' . ' ' 

O Sr. Irineu. Machado ('Pdtt .. (!/'1/1.!1/1,) -· t:t·. P1·e~idur\Lt~, 
cu nã.o vc,jo ncce::;::;·;dude para t~s!:;a UJ'g-cucia. As '.H1!1.'Udas. ap1.·e- · 
sentadas. são puucns. 

',, · .. ~-
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O Sn. PAULO Dt~ F'ttON't'tN·-- 'Esla Lmn .pm··~ccr a favor. E', 
pm•tanto, emenda da Cornmí~::::ão. · · 

O Sn. IluN·tm M.\CTTAnl'! .... S5n apenas ein.c•l n>" rmiendas 
'(ll'lf' p.;;,(:"t'') ''tlif';; . . . ' ' ·.. .. ~. ..<. ' (." . ' . • . • ' ' . 

O Sa. PAtJLn tm FtW!'\'rtN ·- :mu mantenho o mon rcque
t•tmnnto de• pt·,~t't't'Ptwin. nw~rno. pnrqull ,) o que n.;;tú csLabc..,. 
lt::eido: a" r'mrtHias · rln Curn rnissfio sfin voladas em pl'imeit·o 

,Iog:rP. · 

O Srt. Ttu:-<I:U l\L<~.cH,\DO - Nfio lta. ahs·olul.an,;_~nl.e um dis
fJOSi l.ivo do Hcgimenl.o qnc :I' orce a votação imWtNlinl.a. das 
emendas da· Gornmissfin. 

O Sr. Presideltte -~ A omemla Jl:ll't'l a qual o Sr. Paulo de 
Fr(nllin DNlin prcfercllC.ia ó a seguinte: · 

«ArL. · . Nr•nltutn alngucl. l'endn on at·t·cndamcml.o no Dis:.. 
:.t'iel.r, Frdrrnl. on nas capiLar~>: onde llouvet• cr·isc de fnll.a dt) 
ll~1hi!nç;ã!'l. ún en,:o ulgun:. porlerú sct' maiot• rio rtur. o que Yi
il'•jt·ava •·m :H dt~ clezrmth!'O de L\120. uüo o;encleo o scnlwl'in 
nht·i~:mdn ú rct:f.iüli!,'fío da dil:['rot·rnen. Esla clisposi.;:.5n vi·gnr:u·:'l 
UJ)I'It:t>' pot··rinns.anrw>" ..• ~ntl!:ttlto,;; dn tlala •·m qn0 .. ""'la ·l,~i Pn-
1 r·a r l'lH \' Í.f\'llf'.» · · · 

·l~o;sn. "llli'tllhL I r•t11 pa:·r:et'J' !'avcl!'a\'t.'l da Cui:';(nissão dn 
.lu~tl.i\:tt t• Li·~:d:::la~:ãr:o. Os sc•t:ho:•t:•s. que l·.nrwerl .. nt a Pt'l'l'•.•r'Pnt~in 
t•eqtu•t•ida. qut•it·an! IP\'antnr-"''· (P11nsu.; 

Pni conct}d ida. 

Os srnhorr::: que~ apprnvam a cml)nrla qnch·nn~ lé.•vantnr-se .. 
(Prmúr.) · · 

. . . O Sr.· Irineu Machado-(Pelct rmlem)- Sr .. Prcs~denLe, eu 
vim ho.ie a esta Casa, doente, i'azc11do 1.1111 gTancle esforço pa:·a 
l'azer. propriamente um appcllo ao Senado. 
· · A emenda em questão· foi impngnada como · nll.enl.t1Lot•in. 

dos princi])'ios ~ eonsLi Lu cionaes. 
Sú most.t·ei. longamonto .. hí. cliscuLi que si n lt>xln do pt·o

jccLo ela Gamara já ar··prnvaclo. pelo Sr-n::vio: :; i o Luxt.o . do 
substitnLivo ela Commissün. si. n Lr•xln das t~Jncncla,; rl•.o.~ ltonr·a-. 
elos Scnadnrcs Paulo de ·:Fronl,iu P Mig·ucl tlc C:wvnlhn. · ett,]M 
nomes cloclino. data vcnü.l, si todos eHtabnlccom no. primeü·P. 
caso,. a propos.ição; no. segi.mdo caso, o voto dá Com mis-são, nú 
lercciJ·o · càso a emenda dos. honrados coll.egas. estabelecem que 
a not;ificação pa~.·::r n nugmrmt0 nfvo 11rorlttzir>á r;ffeil.o • sinão . 
'2 armos depois, 1 a1mo depois. G mezcs depois, si · q pt·o.iecto . 
ostahelocc que o inquilino Lerá o dircil.n de n-:nrar ua nasn. 
mesmo depois de despe.iach ainda durante dou!:; meze;:.:, · ha. 
po.is. rcsl;rieção na limiLaçã.o ou, pnl'a d izcr 11a f.r!ehnicn mn
deruu,, a :l'i:xar;.ão ria e0nrli(;ã0 par·a o cxPt'cieio dn rliJ·r•ilo rlt• 
JJt·npl'J Nl ade .. · . . . 

A lei porl;ug.ucza ele novernbt·o t:lo '1!}10, no :;eu nt·L :i". es- · 
l.abeleccu a hypol;hese cm que o aluguel não pódc ser· angri1en
t.:JJclo, cm ,vivtude de nol;ificação, sinão um anno depois. t.~ no 
.art. 3·2. quando o inq-uilino já Civer morado cel'tn · tempo na 

') .' ' I ' ' uasa, ~ mm os. · . . · ·. · · 
. · A. lei .suíssa, de 20 de. Úvereü·o do anno pas$a.do, mandou 

"IS'OrD.l' os alugueis que eram cobJ•aclos enf 3J. de der.cmbt•o de 
:l.9·J.7; alci('l.uugul\yn, de.1.9 de j1.1Jbo elo anno passado manc!ot.l 

., '', 
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cobrar os alug·ucisqnc vignmvnm cm 31 ele dczeniiJro rlc 1019: 
~t lei at•gentinu, dn Hí do nwz pt'iJXimn pastmdo, .manclou col:n·tn· 
O:'J alugueis .q11e vi~HJt'a\'atn Plll [Jt'Btwü·o do janeiro de 1 !120 · '! 
a lei feancczu limilon. com dispusiLiYos pimnes, os e::-ccs.•ws de 
lueros, Lendo os pct·iLn:::, no;; I !'ii:nHuws, fixado o maxm1r1~ 

O Sn. PnESfD8::"\TE- AILen~:üo·! 

O Sn. Int:-~"u ~l.\GHADo -·- Esl.ou cnearninbanclo n voLnt,;ün. 
A questão é de mna gntYidadc PllOI'me. ·.. . . 

O :Senado r~ lodos os que uuvit·nm os mctt,; di;;Clll'Sr,,, · f'::t
hcm qnc C!U não Livl'. nl:l:,:nlnl.amenle, o inl.uiln di) uhsiTllir·. 
Todn, n. nwn inl er·P~SP é que sr~ YoLo, n mais depressa 11ossivel 
])nr· i:.:sn. IWi.:n n V. Ex. que IPnlla pac.iencüt comrnigo o me 
eoncecla algirni' miiJULn;; rh: Lolet·ancia. · 

Desejo dizct· ao f!ennclo que Lodas as ConsLitu ieüc::: ri esses 
paizes garanlcm ·o rlit·Pitn di) fJI'Oi11'icclade, sendo que n · AT'-' · 
gentinn foi além da nossa. pr.ll'que não pcrmitJc nem siqucr n 

·Pxpropriação pa1·a .J'ins milil.at'L'S uu requisi.ç:õcs militares.· 
Ora, n. Cc,nsLilnil,:ão .\r;,:cnl.inn, •\ portanto, mu it.n ma i:; 

n.hsuluta __,si .se pór.le usai' a palavra-· do que n nMsn. Torln 
!' arg·11111Cnln<:nn {!ns hon1·ados Senadores provem do. cmppego 
dn expt·cssii.o: · "1:! garanlida a pJ'OflJ'iedadc em to.áa a sua IJIC
nitudo". . . 

.Ttí mostr·ci honl:cm. citando vm:ios autores, qun o conceJt.n 
cln. direito ele. propriedade Yaria conforme o período ou pllase 
i'JI.le a humanirlal.le at.ravcsr-;a n eonfor·me n estado pi1ilnsopl1icn. 
,iui:irlicn - digamos a palavra social. do cada povo, em cnf:a 

· cbpa elo sen dcsenvolvimenl.o nn da :;ua evolução. 
Os no,;;.;n;: con;:LiLncJnnali;:ras ~ltst.e.nLnm .n l11i~sma inter

pt·cLa~.ü.o. Esttí aqui a u!Lima obra rle rli1·eiLn consl.iLucJnnal rlo 
81·. Carlns 1\'Tnximiliano: susl.enUmrlo a mo.;;;ma · intr.rpt•et.acftn. 
Depois ele repudiai' n cloui.T·ina; que mandava . applicnl' em 
Lnrlns os corlif!'OS o p6neipio rio cndig·o rnmano. diz que ns 
tempos rnnrlnrnos re!:inlvet·am ampm'!ll' ·o uso elo diri~il.o o nlin 
o ab11so rio direito. · . 

. I,;l.o :foi dil.o no propr'in pat·rer•r· da Cnmrnissi'lo~ A rn·nprm 
. Commissãn dií: que crn mnLcria dP hahitaço.ão sr fll',dr rr:=:Ttln
rncnLnr· r Psl.abr!lCc8t' rr.s!:t·ier:11r.s f'. lirniln~iin, eomn Pl11· m:Üf'l'irl 
dr! alimcnLaçfio publica. · 

O Sa. PtmSTDEN't'E- Pcçn a Y. Ex. que t'f':'IJI11a no; ;;nas 
cnn?iclernções. · . · · .. . · · 

. . 

O Sn. Irt!NEU C\IACI-TADo -Diz o Sr. Carlos l\rax:imilinnn: 
«A pr·npriedade nf\o ~~ o dit·nit.o Sltb.inel.ivn do pt:n[ll'idn~ 

l'Ífl. }~· n :1\mcl]ii.o l"ni:ial do rlcl.onl.ot· ela riqueza.» · · 
JTundn-:-SP ~. ]~x. nu. au Lor-idadc riu Liqn Durluil.. . . 

. . (Juanl.•) m:11.' es!.u.dn a q11c~lãn mais ;llÍC'i:convcni;Q, c ninda 
ltn.Jo. cr~rnpulsanrlo as pagina!' rlcsl.i~.,Ll·ab'ilJ'h'o, c'llegtt•~i a r.sLn 
eonclrt~ao de que nfio cxisle esla pr;óúr·ieclar.le ahsolul.n. . 

O Sn. PnESlDI"'ITt' -.-Pc\•np.,tfll11hnlc aV. :Rx.q11C l'i~-. 
Sllmn ns >'lias enn~;~irler:1.\:l1,!s. V. JLx:'·insl:i i'ôm do llegimenLn. · 

O Stt. Tnrxt·:r! i\L\ct.rADO -·.,.. Per:i~,>~, V. Ex .. St·. Pl'(•sir],~nln . 
. mn pottr:n. dn Lntpt•a.nr~Jn. ·QIIr:t'P111 !IU.ii! Lt·n!nt· n~' Rr'lludnt'i'" 
r:ony• tnr.•nnJn!'; cle.pnll•~:.:in, :\ '!'l,lllC'\:ií'o l'h Sr•nn,dnr· nfín ,;, :"i'J
lllGni.P )'I.'I.IJ'P~c·nlni.l\'t\. rnns urna s'órlr:. ·de dignjd[l,rln · pLJI?lir:a. 
Eslou Jallanclo o mais ,resprnidnmonte .possível, p::J,ra que n. 

., . 

:,. ' 
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Srnnc!n,. orn ennseir~nciu. possa vol tiL' .a qucs.Lno. B si me fosse 
twr'!11JII.rdo t>sli•ndr!t' sn!Jr·r· a maler·ru. lr~r·ra que razoe uma 
Yt'l'riacleir•tt cneyelopcd ia, 

o Sn. PIIES!DgN'I'" --- Sotr, veln ]"lpgirnenl.n. nhr·igado a 
chnmar ~t attenciio ele ·v. Ex. 

O Sn. Tr:~xrm ?l!.lcH.\DO -· Sr~i que rne csLn11 cxcedrondn um 
pnrrcu, rnns l'll p('r.iir·i;r n Y. ]~x. rnai:- uns ll1ÍlllrLos de l.rJle-
r·nnein. · 

O Sn. Pn"~->tDE:'\TF:- r\fi.r1 p~;sso dar. O H.egirncnLo me veda. 

o Sn. ll-tl)li~U !\L\1:11,\DO .-· ~ Or·n. " nc~\'imonl.n nfio PN'miLLe 
nuo· se !'alie rle~1nis da rrralr•r•ht r~necr'l'Uria· na lroru elo expe
diente.· como J'er. o meu nobre coJlpg·a, e .iú ou Jiz c Lenho feito 
J,n,ic. · · · · ·. · . . 

O Sr1. PAl'l'JO ng Fnn:'\'.t'JN' ~- :\o expedionLo pócle-se clis
elll.ir· lurlo, r~xeeplo mnLcr·ia vcncicla .. IPor· eonseg11in.l;r, era 
pnr·l'nilnmenl.e roginwnt.nl a. .minlrn inlcr·vençfto. A ele V. Ex. 
(: qrrr ,) pt·oleluLorin. · · 

O Sn. Jrm-<rm l\fAClL\DO .- ProLelaLoria, não. 

Perp;rrnlo a V. Ex. a que se l'PclllZ o cncarninllamento ela. 
vol a cão? . · . · •. · · 

O Sn. p,\CLO DE FH•O.'C\"TJ:'\ - :\a Camnra. a cinco n.rinutos. 
O Sn. In.1xrm i\L\CHDO --· Aqrri niío ha .twazo. 
O Rn. Pm:swEx·.m -- O Ftcgimr~nln diz que o orador eleve 

ser breve .. 
O Sr1. Tnr:'\Etj MAC:l'L\DO -Logo,. não" csl.ipuia prazo. 
?\fío r~;.: I nn .l'ltllandn l1n umn hnr·a . 

. . . O Sn. P.\t:rJj ng Fnr'"'rrx --- Om. si eada Senador· !'aliasse 
nnm lrnr·a. JIIIIJC.lL :;c• r•ne(•r·r·at'inm as discussi'íc:'õ. 

O SH. Tni:"EU l\L\ClL\llO :-. .• r;;to aqn i ni'ío ,·. cnlleg·in ri e rnc-
lrinos. . · · · . 

:\"c•m r:u nw deiXO dirni111.1ÍI' l)C!ll1:" CCHSUJ'aS. pelas lllllCU-
(;:l;;i, IWIII jl(']as Íll,iiii!Cf!ÕP~ fio'-' drr..lll'iÕc;;. . 

O Sr:. V.\ln.n nE FH.:l:\TrX -·~ Nrís l.nmlwm nün l.cmn;.; medo 
. rl:~.s J~r.•!!Slll'as dr• \'. Ex. nrr11 rin;.; siJa~. c.r·il icns. 

' ',1' . 

()Sr:. Tn.T:'\I:U :\.I·ACHAn:o -· .. Xii.n rsl.nu.·ccnsrn·ando rt. nin-
g·ncn1 . 

o F:in, p,.,~H.nD" Fn-0::'\'i'JS --v. ]~X. referiu-se a clccuriões. 
O Sn .. Lnr>r;s Gn:'\Ç.II.\"E~ - l\[uiLos'não :fnllam mai:'; gos

l.nm dn .nrl\+t·. 
n Sr:. Tr~J:·.;ro:t: i\1'.\r:HM:i,) --· Di;,:·o (jtte estou no exrwcicio .ele 

u rn ri irciLn. 
o Sr:. •PM'Lrt nE J!'nCJ7\"1'1:"' ·-. Y. Ex. eslü 'l'r'Jra· do d ircito. 

O Hcg-imenl u ·~~ ç!nrr:•. .. .. ·. . . 
O Srt. JnJNJ::U I\IACTHNl - .Si eu e:::Livc::;sc .lendo· u texto 

inl.çiro dn lei. o Lexio das ConsLiluiç.õcs, sim, mas eu estoure-. 
sumindo o mais que posso... · · · 

v ' .,, 
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O· Stt. PAUI:O OE FHON'I'IN - V. Ex . .iú .de:;onvolveu Lodns 
essas Ut'Blm1i:mtaçõos e os Senadot'es ,i(t as ennllPCC'I\1. A di~
cussão ostú enel~l'rnc!a. V Pjn o H.eg·imcnLo. 

O Stt. ImNtm MAr.:tJAJJO .....:.. Tamhcm o llc!l·i menlo • ob l'ign 
a Lodos os Senadores ü ficarem rro l'ceinto aLé o final du ses
são, e. enLretnnl.o. nu. sessão r.·m C! UI.\ t'nlki. (}r• · 1:0 Sennrlnt'f.!S 
pres0nles, só· me· nu viram quat.l'o: 

O Stt. LOPI~R GoNÇALVES -·- O Reg·inwnln nfín nlwign, 

O 81~. Ptr!~SWEN'l'J~ -· · AI.Len\iÜO! 
·O Sn. T111NEU MACHADO .....:.. O DioYio do C(muresso só nos 

chega ús mi'it)S. cntye 9 o 1.0 horas ela manhã. · 
O Srt. LoPES· GoNr.AJ.vgs -·- Acho 'L1Uc . o. Senado eleve ser 

tolerante pm·a C()ll1 v·: Ex. . .. 

O Sn. In.tN!~U l\tAr:lrAno -- :Falln pam rnost.l'ar: an SennLln 
CiliP Pslnrr srrsl(•nl.rmdo rrnm dout.rina quP t'• n. da . propria 
Curnr11issãn .. Esta Jlil.g:u ·CilJ.+'. :l'ixnndn 0m UHI nnnn o ]H'UZO. não 
ntlt•nla t:nnlr·a ·a (:om:Lilnil;.ão da·Hepubliea, ~~pensa. que .. 1:rrr 
makria dt• !mbitnciir'. >:C> 1 em me:::mn o rlireilo d•• rcstritHdr· . 

. linritat' 1.• L''''Hii'eim'íar· o i1ul' ;;:n lh1~ :r·ei'ct'(•, mas, quando cbi~g:L · 
u •·nwnda qtli• fixa. o prnzo f~fll dous nnnot;:,. immer.lialatn(•ntt· 
I :r xa..:.a dt· · i lli?Oilst.i Lueional. · 

O 81:. 1'.\t:Lo DI:; Filo:>:'Trx -· :'\fw 1! i:,::::o u que• :::1.• •:si ú \'11-
landn. Voln-s" o·.prazo ai/~ 31 de dcr.ernbr·o·dr·.H120. 

O Sn. Tn.INgt.; i.\L\c.rrt\DO - E' isso mesmo: S. E~x. fu n<la'
menf.nu-n no arL. 72. alinna· 'l'·, ( 10 ela CnnsLituição. 

(1 Sn. P.\t;r.t> Dt,·:FnO:"TIX· -·- -lG nfio; :L" alinea do § 17. 

. O Sr-:. TIUNBU MAC:I-L\DO ~ S. Ex .. arguin. 1JI),in. o di;;po- · 
silivn, r-om uma rr>LJ'Oact.ivirl::r.dl' ql.lf:\ não· existe. 

. . . 

O S1:. P.\T.JT..Io .nr,; FHO:\''l'IS - Nüo ar·gn i de Tül.rnacl.ivicladl:. 
~)is;;ro quP, r·.~slrin~indo ellf.', quanl.0 aos alugrwi:;:,. nHr.etava 
r. Codi~n Civil. no ::tl'L :1".. · · 

O Rr:. l'•usr,;t; !\lACT·TADfl --- l!!sln lei. corno .i ::i. disse r.m lllf'll · 
rlisctrr·su:-~·· urrrrL ,Ja~~ clramadns l(•i,:; dr ordem po,lil.iea. 'Nãó 11a 
leis mai.~ ·~minnnt•:ment..e po!HiCtH~ elo qur. ns que rngulam r, 
r'roblcma da babil.açãn. a110 r" n primeirn .f' n mais· imptw
tnnlu, na or·(/<•.rn snc·.ial. 

0 811. PAULO DE :Fn;OXI'Ii\ -·- Q.uanclo af:/'ee.I.Ur n. SPg'I'II'Ulli,::l 
o n liJ'r.IPrn publicas, a. lei LCll11'8CLII'SO: . . 

O Srt. ltu-:-<EU iVL\r:HMJO - . .A;;:;:im sfio~t.odas a;,: leis .CJUP rn-
gulnnl .a 1ty~:çicn1\ elr. ·. ,'. · 

9 Sn. Pt1ESIJJEXTE ...:.. At.frnefío. ?\i'íó.-·ha nada· ·rm rlis·· 
rrrs::un. · 

··O S11. JnrNEU l\'lACHAun -'-· :::;r·. Pl'esid~nt.o, esta emnnda niio 
1). dnqw~11~1s <:JUP. inr:ich>rn nn l.:ensr.,.rn. ctA>vPlhn ht•nenr'(lo r·o- · 

·nwnn .. Niin 1\ uma lroi l'CI.rnnct.'iva. i'\;f'm,:~1~r:.~JJi.C'iJ·.: pro.~pic'it.. i~Lo 
é. manrla vigor·tw o sru I nxl.o d0 agor:i:>"Pm r.lcan l.r:•. não manda 

··.re:;;l.it.uil'. Ali:í.s, as ll'i.;;;.dr~ crLll•t•ó's.po,y:os. upplicadas, r.m ma-
. ·teria .rle habil.nçfío. n alugueis. podcní'fmrmclar rcLronr,dr,. poT'.;. 

que· se I rala de lei de •. 0rdem 1~olHica. . ...... 

,. _. 

. :' ' . ·:·· 
' i' 
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Si compuls::tr·nHls . as paginas rlos t1ossus const1Luciona- • 
lisLus, como ArauJo CusLro. ·Ctu·lo~: l\Iaximiliuno c· :Jofto Bur
balho. aue é o mais importante. vel·cmos que as leis· ele oedcm 
pnl i t.ica·· podem se L' clccroLadas, com el'J'P i I o rcl.rnncl.ivo. l!:nLre 
essas leis. dn cPdc-rn poliLica, r.n poclm·ia ciLUI' a proposioiin 

· c:nier. T•Jdn:-: os JlLlblicist.as e· econonüsLns mostrnt•am que nãu 
. exisLe qttr,.,Liir.l dr m·rlem politica maior do que a da h.abi- · 
lnriio. · . . . 
· .. Mas a emenda n[[o L em ~~.Hei Lo rcLroncLivo; m::mda vig·orni' 

de ago1.·n r~m cleanl.e; não manda applicnr a lt~i ::wl.ual a "\':wtos 
· passadns e. sômenLe. a futuros. . . · 

O Sr. Euzebio de Andrade (~)w•a e-ncaminhm· a 'i.)Otação) ~ 
Sr. · Presidente .. pelas mesmas razões, pelos . mesmos motivos. 
pelos mesmos fundamentos, que, no seio da Commissão, com o 
i1poít~ de .t.oda pila. mantive o voto c~nt~a a propo~ta ela liga 
dos Juqntllno::; <:. <~om.batm1tes desta GaJ.)ltaL peclmn0 a redu
nr~fítt no :d1.1;:.::uel de ao %. assim tamhen:t o fiz em relação :í 

. e:11r~JHla ·do nobre Stmaclor peln Districto Federal, quanto :;is 

. ]tl't!l'Og'il\ivn~ dn m·opried:>.ch~. (art .. 72. ~ :l'i' da Cc)l:'\0\tituição) .. 
pm·oue l't:·t·r~ dr~ l'l't•ntt~ n pdneipin funrlnnwnLal ria não . 1~1'
·Jl·onr,·.fí.n r\n!': \roi~ 

O Sn. THJ"'J.;1; ;\'1.;\ClJ:\UU --· Mai:' lr~ia o Ll'el;l't(t •]Út• V. Ex. 
ns•:t't~veu SL~l.n.·r! a tixação dt! .um .annn. Umn J)arte do paeecer 
nsl.tí rorn conLradieç:iio ·com ::t oul.1'a. · . 
. O 81~ .. J<::nsm:no DE ANoR,\DF. -. Ainda que o Cor.gresso 
adopl.t~ os disposit.ivos consignados nestas emenclas, o Poclo:;r 

· ;JudiL~iarío. FederaL no exercício· elas prerogativa;: que l1he con
. fere a Cnnstiluição, nbi estaria pv.ra 'fulnTinar <1 ;ma. inconsti-
tucionalidade..... · 

O SR. IR.! XEU MACHADo. - l\las. nfío n.rmu llou rt" leis :1o 
abasteemiento. · 

O Sr~. :r~u::::L'DlO DI·: ANOL\ADJ<: ·Mas ns leis I!·· alln.!':leei-
nwnl.o yi~oravnm rlurnntt:> o ~sf.ndo dr g"l1P,l'l'3. 

O·~~~. 1ItiX1R" l\'IAC:J-L\IJO -- Xiio h a tal: a ,luJ·io;peuclencin 
ro;d,rnngefra t~omn a nacionn! diz:. EtTt(Jmu~Lo t!11r:::.m n~ t'l'fri
tos da gt.lf'I'l'n. e· nfir: cmqunntn dm'n o. gncrr:1. 

O Sn. :8USEI310 DE A:-:DRADE (contúwando a W·1·)- ••. visl.(i 
ser· evidente a '.l·unsg-t•e:;;~ão dos preeciLos constít.ucitlllacs un,: 
dua~ disr<~)Síçiít:)s citadas. Sü-mrm te cm caso ele ')Prjgo emi
nenf:r• .. r-omn ;:.:·ueJ'rv .. se poder(! .. iusLificrtr sernelhantC\ J'estricção 
n. t.ln·t!J.to~ cnnsn::n·a~o::: r nssPg.·trrn.rlns l)ílr JWcccitt)5 t'onstí f.u-:- . 
Clnnnr-~::: fan. rnt.rg:nrJC.Of:. · 

O. Rn. Tr.r~Eti \VfACI·JADo - Úns as leis. do nha$Leeimento · 
:rotam \'ol.adas em peeiodo de pnz. nssim como as lei.;; yofnrla;; 
nos outl'os pa:izcs. . · . . . · . · 

· · O Sn.. Eu.s1~mn HE ANnRAnR -··- Pedi n nttenção do Senado 
crue me ~~r·.t~Sfl:::·,on ltnanimi>m<mf.c r.nm tY scn y,JJ:o 11.Pstn. 
rmwnrln. · 

·. ·· O Sr.· Pl'esideiúe ·- A Mr;;:a. não encontra a emenda sub-. 
~Wutiva do i1oni'ndo Srn:.>.clol' Trinou i\Iachado. Não r.onsta do. 

· · 1mpresso ., 

'•'r"-• 
''I' 

''·; ' ._,._-_ 
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n Sn. Tllt::-:i~IJ 1\L'\GTL\nn - Ol'l't't'ecd r'sln r.monclr. nu Com
mi:;;sãn. Deve c!sl.ar cnlt'O os papeis da Comrniss5co. V. ]i:x. 
pociCl'tí. mandar busca l-n. · · 

O Sn. El!SEBlO Dl~ ANDIUDE- Pr.t·di'io. V. Ex. :umuiu cm 
claJ' urna nova redacção :i emenda ql]c apt•csrnlou: núo che
gallrln a unrcsontnr a cmr.nrl::t. Bnl.rcLnnto, não faço qucslãü · 
cm qtttl. :1 1\frsn a snbmetl~l :í votação. 

O Sn. PnEsmt~N't'J> -· Si constasse do impr~;.,;o poderia 
SlihnteLtel-a v. vo Laçãç. · 

() Sn. lr.IN•EL' MACIL\DO - Moclii'iquei o prazo consig-nado 
nn primeir·a roclacr;f.io da omr'nda pura dous nnnos. foi sobre 
os La. r.•or.lnçç~~o que a Commissfío se pronunciou. 

O Sn. Pm:stDt~N·m -- Os senhores qur. approvurn a emen...; 
da, confcwmc se rwha no 'impresso .. isto é,· mandando vigorar . 
a.penus por• dous unnos a r.lisposivfio, qneirn.m lovant:w-se., 
(P11'1/Sa.) 

Vol.v.rnm n fnvot· '15 Srs.. Senadores c contra iü. 

Foi rejeitada. 
E' annunr:indn a votnção da scg·uinLe .. 

' 

E'MEND,A 

· TlcsLabelcç;:I-Sc o PJ.'ozo de dous armos, pma C[tle ·só depois 
rle1lr:: o aviso de allgmento do nlugu~l produz cffeito: mn.n-. 
Lenclo..,se assin1 n prazo ele dot1s annos, como vem estn.bele
eido no ar!. :1.0 da proposição ela Camm·a. 

: ., 

O Sr· Enzebio de Aúdrade (nm·rt rmerun:inlut;· n 1:0/nr;i'i.o) 
· -. "' proposir;ão dr1 Gamara .. S1'lbmel.ti.da :í segunda dis
r.nssfí.o, cm plenario. foi olterada. scnrlo .e~sc. praz,·, de clous 
armas reduzido a um .. · Na. Commissão, novamente rrprodnzida 
a emenda elo Sr .. Senado Irineu Macl1aclo, foi ella re,ieitada 
por t1·os votos con Lra dou~. Por consequ encia a Cornmissão é 
conLral'in, man!;endo ·por. Jsso, ::1 sua, n emenda qne reduz o 
p rnzo a um anno. 

O Sr. Irineu Machado (:o(o•rt .. encnm:inhar n wilaçr7o) -
.A m•oposicüo c]o Gamara nsLahelcccu no seu .ad .. ·lO que n,;: 
nolific:J.r;ões r:ira nuf!'menl;o rle alugneis só nror:ln:r.em Hffeito 
rlo11s 11nno!l clC1Jóis, O suhstit.uLivo ela Commissão do Senado 
rNlt1r. cssP. prazo lJara um anno,. 

Sr. Presidenle .. r:; i · nui.:.o:r.rmos decidir • sem parcialidade, 
nfio nn·l!?mn::: c\P.ixat· de votnr sinão mantendo -, ~.exto ;la r;a
mnrf.l, · pOJ'que do outro modo,· a pretexto rle e.:;t.:.tr.mo~ amr•a .. 
ranr.lP a rmp1.1lnf'r.o na . crise do 'inqllJli.nat.o, i.nriamos. aliás. 

· rc-shin!!'irln o· m:onrio nro:r.o fixado PP-ln. prot')osiçãn · ela. Ca
. Jnn.rn Peço, pot· isso. no Scna.clo, fazendo um appc:llo :í. sua 

sr:hodoria. JJaro rme nfln .1worira nm ,,;voto iniauo ·r., arJdu'!ir 
rnw no mr-'~·.,.•o tempo. nwntenha o i.e~to da uronnsi~ão da Ca
ntnr:~ l'('nt:~lliH(lu n. emrmrla. da Commissão .par:i fazt:1-o. · ·. 

~v. l•a u•n rneio nrafic9: ~~ vDl::n··''a••favr>r rJrL r.menda aue 
nfl'ePP.t'.i. 'l'estabelecenr.lo o tcxlo .ela proposiç~o cl::t Oamam dos 
DrJplllados. · 

·., 
',: ._,-' ' 
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O Sr, Pnulo de Frontin·! /ll'{ll rl/'lkml ---- ~t·. p,.,,;;idntlif', 
jú tivn nec·a~iflo riu dütnnn!'Oil'tit· qtiO n tnÍ•ditla ,:. iult•it·turtt)J.llu 
inocun, dt!sdu u mnnwnl.u qttc ulllgunl vi.gnm n_nt· Lllll annn 

·e. qur1 com l.t·e:,; JT]WI.C!S ;;e dispensa o inquilino. 
Es!ntt, ~~llLJ'et.anto, de necOt•clo com n uult•a tnurl ida du St·. 

lr·irtetL l\lilCiraclo, · lllll'l!UO· t)lia oslabtlleec! tlll!.il. llll~t:litla dt! 
t•mer·gr.ncin, qtlr• p(tr!o SI'!' necl•ilu JWia t•it't'lltn~laneia "" qtlt.' 
as· mt~rlidas ecoilomieas llfin rlat'iiu rt~,.;t_tllndu !lf'i-'la <:u,;Jilal 
den Lr·o de· um ::um o. · 

· .Tú. clmnonsl.t·Pi. hoje qut~ a emenda ,·l iltrwtm " q11r•. ·.11111'
l.anl.n, dt:•vemos n1nn.Let· o JH'tl:t.O de t:tm :umo. apr•ztll' dt• ".t•utt
~irlt:•r·at• tlr•nwis, ptds. J.lO rnNt enLent:let·. c•s:"n prnzti dt•,·in st.•J' 
dt~ sPis. u niltJ Htt'Zt·s. enrno urna rnedida. pt•l·tnant•IJit•. · 

O SH. :I':L'ZEI~IO DE ;\.:NilH.\IlE -·- A Ct~mlllb"ãu enl.t•nt.lt'u ns-·· 
sim pal'u não quebrar o sysl.erna do .p;t·o,jt!el.tJ . 

. O Stt. PMJLQ D[;. Fno:N-•r1:-; - Entc•ndo · qun clo\'t•rnns np-
. pr·ovtu· r·~:;a nmonda n.11enn;;; como um rnr.o.io dn c•mt•t·:::;etH:in. · 

O Sn. TtUNJ~u l\TACJL\Do - Não dnvernns · l'azcr con L1·n u 
tnquilüto mais elo que i'o;;; t\ Camara dns Dcpular'ln:::. 

O SH. PAL:Jf.n DE Fnowr•rN --· :Mas n medida t) i nne11 n. 
O Sl1. · Prmstnr::x•re - .:\Ltenvúo. 

Os. ::'cnhOl'L'R q11e appro\·am ·este arl.i;:;n quroi1·am se lo-
\'anl.ar·. (Pa·tL.~a.) 

.·v o La1•am n_ :l'a Yt:1r :l5 Srs. Scnado1·c·.;;. 
Quoi1·am lovanLar-se os que votam ennLr·a. (Pausa.) 

Votaram. eonLrn '17. Foi I'cjeiLado. 
E' anrHrucinc!a a volaçf:ío ria :::eguinlc• 

·gl\lENDA 

ArL. ·No DisLrioLn l"edernl · n 11ns eapilul',; tl t:itlndr•,;. 
nnclt• hOU\'I'J' Ct'isr! rle fall.n do ltahilrtt:iíP.~ ,. t.l1• allu t•xt·.r~;;;,.;int 
rle HigTIPi.;;, :l'it:a r•=-lahelf'eido. i::nrnn JllPtlida do .r•rnt.•rr,P'!Ilf~i:r. 
rpro o avi,;n pnra uugmenLu .de n.Jn~;.:tltoi,; ,;t'l pr'<lllll:t.ii'IÍ t~l'l't·il" 
clcprti" tlt.• dons alllltiS, cnnlaclo da daln nrn qw~ llUU\'f-'1' sidn 
I'Piln IIOS. Lermns dn nL'Il1H!l'O d(Ju:;. du nr'f.. 2". 
· ·n:~la mr.dirla s,·, Yi::mr•ar:í duriu1lt• dnus :mr111,;. ·eonlntln:-: 
tla dala t•m qttr! :t ill't!St•!llt\ lni c•!lit·tu· ern exeçw;ii.u. · · 

O Sr .. Irinau .lfTa.cl1<idO ( nr•!•t or•l,•lltl . ..,. Sr·. T'J't•:"itlt•nle. 
eu pt·npttz a ;;ulrt;:iln tln pPnhle.lllll t•tn duns St!J'ies. A IH'i- · 
me ira eornn . 11 ntn nwdida de t:nr·ncl f!l' pcl'manen Le, ·a s<::.rtmclu 
enmo 11ma rnedida <.lu earnel.e1' I rnn;·dlorio. 

A de qtlt) ~'.' lt•nln (~ uma. dellns. Si n Senado (jtler· rnan-
le;· m: alm.;·11ei:-; quP vig·nr·am ael.unlnwnl.c·, :111 mnnr:::. 

· ~:cilt~ 11sla rnnclida pal't1 niin ,fll~t'lllii.Lit• ·que fW dt: o ~~~- · 
• eandaln;';n at1J.!:Inn1ll.n dt) ultlg.uei;; t!nl!w ttm:t espneulrv:n.o \'1'1'
;;·nnllrwa tlt• H;<lfl'l!. t!ennlr• dns 111i,.:;:õns ol'l'ieirws qur~ \'i.t'!'t'lll 
n.sl4i:::l.it' tí J<~xpnsit.:iin dn Ct•nlen:.u·in. · · 

O St:. · P.\LH.II 11" ]• 1 r:nNTI~! -- .l:'r. tleel:ú·ei 'Jl li' \'t.tltJ a l'a-
\'l.tl'; ,·), nrna rnr•tlitla tln PlrtC'I'g't'nl'ia. · 

. 0 ;:\!1. lHINIW i\IAGHAOU ·- Jô.:t•:t u ql.lc Linha [1. ;Jj;:r!.l'. 

Jt:::' a p p rovncl a . a .em e ;o. da . 



GO ANNAES DO SENADO 

O Sr. · Euzebi~ de Andrade (rwla o1·dcm) ·:-. Sr. Pt·esi
dcnLe, u u,pprovnçao clesl.a emenda annulln evlclentcrnentc a 
ou lra. 

O ·SH. lJHKt~u l\lAC,HADo --:- A ouLt·a é pcl'manentc·. 
·O 811. EuzEBIO DB ANDHADB - :!!:' da mesma nntm·c:~.n. c 

nessa:-; c·ondi~.:i1cs mnnLPnho n vnLn que·. eu dei na Com1~1i:;;
~fio. 

E' nnn tmeindn. n vnl.açfi.o da segninlc 

KMENDA 

:N ... 30 ~ 1921 

ArL. Na Capital :P.eclel·al e nas demais capitaes e ci-
dades onde se verificar a crise de falta de· habitações. ap
plicar-se-hão. · durante tres annos. contados da data erri que 
Psl.a lei cnl.rrit· ern vigor, as seguintes medidas ele cmrJrgen-
cia: · 

§ ·i . " E' concedida a isenção ele todos os imposLos di! 
i lll'[if.ll'i.nçãn t! das laxas de expedinnLe sobre o:-,; maLeriaes qUI.\ 
f:l! desLinnt't'trt a edil'iuaoão, PxcepLn macleil'as,. assin1 con1n (k. 
quaPsqLwt· nulrn:-; i 1n'posLos. · f(n·o:;; e lnüdemios J•e,lativos a 
l.t~r·r·cili·,s. de~l.illadns :i. rncsrna edil'ica<;fin. • ficando o Pf!ClPr 
:F::w~.; l'll i\"<.> lllÜ< ll'ií:ado lt CX.ped ir O i' JlCC.I~~SaT·i OS i"CI,:'Lllt1DWlllO.-: .•. 
um que Lambem :l'arú enumerat;;ão dos m:....teriaes de que ·ll·aln. 
P. pl'imelr·a .p-arte deste· paragrapho. · . 

§ 2." E' o Poder Execulivo autorizado a entrar ém nc
e.õrclo . com os poderes ]mblicos ·locaes elo Districto Federal 
para obter ·a dispensa do. pagamento de· todos c quaesquer 
impostos. taxas. licenoas, sellos e emolumentos de obras e · 
eonstnlc(;[o para todas as edificações que se fizerem no Dis- · · 
lricLo :FedemL .f::n-orcs estes que providenciará para obter.· 
dns anlnriclades de outras cidades e capitae.:;; .. si JIC!n mesnw · 
mnl ivn ri i :-;sn houve e n ccessiclaclc. " 

Ar·!.. nm:tmlr~ '15 anno:::. · cnnl.ados ela data em que ~~sLn 
lt•i Pnlr·nr·. Pm PXPeur~fin. 'l'ieam. úo Disl.l'ieto Fedcl'aL tlisven
~:;rlas rln pa;.:TtriiPnLo rlr• iJnpoí'Ln IH'P~'IiuJ e d11:-; demais impu:-;-' 
Los n Ln:xn.s ri•' eur·acl.er· .rnrmici'!).tl.i as pr!~snns qttn runKI.t:trir·enl. 
ricnlr·o. d1! i·r·es nnnos, casas ·~te habHa(;fio e cuJas rPncia:-,;·r:Jrr 
nlu;:nrt)ÍS não excederem ele '100$ mensaes ou :l :200$ annunes. 

· A.l'!.. :8' n Poclcr J!:xecnl.ivo anEorizaclo a enLrar ern 
accunlo c0m os respecLivos poderes locaes pai·a cstendfJI' a 
up:l)lil'·U(;ão ela medida constante do art.ig·o anLeccdente a ou
l.r·ns · cíclacl.es ü capiLaes, si jnlgar enn.veníenl~e e clc:::rlt.! qur· 
ahi. Si" veeíl'iquc crise r! e habitações p.' a!J.a excessiva dt• alu-
g'11PH.:. ' . : . . . 
- Em I r·al.anclo cnm ns poderes locaes das. J'Cfl'J'ída:-.: enpi
Lncs ·n eidarlfls dos J~sCados: o Governo não :ticarú adsi.T'ícLo :l 
nbsut·v:.incia. nem do Lempo ela clÚracão: ·das insenr,:.Õf.\S, · :n.em 
do :quanhl;n/. do yalor locativo esLahelfpidn •1pclo nrtígn nn-
Le t'l M, poden dn hvre1ncn L e fixai-os .. » .. '(":.. · 

. OS~~. Paulo' de Frontin (Jlârr m·rleill) -·- :3r·. Pr·r•,.:ídr~nlr!, 
cs~ou de accOrdo co.m os §§ :1" c 2''. ·:· .. 

· Quanto ao ot1 Lro artigo". não posso. concordar., 



Õl 

«Durante ili nnuos, . conlados ·. da data cm ClllO csltt ld 
cnLt·ur .cm oxecuçãc!, ficam_. no ~istricLo FedernJ, ~ispensnclns 
do pagamento do tmtJosto. precltul e dos demats 1mposLos ') 
Luxas ele caractet· rnunlt:ipal as pessoas que constnürcm, dcnLt'l: 
uo. Lres annos. casas de habiLac,;ãll e cujas l'endas ou alugTI'!is 
uüu oxcedct'eiÍl de tOO$ mensacs ou ·1 :200$ annuaes,» · 

lsLo, St·. Presidente, não ~~ da al~~acla do Congeesso, mus :lo . 
Goni:!olbo lvinnieipal. · ·. . · . . · · 

Pol'LanLu, eu pediria. que :;e votassem separadatn'onLo, 11iiu 
só este arH:;o, como. tambem o fmal do artigo seguinte, que 
dl·z. . . . . . ' ' ' ' 

. «E' o. Poder Exocu Li v o autorizado a .entt'Ul' ele aceut·clo com 
os respecLlvos podet·cs locaes para esLender a · applicac;ão da 
medida constante elo. artigo antecedente a . outras· eidades õJ 
capiLaes; si .iulg·ar conveniente e desde. que ahi se verlflque 
crise ele· habitações c alta excessiva de alugpeis. · 

Em se tratando com os poderes locaes elas re:fe1·idas capi.,- . 
·l.ttcs c cidades dos Estados, o Governo não · i'icará aclstricto á 
ulJsewanciu, nem do te1~po lie duraç.ão das isenções, ·nem do 
qttwntwrn do valor lor!~l.Ln·o estabelcctdo pelo artigo anteriJr, 
podendo Iivremeúte fixa l-o:;.» . . · . . . · 

Mas o final. que tem relação com o. imposto pi·edial. va-
rece-me. dispensavel. . . · 

H.cquciro, pois, que se proceda ú votação. por partes: 

O Sr. Euzebio de Andr.ade (JJelo. onlem.) -· S1:. Prc:~:::i- · 
dente; a Çommissão deu o seu applauso (ts alluclidas emenda-,,. 
Jllauii'estanclo-se francamente ·de aceOt·clo. com as proviclen- . 
elas nclla contidas, ·sal ienlando que ·seu pal'cccr. par·a a l)tJ
guncla discussfto já havia procurado mosLrar que só. com pro., 
vidcncias economieas poderiam os poderes publicas intervir 
el'l'ectiv<:.>.mcnte para a solução da ceise de habitações. 
· . Mas ponderou que qualquer· providencia nesse scnlido. '.ln
cartada no projecLo cm debate,· seria. inopporLuna, ümti ve7. 
tllle ellc dispunha exclusivamente. sobre nroviclencias de ordem 
.i mi dica. . . . . . . . 

Por isso, propuz qLle Josse a medida approvada par·a con
stituir projecto· em separado ... 

O Sr. Irineu Machado .\'Pelu. ()l'dem) · --· St·. J)t·usidc~nLe. 
us meus dous .h ourados amigos ·c collegas. usaram: da palavra·, 
encaminhando ú votação .. Por isso, sou forçado a: responder ús 
obj ecçües que SS. E:J~x. oppuzeram, agora, . ús medidas. 

Quanto üs isc~nções, c~t as concedi em . geral, para ~odas 
as habitações, por uma razão clara. O. numero de habita(;ões 
I uxuosas, cn.i a clecor~.ção cus ~a tão al Lo preço,· é reduziclissimo ., 

.. O SH .. P"\ULo DE Fno:K'rlN -Não é; ,aqui no nio ele .Ju
JHJiro ·c·~ elevado. No centro di)· commcrc~io, são toda:; as. casm:. 

O Sn .. IlÚ:KBU ·l\IACJ:J:.\Do -· O que se tem vci'it'icadu. LJ ua~1du 
.se concede g·J•anclc riu mero. de h;enções a emprezas ciuo Lcorn · 
contractos com o Governo pat·a .· servic;:os ofl'iciaes, Lodo. o mun~ 
elo sabe; .\ssim, · em cmprer.as cooperativas, em sociedades que 
gósam de :r a vorus para construcçôes, como tivemos a :mvoneas 

. e outras .• quando se concedem isenções . para . determinados 

. casos, .L.érn se .verificüclo, a~é, o Ae.svio ele .ma~erial, como scw-. 
cedeu, por. e_xcmplo, na Vllla l\ill1 Lay, d~ .modo que ca:;a:; de 

· commercio .compravam, pox· preç.os mfcrwres, o .. que outras . · 

'• .<". 'r· . -~.. .' ' , ~ . - ,' ·,· . -~ , ,. 
'., '_._,. 
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ÁNNAGS DO SENAbri 

1':1~a~ \'endiam GonJ Ilnia lal 'lil'rr~t'I'Itea de pi~u~,~os qll!J a dll->-
igimldadu :-;c:, podiu t•est.dl.ui' ela l'i':ttl'l':·· · · · · · 

· Niio ,j. aln;olul.uuien!'). tHJ~:o;i\·c•l .l'lsLmlizat'-K'J a tlp[Jiicuç.i'l,n 
rxada de l.ucl'J " IIWI.t•t·ial r! III l'uynt• d1.• itinü. e:tsh. c i: l~llll'""' 
Ittut•eiiJ ~~ t~i'llLi'a lltll.t•ar;, et'l!:tiidn-;;u Illllll siliJtlc;ii.•J di~ dc!sigiP~I..: 
dado. . . 

P<tl'a I'YiLüi' •.'K!il'::: nllliSIIS ,·! 1!111\ r:ti PI'dc'Jidci ll.ltltt t~UiteoJ,;
Hfill g·o.•t•al, J'iU" lia IIJI'in d••. pt•al.ie.atJti!Iil.o_!. uviltii'-Sc! rJIIU 
\IIJIII'Jll'~ C:ill<\ !-!'l~illll dr.• iHI'III,:,-II'S ciPS\'il'!lll i.IIJltL pitl'LU d1'1 llitd,l't'ial 
IKI)IÜ:.ti.kl Pi)~ ttpjlliltlll!iJI 1'111 illfi.l'i'l~ filtt-l I.~I'IIIIIYII'I'C:-itli'!'\. 'i'tlillil•.•lll 
n · IH'I'C'IJIÜll.~'('lll ckt!'\ I'Íeu;; o'! i liSÍ!!'lli i'ÍCJU.IILI', llfill 1_1<1.\'l.)lldll ji<!I'Íg-1\ 
l/UI' 81.~ g·c~IHJI'ftliz•·· :L 1nr:diil<t. 111.1 ~~~nl.id,\ clt' i 1\'iUtt· :L l!l•;;;[!~·lml
' ade dn sill.lllc,:fíll <:ln •.•!'ll'rinil't'c·ilt I' lJiii:JI.'di1' u Hi111H1t "a l'l'ttuili\ ,Jm; 
qtte quet'eln c.lc:t"\'illl' a 1'1JI\idl.n jtliltlieü . 

. (!llatti.Ü:; ÍÚI!dii'litS I'C'.IIIIillllie:t~ tltjUi l\UI1Lic:ltts llfíei Sfi.lt llltl(l:: 
du (ll.ll.! <L- l'hwc;iiu tlt~ l111.lu L!llittll.ll ll:t de} illeviLtt\'t)lilll::; divc•t•i\u~ 
SY"i.Pnl'lS f{lli'' l'c•••·ill'1·1·1l 'l c'tii'·J't'r'"l'~lll 1J1) l''IS'li-1 ii'IL"'',-'L~ IIII. IIII" 0 I.J - , L o... _, • !";' . l C. .. tl. ~ L . ._ • l .... l ... I. . LL ;(, o. • • 1 I. 

:ll'-1,\iin c.llrcel.a c:i11 (~<J\'PI'JIII. IÍIÍ ·]IIII' lJUI;.fii1 illl.(~i'lnCdi:t, eoiT\ ltU
X~li.'l 111_1 :-;uiJ\'PIH,:Ü••s lill.illil!ijJtll.'!'; 1111 jJtii• t~e~:ii:c·J_dit'l'cl.a das Jllll-
1tll.!tpalic:lndc•s: 11t1 Í·'l'ill f-1,\'Sl.Nnü de IJIIIIÜ'I]HIH}flll CUill c:J.piLtt~S, 
HtlS iusCiLUii;Üc~:; c.i1! t:•.iOPI'I'al.ivus IJII tt:;i:\ut:iltt,)ÕI!S cl.r~sLi_IHtda'3 ll 
i!lll1::iLl'llet'ÜU c.lc.• l':t::illS .kll'üLa:-:. Ull !Ji.'lll l'iJ!HJt~::;sii.U lie JlLYIIL'I~." a 
indi...-idttÓs ou iudu:;ll'iaes qtH) queir·am edil'lcut' eu.sm; p;tt•a Oll'~..: 
l'al'ius. f!l'alicamlo d ]'JiJilaül.t'Upitt. . · 

hn t Lodo:; us s;.·s L e tn us, . a !Jus e e o nsis L e ncsln::; isen,,:Gos .. 
]Si)llC,:IÍl!S ! lSUlli;ÜI~S ! [Si!I1C,:iji!S ! . . . . . . . ' . 

. . A is,_•nç:"(o pura rnalc•l'ittl P paJ·n n impn:-;ln pelo Jll'ttiu do 
J "!. unuus, :rixado pr.it· mitn, rtiliJ ó mais elo que unHL cXLrJneft•J 
a qmwsquet: uporal'ius, J'unecicnlut·ió::; uu eidad::Lus que q11eiralll 
eonstrui ,_. casns. 

. . 

O Sn. jJ,\tJt.o bi~ :Fiios•til~- A duvida não csLú lliJ p.t·t1zo d•J 
·15 -ttnnos; JHll'CGe-rnu cjtll.~ ü i11cclidn C· diJ aLU'iln:li~fL,J · iJo Con-
srJilJo Mu nicipul. · · 

. O Sn. lnt?\tm :\L\C.HAno -· - You Lambem t·espondet· a esse 
nJ:g·uniénLn. de S, E}<. · · · . . · . 

O caso r! que eu pt'OPL1Z 1.5 anttos! cotúanclo .o 1.exlo da lt~i · 
ein vigor nn Bmsii. c:•stcndcnd•;. a qurwsqucr eichtclãós que quc•i"· 
l'am fltt.r;•l' r.lirccLat11CnL'! casas, Yi~tn q11e •a ac~:flo das· coovcr:l
th·a~ uu ttssiJcitlçucs firllthécil'a!'l, dcstilittl(us a t~sLo Jim. L1:'r.•m 
:l'alhadu tjt;U'e n,j!;t, cu1no t:1 priJ)Jt'io St:. Setlàrlot· Pau lu d1~ :Ft·en.-
tins aenbou de confcssut•. ütt· ltot•a do expediente. · .. · · . 

A uiLitnn cllivid!i c\ de (tU•~ o assumpto 1} ·de ütüUt·et.a mu-. 
· li.ici]Jtl.l. · . · . · · · · · . . 

· Qllttltclu csLaliclr!J'.o csstts. ise11çúe~. t1 ,~fet·cnLus tt . impo'3tos 
pJ.•ecliac?s. J'm·n. lniJclr;:mios; r.Lc ... T'nfirn.-mt~ .. , úquellcs casos . em 
que ns casas ·p!l~!;nrn srot' ie,·tHILlldns. c'ln Li.!l'i.·itot·io twciónnl. 
QUC:'IIl 1! q111~ Í~<:nia :;infin O (:0\'Cl'lll) llttciori::t[ '! 

O SH .. iiHI~~?JtmN•m :-·"" fJp~·o. no nnl:u:n Ol'ndor t'l'.sl,t•ingll· <lS 
sua~ con!-!illeru.çõcs, · . · . · · · . 

' • ' ' ' .f,• 

. O Stt. Jilti'ígU í\l:N::LI.\I)U ~ lld'h•u .. nt'.); P•jt·LttnLo. á .i:>ennfio 
. do :imJ)'.i:>Los l't~t!f.!t'tte::!. · · ·.. · · · · · · . · · 

' ' ' 
. (} F;;H. P,\lJ{;rJ n::: Fllul''l'i~.- Mas \'. Ex. t·r~ 1'1!.1'1~-se üti i.i.n-
voslo ]Jt'(Jdial. . • . . . . 

o Sh, IluN.JW. i\l,\UJL\IJo .-.-.. Imposto. prudiu.l nus tcl'l'il~'·''io.:~ 
nucionnes que ahi nüo ... 
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SI~SS • .\0 UI~ 8 UE OLJ'rUDllO IJI~ JU2i 6., 
<J 

() Sn .. PAULO UI!: FnoNTJN- Nfí.", V. Ex. dis:,;o: no DisLrl
c ln Federal, com Lo das as 1 oLt·as. 

n Slt. liUl'\EU l\J.ACHAlJCI - Pennii.La S. ]!~x., Ludo h;l,o esl.ú 
filiado ü pl'lmeint pm·Lo. 

O Sn. l'AULIJ ng FuuN'n.~ -· .l.>c•t•dfk,, uú.o. esl.ti. Lanl11 flllll 
. (, tu·l.igo. 

(l ~H. lnlNl.W 1\L\C:IL\Du -·- J!.]' lllilll 'iue:,;Lfill de ·r·1:due,.:fíu . 
.1\ li :'1 :~ d ec.larc i issn l'nuitas YC);Cf:. . . . 

O Sn. PAULO DI~ FnoN'flN -· I\flu pudemos indi1~ar 15 l)Ut'
qlll: o Conselho Municipal podcrà dar 2.0 se Cl'ILentlcí'. Elirni
nand.:' isso Y. ·Ex. nüo Lem pre.iuizo algum. 

iJ Sn. · Illl~l'lJ l\JAGT:lADo -- Mas. Sr. Presidente. u [H'ttzo de 
lrJ annos niJ rneu projcclo li menot' do que o de :.?0 anuos e:::
l.ipu!ado, L'!Tl regm cm Loclas as lr~is modernas 

O Sn. l'ALIJ.o DE Fn.oN'nN -. - Mas o Senado nãn púdc l'tl
SIIl\'t•r· sobre o ir.nposto predial. 
. u Sr:. lnw1w i.\fAClrADo -A p1•irncint lei, quu Jo.i u l'l'UU

cuz~t, fixou ·~ssc p.i~UZCl em 1 . .:.: annus., u nüs rncsmus demos o d(\ 
20. qtw depois :L'oi.restringidopnra 15, qmtndo Lodos os·con
g'l'e~s,Js c leis ost.rang-eirus que se tcrn uccupado do assurnrt•J 
o Lcrn fixado cm 20; . · · . 

. lUas 1Jet·gunLo eu quando se ll'aLa ele impostos mttrlicipttcs 
eslc prazo nüo esltí. muito uqueni no mêu lJl'ójccl.o. 

O Sn. ])"mLo Dl.'l JTHON1'1N - 1\Ias ü purag'1'upliu. V. Ex.· 
pC1dl~ sllpprimit• o arl'.ig-n st.:m inc•)nvrmicnte, qLw dt: · n1ndo g·e.:.. 
J'al .it'l. esl.tí. :nclnido ·cm. ouLt'(.l. · · 

O Sn. lHINEU 1\JACH,\DO -· Corl'ig·irei.. na..rcda{jçfio dizcndn. 
para~:·1·apho em vez de artigo. Ali:ls. existem cmprtJzas 110 .Dis
tt·.icLCI. Fecleral nrganizaclas para explorar essa ·concessão •}· 
C1t.1u prel.endem obter isenções rm.tn.icipacs. Porqüc I'azão .. i:c
cm:anclo .n extensão, vamos crcàr' uü1 vcl•clutlciro privileg·io de 
]1essoas que. a tenham· requerido e oq;anizaclo 1}111prczas pura 
esse Jirn. como o Sr. Oscar ele · Almeioa Gania? . · • 

1!j' naLural darmos aos· oulros aquillo que conc!Wcmos ao 
Sr. Almcicla Gama.. · 

O SR .. P.-\ULO .. D8 · FnoN'l'IN - A· eliminação não prejudica 
:.:. rneclida ele V. Ex. · 

· 9 Srt. ImNEU l\IAc:IL\DO -· E' muito siri1plcs. 

O Sr. Presideüte -·-·. 'Vou. sttl'JIIle! Ler t1. · volar;ão, pOl' J;.lal'Lei<. 
u en1uncla do Sr. lrincu Macbado, sendo a primeira parLe al.ü 
o §· 2". 

. . . 

·Esta emenda tem parecer :ravoravcldu.. ConJtn.is~ü.o. 
Os senhores qüc a· approvam, quciJ'n.m levantar-se. 
J!'o .i. a v p.1.vvaclo , · 

·. Von submeLlcr ii vuLal,.'tio a Sl!t;"ttilU:.t put·l.c · que di;:: 
' . ' ' ' ' ' ' . 

· «Durnnl,c ·J5 nnuos contados d.a data crn · qué osl.a lu i en
LrttJ'. cm execu(!ão, ficam, . no Dü;l.ricLo l!'edcruL cltspull:;wj~l.s . 
. do IH.J.ga11101tl.o do imposto pl'edial .c dos clcmais iir1posf.os o 
,taxas de caracter municipal as pci:isoas que consLrúirem, deu,-
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04 ANNAES DO ;5ENADO · 

IJ·o de· trcs annos. casas ele habitação e cujas rendas ·ou n1u-
gu('i~ não excedúem de 100* rnr.nsar.s on 1 :~00$ annunc.".» 

. . O Sr. !rineu. Machado (1n:la Ui'(Ü:m) --· Sr. P l'es li.lenLe. . 
oedi a palavra para declarar que aqui. ·onde esLt'L w•l'l(lo deve 
tier tJW'ct(J1'aplto, como sn.hiu por ct'l'o de eúpia, pois t!SLú claro 
que cu 11ão poderia ceder elo direito du Munic.ipnldadc .rJo 

. DislricLc Federal, qu:mdo adeanto mundo respeitar esse nws:-
mo direito em 1'elação a outras ciclaclcs o tnunlcipio do 
Br·af'il. · 

Portanto, peço a V. JDx. que submcttu (t :voLnção com 
essa racti:ficação. 

E' paragrapho e . não artigo. 

O .Srt. FRESIDENTE -· O que V. Ex. pcclo . igualmente é 
que · se;ia votado separadamente ... 

O Sr. Paulo. de Frontin -- Sr. Pt·r.'sídente. arw~at·. r.les:>a. 
ral.ificur;üo c!o ·honrado Seuador pelo Districto · Foclend, acho 

· t!UC o artigo não pórle ser approvado, porque decla:r·u qLte fi
cam dispensados por quinze annos». ·E. se r, Con~cllto i\Innl
oipul entender de dar 20 ou '10? 

·' '''fll"t · ·111) q'·lf'! ·J.'t "0'L"D1.·o;:; ·l-[tle' (• n .,.,.-li"Í~"•'!"'[}ltn. ·)" ·,.-, l"'i' rL · .._,\.~ .. f. ~ . . L . .., .' ( _.,. Cl.o .. o.;~ _ , . - . : ~;; . ( 't:' f.'v" ·, __ --.1 ~ , t., ..-•~ (. 

dito: . · . · · · · . · · . · 
«0 l'oder l~xecuUvo fica aulrJt·izado a <~lllt•ur e.n:t 

ue~.:Drdo com os respectivos poderes locaes pura esten
der a applkacão da medida constante do . artigo ante
e,)dente. a l)tltras ciclaclcs e eapltaes se Julgar conve

.nienl.e desde que não se. Yerii'iquc erisc ck: habitações.~ 

l'•.H· eonsequene,lu, o Poder ExecuiiYo ~~ (Jtll; ltarmon.izar:í 
::. :u;l(üu. ::-\ 1)refeitura. cem o Conselho l\Jun.ici•pal e. o· Gover·nu 
Federal rosolvcéão o problema .. O artigo. pn i:-:. elevá 5rn·. di.,. 
rninmio, não. ha necessidade delle. · 

O Sr· Iriueu Machado (1JW'a (~1/.Ó.I minhar 11 ·noll.u:üo ·1 -

gt·. .P.t·c~idrnte, o que está aqui na cm•~nda é extensão Í)hy
r:li~.:u u.u incltvjclual claquillo que se eoncr.de a sociedades an<J

. llJ-Tna::;, ol'guni~adas. para esse fim 11us to.L'rnos da lei de 20 de 
maio de~Lc anno: · · · 

• ''_:\ri.. . . Só_ as sociedades a11onyma::; ·,) eJuperativas 
g·usnrao d1J 18Cnçao por espaço de 15 annos. a contar àa 
rlnta urn que essa lei entrar em'vigor, etc,'\ · 

. . 
. v,;_;, .. IJÓ~::;, c!uc é o nwsnw ··C!E'c ·~:s~á. 'nas leis c~as coppo

J'ttl..rvt~~. < > prtmr,\.tro prazo conccdtdo Jo:t·· o ·ela lei Jt·anccza. o 
00l1Cedido rJela lei de 1894. Depois. diSSQ:;~Sse prazo foi .. clib..;. 
La(! o par::t .20 :~nnos. em Lodos o~ pau:es. Y~e:-su J.Jois que esses 
JJL'HZ0s. :lut·run ,JUlgados nccessarws em todos os congressos em 
qun comJH'l.l'r>J~f't'am homens de. Yalor. Votou-se jsso em diversos. 
~llrno.s 0 .?.itt~la ouLt·ó~ pr~c~;ipr\t.ns t\omo Y. d'? Instituto Social; ele. 
Madi'.1d. p1'0.1eeto c;ficr~cido em· substttUlç~ão ao·. do governo .· 
besprmbol iitthmeL.tJdo as côrtes, . em :1.91.0. · . . .· .. ·. · ·. · 

VC:-sc, pois, que já está o assumpto cã:tünhos!tÚt(mtc. esLu- . · · . '· cl . . . . . . . . . ·ui . u.t O.. · ,,.,... · · · 

. . . 
" c I' .,·-··-·, , .. ; . .-.-·, 

. ~. ~ · .. 





. ' \' .. 

66 
~~ ' ' 

' ' '' ' j ' 
"•. ' . ' ' 

·, ANNAES DO SENADO, 

··.;·· ·, '. 

O Sn. LoP1.;s GoNÇALVES .. -. Ji:' ·caso differente, e si se edi
Jiearem dul'unlc quinze a.nuos, pl'eclios no valor locativo de 
1 :200, elles ficam isentos do pagamento do . imposto '?. 

, . Não · truLu . absolutamente do quant.itativo, considero ape"" 

·-

.,.',I.,.·:, 

· 1ws o principio legal. .· . . · , . . . ·. 
· . . . O. nobre Senf!.dor pelo Districto Federal sabe perfelta.

Inente que ou votei a favor da emenda que S.· Ex. defendei.l 
com tanto brilhantismo: . Não posso, porém,. permittir que.·se 
violo a Constituição, que se attente contra-. ella, pre,iudicando . 
os interesses privativos e radicaes do'Districto Federal.,· , ·. . ... 

·O meu procedimento vem assim· de alguJ;Ua fórma· respoc
der á supposLa phobia que eu ·tenho contra o Dis1.ricto Fe- . 
cloral. A Constituição .é clarissima. No seu arL 9° diz qtie é 
da compctencia exclusiva dos Estados· decretar impostos so- • 
bre a exportação de mercadorias de sua propria pr;o::lucção, · 
sobre i mm oveis ruraes e urbanos,· etc; . . ' · I • • • . · .. ·· 

Ora, o imposto predial incide sobre o. immovel rural ou 
urb.uno, e sendo o. Districto Federal, em materia de arr~cada-

. ção e de tributação de impostos equiparado ·aos dema1s· Es.,... 
tactos da Federação,. não nos cabe agora .. legislar sobre elles .; 

Era o que tinha a·dizer, para jnstificar·o meu.yoto. · .. 
· . , O Sr. Euzebio d_e. Amlrade .. (pela ordem) -.,.,- Sr.~ Presl
dente, ainda ha um meio conciliato:i'io. A Commissão . entendeu 

·que as emendas deviam constituir projecto á parte., 
· O Sn .. IRINEU MAc:rrADo -. A Commissão,'não. · · 

O. SR. EuzEBro DE. ANDRADE - Assim sendo,. a Com:i::nissão 
de Finanças ·.terá occasião . de estudar o assumpto .mais deti
damente e, p.or conseguinte. mantenho o <meu voto.. · 

' . ' ' ~ ' ' . 
· · · O Sr· Presidente · ~ Os senhOres que approva.m a emenda 

queiram levantar-se; (Pausa.) · . .. ... . . . . . · . • · . . 
Foi rejeitada .. 
A outra emenda é a segUinte: 

.. fO:Art. . E' o Poder Executivo autorizado· a .entrar 1 

· em accôrdo com os respectivos poderes locaês para · es
tender a · applicaçãO da medida constante·· do. artigo an- . 
tecedente a outras cidades .e. capitaes, si julgar conve:-. 
!Nente e . desde que ahi se verifique .crise de habitações 
e alta excessiva de .alugueis. · .. · · . ' .. ··. · .... · . • .. ,> .·· 1 .. ·.· · 

· :Em tratando cem .os pode1·es. lucaes das refendas 
capitaes ·e cidades dos Estados,. o .Governo não ficará .. 
adstricto á observancia; nem. do:.:. terilpó da duração.· das . 

. isenções, nei:n do quantl~m do valori-locativó ·;estabeleci-
cido ,pelo ·artigo anterior,. podendo liVremente fixal:..os.; » 

' . . . . . .· . \' ' ·. . '. . ·. ' ' . . . ', ' . . .. ' . . . . 

• .. Posta a votos, é rejeitada a einenga. • .. 
' ' ,_, ' . -

· o Sr. Irineu Machado '(pela orclern) . ..:.. Requeü·ê a verifi- · 
cação da votação .. , · . . .. · .. ··. . · .. · . . . · .. .... .·· . . . · . 

• , >• ,L ,_ ' - ~ : '•, ' - ' '•· •' ,", j ', " I ' -- ' ' - ,,. ' • ... • ' 

O Sr. P!e.sident~• . .:_····.Os.·:se.nh. ores que•approvunt a ultim. a .. 
parte do artigo, qp.e1ram ·leyantar-:se. (Pausa.) . . . · · 
· 'Yo.taram a favor .12 Srs., Se~adores~,'. ·· · 

Foi. rejeitada., ·' ·.~ . . . ·.~ 
'. 

', •' ' '' ',• ,,L 

. '.' ... ;:·, 
' 

·~ . 
' . 
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O Sr. Senador Euzeblo ·de Andrade, Relator do parecer, 
. requer que ·as·· emendas approvadas constituam projecto em 
:;eparado. . · 

Os senhore::; que approvum ·u requerimento,· queiram le-
:vantar-se. (Pausa.) · · 

O Sr. ll'ineu Machado (pula ut·úem) -.Si n!'1s queremo:; 
resolver a crise das habitações, não basta . votar meçlidas de 

. caracter transilorio;. é preciso votar medidas de caracter per-
manente. · . 

· O Senauo appro\•ou uma das minhas medidas dispondo que 
·a notificação do aug·mento .do al~:Lguel só possa ·ter effeito dous 
annos . depois. . · . . . . . . . . . . 

. TOda:> estas medidas são para uma situação angustiosa. 
mas o· melei de resolver c de desafogar, sem a renovação da 
·crise, ou sem o regresso dos excessos da crise, seria votarmos 

· as ·~senções para as·. construcções, ·as isenções·· de materiaes. 
• Ora, si destacarmos a medida para que. corra agora, em . 

outubro, todo::; .os seus turnos regimentes,. no Senado, e na . 
C amara, volte . a esta Casa e torne á . C amara, etc., certamente . 
agora, que estãO chegando os orçamentos, essa medida não será 
convertida em lei. · 

O Srm; LoPES GoN.CALVES -.E' quasi certo. · · . 
. . 

O SR·. IRlNEU MACHADo - E' certo; é absolutamente carto. 
De modo ·que a · ldéa de destacai-a determina a sua morte c 

·.por isso não posso concordar com o meu honrado amigo . · . . · 
. ·O sà. PRÉSiDENTE -Observo a ·v. Ex. que o requerimen-

to é yerbal e· não tem disc?-ssão . . . . . · · . . · 
• 

·.O SR. IRINEU MACHADo •-· O requerimento é. escripto. 
' - ' ' - -. 

6 · SR .. PRESIDENTE - .E' v~rbal . Si fosse escripto teria 
discussão. ·. .. ·· . · · ·. .· · · . . · 
. . : o Sn .• IRINEU lYIAcH~Do - Está escripto, pois éonsta ·do pa-

recer: · · · · · · · ·. · · · ·. · · .··· · · · · . 
Como. quer que seja, a.idéa de destacar a emenda. é. ma-. 

tal-á. por isso peço . a V: Ex., Sr. Presidente, que consulte 
o. Senado sobre se concede votação nominal pat'a o requeri·-

. rnento. · · · 
.. ' 

.. ;o . sr: Presidente ·-- o . Sr .. Senador Irineu Machado re-
quer :Votação nominal. ·. · ... · 

' . '' ,., . ·'' : ' - ' 

· · . ·.· .. Os senh()res. qu~ approvamo .requedmento do Sr .. Irineu 
Machado· queLram.levantar..:se. (Pausa.) .... · .·· · · · 

·' ._' ' .; ·' ·. ' ' -" , ... - /, ' .... _ ..... ' •, - ' -. ' - '. ' ' . 

· · Foi rejeiÜtdo, votaram .a fav:or. 14· S~s .. Senadores. 

·· .o ·Sr;: Preside~t~-·· •. Os sc~hores. que approvani 6. requeri.,. 
mento elo Sr. Euzebio · ··de A.ndrade queiram ···-·.·levantar-se. 

I r,.·~- ,'"Q ,'·- , .. ;., . -'_.'" ,· ,·: , . . , , , " , ' /• 

• (Pausa.)'· .. - .. · ... · ...... · ·.· · .• . . ... · . ..· :. .. .· ... . 
Foiapprovado, votaram a favor 1.7 ~rs ... 'senadores·' 

. . o S.·l~irie~·;lVI~C:h:ad.ô (pela•o?·dem).- Requéiro a verifi-
ca.Çãp;d::J..:V:otação: · · · · · ·· · · ·· 

', ',•' •.' , I •• 

I' .'.". 

. ,. l'. 

,<, •• ' ;,'•, 
. 

'', ., ·- ,,, ., . 
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O Sr. PresidentP -- 0:-; scnltnJ·es que U[)))l'OVam o rcquc
l'ilm•ut.o, ·queimlll leYauta,·-su, conservtmdo-se de pé. (Pausa.) 

Volanun a l'a\'Ol' H Srs. Senadores. Foi rejeitado. 
E' a'pprovado o requerimento do Sr. Eusebio de Andt·ade 

pura que a emenda constiLua projecto especial. 
E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

<"Art. O Poder Execntivo entrará em accôrdo com as 
uu Lo !'idades locaes do Districto Federal para o fim de pro
llibü· que as casas, apartamentos e commodos não mobiliados 
se,iam transformados 'em mobiliados sem sua au torizração 
prévia, Q n do Chefe de ·Policia do Districto Federal.~ 

O Sr. Irineu Machado (1Jara encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, na Suissa, o paiz que uma simples fórma vul
gar diz que é o das 1 iberdades, o da ordem, etc., paradigma 
de todos ,os povos, em virtude do decreto de 20 de fevereiro 
elo armo imssaclo. do con!lelho federal, nenhuma casa destinada 
a hahitaçf:íc, pódc ser convertida em local industrial ou com-: 
mercial, nenhuma casa não mobilada póde ser convertida em 
casa mobilada, sem licença da autoridade. 

O Sn. LAURO MULLER -· Apoiado. 
O SR. In.TNEU MACHADO - Isso se tem feito, lá, paea 

evüar a. ,pratica que, aqui, no Rio de Janeiro, se está verifi
cando, ele inter:mediarios que praticam illi.citamenLe a in
dustria vergonhosa da sub-locacão de casas mbbiladas com 
cacaréos e movei!" imm·est.aveis, obrigando os locatarios a 
pagar JH'e(~os oxagogerados por tudo isso! E' o que se está ve
rificando vorgonhosan~ente nesta capital. 

O Sn. LAUH.O MÜLLER - Apoiado. 
O Sn. IJUNEU MACHADO - Na Suissa, Sr. Presidente, que

rendo se corrigir o abuso, exig·e-se, em virtude de lei federal, 
que esta ·licença, dos poderes locaes, das autoridades locaes, 
se.ia dada. Para rospeit.al-a, temos aqlli, no Distl'icto J?cder·al, 
o Chefe de Policia, que está sob a ,iurisdicçã.o da autoridade 
federal; mas as agencias. da !Prefeitura não o estão, de ma
neira qn e é preciso um accõrclo com o Poder Municipal afim 
de que se possa reprirnir essa modalidade de especulacão ver
gonhOsa. E' preciso impedir qne individuas subloquem as 
suas casas para fins deshonestos ou que nellas aluguem quar
tos, por hora! E' necessari.o evilar que casas sejam sublocadas 
por preços fant.asLicos, obrigando-se depois os locaLari.os a 
c.omprar as mobílias de que tem necessidade, queimando os 
mpveis existentes, porque infeccionam a casa. . 

O Sr:. LA.uno MüLLER - Apoiado . 
O SH. ImNEU MACHADO - A:ppello para o Senado afim de 

que não se recuse em voLar u;na medida que tem por M.m 
acabar com um dos maiores escandalos da época. · 

. . . . ---T'Côl 

O Sr. Paulo de Frontin (para encaminhar a votação)' :fn 

Sr. Prosidenl.e, dei o meu voto a esta medida, afim de re
primir Q abuso que já se tem· gene;ralizad,o, .o. qual prejudic~ 

I 
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as rendas do Districto Federal, porque, a pretexto da mobilia, 
não se paga o imposto predial. 

O Sr .. Presidente - Os sqnhores que approvam a emenda 
do Sr. Irmeu Machado, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvada. . 
E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

«Art. Fica o Governo autorizado a entrar em accôrdo 
cnm os poderes locaes do Districto Federal no sentido de. 
j)or espaço de t.res annos, não serem creaclos novos impostos 
nem augmentados os actuaes, predial, taxa sanitaria, calca
mento, aguas, etc., ou de qualquer natureza, e que incidem 
sobre prcdios construidos ou a construir em todo o terri-
torio do· Districto Federal. . 

Art. Ficam /Pll'Orogados pelo espaço ele tres annos to-
dos os contractos prediaes que ne&ta data figuram nos car
t.orios desta CapHaL a contar do dia em que findar cada um, 
e a crit.crio do inquilino. não .podendo o proprietario au
r.;mentar o aluguel, sob nenhum fundamento, nem tão pouco 
m::igir luvas de qualquer especíe ou mesmo alterar nenhuma 
àns clausulas do contracto cm vigor, no dia em que for 1posta 
cm execução esta lei. 

§ No caso de o inquilino de um predio, findo o seu 
··contracto, não querer continuar no mesmo, o proprietario 

,; obrigado a alugal-·O a out.rem pelo preco e nas mesmas con
dições por que estava anteriormente, e de accôrdo com o es
tipulado no artigo rprecedente. até que finde o prazo dos dou" 
annos de 'P'Tor0gação constante da presente lei.~ 

O Sr. Irineu Machado (pela m·dern) - St;. Presidenfr. 
desde que o Senado rlcliberon destacar as emendas rJc ca
ractel' economico que a,presenLei, não ha motivo para serem 
r·ecusadas estas, principalmente quando o artigo primeiro 
desde Jogo consigna uma medida complemenf.ar das outras. 
isf:.o é. quem durante tres annos quizer isenção para a con
f:trucção e importaçfio ele materiaes. etc. não tem o clireifn 
de 111·aticar augmentos de alug-uel. Uma cousa é cnnsequen-
cia elo me~ mo conjunto de idéas. , 

Por isso voto cm favor . ela emenda elo Sr. Jeronymo 
l\Jonteiro na s1m primcir::t partfl e peço a V. Ex. que sub
metta a. emenda por partes. 

O Sr. Paulo de Frontin (1JPlrr. ni·dem.) - Sr. Presülen Le. 
estou inteiramente de accôrdo' com a primeira medida .. comn 

. medida de emer.gencia; sómente proporei. em reqncrimcnln 
verbal. que seja destacada :p.ara constituir projecto, · eomn 
foi :feito eom as outras medidas economicas. Quanto :í. ·sc
G'lmr1a .parte, sou contrario. porque absolutamente nfio con
cordo · com as medidas nella propostas. . 

(l Sr. Presidente - Os. srmhorcs qnc approvnm o. primei
l'n · ]J:u·l.o da emenda 1para. constituir projecto nm separado 
qtioirnm. IoYant.ar-se. (Pmtsrr..) 

Vou submeLtm.' a votacão dri segunda parte .. (Pansa.) 
r&a::-:.: ~ . 
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O Sr. Irineu Machado (pela (JI•dem) - Sr. Pre::;idnnt.c. 
a ~eg-unda parte da emenda elo honrado collega dispõe o se
g-uinte: «. . . não podendo o .proprietario augmentar o alu
g·uct sob nehmn fundamento, nem tão pouco exig·it• lnvn::; 
etc ... :. 

Uma parte já está prejudicada pela emenda cm que se 
dispõe. que a notificação para augmento não produzirá nl'
feito sinão daqui a dons annos, isto é, que, dentro ele clous 
unno;; não pocl erá ser feita a elevacão de alugueis. 

Quanto a luvas, tinha offerecido á consideração do Se
nado - V. Ex. verá a <pg. 5 do avulso - as de caracter 
penal, que não estão prejudicadas. 

Vou ,pedir preferencia para as medidas de caracter penal 
que propuz, porque. si for rejeitada a do Sr. Senador .Te
t·ony.mo Monteiro, ficam prejudicadas. as minhas. 

O SR. PRESIDENTE - Peco a V. Ex: que não interrompa 
a votação porque não considerarei prejudicadas as s11ns 
emendas.· · 

O SR. IRINEU rviACHDo ·- Perfeitamente. 

O Sr. Euzehio de Andrade (pela ordem) - Sr. _Presiden
te, chamo a attenção do Senado para o que contem o segundo 
artigo da emenda do Sr. Jeronymo Monteiro com parecer 
contrario da Commissão. 

Diz: 

«Ficam ;p,rorogados 1pelo espaço de tres annos todos os 
contractos prediaes, que. nesta data, figuram nos cartorios 
desta Capital. a contar do dia em que etc.» · 

Quer dizer. a revogação de todos os contractos e loca
cães, de preceitos elo Codigo Civil. E' isso o que informo an. 
Senado. · 

E' rejeitada a emenda. 
E' annunciada a vo.tação da SP.S'ttint.e 

EMENDA 

Art. Durante tres annos, contados da data em que · 
esta lei entrar em execnç:ão, serão punidos com as penas 
de um mez e um anno de prisão e as multas de 500$ a .10 
ronf.oR. oii . que, com o :fim de especnlaoão illicita. seja indi
vidual, seja r.ollecUvamente, por si ou interposta pessoa, 
provocarem a alta elos pre.ços dos alugc1eis dos predios acim:J. 
dos que resulf.cm. de novos impostos e taxas. de despezas de 
sua conservação e segurança e da cnncurrencia n:ltnral e li
vre do commercio. 

Nos casds de f.entativa. as penas de prisão r:: ele rnuH.a . 
serão dirninnidas dP. um terço. 

O Sr. Iri.neu Machado (par·a encaminhar a 1:ntação) .
Sr. Presidente, queria pedir a \:. Ex. qne, em vez d~ .suh
m.ctler a emenda eonw está puhlJCada, submetesse o or1gmal. 

O SR. Er.rzEBIO DF. ANDRADE·- V. Ex. tem toda raz.ão. 
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O SR. IRINEU MACHADO -- Houve um engano no impresso, 
de modo que parece que se deve punü· o senhorio pela co
brança dos alugueis. em vez ·de punir as combintt({Ões eles ho
nestas que estão sacrificando o commercio. De modo que, 
cxccntacla essa lei, ninguem mais se arriscarú a enbrar lnvas 
sahenclo que" é eondemnada a restituir:rto no dobr•>. Aliás. as 
léis penaes elos romanos nbrigavam a restituição no caso de 
nzura, ao quadruplo. A multa eort·espondente M dobro re
verte em beneficio do fisco. Isso é para se acabar com a in
dustria das luvas. 

Estipulei ainda qne haja consentiment0 elo lr:catn.rio para 
evitar que o individuo que' pretenda abuzar do prreo do alti
r;uel exija uma declaração escripta offerecendo as luvas. E' 
preciso que elle seja punido ainda que com a offet·t2 de luvas. 

Ora. quem abusar não arriscará a t.ornar-se nm hahitnal 
t·::\'"plorador de lnvao:; que lesa muitas vezes o prom·iu senhorio. 
Attende ainda ao facto hem conhecido no Rio dcJ Janeiro de 
se·pagarem por anno 12 contos de aluguel e 28 ele luvas. 'I-Ia
casas no Rio de Janeiro que pagam um conto de réis por mez 
de aluguel e '14.0 ,contos ele luvas por cinco nnnos. 

Neste casn, não são denuneiadas as luvas e o eommercian
f:e fica lesado.· 

.. O commcrcian.te que precisa inst.allar-se t~ obrigado a 
augmentar os preços das suas merendarias. Em torl.os os paizes 
essa f6rma de intervenção da exploração é considerada uma 
elas formulas mais odiosas da especulação illicita. . 

Ora; desde que se saiba qne qualquer qnan!ia recebiaa 
além dos alugueis. a titulo de commissão. ·de bo!:ifica.ção. de 
luvas. ess'a acto é r.rim1noso. 

Espero que e!'lsf"' abnso seja. muito diminnidn . 

. O Sr. Euzebio d_e Andrade (pela ordem) -Quer no avulso 
distribuído, quer na. publica~.ão official do .iornal ela Casa, 
houve uma omissão no trecho seguinte. na se;!nnda part.c da 
emenda ·do Sr. Senador Irineu Machado : 

,, 
"'As luvas ou quaes·quer out.ras quant.iàs 011 b miri

cacões além das ... " 

Na qualidade de Relator da Commissão. devo informar 
que quer· a primeira .parte da emenda. quer a segunda t.eem 
parecer da Commissão. A primeira. sob os fnndamentos dr 
ordem ,jurídica que eu aqui expuz, e a segunda, com as mes-: 
mas razões por mim emitticias no.s -discursos Qll8 pronnncie1 
nesta Casa. 

Não posso ácceitar a emenda do honrado Senador. tnl 
como está. A sua emenda, copiada da legislação esf:r;J.ngeirn. 
não tem razão de ser. porque, em PortugaL a percentagem ,; 
limitada aos lucros da· renda&para os immoveis: na Argentinn. 
ha prazos. fixados para essa renda: no Uruguay, rlo me,;rnn 
modo", de sorte que assim ainda se pó de harmonizar. 

Não partindo. absolutnmcnte, desse elemento ~~se1winl 
não.deve ser adoptada a proposta. 

A segunda parte da emenda tambem não pódc ser nr..r,ei!n. 
p0rque eu demonstrei cabalmente o contrnrio com as (~xplana-
ções juridicas ·que fiz a.respeitq. · 
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O Sr. Presidente .._ Vou submetter à votos, por partes, n. 
emenda. A primeira parte vae até' execução. 

Os senhores que approvam queiram levantar-se. 
'(Pausa). 

o ~sn. rnmEu MACI~Ino - Pela ordem. q 

O Sr. Presidente - V. Ex. estú falando de mais. 
, I 

O Sr. Irineu ri!achado - Sr. Presidente sinto não ngrn
clar a V. Ex com a cricntação que tenho eguido nesta tri
buna; mas peço sinceros perdões ao Presidente ela Casa, an 
-collegn P amigo, porque -nüo ha nada. mais doloroso rlo fJl1e 
cumprir nm àc.wer conll'::t um amíg0. _ 

~·\. di:;poslção que o Senado ora vae votar é a reprochwçan 
elo texto da lei franceza de 23 de outubro de 1919. estendendo 
o· conceito de especulacão illicíta estabelecida no Codigo Penal, 
<}m seus artigos r4.19 e 420, o que jtí. fazia a lei ele 10Hi 
qun:nto ao.~ generos alimentícios .. 

Pretende assim a França fcnr a usnra em clnas dns snns 
trcs grandes modalidades. 

As tres modalidades da usura são as que se operam com 
1ucros excessivos no preço da habitação, na venda do gonern". 
de alimentação publica de 'primeira necessidade c sobro n;; 
salarios ou vencimentos. . 

Pensa-se correntemente que a usura· é só aquclla cru e cli7. 
respeito aol': emprest.imos. Não; a usura, e não menos ocli0sa, 
é a,quella que se opera não só sobre· os generos de alimentação, 
más sobre os alugueis de casa. 

As tres fórmas da usura. são condemnadas pela religião 
catholica, condemnadas pelo ibrahinismo. Todos os pensado
res modernos, todos os antig-os doutor·cs ela Igreja, desde 
S. Paulo,· todos os modm.·nos socialir-:tas :1S rcnellem. : 

A França votou essà . figura da · espcculacão illicila para 
reprimir os alugueis. Não ha, pois, innovaéão alguma alli. 

Aliás . .iú o antig-0 direito per:al romano punia esfle ri•!-
:ictü. ' 

. A lei france7.a . é_ mais rigorosa .(lo que a nossa, porque 
nh~m ela .pena de pr1sao, ha a de multa. Além destas duas !JC
nalidaeles, sujeita o individuo á fiscalização da policia pelo 
pr·a::n ele dous a cinco annos. 

Vê, pois, o Senado quA · supprimi da legislação franceza 
aquillo que podia ser odioso .para nós, mas estabeleci a penn 
de muli:.a a favor do fiscn. A lei fl'anceza é mais rigorosa dt) 
qne a nossa porque considera a extensão do delicto tão grav·~ 
crn nm caso como no outro. . . · . 

Tenh,S~ dito ~o S~nado o bast::tnte para que elre possa vr-
tar em l'>a. consc1encm. . · · 

O Sn. Euzmno DE ANDRADE - Mas havia um H mi te. 
O Sn. PRESIDENTE (fazendo soa;• prolonuadam.ente os t1/fn-

1Jmws) - Nfio ha nada em discussão. . · 
·o Sn. JmNEU MACHADO - Ouvi um aparte e ·preciso 're~-

noncler. pura r.ru0 n Senacto fique inteirado. . · 
· Dcsctc a fnmosn srmtenca da 1 o• camnr.a criminnl. con~ 
fmYladn pr.la Côrf.r. de A.ppcllação, t'i necossnrio q1:1e os perif:ns · 
cnnstat.em os lucros normacs onrn cnmp:wnl-os com o que f.!llP.~ 
obt.inhnm depois das operações i!Jicitas, E' o exame pericial 
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que constata o excesso dos lucros, comparando-os com os q110 
o mdividuo obtinha antes da prutica do delicto . 

• 
O Sn. PAULO m~ li'noNTIN - Sr. Presidente, não votarei a 

favur da emenda si e lia não fôr votada por partes. 
Não comprehendo o crime a prazo fL""ro. Não comprehendo 

que· ·durante tres annos seja um determinado acto e, tres an
nos depois, não o seja. 

O SR. IRINEU l\iACHAoo - Desde que cesse a crise eco
nomica. 

· O Sn. PAuLo úE FRONTIN - V. Ex. não poçierá saber si 
daqui ha l;res annos a crise cessa (lU não. E ainda que não t.c
nha ecssado, a exploração. illicita é sempre um crime. 

O Sn. TmNBU l\!ACHADO - Tomet como exemplo a lei fran
c·~}·a. 

O Sn. PAULO DE FnoN'riN - V. Ex. deveria basear-se na 
lei brasileira. 

Nestas condições, Sr. Presidente, eu .pediria a V. Ex. qu•J 
~cpamssc a parte <çdurantc trcs annos, em que esta lei cnt!'nt' 
em r>xectwilo ... » da restante. 

Votn 'pela penalidade, desde que haja a pr:üica de uma 
oxploraeão illicita, porque esta eleve ser punida; mas deixar 
il:lH~ar trcs :um os, c não ·punil-a. 11ão entendo. Si não houver 
:::eparação ela mcel ida, votarei contru, e si houver, votarei o ela. 
segunda parte. • · . 

O Sr. Preside11te -- Os senhores que approvn m o requ e
rimenLo do Sr. Irineu l\Jachado queiram se levantar. (Pausa.)· 

tPa1wa.) 

Foi approvado. 
Vou submetter a votos a primeira parte que diz: . 
«Durante lres annos erinLaclos da ela tn: cm que est'a lei Nl-

lr:;r em execução.» 
Os senho·res que a appr•Jvnm, queiram levantar-s:::. 

~Pausa.) 

Foi rejeitada. 

ô Sr. Irineu Machado Requeiro a V. Ex .. Sr. Prcsi.:.. 
dente, a verificação ela votação .• 

O Sr. Presidente.-- Os senhores que votam pela.primciw 
par·te deste artigo, queiram levantar-se. (Pmtsa.) 

Foi rcJ eitada. Votaram contra 21 Srs. Senadores. 
Procede-se ú chamada, verifieando-se haver numero. 
Procedem-se á votaoão da 2" parte da emenda, veri!ica-

. se aue votaram a .favor .apenas oito Srs. Senadores. For ;•e
.ieitárla. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMF:ND;\ 

Art. No mesmo periodo de trcs annos; consideram-· 
se incursos nas ,penas de um mrJ~ c um ::mno de prisão o:f! 

.. 
.. 
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tJlH'. com o fim de eôpeculaoão illiciLa. seja individual, sda 
r:ull~>elivamente. por si ou interpoôLa pessoa, cnbrarem alu
g·w~is dos predios, ainda que os urrendatarios, os inquilinos, 
~ub-arrendaLarios ou ~;llb-inquilinos hajam nisso consentido 
pol' escripLo ou verbalmente. An delinquente será tamb"!m · 
Jm.vosta a mu !Ln correspondente rw dobro das luvas, boni
ficar;ões ou qu:wtias que houvGr recebido indevidamente. 
A.lí5m disso. o ,Juiz nl1 tribunal competente. independenle
:nente de qualquel', acção ou proseguimento civil, ordenará a 
immeclinta restituição ao arrendatario, inquilino, sub-arren
dataJ·io. on sub-inquilino. elas luvas. bonificações ou quantias 
iflW o dcli:nquenfe deli e houver recebido· indevidamente. 

Nos caso:;; ele tentativa, as p(~na.s de prisão de mtllta ser1io 
climinuiclas ck um terço. · 

O Sr. Irineu Machado · ( pm·a encarn:inlw.l' n ·t:otação) · 
Sr. Presidente, ..... bouve. na impressão do avulso, corno_ expli
quei á Ca!':a. uma omissão. Pularam-se, ahi. algumas pala

- vras; que são nque!las exactamente que teem maior impor-
tune-ia. , · 

Considera-se como especulação illicita a cobrall(;a de 
quaesquer quantias, bonificaoões ou luvas, além do aluguel. 

Insisti. Sr. Presidente, e insisto pela medida, a despeito.' . 
do parecer elo meu honrado amigo. Sr. Senador Eusebio de 
Andrade. 

S. Ex. entendeu que, tendo a Municipalidade já taxado 
as luvas, a materia estava resolvida e não tinhamos mais po
cler parn intervir. 

· Em primeiro Jogar, somos o poder. constituinte do Dis
triet.o ·Federa!. 

O SR. PAULO DE FRONTIN - Quanto á Lei Organ.icà. 

O. SR. IRINEU MACHADO - A lei se refere 11.os actos fuLu
ros - está lá escripto. As luvas já cobradas não l!ecahem no 
domínio desLa. lei nem sob esta · sancoão. Mas não é rasoavel 
deixar _o commerciQ como vive. . . · . . 

Pensa-se. que nas casas.que pagam altas luvas se dá um 
escorchamento. uma. extorção contra. o locatario e que o com
inercio 'é. n sacrificado no caso, e que os que f.em recursos 
l'.ão os que pagam e não o povo. 

. E' um engano. porque no preco de· venda das· mercado
rias entra. o valor da luva que a casa de commercio pagou. E 
como a luva ho.ie é uma re'gra, é rara a casa Destinada an 
commercio que não pague luvas. . 

Esta medida tem por fim defender tanto n commerci.o 
como tambem o cc.nsumidor, isto é, o povo . 

Sr .. Presidente, parece que a medida fm•e aos inferE!Sf\es 
·da, Municinalido.de: mas não é -verdade. 

A maior parte das luvas é cobrada verbalmente, é paga 
de·· mão a mão: .não deixa. vestígio oJgum ou· prova escripta. 

O SR .. PRESIDEN'T'E - Chamo a at.tenr.ão de V. Ex. qnc 
-não lla nada em discussão . 

O SR. TRrNEU ~'!'ACHADO - Nesse ·caso sento-me. 

O Sr. Lopes Gonçalves (pela orr.lP.rn) ~- Sr. Presidente. 
parece sue a seg1.1nda parte da emenda rsf.á .prc.iuclicacla com 
:ot · re.ieição da emenda anterior,· Ol.{ por outra do assumpto 

' 
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qtw foi denominado luvas e que eu chamo aazua, conforme a 
definição eluda pelo honrado representante do Districto F0-
derul, pois trata-se de uma extorsão. Mas não. sabendo be:n 
::..lü onde pode ir a interprelação illicita, n.a lição de direito 
que acaba de nos c!ar o Sr. Senador Paulo de Frontin. que 
nãn IJbstanLc não ser·, como sempre disse, versac),o em lettrãs 
,JLUidicas, mas aprehenrle facilmont0 todos os assumptos, ... 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN - rvruHo agradecido a V. Ex. 
O Sn. LoPES GoNQJ\LVES - ... não posso comprehender, 

comr.1 não comprehenclo, que o cr·imc possa ter limites. Taro
bem nií.o conrprellendo que um facto delicLtttiSO. contra a fi
nalidade da sociedade, flUO é o hem publico, possa ser hoje 
erim~ e amanhã não. · 

Lendo cxactan~cnte a expressão com que se encabeçam as 
duas 0mcndas: «durante tres annos, etc.» ... entendo que deve 
ser re.ieiLacla como :foi a outra. Para isso chamo a attenção do 
Senado, fazendo ve1· que deve ser logicamente, virtualmente. 
cOilsequentement.e desprezada esta emenda como foi a outra. 

E1;a o que tinha 3 dizer. · 

O Sr. Presidente- Não consirlet·ei a emenda prejudicada, 
porque mo par·e.cia que, não incidia no caso a que V. Ex. 
~c ref e. r e. .. 

0::; senhores que approvam a emenda elo Sr. Irineu Ma-
chado, queiram dar o seu · al':sentimento . 

. Foi re.i eitada. 

O Sr. Irineu Machado -· Reqúeiro verificaçfin de vot.açãti. 
(P1•ocede-se a verificação.) . 

O Sr. Presidente- Votaram a favor oito Srs. Senadores e 
23 contra; foi rejeitada a emenda. 

E' approvada a proposiç·ão que vae á. Commissão de Re-
dacr~ão. ·' 

· E' annunciada n votação, em 3" discussão, da proposição 
da Gamara elos Depu".aclos n. 70. ele 1921. autorizando o Pre
sidrmte da Republica a abrir. pelo Minsiterio da Marinha, um 
credito especial . ele son :000$. destinado ás obras da ilha do 
Bo·queirão, do caraeter nrgent,e e indispensavel á defesa na
cional. 

O Sr. Presidente - Visivelmente não h a mai~ numero nn 
r0cintn. Vou, pois. mandar nrocecler á chamada. 

Procedendo-se á chamada. verifica-se a ausencia dos Sr::. 
Silverin Nery .. Justo Chcrmorit, Benjamin Barroso,, Eloy elo 
Souza. Tohias Monteiro. Rosa e Silva. Si queira· de Menezes. 

· ,Jeronvmo Monteiro. Alfredo Ellis. AlYaro de Carvalho. Gene-
roso Marques e Carlos Barbosa (12: . · · 

O Sr.· Presidente -- Responderam á 0hamada apenas 2::l 
Sr.s .. Srnaclores. Não ha numero; fica adiada a votação. 

PUNCCTONARTOS CIVIS DE ARSENAES 
I . 

3• discussão do ·project.ti do SP.naclo n. 9. de 192-1. t.>r:r1.1i
parando os vencimentos dos funccionnrios civis ·dos Arsenaes 
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do !\farinha elA Matto Grosso o do Pará aos dos do Rio do 
.Tnnoiro. -

Veem tí mesa, são lidas, apoiadas c postas em discussão 
ns St!g'l'iotes · 

E:!MENDAS 

N. 1 

.Ao art. 1", depois das palavras "funccionarios civis", ao
crescente-se o seguinte: "e os salarios dos operarias mensa
lista\'. e diarista:;". O mais como está. 

Sala das sessões. 3 de ·outubro de 192:l. -José Mnrtinho. 
- Lau1·o Sodré. - A. Jndio do Brasil. 

N. 2 

A0 art. 1.• accrescente-se: "menos os dos secretarias, que 
pru~eehrrfio vencimentos iguaes aos elo secretario do Arsenal 
de Gnerra do Hio do .Janeiro". 

Sala ·das sessões, 3 de outnhro rle 192·1. - .F'elippe 
S c h m:idt . 

. O Sr.. Presidente - Em virLnde elas emendas apresen
tadas. fica suspensa a discussão para ser ouvida a Commissão 
de Finanças. · 

CREDITO PARA A CENTRAr~ DO BRASIL 
~-- ....... - 4 ~ .... 

3• discussão du proposiçã.o da Camara dos Deputados 
n. 32, ele 1.921. qu0 ·abre. pelo Ministerio da Viação e Obras 
Puhlicas. o credito flc 16. !JOO :000$. supplcmontar 6. verba 6a. 
n. I - Estrada de Forro Central dei Brasil - destinado a des~
pezas com combustível, lubrificantes, estopa, etc. 

O Sr. Irineu Machado ·-· R r. Presidente. Lrn ~:?.-sn da t.nr
ceira' discussão ·d'a proposição da Gamara dos Deputados n. 32, 
do 1921. que abre. pelo MinisLcrio da Viação o Obras Publicas, 
o credito de 1G. 900 :000$, supplcmentar ·:i verba 6•, n. 1 -
Estrncln de Ferro Central r1o Brasil. etc. 

Desejo discutir a ma teria. que é de grande im:portancia. 
Estando, porém. a hora adiantada. pois :;fio 5 horas menos 20 
minutos, requeiro a V. Ex. que· adie a discussão pelo adian
tado ela hora. 

O S1·. Presidente - Em casos identicos a Mct:a. tem aceei
tado requerimento de igual natureza. Assim, pois, attendend\J 
ao nobre Senador. fica aclia·da a discussão. · 

Levan Lo . a sessão e designo para ordem do dia da iJe
guinte: 

v pf.açã.o. em 3" cliscnssão, da proposiçfio. da cà.mara dos 
Deput.ados n. 70. de 1.9•21. antorizan1d'o o Presidente da Re
publica n abr.ir. pelo Ministerio da Marinha, um credito espe-
nial d!:' 8'00 :0'010$. lflesf.inaclo ás obras rln ilha do ~oqueirão. de 
r.:n·ncter •n·~cnte r. in'disPCnflM't?l á defesa nncional (com pa
recer tav01·avcl da Commissão de Finanças, n. 278, de 19211) 1; 
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V oLar;.ãr,, em 3" discussão, da [J!'OJlOsicã.o da Gamara elos 
J)epuLado:;; n. 214., de 10:20, quo e::.Lende ús praças da Armada 
os favure:;; concedidos ás praças do EverciLo pela lu i n. 2. 5üü, 
de 1S7 4 (corn pw·ccel' (avol'o:vel das Commil;súes de~ iJia1"inha 
e Guerra c de Fúwnça.~·, n. 255, ele ,, !J24) ; 

VoLa\~ão, em 2" c!Isc,tssão do ·Projecto do Senado n. 13, 
de 191!.1, mandando rein~egrar Luiz Gomes Pereira Junior, no 
logar de direcLor de secção da secretaria da Marinha, para o 
flm ue se1• aposentado nesse logar (corn pm·ecer cont1·ario aa. 
Com:m'issão de Pi·nanças, n. 275, de ·1921); 

Votacão, em 2" discussão, do projecto do Senado n. 02, 
c e 1 Ut:::O, dispo.nclo sobre o uso de uniformes militares manda
dos adoptar :Pelos t\llnislerws da Guerra e da 'Marinha (com 
:uw·ccer da Gornmissão de J.liw·inha e Guer1·a, o{J'ereceru:lo 
emenda sui.Jst'itutiva, n. 276, de 1 !JU); 

3" ·discussão, ·da propusi<;üo da Camara dos Deputado.,; 
n. 32, uc 19:2'1, que aDre. ~wlo Ministerio da Viação e Obras 
.Publicas, o Ct'edito ,de 16. DOO :OúO$, supplementar á verba G". 
n. I - Estrad!ti de li' erro Uenf.ral do Brasil - destinado a 
despezas com comhustivel, lubrificante, es~opa, etc. (corn pa-
1·ece1· (a,vol'aVel dà Gomm:ib·são de Finanças, n. 259', ele 1921D; 

3" di5cussúo, da proposição da Camara dos Deputados 
n. 5:5, de 192f, que a])re, pelo Mimsterio da Guerra, o cre
d!Lo supplementa2· de 101 :766$800, á verba 9" «Soldos; etapas 
e gratificacões das praças», do orçamento vigente (com emen
ci.'a da Comm'issllo de Ji'inanças já approvada e pa1'cce1· n. 260, 
de ,I!J21); 

3" 'discussã.o, ela proposição da Gamara dos Deputados 
n. 62, ue i!J21, que aJbre, !Pelo .Mimsl.erio dia Guerra, um cre
dito de 3 :667$8:201, para pagamenLo de différcnça de venci
mentos dcvi:da a Fm·nando LoretLi \Verneck e outros, inspe~ 
ctOl'OS de alurnnos da Escola l\:liHLar (corn parecer (avoraveZ. 
rla Gornmissão ele F'inanças, n. 265, de 4921); 

· Discussão unica do véto do Prefeito, n. 28, de 1'9~1, á 
resolução do Conselllo 11\ilunicipal equiparando os vencimentos 
da csol'ipLuraria almoxarife do Instituto !Profissional Orsina 
da Fonseca, aos dous funccionarios ele igual categoria do;,! 
InstiLtÚo:S Ferreira Vianna e João Alfredo (corn 1)w·ece1· con
trario ela Cormnissão de Constituição, n. 299, de 1921); 

Discussão unica . do ·véto do Prefeito, n. 46, de 19:21, á 
rcsoll.wão do Conselho Municipal que concede aos funccio
narios· municipaes e aos· operarios, mensalistas e diarias, 
jomaleiros e serventes, uma .graLil'icacão esvecial (com pa
?'ece1' {avo1·avel da Cornmissão de Constituição, n •. 242, 
de .f 92.f); 

Discussão unica do véto do Prefeito, n. 51, de .1021, á 
rcsoluç:ão do Conselho Municipal, que manda pagar a Acylin•J 
da CosLa Jacq:Ues, ·,porteiro addido elo Pedagogium, a quantin. 
que· menciona, como auxílio de aluguel ·de casa (com pa1·ccc1~ 
favoravel d,a Comrnissão de ConstUuiçáo, n. 284, de 19211)·. 

Levanta-se a sessão ás 16 horas e 45 minutos. 
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Hl" S.8SS<l0, J~i\1 ·1 rDE OU'l'UBRO DJi: i·0·2L 

l•Jlgi:iliJ.I!:NGlA JJOS SHS. A. AZEJH;EDO, VlCE-PHESlDl~N'l'E, E ·A13UMS 
~;, 

NEVES, 2" SECRETARIO 

A'~ 13 -1/2 llorus abre-se a sessão, a que concorrenr o::; 
Srs. A. Aze!'cdo, Abdias Neves, Hermeneg-ildo de Morac!:-i, 
Si!vel'io Nery, Lopes Gou(Ja!Yes, Laura Sodré, Justo Cher
mont., Costa H.odrif!lues, Benjamin Barroso, Eloy de Souz-a, 
Antonio Massa, Venancio Neiva, Mano·el J3orba, Euse:bio de 
Andrade, Siqueira de Menezes, Bernardino Monteiro, Jero
nymQ Monteiro, Marcmo de Lacerda, Paulo de Frontin, 
Sampaio Corrêa, Irineu 1\iachado, Bernardo 1\i·onteiro, Al
:I'I·edo E!Hs, José Murtinho, Ped:r:o• Celestino, Carlos rCaval
v·:.mti, Generoso Marques, Laura 1\iüller, Vidal Ramos, Felippe 
Schmidt e Vespucio de Abreu (31) . · 

Deixam de comparecer com causa · j usLificada · os Srs. 
C unha Pedrosa, Mendonç~ .Martins, Alexandrino de A.lerwm·, 
Inclio do Brasil, Godofredo Vianna, José Euzebio, Felix Pa
checo, Antonino Freire, .João 'l'homé, Francisco Sá, .João Lyra, 
'.l'obias Monteiro, Carneiro da Cunha, Rosa e Silva, Araujo 
Gúes, Oliveira Valladão, Gonçalo Rollemberg, Antonio Moniz, 
Moniz S.odré, Ruy Barbosa, Nilo Peçanha, Modesto Leal, Mi
guel rle. Carvalho, R.aul Soares, Francisco Salles, Adolpho 
Gordo, Alvaro de Carvalho, Ramos- Caiado, Xavier da Silva, 
Soares dos Santos e Carlos Barbosa. (31) 

E' lida. posta em discussão, e sem reclamação approvada 
a acta da s·essilo anterior. 

O Sr. 2" Secretario (se?·v·indo de -1") dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr: MinistL'O da Justiça c Negocias Interior·es; ro

mettendo clous dos autographos da resolu(.lão legislativa, pu
blicada, que pt·oroga a actual se~:~sãu do Congresso N~cional 
até o dia. 3 de novembro do corl'ente anuo. - Arc'hive-se um 
dos autographos e rer:netta-se o .outro á Gamara dos Depu-
tados. - · 

Do Sr. i\iinisLro das Jlelações Exteriores, enviando dous 
dos autogTaphos da_ r~solução _legislativa, s~n~cionada,_ q~e 
approva a Convençao Internac10nal · de Polw1a Vetermar1a, 

. assignada em l\ion:tevicléo, cnLre o Bra.s~l, o Uruguay, a Ar-, 
gentina, o Chile c o Paragua~· .. ;- Arc'b~vec.se um dos autogra-. 
phos e remetta-se o outro a Gamara uos. Deputados . 

Do Sr. Prefeilo do Districto Federal, r'emettendo as razões 
dos vélos que opp-oz ás seguintes resoluções do Conselho Mu-
nicipal: · -

· Regulando as condições de nomeação dos au.....-:iliares do 
expediente do Matadouro de Santa Cruz, segundo o que es
tabelece; 
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PermiLLindo :J, dct·t·.u.l.mda nus lr~t·renu:; Jlureslaes lJUl'i.L ll 
l':.tbrleo dL• i:urttl.lusLivcl uLL liUL'a eu!Lut·u. e dandu ouLras [H'r)vl-
drJucias, --- .\.' Cummissuu de Gtmslilulvti.u. · 

.Du ;:.:1·, Het·euhuto de Souza r) ouLru, clit·eeLure:; da t;udr~
dade Roet:orros nos .NecessiLn,clos, <:ommutt ieando a iu:;Lallar~ã:.~ 
dL\S:;a a:;·~ueia(;ão e a eleição ·Lia respecLlva direeLot'iu. ·- Jn-
telrudu, · 

HequerilnenLos: 

.. Du St·. .J utié da Cu:;La. Yast:unel!llu:::, all'ures rui'urwudn du 
J~xet'cit.ci e alrnoxn.rit'c do HosplLal i\J iliLar du Pul'i.u ..:\.ll:gt·e, 
tooliciLaHdo urna providencia 110 settLiclo de poder continuar a 
recebr)t' u ::;eu soldo e o tu u::; veneirueuLos do earg·o que aeLua l
mente exeree. - A' Cummissão ele l\larlnha e Guet•ra, 

Do Sr._ Lu iz H.amos de Sú, fazendo alg·umas cousidLH't~(;õe::; 
sobre u provosi\;Üo que regula a locw.;ão ele preclios e chamall
do a aLLenç;iio ela respecth'a Commissão para os, escla,eeeimeu
tos ronstanLes llo mesmo requerimenLo. _.::: A' Commissão de 
.. lustiça e Legislação. 

Telegra,mrnas: 

Do St·~ Haul l\Iaclmdu. Vlee-l're::;ideule du E:,olnrlu do ,\la
runllãu, cuuununieando tei· <iSSumlclo o éxercicio do t:Ul';:l'o de 
.l'resitlenLc, durante a liconça elo Sr. Dr. Urbano Santos. --
1nLeiraclo. · 

Do Centt·u Academico Nacionalista, coavida,ndo o Senado 
para assistir d() Palacio Monroe ti passagem do · prest.it.o de 
estudantes em hornenag·ern a Portugal. - Inteirado; · 

O Sr. 3• Secretario (servindo de 2•) declara que não ha 
pareceres. 

O H.DEl\1 DO DlA 

O Sr. Presidente - Não havendo numel'o para. as v o I a
!:ües constantes da.· ordem do' dia, passa-se ú materia 9!11 
debate. 

CHlWlTO (l,\HA A CENTP.AC DO BHASIJJ 

:3" diseu~~úo. da proposi(~ãn da Gamara dos Deput,adu,; 
n. :32, de J.912J, que abre, pelo 1\finist.erio ôa Viação e Obras 
.Publicas. ·o credito de 1 G. 900 :000$, supplementar á verba ti". 
n. I - ·Estrada de Ferro Central elo Brasil ....:... destinado :i 
clespezas com combust.ivel, lubrificante, estopa, etc. 

O Sr. Irineu Machado ( *) - ·sl'. Presidente, trata-se do 
maior ele todos os· creditos solic.Hn,dos este anno, pelo (~o
verno, ao Congresso. Eu pediria ::t V. FJx., que m~ ~m·iasse 

'(*) Este discurso não foi revisLo pelo orador'. 
' ., 

· .. 
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u uutogrupho dessa propo::;i~:.fíu, com a mensagem do Governo, 
vorque a questão de data, Lem, no caso, certa iinpol'Lunciu. 
(O urado1· rJ sat'is(cilo.) ,, 

Sr. Presidente, não encontro uq ui, en Lro os Los papo.is, a 
mensagem de que trata o parecer. Eu pediria novu,mauLe a 
V. Ex., que m'a enviasse. 

Diz a Commissão o seguinte : 

«A Commissão de Finanças, tendo tomado conheci
monto da proposição da Gamara do!:! Deputados, que 
a,utoriza· a abertu,ra do um credito de 1ü mil contos,· 
supplemenlar á verba, G•, do art. ~i da lei do orça
mento vigente, nada tem a oppor :"t approvaçfío, pelo 
Senado, da r·eferida proposição. 

O credito de que se trata, foi solicitado em men
sagem do Sr. ·Presidente ela Republica (nfío sei q uul a 
da La, nem encontro uc1 ui csLu, mensasem), lendo sido 
justificada a sua necessidade em exposição de motivos 
apresentada pelo Sr. Ministro ela Viação c Obras Pu~ 
l.Jlicas da qu·al constn.: 

1", que a Estrada de Ferro GenLral do Brasil assu
rniu compromissos paro. a acquisição, alé novembro do 
u1111o corrente, de 185. 623 tonelada,s de carvão ameri
cano e de 20:500 toneladas de oleo eombustivel, nas 
impol'lancias de 3. 5.09. 83·0 do lares e 124. {)QO libras; 

zn, que, além dessas impol'tancias, ha ainda, a con
siderar 393.707 dolares, relativos ás despezus de com~ 
bustivel da mesma esLrada du.ran.te o mez de. dezembro 
proximo». 

\ 

Da leitura. desses itens se verifica que se trata de um 
credito supplementar para o resto do exerci cio. Vejamos a 
:ma origem. (Lê:) 

«Que, em consequencia, o cornpromisso total as
sumido o a assumir pela Estrada do Ferro Con.Ll·al do 
Bru,sil para compra de cu'mbustivcl no mmo corronLe, . 
atting·irú a 3. 093. 54.ü dolàres e 124.000 libras». 

'l'rata-se, p-ortanto, de satisfazer compromissos já assu
midos c de um pedido ele credito supplementar para a satis
fação do compromissos a, assumir. 

Pódc ser ·concedido um credito supplementar para satis
fazer compromissos a assumir? 

· <'Atei 3G de abril ultimo, já haviam sido pagos pela 
esLracla 12 .166:604$209, seja cm liqUidação dos corn
prornissos alludidos, seja pela acquisic.ão de lenha, car
vão nacional, cstopa., graxa, oleo, lubrificante, etc. 

5", que tendo sido de Sü. 000 :OOü$ a doLação orça
monlaria, o, saldo cxisLente em 30 de abril .passado era 
de '17. 833.:335$730, insul'ficient:e. para as despczas .ainda 
a fazer, a partir de 1 de maio ultimo, despezas que de
. VCl1~ a.t.~ing1r a 33. 590:990$373, assim dis.t!'ibuido.§!. ~ 

,.,.T•,;I, ' •,• "~ , .. ,, ,•, '• 
. ! ' . • 

.· 

.. 



!,,' 
·1',' 

, ... 

.... 

• • 

":i .. 

D 

' 

81 

Sr. Prc:side;1te, y~ '\'. ~X!. que a causa deste crcdilo sup- , 
plementar (;) a msmfwwnc1a de verba proveniente da eleva- : 
ção do preço do dottar o c! a libra. 

Sendo assim, escre'VG o RelaLOL': 
«Deduzindo-se dp vaior das despozas ainda a cffcctuar o 

::aldo de 17.833:335$731, existente em 3Qo de abril, verifi
ca-se que o excesso das -r!espezas sobre a dotação orcamenta
ria aLtingirã até 31 ele dezembro deste anno, a Hí.75i :<554.$;6.1.2.)> 

O :proprio llo1aLrJr confessa que arredondou o total do cre
dito, accrescentando-lhe a rpeque.na margem do 24:~ :1QOO$, des
peza provavcl, ainda a prever, c o credito de 16.000:00ü$, com 
o in Lu i to ele, diz ellc, occorrer a qualquer imprevisto. 

Concedem-se creditas supplcmentarcs pm·a oecorl'Cl' a 
imprevistos '? 

OuLra qúeslão. Diz o 8" item do parecer do honrado Re
lator que a baixa. dl! cambio é a causa unica da insufi'icie.n
cia da dolação orçamentaria calculada para o prO,\.\() de 8$ por· 
dollar, por isso, o~::wtamenre, é que solicHou a mensagem . 

Se nõs verif-icarmos que o dollar subiu, reairnenLe verifi
caremos que u dotação orçamenLal'ia é insui'ficiente. Mas, o 
honr·aclo ItelaLl!r, cuJo pareeer é de 27 de ;i ui h o deste anuo. 
Jez o seu calaulo quando o dolhn· estava a mais de '91$, em 
uma ópoea c! e quéda vcdiginosa do cambio. J'ú a cifra de. 
:L6.000 :000$, era excessiva, na confissã.o do proprio honrado He
l:~tor que encontrou uma margem a mais ele 242:000$. Mas. 
se atLendel'mos a que se Lrata ele doLação orçamcnLaria, de 
dotação sup·plemcuLar IJ<u·a todo o 1·esLo d'o exercicio c que o 
cloll'ar já abaixou, predsamos recLii'icar os calculas. 

· · Eividentemente, não podemos votar um tol.al de credito 
ele 16.0001 :OOOi$, J(L com urr1 exc.csso confessado Jci'c 2lt2 :,000$, cal

·. culand.o-se a dií'l'erença cambial com uma laxa mu it.o mais 
elevada do que l'Oalmcp.tc, em tudo o cxcrcleio, ella será. 

Se neste momento, Sr. ;presidente, h ou v esse nume1·o ua 
Casa,,~vara lvotafiÕes, .cu me limitaria a requerer a volta :.'L 

Corr;missão de Finanças para rcctificaçlfio rio calculo. porQUL' 
parece-me que não é licito mantermos agora um tótal cal
culado· sobre um preço do clollar c ele lib1·a qnc já não são 
os mesmos de julho. Precisamos verificar as datas da men
sagem, a do projecto da Gamara c a do parecer da. C'ommissão . 
de. Finanças do Senado, para de 11m eorto modo cfl'ectuarmo.~ 
uma revisão no calculo, que dí11lintw, eomr.1 não l)Úd0 deixal' 
de diminuir. a cifra de '16 mil enulus. 

i.\fas o honrado Relator ~~ no\.avet engenheiro. de grnnd•.! 
capaciclaclc ·profissional, e, üléril, disso, hahil 1nathematico e 
dos mais habcis, i'ará a recUi'icaçã.o nccessariu calculando o 
cambio com as taxas médias, f.omando 'flOr ha.,:e essas taxas 
e. fazendo uma dedução que, espero. set•á consldoravel, !.ai-
vez de alguris milhares de contos. · . 

Em Lodo o·cai!ió, basta a circumstanciá ele se confessar 1111 

parecer cru.e o calculo do cr·eclito. com ·.o cambio daq•uel!a 
época,· serJa. qe' 15~157 contos; e ele ~aver, porLanlo, ttm excesso 
de cl'edilo. po1s o total é ele 16 11111 contos, englobando-se a 
margem mais de 240 conLos de ré is. 
. 'ora, entendendo eu· que nã.o podemos dar ao IPoger Exc • 

cutivo mal't;em dessa natureza; entendendo eu que nao pode
mos dar o total de um. Cl'edito pelo calculo maximo. do ma- · 
ximo d'a taxa cambial, que já não é a mesma nos quatro ulti·· 
mos mete! do anno; entendendo eu ·que é da naturzea do:~ 

S .•. - Vol. :vz.. 6 
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crediLos supplementares servirem para occorrer a ··despezas 
imprl?lvisLas, c não havendo na casa o quorum uecessario para 
a a.pprovacão de um requerimento, só tenho um meio reg"i
menLal: o de :formular urna emenda reduc~iva do credito para 
que assin.t emendada :volte a proposição a ser submeLL'ida :.í 
inconLesLa v e! capacida·d·e do nosso honrado colleg·a, Sr. Sam
paio Correa, c a vruclencia e sabedoria da Commissão de JT'i
nanças. 

Vou enviar ú mesa a minha emenda. 
Era o que tinha a dizer. (llluil'o bern; 'fnttüo bem._) 
O Sr. Sampaio Corrê a ( *) - Sr. Presidente, ag·uardei 

que fossem apresentadas ao Senado as considera~tões produ
zidas pelo meu honrado companheiro de bancada, sem apar
tear, mas não àguardarei que a emenua yor S. lEix. formulada 
cheg'Ue ao conhecimento da Commissao d.e Finanças, para 
logo sobre essa emenda emittir o meu parecer, mostrando 
a S. Ex ... 

O Sn. In.rNEU MACHADO - Esse acto de. V. Ex. não tem 
cabimento. A proposição emendada deve voltar :.í Commissão. 

O SR. SAMPAIO CoRRÊA- ... que, ·o parecer por mim ela
borado attende em absoluto ás necessidades da Estrada 9-e 
Ferro Central do Brasil e não póde ser impugnado da fórl,lla 
por que o foi com as considerações por S. Ex. apresentadas. 

Recordo-me, Sr. Presidente, e permitta-me o meu nobre 
collega que recorde esse facto, que, ao apresentar o meu .pa
recer, · delle solicitou vista o meu honrado .companheiro de 
bancada; após cerca de um mez, si me não falha a memoria, 
S. Ex. o trouxe com a sua assignatura. ' 

O SR. IRINEU MACHADO - Para acceder á gentileza do 
seu collega. 

O SR. SAMPAIO ·OoRRÊA - Eu não sabia que V. Ex. o 
tinha assignado para attender a pedido que lhe fôra feito. 

O Sn. IRINEU MACHADO -· Naturalmente~ deve-se ter a 
maior consideração com as gentilezas dós amigos. 

0 SR SAMPAIO 0oRR:Ü:A - Não sabia. si tinha OU não ti
nha dado a sua assignatura ao parecer para attender a soli-
citações. Conto .o facto como · elle se passou. . . · 

O SR. ImNEU MACHADO - Aliás, me reservei para corri-
gil-o na 3a discussão. · . · 

O SR. 1SAMPAIO OORR:êA -· ... porque .da assignatura de 
S. Ex. ao parecer, só poderia suppor que com. elle V. Ex. 
havia concordado por completo. 

O SR. IRINEU MACHADO - Reservando-me para emendai-o 
em 3a disc~s~ão. · -

O Sn. SAMPAIO CORRÊA - Preliminarmente, Sr. P!·esi
de:qte, .o parecer resume a exposição de motivos feita pelo 
Sr. Ministro ~a Viação e Obras Publicas, ,justificando. n. aber-
tura do credr to . · 

De modo que não é o Relator quem diz que. ha um ex
cesso .de 24.2 contos e fracção,. ep.tre. o calcul,o feito de despe
zas · amda a effectuar pelo Mrmsterro da V1ação e o credito 

( *) Não foi revisto pelo orador: 
i 
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solicitado. e~n Mensagem. do SL'. Pl'csidcntc da B.opubliuu. U 
llJlator llrn;Lou-sc a ass1g-nalat· o facto que consta da exposi
~mo de 1110L1vos que auompauhou a mensagem presidencial. 

Ol'a, SI'. Presidente. eu posso cxhibir ao Senado o es
tudo . feito. na E:sll'ada de Fol'l'o Central do Brasil pela l'e
spectJva cl!rect.orra. o que deu logm· <"t solicitação do credito no 
o.t·c;amcnto ~r:~lmat·w de despezas para a uequisição de combus
Lrvel c lubrrflcanlc durante o mmo col'rente naquella Estrada . 

Este saldo demonstrava a necessidade de uma despeza 
de cerca de 30 mil contos de l't~is. correspondente á acquisi
ção ele :ISO mil toneladas de ual'vão. 30 mil toneladas de oleo 
combustivo! e L 000.000 de toneladas de lenha e 1. 300.000 
toneladas de oleo lubrificante, matoriaes esses que, salvo a 
lenha, são adquiridos no· cstl'ang·eiro e que, por isso inesmo, 
foram calculados, na previsão orçamentaria, ào cambio vig·o
mnte na época em que a previsão foi feita. 

O SH. IruNEu MACHADO· - E o pagamento, quando for 
cl'fectuado será ao cambio da previsão ? 

O SR. SAl.VlPAIO · CORBJ~A - Queira V. JTix. ouvir-me com 
a mesma aLtenção com que o ouvi, não interr,ompendo a mi
nha exposição, finda ·a qual estarei prompto a responder a 
todas as objecções de V. Ex. · 

:E:sta pl'evisão l'oi feita, admHtindo-se, na época em que 
foi l'ealizada, segundo informa a exposição de motivos, que . 
o carvão, bem como os oleos lubrificantes e, assim, os oleos 
combustíveis fossem pagos pelo Governo a um cambio cor
t·espondente, em média, ao valor de 4$ por dollar . 

Da directoria da Estrada de Ferro Central do Brasil, cum
prindo o meu devol', antes de cmittir parecer sobre o m•edito 
solicitado, obtive as seguintes informações: o carvão adqui
rido durante o anuo corrente por conta do credito concedido 
na lei do orç:amento, credito aberto na previsão de um cam
lJio correspondente ao . valor de 4$ por dollar, foi de facto 
pago, até a data ém que as informações foram prestadas, até 
30 de abril de 1921, sempre a mais de 6$ por dollar. 

. Mais ainda, Sr. Presidente. O parecer por mim elabo
rado tem a data de 2'1 de julho deste anuo, a proposição sub
mettida ao estudo da Commissão de Finanças foi votada na 
outra Casa do Congresso, á qual foi dirigida a mensagem do 
Sr. Presidente da Republica, e o cambio em vigor na occasião 
em que a mensagem foi redigida, et·a inferior ao de 9$,. a 
que attingiu ultedormente. 

Tudo fazia crer, portanto, que o calculo de ·16 mil contos, 
feito~na Estrada de ;l'"'crro Central do Brasil, na base de um 
cambio· menor que o cíue estava cm vigor na data do parecer, 
não fosse exacto, llavendo necessida:de ·de despender maior 
somma em papel. . · 

· Por tal motivo, o Relator acceitou como bôas, como ver
dadeiras, como exactas, como não podendo ser impugnadas. 
as info'rmações que ·llw foram prestadas pela directoria da 
Estrada de Ferro Central do Brasil e que peço a V. Ex. que 
consinta incluir no Jneu. discurso; para ser com elle publicado. 

De facto, o orçamento foi organizado para a previsão de 
um ·consumt) de ·180 mil toneladas de carvão; mas o consu
mo realizado ·até maio ultimo, na Estrada de Ferro Central, 
permittm :1 c~redoria claque~la empreza publica de viação 
concluir que esse eonsumo serra elevado, dt1rante esU., anno, a 

' •-·: 
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cerca de 185 mil toneladas, havendo, portanto, uma differeu
ça, a cobrir, de 5 mil toneladas, por conta de um accrescimo 
de consumo, além da differença de cambio •. 
. . Está, por consequencia, perfeitamente justificado o pe
dido constante da mensagem. 

0 SR. ELOY DE SoUZA.,.- Apoiado: 

O SR. SAMPAtO CORR:ll:A - Mas, Sr. Presidente, o meu 
honrado companheiro de bancada estranha. que o credito so
licitado, de 16 mil contos, exceda de 200 e tantos contos de 
ré is i'L previsão ou ao calculo feito. · 

Não vejo o que oxtranhar. Bastaria que o cambio desiesso 
um pouco mais, como. de facto elle desceu ·a partir da data 
da mensagem, para que mesú1o o excesso não bastasse Eara 
cobrir a differença que se houvesse então de verificar. Esta 
diff~rença existiu para o c.ambio da data da. mensagem, e, 
como o cambio ainda baixou a partir dessa data, momento 
holive em que o exc~?>sso solicitado não teria chegado .oara 
as despesas a effectuar. 

Não ten_!).a illusões. o Senado. Possível é que, reduzindo 
a importancm a conceder como credito supplementar ao Go
ve-rno,. possível é que ainda haja excesso,. porque o cambio 
poderá subir dagui até o momento em que os pagamentos 
venham a ser effectuados, assim como hypoLhese contraria 
f..ambem se póde realizar. . . ' 

O SR. IRINEU MACHADO - Como é que se conceclem ore
ditos supplementares dessa natureza?! Votem-se dous ou tres, 
mas não se vote um de mais. 

O SR. SAMPAIO CORREIA- Chegarei a este ponto. 
· Trata-se- de uina previsão, como fazemos . ordinaria e 
commumente sempre que se elabora um orçamento qualquer. 
Cuida-se de prever despezas e, para prevel-as, admiUe-se de
term).nada hypoLhese, que póde ser :verificada ou póde deixâr 
d~:. ser verificada, posterior1nenfe, na pratica .. 

O SR. Er;.oy DE. SouzA- E' por isso que o Governo· com
pra sempre· mais caro, por preços mais elevados. 

O SR. SAMPAIO COREIA-- E', para.impedir a repetição de 
creditas successivamente, que se procura sempre collocar, 
aqucj'le que avalia as despezas a effectuar, na hypot11ese · mais 

· desfavoravel. .lVfas, perguntarei eu ao Senado: Se o Congresso 
d0tar o Poder Executivo de autorização para .despender 16 
mil contos de réis em pag·amento d·e · combustivel adquirido 
p:!·ra.· a Estrada. de Ferro· Central,. impõe-lhe ao Governo a oori
ga~tão de despender esses 16 mil contos? Evidentemente; 'flão. 
O Governo berá que queimar, em qualquer:" hypothese, de re'
cluzír, em qualquer caso, o mesmo .. numero de toneladas de 
carvão, deverá adquirir cada tonelada pe1a mesmn. importancia· 
em. moeda estrangeira;· .deverá redl:tzir· .esta moeda,. estrangei-. 
ra a moeda nacional,. ao· cambio~ vigorante· no dia do· paga-. 
menta; segundo esUpttl,;:L o nosso l!lodigo Comme'l'ciçtl. E'· pos:.. 
~wel,: p,ois, que tanto exista saldo como ·deficit O facto de darmos 
1u.na dotação ·não i-!11porta na obrigatoriedade da despeza de 
loda a verba ·concedida,. ' · · . . · . · 

. -Aliás, é ·isLo ·O que fazemos. annuhlm.ente. 
· . :o. credi.to · é.: supplemenLar. 1\fas, · supplementar, de 'que 

S:r:s. Senadores? · ....... 
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. Credito suppl~~cnLar de uma verba. que não foi detet:
mmuda com cxacLiduo, porque o não pod1a ser, de uma dota
ção que, quando foi votada pelo Congresso na lei do orça
mento, cada um de nós sabia podia ser insufficiente ou exces
siva, conforme a taxa do cambio. 

A situação, pol'Lanto, é a mesma que era quando foi 
votado o orçamento g·eral da Hepublica para o exercício cor
rente.· 

Não se trata, no caso, ele dar credito ao Governo· para 
pagamento de clespE'za jú ofi'ectuada, 1nas de clespezas a 
e:ff'ectuar, na previsão que o cambio contitnue a ser - como 
tem sido infelizmente - desfavoravel ab paiz. 

E :foi para melhor prever, impedindo difficuldad•l?s de 
trafego decorrentes de um abastecimento nf~o n.ormal do 
combustivo! inclispensavel, que o Governo, muito ~abia . e pa
trioticamente, no caso, soliciLou do Cong.resso autorização 
para a abertura do credito de que se trata. 

São estas Sr. Presidente, us explicaçõfls qnc o relator 
devia ao, SenadQ. 

O SR. ELOY DE SouzA -. Compl~tas. 
O SR. SAMI?ÁIO CORREIA - SttO as expHcaçõe'S que. repro

duzirei em parecer qnanclo houver de tomar conhecimento ela 
emenda a que alludiu o illustre representante do Districto 
J?edeTal. 

Antecipei, portanto, a minha opinião ·e tenho concluldo .. 
(Muito bem; muito bern.) 

\ 
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Quadro a que se refere S. Ex. no seu discurso: 
Estrada de Ferro Central elo Brasil - Exerciclo de 19H - Relação 

. 

. 

Foi·nocodores 

. 
Car1!ÜO americano . 

Companhia Nacional de Na-
vegaçü.o Costeira ......••• 

Idem . ...................... 
)) ..................... 
)) ....................... 
)) .................. -... 
)) ....................... 
)) ...................... 
)) ..................... 
)) ..................... 

Tichud P. '}fon roe ....... 
Rhe Brasilian Coat-C." Lt.d •• 
A mesma . ................. 
A mesma ............. ~ .... 

Legnitc 

Companhia. Norte Paulista 
.. de Com busti vel. ........ . 

Olco comlwstivcl 

Anglo i\Ic:Jcan Petroleum 
Company Ltd .......••••. 

A mesma ................. . 
A m:csm~a . ................. . 

Olcos lubrificantes 

Borlido .Maia & Comp •..••• 
Os mesmos . ................ . 
Os mesnlos ............... . 
Fonseca Almeida & Comp ••• 

Carvão nacional 

Companhia Brasileira de 
Transportes ••••••.•..•••• 

"' I:J) o ... ... 
§ 
o 

"' "' = ~ 

----
-
------
-. -
-

o,s• ... 1:: o c: o 
:::os 
:; 2 "' := ::::1 e:o 

<:JCil o o 00 

Cl) "' "' ·- ... go"'o c. '"O c. .... 
~· 

' 

Gj n. () 
)) :LO 
)) Hi 

c; n. :1 
)) 2 
}) 4 
)) ;{ 
)) ;; 
)) I) 

G/ n. 1 
)) :; 
)) \) 
)l H 

G/ n. Hi 

I 
G/ n. 1 

l) 3 
)J ·! ol 

C/s-107 a 1:10 
c; w2 

l) :ti:l 
)) 19:1 

Gf n. 7 

o 
"::l 

"' ::; ...., 
c: 
" = Cl 

Ks. 
2.783.562 
2.087.671 
2.087.671 
.5.70Ui59 
4.034.971 
5.769.?H2 
2.:113.4!!8 

918.488 
7.703.512 
?j. 0:10. O!J:O 
:~. 007.406 
1.127.777 
1.127. 777 

43 ,1~73 .434 

Ks. 
:1. O:l \J :290 

Ks. 
2.500.000 
2.500.000 
2.500.000 

7.500.000 

Lits. 
50.94() 

· · 3G. 585 
. 1ü2.2i 

il6. tÍ:73 

292.281 

Rs. 

2.!H1.3.00 

I 

' 

. 

:14' 60 
:14,00 
:14,60 
:18,25 
35,00 
33,50 
35,00 
33,50 
33,50 
27,00 
27,00 
27,00 
27,00 

Liquido 
7,002 

3fi,OO 
35,00 
35,00 

0,20,49 
0,11, 75 
O ,H, iii 

' 

' 

/ 

' ' 

.. 
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N. :L 

do combustivo! c despezas cor1•elatas pagos até 30 do abt•il de 192! 

Importancin. em 
dollares 

. 

40.000,00 
30.000.00 
30.000,00 

:102.400,00 
139.000,00 
:190. 23'~,oo 
72.807.18 
30.28(,,78 

2!jq .• 003. 60 
:133.272,00 
so. o·:o. oo 
30.000,00 
30.000,00 

:l. :162.002, 46 

7.137,77 
' 

•, 

87.500,00 
87.500,00 
87.500,00 

262.500,00 
.. 

:l:l. 663' 23 ' 25 . 
4.298,73,75 

:19.067 ,!j(,, 75 
-

35. 034r52, 04 

-

Taxa do conver
são que set•vi u 
ele base para o 
pagamento em 
moeda nacional 

7$155 
7$345 
7$306 
6$6\12 
6$692 
6S692 
6$t:i92 
6$692 
6$692 
6$6!j,6 
6S75ti 
7S34ij 
7$396 

' 7S396 
. 

6~395 
6$1)(,6 
7~310 

7$341.i 
7$345 
9$396. -

I 

-

-
--
-
-
-· -
-
-
- . 
-
-
-

-

. 

'• ' 

-- " 

-

---
; 1$250 

:L$250 

105$000 

Tmportancia 
em moeda. 
nacional 

286:290$000 
220:350$000 
221:880$000 
685:260$800 
930:188Sil00 

1.273:051$950 
1.~:87: 225S650 
202:6t:i5$74,7 

1. 699: 792S09:l 
885:725$7!2 
540:400$000 
220:350$000 
221:880$000 

7.874:096$950 

Liquido 
51:567$800 

n59:562S500 
58:1:525$000 
639:625$000 

L 780:712$500 

85:703$:1.89 
31 574$227 

iU:023S58i 
4!j: 591$250 

303:892$24:7 
.. - --

263:686$500 

;·.· 

·•·," 
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Fornecedores 
Especie e numero do 

documento pa'ra paga
mento 

... 

Lenha 

José Jorge Primo •.•••.••.•••..•••.. Palmyra...... C/ n. 2i2 
Joaguim AI ves Nogueira ..... ~ ...•.. Palmyra... .• C/ n. :.lla 
Manoel de .Macedo Sobrinho ..... , ... Lafayette.... C/ n. 247 
Francisco Mangualde Junior ........ Palmyr·a.... C/ n. 2.J:O 
José Cor·rCa do Figueiredo .......... Lalayette.... C/ n. 24..S 
Luiz Francisco de Morae.;; ........... Laf:tyette... . C/ n. 260 
Deocleciano de Souza Ameno ....... Lafayette.... C/ n. 2G:1 
M. Lopes da Silva & Comp .......... Srto Diogo... C/208, 216, 217 c 232 
Os mesmos ........................ Bat•r·a....... C/:l·~S e 209 
Os mesmos ........................ Cacboeit·a ... C/Hi7 a i59,2:11,~2;j e25ô 
Os mesmos ......................... J:warehy .... C/147, :lMJ, :l10, 224 o 255 
Os mesmos; ....................... Not•t:e....... C/:144 e :146 · 
Os mesmos ......................... Valença..... Cjq-1.. c 252 
C. · d F' . l ' C/1_,. ~"li' 1cero e 'Jgueu·eco ............... '·alença..... ~ /ó) c..,.) 
M •. Lopes da Silva & Com p. . • . . . . . . . Entt·c Rios. . C/2:15, 231, ~23 a 235 
Os mesmos ......................... Norte .... .'.. C/253, 254, 222 c 223 
Cicero do Figucit•edo ............... A. Maia..... . C/220 
1\I. Lopes da Silva & Comp •......... Belém .. , • • . C/'162 

-Descarga e despe::as accessorias 
de carvão 

Companhia Nacional ·de Navegação 
Costeira . •....................... 

Direitos, caes e descarga de oleo 
combustivet 

Anglo l\Iexican Pctroleum Company 
Ltd ...... ......................... . 

A mesma . ........... · ................ . 
A mesma . ................ ., ....•...... 

G/ n. 4 

G/ n. :1 
G/ n. 3 

G; n. :1:1 

Reca.pi 

Carvão amerJcatlO . ....... , ....................... · .. · . · · · •. · · . · · · • • 
Oleo combnsth•eL ••••.......•.................... · ·. · · · · · · · • • 
Legni te • .................................. · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · • · 
OleoS lttbrifi.cau tes .. ... · ................... · .................... . 

Carvé1o nacional ... .••...... , ... · •..•.......... · ...• · ... ·:. · •· ·.; 
Oleos lubrificantes ........... ·· .... · ............ · .... :···.-:.~····~ 
Lenha ............................. ..................•...•.... ~. 
·Descarga d.e carvão . ................ ~, ......... · · .· .. · · · • · · · · · ·. • · 
Descarga de oleo combm;tivel. . 1 .~ ............. • ... • .... • • • • • • ~ 

Segunda Secção de Contabilidade; 2 de agosto de 1921. "':"' Confere~._, 
,, ,.' I I ' ' ' ~ ' 
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"' s 'O ·- c::lep .... 
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Çl ~~-

u 

ma 
1..700 -
7.ü24 -

!i02 -
1). 039 -

:lO. 328 -
927 -

1),387 -!).801. -
10.628 -
/18.922 -
')') ''84 .... _. óJ • -
16.757 -
5.053 -
4.:16'i -

24.5:13 -
15.31)9 -

51.7 -
13.272 -

204.694 -
. 

Kilos 
s/ 26. 24:1. 5 30 -

Kilos 
s/ 2.suo.ooo 
sf 2.500.010 -
sf 2~500.000 -

7.5UO.OOO ·-

tula~ão 
43.4 73.43 ldlos 
7.500.000 )) 
:1.010.290 )) 

255.808 litros 

2.5:1.1.300 kilos 
35.473 li,ros 

204.694: ms . 
·s;- 26.24:1.530 kilos 
s/- 7.500.000 " 

..... 
e:Q)mle6 I I . 

.... Q) 

.~ !!! o = CI:S ~ Q)•.-4 c= o-
oce ua'..Q~ ~ =e~ c:;_ Q 0.. c Importanein cm ~o 
~- 0 o 000 ooce o c·-,. ..... o moeda nacio-'1::)<!><.:> =~~ ~ IC'! 0 ......: "' Q)"' o t/J ·:-- clj - C) o '1::) c nal c::.s C'd:....i:;...~o_. 
SQ) >oi!~Q:l~=r-1~ --e-:~ ..... ~ .. Clt -=- gj-o-o 

..... o 

- - 7$1.50 1. 2: 62oSOOO 
- - 7$100 54: -130$1l00 
- - 5$400 2:71US800 
- - 7$300 I 41:164$700 
- -. 5S450 36:28iSuOO 
- - 551!40 5: 0'*2$ll80 
- _..... 55870 37:401$690 c - - 9$000 88:2095000 
-- - 9$000 05:6525000 
- - !l$670 'k24:1ti3S740 
- - • 85540 i 9 2:8675360 
- - 9SOOO ·150:813$000 
- - 9$000 45:1177$000 
- - .· 9$000 37:4855000 
- - 8$500 208:3605500 
- - 9.)000 :1:37:7815000 
- - :1.0$000 5:687$000 
- - :t.0$8JO 143:337$600 

- -·· - 1.739:278$1.70 

(Média) 
- - 4$385 

- - 5$000 - - 5$000 
! 

- - 5SJOO 

S 1.1.62.002,46 7.874:969S9:io s 2ó2.~00.00 1.780:7125500 s· 1.:1.37, 77 51: :.67SSdo 
. s 35.034.52,04 258:300$997 

----:--::-::-::--::-::-:--::::-:-=: s :L.466.ôj4.75,04 9.965:55:15247 
263:6SôSf:iOO 
45: 591S21j0 

:1.. 739:2785 170 
:U5:057Sl02 
35:5005000 

:l2.iôô:6MS269 

. 

:1.:15:057$102 

"12:5065000 
12:500$100 
12: 5008 )1)0 
37:500$000 

.P~ Viann~, gu~rda-livros.- bfora:" Valente, 3" esoripturario, 
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Vôm :.'i mesa, são lidas, apoiadas e l)Ostas em discussão as 
sPgu inte.s 

l~MENDAS 

Ilcduza-so n total do Ct'ecliLo a 12.000:000$000. 
'· Sala das sessücs, q de out.nbro de 1921. - b·inett Ma-

chaclo. · , 

Si não fOr acceiLa a emenda anLerior, rechna-sc o credito 
a 15.757:65q$612. 

Sala das sessüc.~. " rle oul.ubro rle 192'l. - /?•inen Jlia-
charlo. · 

O Sr. Presidente - Em virtude das emendas apresenta
elas, fica suspensa a discussão para. ser ouvida _a Commi.s.são . 

r de Finanças. 

,J. .• 

CREDITOS PARA SOT ... DOS DE PRAÇAS DO ·EXERCITO 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. ~5, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Guerra, o cre
(fiLo snpplcmentar de 1.01 :766$800, :í verba 9" «Soldos, eLapas 
c g·t·at.iJi eaçües das pmç.as, elo orgamen Lo vigente. 

:EnC"crJ'::tcl<L e adiada a voCaçfl.o. 

CREnJTO PARA PAGAMENTO AO SR. l"ERNANDO \v:ERNECK 

3" . discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 62, de 1921, que abre, pelo Ministerio ia Guerra, um cre
dito ele 3 :667$820', para pagamento de differença de venci
mentos. devida a Fernando· Loretti Werneck e outros, inspe
ctores de alumnos da Escola Militar. 

Encerrada e adiada a. votação . 

. EQTJIPARAÇÃ.O ng VENCTMiõJNTOS~ 

Disc.ussão unica do véto elo Prefeito, n. 28 de 1921, á 
resolução do Conselho Municipal equiparando os vencimento.s 
da escrinturaria almoxarife do Instituto Profissional· Orsina 
da Fonseca aos dos funccionarios de igual categoria do1s 
Institutos Fe:r:reira Vianna e João Alfredo. 

:Encerráda e adiada a votação. 

GrlATJFICAÇÃO , A EMPREGADOS MUNICll?AES 

· Discussão un.i_Ca do ?)(}to do Prefeito, n. 46, de 192i. á 
resolução do Cor.f.selho Municipal que conc'Bde aos funcc1o
narios municipacs c aos operarios, mensalistas e diaristas, 
,jornaleiros c serventes uma gratificação especial. 

I .·. , 

\. 
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O Sr. Paulo de Frouti·n (*)-Sr. Presidente, sou obrigado a 
tomue a palavra pura fallat· solwe o parecer da honrada Com
missão de ConstiLuição, rolaLivo u este m:to, pela cit·c.umstan
cia que nellc não são fornecidos todos os elementos ncccssa
rios a uma perfeita deliberação do Senado a respeito. 

O parecer encerra uma grave censura ao Conselho Mu
nicipal, ecnsura absolutamc!].te infundada. Diz eUe: 

~Mus, de ?Win·im·is non cn1•at p1•eto1·, quando S{l tem 
em vista, paru •Satisfação de compromissos pessoaes e 
hafe.io popula1·, onerar os cofres publicos, sem af;t.endcr 
iis snai:i condições ele capacidade c resist{lncia~. 

Este período envolve uma censura, ao Conselho Municipal, 
censura repito, que não tem base, que não +.em procedenc.ia., 
E não tem base e· nem proceclencia porque quem declara que 
os v-encimentos elos funccionarios municipaes são insufficien
tes é o proprio Prefeito, em sua mensagem quando escreveu: 

«Quando em ·fins elo anno passado me dirigi ao 
Conselho Municipal, solicitando sua aLtenção para o 
.iusLo pedido do runccionalismo opprimicJ.o por uma vi
da de restrlcçúes pecuniarias digna da consideração do 
pod~r _publico, accentuel que a lf:!i a yo_tar teria que se 
ap01ar tambem em qualquer rh~·posJçao nugmentanclo 
a .renda da mun1cipalidade». 

PorLanLo, quem reconheceu a iusufficiencia dess-es venci
mentos não foi o Conselho Municipal, maR o 0he:fe do Poder 
Executivo ·Munici.Pal .. 

S. Ex .. não tmha que dirigir mensagem alguma ao Con
selho Municipal sobre o caso. Podia mantér sua opinião e, 
ele accôrdo com ella, manifestar-se quando lhe foss{l solicitado 
qualquer augmento ou tambem quando tivesse de pronunciar
~·e sobre resolução neste· sentido. 

Tal não fez; -enviou simplesmente uma mensagem. 
O honrado Relator da Commissão declara que essa men

sagem comprehencle duas partes: uma relativa á despeza, e 
outra refere,nt-e á receita. E ::~;c.crescenta que,/ não tendo sido 
indicada a fonte donde ser tirada flSsa ree'liLa, ::; despeza não 
p6cle ser autorizada. · · .. 

Permitta-me S. Ex. que eu não c.oncorcle com esse fun
damenLo. A receita não é de iniciativa do Prefeito, mas sim
plesmente a- despeza. Portanto, quanto áquel~a parte, nada. 
podia fazer o Prefeito, por ser isto da competencia do Conse-
lho Municipal. . · 1 . · 

· · Convém observar mais que · um elos argumentos apr{)Sen
f.aclos nada mais representa do que um verãacleiro argumento 

,ad te?··ro·,·em: o de que o funccionalismo municipal consome 
3G. 40'0: 000$, ~nc!lu~ive ·DJSI grati:tnca~úes a,clclicionaes :e que, 
com esse augmento, essa·· despeza subiria a F mil e tantos 
contos, sem uma renda ·conveniente que acncllsse a essa d-es-
pMa. . 

· . · O honrado Relator da Commissão narccc que não leu com 
o d~viclo cuidado a. .resolução votada pêl,o Oon~elho. se S. Ex:., 

(') · Nã.o foi revisto pelo orador. 

' 

' 
' 

•. 
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I ivcsse PJ'e.;;Lado uttcnção ao final do ru·L. 1". que, talvm:, pola 
1~1ú im]H'essão no avulso, Livessp escapado ú ~ma perspicne ln, 
S. Ex. Ynri a que lá oestft dito: 

«sendo o pagamento da g·ratificação a que se rcre
J'c esta lei oeffectuado dumnte um anno e mensalmente 
c~orn os do.s vencimentos, diarias, salarios, mensalidades 
ou jornaes respectivos'>. 

Niíu 1\ proLanLo, uwa dr.speza annual. 
Niio ~+c trata de um augmento peJ•manenLe, que tenha (]e 

ser I'epctido ·Cm todos os exr.rcieios. '11rata-se, sim, de 1.i'rna 
graiiJ'ien\:fio nspccial, quL~ dur·m·ü. apenas um auno e que, 
portan lo, Umcf.o sido a.~'()ra tomada a reso-lu~,;ão af'fectan{]o os 
exei'cieios de. 1921-1.922, não Linha que estabelecer. ,reeeila 
corrrspnnden.Le, POl'que a fórmula para resolver a questito 
r~ r a. Pxactam ente, a que estú estabelecida no art.. !2°: «,Fica o 
Prefeif n aut.n1'izaclo a abl'ir os necessarios cr.editos. ·para 
attondr.•I' an pagamento ela clespcza de que· trata esta lei». 
Seria. J}Orfanto, uma operação de credito a ser executada, 
opol'a(:fi() CJsta. que, se a. lei ·fi v esse sido immediatamenlo · 
posta em vig-or, claria em cada exercicio um c~ediLo de 0.000 
ronlos. . 

Nfín ,; uma cousa tão extr.aordinaria assim, havendo a 
.insf.i(.'a da mlllsa sido l'Ceonhccida pelo proprio ··Prefeito do 
Distriel() Fecleral cm sua Mensagem ·dirigida ao IC'onsel:ho Mu
nicipaL uma despeza de cinco mil e tantos contos, distribuída 
em dous e:xercicios, metade em um e metade em outro. 

Parece-me, portanto. que houve uma confusão qu~ pro
'>"elu do suppôr..;:se que se tratava. de um augmento da venci
mentos. 

Si a Commissão, especialmente o honvado reiJator, illus
f.re representante do Amazonas, tivesse de facto de se pro
Tmnciar sobre um augmento permanente, de ... onze mil e 
tantos contos annuaes; duvida não teria em dar ao parecer 
ele S. Ex. o meu voto. não pelo fundamento do seu parecer, 
mas porque assim attenderia melhor os interesseB do. Di
stricto Federal. Elevar a esta importa.ncia a despeza com o 
pessoal, determinaria como consequencia um avulta{]o au
gmento de 'impostos e esta situação não se · poderia dar de 
tlm modo normal, permane·nte. constante. Mas, . a gratificação 
crue se votou é· de ordem inteiramente diversa, podendo, all,ém 
do mais ser resolvida por um período dil~tado. 
. Supponhamos que a Municipalidade, para pagar estes · 
onze mil contos, fizesse uma operação de ·credito e que essa 
fosse feita nas conições dos ultimas emprestim.os e'"ternos. 
Seria para isto preciso uma despeza annual ·que não corres
ponderia a mil contos ·de réisl 

Ora,· não vejo como os cofres municipaes não possam 
attender n essa ·despeza ·de mil contos de réis, quando .a 
renda municipal está orçada em setenta mil!, tanto ma1s 
rruanto poclerja ainda ser feilu em condições mais favoraveis, 
se, por uma circumsl::mcia qualquer, houvesse saldo na des
peza ordinaria em relaç[i,o ú rcrelta c despeza do orçamento 
vota.do para 1921. Con\'ém ainda observar que, si o Conselho . 
~runicipal não deu os 2 o/o ·que 'foram solicitados como uma 
da.s modalidades para ·n. obtenção dos , rercin·sos necessarios a 
essa gratifica"Ç.ão especial, deu-1Ihe Ot!tro, porque augrnentO'\l 

• 
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varios imp.o~tos, especial.mente -o ~errilorial. O propl'io Con
selho i\'fumclp::tl, no orçamento votado para 1 92'1,. Leve occa
sião de aggravar alguns impostos, afim de obter maior receHa 
pm·a attencler as ·despezas do w·çamenlo municipal. 
· Nesbn.s condições nã·o ve.io fundamento para (JttC se 

approve o véto elo digno Prefeito elo DistricLo FedeJ.'al ~)ffi 
relar;ão a este caso. que f' de uiJsnlul.a ,iusLiçu c opportttn.ida:de. 

. l\1 ais ainda: hn. uma confusão Lambem no que o honrado 
reta Lo r estabelece CJUU;nto ús g·ratifiea~ües adclic:lonae:>. Essas 
são g'rat.ificações por tempo ·.:te serviço, por serviços presta
elos. Essa:;; grali.J'ieu~~ões sfio de um üaracter tal que as J'e
dct·n.~~s, quct· as elos lentes elas Faculclades, quer as conccd.iclas 
aos funr:eional'ios cla.s varias repa.l'tições elo 1\IinislPt'io da 
Viaçfi.o. dos Trlr.•graplio~, elos CorTciu::;, elas. ustl"adas de fcerq 
cl:r .. , não so per r! em om hypoLhesc ncu.hurnn.. :.VI esmo na Jry
pnt.hm;c de ·liccnc:;a sem vencimentos, são ret•ebidas, porquD 
não se Lracluzem,. nem em relacão ao 1JI'O labo·re nem ::ti!' 
rutLH'O; representam rcmunr.ro(:ões de serviços jCI. pt·eslailos c 
nf1Q ele serviços a prestar. · · · 

Nestas eonclicões a que vem falar o nobre Senacloc cm 
f;TaLil'ieac;.ão aclci'lclona~ si, no· caso, ellas representam eousa 
muiLo cliiTcrentc '! · 

Si o Conselho Munici.pal jnlgou convenicnLD •:slab!Jle
'lel-a. Lomando por base o que se dá com o Governo F'ederal. 
em val'iu~ repart.i().ões; si n Prefeito de então vetou .. : ~;i 1.> S·e
nado r!ntendeu, na sua sebecloria, que devia rejeita1· 1.1 vrJto, 
esta graLificaçtio addicional' nada tem com a especial c não 
ha, portanto, razão ·para os exemplos que S. Ex. o honrado 
H.elalor apresentou, para dar-lhe, como se quer,. caracter úe 
um escauclalo, como. vor exemplo. quando se diz qüc o scr
venLuario que contasse noY1; annos c mezes de serviço, c per
cebesse seis contos annuaes, nüo tel'ia clireiLo aos primeiros 
addiciona.es a que ~8 re.ferc a rcsolucfto rle !) ele juilho do 
anno passado, ma:" L:1.o súmenLo á ]Dl'csenLe grat.ifir.ac::ro, eom 
o nome de :;ral.iJicação especiaL I)U sejam 20 o/o '!! · 

,1\J.::ts si {> ftmccionario - :.1 Ltcnda o noh.l'l!· Senador - l;i
vcssc, não nove annos o t.rJF!zes~ mas ·10 annos, elle receberia 
auLomat.icam.enLe essa gratificação,. sem haver. absolnLamente, 
nem a inLervcnção, nem a vontade do Prefeito, nem a r:on
firmação elo Senado, bastando a simples verificação do tempo 
de serviço. 
· Trata-se ela applicação ·ele uma medida aos funcdona
nos municipaes·, ,já. adoptada. pelo Go:verno Federal; t.ra:La-sc 
ele uma·. medi ela qne não é nova, que ,já foi vetada pelos Pre
feitos anf.r.riorcs ao actuaL ele modo crue, no mnment•J. a. 
questão nií.o. póclc se.r conflmdidn• r:om: a outra. · 

O caso é simplissimo. O· Conselho Murdci1pal al,tr.ml'eu a 
uma inicia ti v a clara, J)OSiLiYa, inconLestawl elo Pl'efciLÍJ ,que. 
em mensagem~ mostrou· a. necessidade d'e se modifi.:.ai'em IJS 

vencimentos. · 'rería. modificado demais? Não . drsduto esse 
ponto. Quem tem de resolvel-o é o Conselho. Si o Prefeito 
allegasse, no seu véto; que o excesso das gratificaç•Ses é qw~ 
determinava 0 seu acto. mnito bem; mas o propri0 Prefeito 
não eneara a medida pol' esse lado; refere-se apenas ús gm
tifi'cacões aclclicionaes. que nada teem com o caso. Foi S. Ex: 
mesmo quem avalion em '1'5 o/ó o accrescimo das despezas, 
conforme a escala dos vencimentos. Não ha, portanto, nada' 
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que •possa por ellc ser allcgudo conLm o rt'twntum. :Si Live:o;sc 
de resolve!' a respeito, c j ulgassc excessivo; si Li vosso de i n
tervir seda, talver., para recluzil· essa somrna. 

Mas trata-se \!lo uma :;ratificação especial, 0:1uesLão ~obre 
a qual não tomos de nos pronunciar, elo modo que, nelll o 
Prefeilo julgou a1'fectados os interesses do Dislrieto. nem 
u Conselho os a:f'l'ccta com sua J'esolução. 

l\ossas condições, peço ao Senado toda a sua vaLiosa u 
csclareeida a L tenção para a circumsLancia .precisa elo que se 
trata ~penas ·de uma gratifi.cac;ão que- durará apenas um arnJU: 
que uao ha necessidade desse augmento de receita extmor
dinal'ia. como ·pareceu ao honrado :Relator: que basta uma 
operação de erediln e que essa operação repi·e;;onLtt uma doH
peza annual relaLivamontc pequena, que pódc ser suppoc·l.acla 
pelos cofres munici,paes. · 

Rejeitado o ·v(fto, o Conselho terá, nas palavra:s do Prc
feitJo, a razão' de SDt' a justificação dessa gratii'icavão e:-;JJu
cial, e tcrã attenclido a um reclamo perf.eitamonLc funcla-
mcntac:lo. · -

·Era o que t.iQlla a dizer. (Jlluilo bem; rnu'ilo bc77L} 

O Sr. Lopes Gonçalves -Sr. Presidente. mai,s· um pa1·eeor 
unanime da Commissão consultando os altos interesses du 
Districto Federal e bem ass·im a sua lei organica. Consolidêi-
ção n. 5 .160, ele 8 i!le marco de 1904. · · 

Felizmente, o nobre' Senador pelo Districto Federal, ~x
pondo a questão declarou que o honrado Sr. Prefeito, reco- . 
nhecenclo a ·premencia da vida dos funccionarios municipaes, 
c, por consequencia, a necessidade de serem augmentaclos os 
seus vencimentos, suggeriu. ao mesrno tempo, ao Oon::;olho 
Jontes do receita que equilibrassem a possibilidade desse au
gmento de clespezas. · , 

.s. Ex., felizmente, não negou este ultimo facto ou IHl
cessidade; e a mensagem de 28 de dezembro do anno passado, 
elo Sr. Prefeito, é clara, positiva e categorica. S. Ex. lem-
brou a sobretaxa de 3 o/o : · 

Mas em discussão, que aqui houve. a repseito do augmenlrJ· 
de vencimentos para os guardas municipaes, o nobre repre
sentante . do pist,ricto Federal disse, com mu.ita <pro~r}e.dade, 
com mmta ,]usbça, que este augmento ser1a msuJficien.tc. 
porque daria apenas 2.100 contqs, uma vez que a roce1 La 
g,lobal da Prefeitura é de 70 .rOO O contos de réis. 

Devo ponderar ao Senado que o Sr. Prefeito do Disi,ri-. 
eLu Federal não alvitrou sómente a creaqão dessa sobrolaxa 
para. fazer face ao augmento de vencimentos elos emprega
dos, em geral. da Prefeitura. •S. Ex. lembrou. tambem. ao 
Conselho ouLr.as medidas. outros recursos sufficientes para 
este firo. . · . . 

Diz, porém, o nobre Senador que a Cornmissão não at
tcndeu ao prazo exclusivo de um anno. estabelecido na rcso
Jucão, para vigencia desse possível. augmento. 01•a, o Sn..: 
nado sabe que a: Cbmrnissão não se compõe de homem~ le
'rianos; e a resolução do rCdnselho Municipal' devia f,er sido. 
lida pelo relator. eomo. de factn, foi;· perante a mesma Com-
missão. · · · · · 

A fixação de um anno para a vigencia desta g-ratificaçãn 
especial determinaria, como disse o Sr. Pref~ito, b·aseaclo cm · 

• 
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dados ·posHivo&, perompt01·iamente, •:a tlleva.cão da dC>:'lJUZ'U 
municipal cm H mil contos! 

l\1as, retruca, S. iE:x., não havia necessidade do UJJIU 
fonte ele receita, uma vez que a éonclusão da resolução é pelu. 
abel'Lura ele creditas. . 

Não ha duvida, desde que se não pode fazer uma dos. 
pcza i'óra da lei orçamentaria. sem a abertura do c reei i Lo 
extraordinario; e, então, S. !E~. tangenciou a questão para o 
caso do emprestimo. 

Mas, a resolução absolutamente não determina que o 
Sr·. Prefeito fizesse emprestimo para attender a essa gntl.i
:ficacão, a esse augmento de despe~m em ~ 1 mil contos. 

· O SR. PAULo DE FRON'l't" - Que são operacões du c.:reJito 
•. - o ') ~ 

SJtlU(I l SSO • · . 

O SR. LoPBS GoNÇALVJ~s - De modo que o Sr. P.t·cfei Lo 
rl1~c.:larou, uom toda a honradez, em seu véto, que si a resolu
l.)ãO. fôr convertida em ln i, :t'ôr acceita pelo Senado, e!l e :;e 
julgal.'á na necessi da ele de não poder satis·fazer tão elevada 
clesper.a. 

O SR.·· PAULO DE FHOl':'flN - Por q uc? Não púd o Jazer 
opernção de credito. 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - J?erdôe-me V. Ex. Deixe-me 
:rar.er a minha exposição, sem me interromper. Não dei apar
tes a V. Ex. quando orava. Dese,io esclarecer o Senado sobrq 
um assumpto de magna importancia e que trata de dcspuza · 
avulLadissima·. Ultimamente, o Senado- rejeitou a resolucão 
elo Conselho, sustentando o véto do Prefeito, que augmen
tava ele 360 contos os vencimentos dos guardas municipaes. 

O SR. PAULO DE FnoNTI::-1 - Esta resolução era perma
nente. 

, O SR. LoPES GoNçALVES - Quer dizer que a reso!u(;ão 
sobre os. g·nardas municipaes, tratado o assumvto separada
mente, foi J'C.Í'eitada .pelo Senado, :por.qu(J os cofres nmnici
IJUCS, não podiam supportar es~e augmento ele 360 contos. 

O Sll. PAULo DB FRONTIN - São cousas inteiramente dif
l'crentes: um' era augmento de vencimentos, emqua,nto que a 
outra rra uma gratii'icacão eS~)CCial. . 

O Sn. lH:tN13U l\fACHADo . - Não i'oi por e~;Lc fund<ttrHmLo. 
O SR. LoPEs GoNÇALVEs - VV. EEx. me doem licenca; 

clesLa Jórma não poderei proseguir na minha C:.\."'POSiç.ão e te
rei ele commetter algum attentado contra a grammatwa, con
tra a syntaxe. Estou CXIIJ'Onclo ao Senado um :!'acto que se 

. pussnn ha -110ucos dias.·.-. 
O SH. PAUJ~o ug J!'HoN'l'lN -· .i\las sãn .l'ac.:L•.Js diversos. 
O Sn. .LoPES GdNÇAJ:.V.E:s · ·_ Absolutamente, não; pol'q ue 

l.anLo se erôa despeza. augmentando vencimentos como esta
beleucndo gratiificaoões esrpeciaes. O Senado condemnou a re-· 
solucão que elevava os vencimentos dos guardas municipaes, 
porque são de aperLuras as condições elo erario c o Prefeito 
não · propoz esse augmento sem pedir o accrescimo da ra.;, 
.ceita, que Q .Conselho nã.Q Ih'QdeJI. •. · .. · · · 

,.'• 
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O SR. l)Aú:Lo DE FRoNTI'N - Era u'ma despeza. permü- . 
nrn~. , 

O SiR. LoPES GoNÇALVEs - Isso não vem ao caso; porque 
tJ. verdade ó que o Prefeito •precisar:\ de H mil contos para 
cobrir tão avultado augmento, embora votado para um só 
e..'i:crcicio. 

Di:~em SS .. EEx. que a resotuoão vigorará por um anno. 
Não ha dllvid'a, rnas, durante este anno, a Prefeitura tem, 
para fazer face a essa despe:m, necessidade de nurnerario, de 

· que o Prefeito não cl~ispõe, nern sabe onde ir buscar. 
O Sn. PAULO' DE FnoN'J'IN - Não é o .caso do outro. 
O Srt. LoPES GoNÇALVES - Perdôe~me S. Ex.: si is,to 

ó ter logica, não sei o que seja logica, ou simplesmente co-
.herencia. · 

O Sn. ImNEU 1\f,XcHADo - V. Ex. dá licenca para um 
aparte? 

Quero lembrar· a V. Ex. que o· wHo relativo aos g.ua:r
das municipaes foi rejeita-do ;por uma questão de fórma.· 

O SR. LoPES GoNÇALVES - Por uma suestão de fór
ma? L .. A questão era do augmento de venci:m'entos. Eu sei 
onde é que V. Ex. quer chegar. . . · 

o· SR .. LR·INEU MA:CHAIDO -· EnEendeu-se Cl'U'C o projecto 
devia ter a fórma de equiparação·. 

O SR. LoPES GoNÇALvEs - Comprehendo o alcance ele 
V. Ex. Em relacão aos guardas rnunicipaes,. como· acontece . 
aos guardas-jardins; que exercem !uncções q.uasi id'enticas c 
teem os vencimentos augrl1enta:do3, pód'e .se abrir uma val
vula pela equiparação; mas, aqu.i, n:f~Ci se p6de; augmentam- . 
se os vencimentos de todos os . funceionarios. Ora, o art. 28. 
~ 3° da Consolidação n. 5 .160, de S de. marco de 1904, L e i 
Organica do Distric.to Federal, diz, o que vou citar de me
moria': «0 augmento e diininuicãc de vencimentos e a crea
r,ão de cargos publicos não poderão ter logar sinão mediante 
proposta fundamentada do Prefeito~. 

o SR. PAULo DE FIRON'l'IN - Houve uma · mensagem do 
Prefeito·. 

O SR. LoPEs GoNÇALVES - O Prefeito dirigiu de facto· 
uma mensagem ao Conselho Municipal, ponderando qUe os 
funccionarios elo Districto Federal! não eram pagos, não eram 
remunerados ele accôrdo com as condicões da carestia· de 
v.ida, solicitando; a favor dos mesmos, providencias, e,. ao 
mesmo tempo, que·. se lhe' abrisse a.: porta para augmenLo do 
receita, 1pois é natural que - quem Jispõe. de 10 - não · 
possa- pagar: 20, - sendo, imprescindi'VeL gue' haja. um accres
cimo de renda de outros 10, para. equililJrar a despeza .. , . . . 

O Sn. P:"-uLo DE· FRoN'l'IN ·-1 O Conselho conc·edeu as ope-
racões. de credito. . . . . 

O SR·. LoP'Es· GloNÇALvE·s - V. Es:. ·está muito equivo
ca-do:· o Conselho no: art. 2° da reMlucão não concedeu nem 
autorizou' taes operacõ·es•: e, l)Ol' isso,· não attendeu ao Pre
fe-fto; in< totum:~ 0' Conselho· apenas ·autorizou a abertura de: 
cr.editos, o' que é· cousa muito differen:t:Ei. · · . . 

O SR, PAULa DE FR.ONTIN' ~ Nãp tinha obrigação. d'isso ... 
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O Sn. J.oPES Gr.1NUAL\'J>l:l - Ent sou dn\'cr, quando ;voLou 
a !:J,u:;·peza, votm·, lt;lltllm uuLu a rut.:oiLa. A pr·oposLa cto P t·c
fcJ Lo em condiclonal. 

O Sn. LoPEs GoNr:ALVL!:S - A proposta do lJrei'eHo era 
condioional. • · 

O SR. liUNEU MACHADo - '~ãc !1a propostas condlclonacs. 

O Sn. PAULo DE FnoN'l'lN - Não ha ·propostas condicio
nues, tanto mais quanto o que z lei exige 6 ·a iniciativa do. 
Prefeito. · 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - A proposta positivava que o 
v.usmenLo. ele v.e!lcimentos só se poderia verii'icar se viesse 
uma receita eqmvalentc . 

. . O Srt. PAuLo DE E'HON'l'lN - Não apoiado. o Conselho Mu
mclpal ... 

O SH._, LoPES GoNÇAr..vEs- DesLR fúrma não posso explicar 
nada ao Senado. (R·iso.) 

H.cpito: o nobr·c Senador i'alow lrmg-amcntc e eu proposita
uamenLe não lhe dei apartes ... 

O Sn. _PAULo DE ~!.:_aoN'l'JN - Outras vezes, tem dado; é 
uma questao de occas.tao. . . 

O Sn. LOPES GoNÇALVES - ... para que, pcrmittam-me a 
floatlqueza, sendo muilo curto do inLol!igencia (não apo·iado), 
destituído de recursos oratorios (não apoiado) e não sendo, 
mesmo, vernaculista, não me sinta obrigado a, interrompendo 
o fio da minha exposição, commctte.r verdadeiros attentados á 
g-rammatica e á bOa linguagem. . 

Estou expondo ao Senado uma questão simples, da maior 
simplici·dade. O Prefeito nãp contest.a a nec"ssidade de me
iilOrar a situação pecuniaria elos funccionarios. Está escripto 
no ·véto; e a Oommissão acceitou, unanimemente, o trabalho 
do relator. Este declara que, de facto, os empreg-ados do Dis
tricto Federal não estão pagos ele accürdo com a carestia de 
vida. 

AQ mesmo tempo, o Prefeito disse, na sua mensagem que, 
para fazer face a esse aug·mento ele veúcimentos, lembrava a 
ercar;ão do imposto ele 3 por cento, acldicional, o que, ainclJa 
era msufficiente, mas poderia ser completado com outros re
oursos que o Conselho Municipal, em sua sabedoria, enten
desse de votar. O que fez o Conselho o Senado conhece, á sa
ci.Qdade. Já está explicado. O ConselllÇJ votou o augm!=Jnto de 
vencimentos mas não armou o Prefe1Lo com a rece1ta. que 
cs te solicitava,. para esse fim (aJJoiados) . 

O SH. PAULO DE FHONTIN '-- O Conselho votou uma gra
tificação especial por um anno, o que é cousa muito diversa.· 

O Sn. LoPES GoNÇALVES- Perg'Lmto eu: abandonada esla 
· p::u·tc complementar da proposta do Prefeito, a relativa á. 
l'ccüta, .conforme está escl'iplo, subsiste a mesma proposta? 

·O Stt. PAUW lJf~ FHON'l'lN - Subsiste. A inic!aLiva da lei 
já c:; Lava. cowmmmuda. 

o SH. ]_.opgs GoNÇAI.VES - o facto, portanto, cm sua 
uudez, é o elo quo o Conselho .augmentou os vencimentos dos 
fu,p..~ccional'ios sem proposta do Prefeito,. tanto importa não 
haver a legislatura satisfeito a condição d~ receita. 

iS .•. -Y,o·I., VI. 7 
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O Sn. IRINEU MACHADO ___,Isto é que não! 
o Sn. J.,OPES GONÇALVES - Isto é que não? Esta é que é ' 

a verdade, qualquer que seja a abundancia dos sophismas e 
das evasivas. 

O Sn. PAULO DE FnON'l'lN - Não tem explicação essa ar
gumentação. 

' 
O SR. LoPES GoNÇALVEs- Perdão .. Se SS. Jll.J1]xs. não con-

fiam na minha memoria. vou mandar buscar a lei para lei-a 
ao S'enaclo, que j:."L a conhece, de sobejo. 

O SR. PAULO DE Fn.ON'rrN - A lei é clara. A iniciativa é 
elo. Prefeito, mas o Conselho resolve como entende. 

O Sn. LoPES GoNÇAT-YES - Perdão, as expressõel!! são 
estas: "o augmento ou a diminuição de vencimentos e a crea
ção de cargos no Dístricto Federal não podem ter Jogar senão 
mediante proposta fundamentada do Prefeito. " 

· O Sn. · PAur-o DE FRONTIN -E a mensagem está mais cl; 
que fundamentada; basta v.er o trecho que li. 

O Sn. LoPEs GoNÇALVJ>s - Or•a, à .proposta de augmento 
de despe:m . Unha como Junclamento, como base, o accrescimo 
da receita.ou l'enda. Se SS. EEx. acceitam, neste particular, 
a inl'allibil idade ela minha memoria. deixarei de mand:w bus-
car a lei na Bibliolheca. · 

O ·SR. IH.lNEU MACHADO - E' bom· mandar busc:.:ar para 
:vermgs esta historia. · · . 

O SR. ;I:.oPES GoNÇALVES - Não é. historia. Então V. Ex:. 
me acha capaz de citar uma lei que não existe? 

O SR. IRJNEU MACHADo - Desejaria que V. Ex:. nos 
·mostrasse onde está na lei, que .o Conselho Municipal é obri
,gado a votar impostos pára despezas. 

O Srt. LoPEs GoNÇALVEs-Em todos os disposieivos sobre 
a vi da financeira do Districto :. mas não é disso que se trata. 
Senhores. é um assumpto já"' tfio debatido, é um artigo de 
lei, já tantas v~zes transcripto cm pareceres, que julgo hav~r 
apenas proposlLo de ganhar tempo, . ou protelar a soluçao 
do véto, por :parle dos honrados Srs. ·Senadores, que o im-
pugnam. · 

o Sn. PAuLo DE FHON'l'IN - Houve proposta do !Prefenp 
·na mensagem. 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Estou cumprindo o meu clev~r 
c devo. mais uma vez, accc.nLua.r que cleante elo tcxLo post
tivo da iei nilo ha sopllisma que TJOssa .resistir 

o StL PAULo oE FBONTIN -·- E o sopl1isma. de v. E.\:i. não 
.Procede. .. · >,:,_:. 

O St:. Lnt~J::s Go~ÇALVES -·Para mim, .. ó evangello da mi-, 
lt h a vida publica é este: «a lei impessoal». Sou seu esoravo 
·0 dii:'Lo as mais evidentes provas tenho dado ao Senado, como 
o. to elo paiz. 

. . , 

Vou ler o ar L. 28 § 3° da lei: (La) 
• 

· «0 augmento ou a dimirmicão ·de vep.cim.entos ~ 
u creação lnl a suppressão de emprego~ serao. fcn:tos me- . 

. . . . . 
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dlanlo proposta fuuclumcntadu po1· parLo do llL·efeito, 
salvo LraLando-so dos logares da Sec1·etaria do Con
selho.» 

Creio que núo tJúCh:> haver maior clareza. Desde que o 
Conselho não acceitou u inensagem do l)refeiLo ..• 

O 811. PAULO DI> l~ltON'l'lN - Ahi é que nüo estii. provado. 
O Sn. LoPES GoNQ.\LVES - ... nas condições cm que lh'a 

cnv i ou, que era obter uma receita para Jazer face ú clespcza 
é como ~;e não existisse a mesma p1·oposLu· foi d'.osprezado 'J 
seu __ l'unclamento, a sua 'razão de SOL'. ' 

O Sn. IrtiNEU MACHADO ._, Onde é que está a iniciativa 
da l'cccita ? Ahi na lei .uào ha iniciativa de receita, ·do !Pre-
feito. -

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Nunca affirmei semelhante 
cousa. O que tenho dito é que a proposta para augmento de 
vencimento era dependente da receita. Mas, a receita geral 
só ·pôde ser votada annualmcnte. N'iio tenho .duvida sobre 
is Lo. Logo só depois desta provisão poderia, em regra, ter· 
Jogar a elevação da despeza a respeito ·do funccionalismo ., 
Isso, .porêm, não .quer dizer que na mesma lei, .•cm que o 
Conselho creou esse augmento de despeza, não pudesse tam
ibem estabelecer a i·espccUva d'ontc de receita especial e de 
erriergencia, conforme pediu o Sr. Prefeito; porque, no ter
reno financeiro, nfto h a só mente des:veza de emergencia: lbJa, 
Lambem, receita de cm crgcncia. 
· E' un1 facto que ;não contesto ·qUe, em nosso· paiz, se cos- -.. 
t.uma legislar sobre impostos na lei da reoeita; mas isto, que 
é uma-praxe condcrrmavel, conforme r.>rcceito /Virtual da nossa 
ConsLiLuicão, tem, felizmcnLe, sofl'rido 5'lXcepcões, sido obje
cto de l·eis singulares, como se deu a respeito do im:oosto so-
1Jre vencimentos :l'ederacs. 

O Sn. lP AULO DE F·noNTIN - Todos os annos isso tem sido 
feito .no or~~amenLo. · 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Não queira V. Ex. ar.gumen
:tar com um ·abuso que tem sido praticado. 

O Sn .. •PAULO DE J?noNTIN - O abuso normal é a lei. 
O Sn. LoPES GoNçALVES ,_... Crear impostos por leis es

lJCciacs, seria para o legislador, que tivesse de se occupar do 
orçamento, transplantar gessas leis cspeciacs tudo o que 
fosse relativo a impostos1 :para o quadro orcamenLario. 

Diz S. Ex. crue o pagamento tinha de ser feito em duas 
. parcellas; cada uma c,erLamentc de cinco contos e quinhentos, 
a dar i' é, como não posso ·deixar· de dar, aos dados com cru e o 
S1·. P l'ol'cito argumenta e q uc scl'vimm de base ao .seu rvéto . .• , 

10 Sn. PAULO DE l<RON'l'IN - Que cu não contestei. 
O Sn. LoPES GoNÇALVES - . . . cm um total 1dlo H mil 

contos. . 
Nesta~ condir;ões, a dcs•peza sel'i.:;t cffectuaou immcdiaLa

mcnLe ;:vpós a .promu!gacão ·da lei. Os vencimentos ficariam, 
desde los·o, augmcntados, c no mcz seguinte ao da .promul-
$,'aQ,iio, receberiam os funccionarios os seus vencimentos, con-
lormc o preceito da nova lei, ·durante um anno, ,que com cer
teza, seria prorogado, tornand:o.-sc, afin~l, a emenda de ca..:, 
;r-acter, pcr]llancnte. · 



··.-· 

. . 
,. 

100 ANNAES DO SENADO 

l\las, onde eslal·ia a receita para :l'azcr faec a esses au
gmenLos, dul'anl.e cs:::e Jnp:,;u de tempo'! 

O SH • P.\ULO DE !<)l11N'l'lN - Abcl'Lura ele crecliLo's. 
O Sn. Lnt>Es GoNC:ALVES - l\'lns, pergunto a S. Ex., por

que :;ou 11 csLe ass um li to um seu c1 i seipulo, embora entenda 
alguma euu:;a Lln mnLerin, o que ú uma opemção de credito ? .. 
Qual n que cmwil'ia no úaso "! 

O 81\., J'AULo DE i<'iWNTJN - Qualquer. BasLa ir ao' Ban
co do BrasH c abrir um crecliLo. 

O Sn. LoPES GONÇALVES- Qualquer.! Mas pergunto ain
da a S. Ex.: co1no clei'ine uma operação de ·credito? · 

9 SR .. IHrNEu MAcHADo - Operação de credito é um cm. 
tn·csLtmo. mlcrno ou externo. 

O Sa. LoPES Goi'rc:ALVES - Diz o nobre Senador pelo 
Dislr i eLo .Fed oral que ;e podia abrir um credito. Mas, abrir. 
eredito c realizar uma operaçfto de credito são cousas clii'fe
l'elltcs~·. ]~m linguagem comuJercial, abrir credito é muito dif:l'e. 
ferente .elo realizar uma opel'UCÜO ele credito. Ora, sabem-n'o 
todos, a ope1·açãn ele. c;reclito terri diversas modalidades. 
!\la~, d,ifi'U-InQ S: Ex. qual a operação de credito ç:.~c se po-
dcrw Lel' em v1sLa ? · · 

O Slt. PAuLo DE FrroN't'Jfil - QtÚllquel'. Sob caução ·no 
Banco do Bmsil, por exemplo, o Sr. Amaro Cavalcunti reali
zou um empres Limo no valor elo cinco mil c.ontos .. 

o Sn., LOPI':S GoNÇALVES - Mas, qual seria essa opera
cão ? Un1 emprestimo ? Não. Uma emissão ele apolices, uma 
eruissfto ele bonus, a abertura de uma conta corrente, si, por
vcnl.ura, a PrcJ'oiLura merecesse confiança, dando, para isso, 
e,ru gal.'an Li a. os vroprios mun icipaes ·que dessem renda 1M as, 
s1 S. Ex. se rel'erc a omprestirno, devo ponderar que, neste 
cu,so a rc~ollu•ção é, ainda condemnavel, po.rque não autoriza o 
l'rel'oito a fazcl' essa operação. V. Ex. sabe, conforme texto 
expresso. positivo ela lei organica do Districto Federal. que 
é a Consolidação cfê s ele mar\}O ele HJ04, que o Prefeito não 
póclc contrahir cmprestimo sem uma autorizacão especial do 
Conselho, nesse sentido. . 

O Srr. PAULo m;; FnoN'riN - i'>Ias V. Ex. sabe que, no 
orçamento vige.n lc. Já está declarado : para diversos servi
ços, inelusive construcção ele estra~as do rodagem, fica ô) 

Prefeito autorizado a abrir creditas ·até a quantia de 2 mil 
contos. · . 

O Sn. LoPES GoNÇALVES·- l\Ias, como, si nfio tem di
nheiro '! Corno abrir um cl'edito sem ter o numern.rio res
pccl .. ivo? 

O SR. PAULo DI> FnoNTIN - Faça-o por :mtccipação . 
O Sn. LCH'I~H .Gn;:.rç:\J.V~>S - S. Ex. me desculpo, mas, 

eomn finnm.isLa. eorno eapHalisLa, cvmn possuidor de rendas, 
rcr·,gunln-lhc : ·no :;;cu caderno de despczas S. E . .x:. p6~!c 
abrir um et·cdil.o, püdo usa1· dulle sem tel' o numer~.t.'W sufh-
c.ienLo '? . . , 

:o Sn., P.\ULO m: FnoN'l'IN Posse, ;oerfciLamcnLe. E' a 
cousa 'mais, i'acil que ha. 

'· 

., 
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O Sn LoPEs GoNÇALVES - Nilo póclo, 1por•quo não Lern 
com que paga1·. 

V. :Ex., pt·ofcssor da Eseola J'ulyloclmica, dos mais COJT!-" 
peLontcs, l1nmcm uc ncgocios, capil:alisla, engen!Jcit·o, prtJ
pt'iclariu, sabendo u que quer· dizer· a expressão 1·cnda, subo 
por·fdlamcutu que se nüo pr.ídc alJL•it· um credito sorn se pos
:'mit· ou o uhtnt· lluluct·:u:io sufi'icienle, venha ele onde vict·. 

Quandu se ab t'c um credito, J.JOt' exemplo, cm um banco 
este nos lllú. o di nllf~it·u •. " 

O SH . .I'AU.Lo DE Fltr>N'I'JN -- V. I~x. sabe CJue o Congr·es
so mandou u Gon~r·no abt·ir um CI'Ccli to c que cllc leYuu dous · 
a lr·es annos pnr·a rmg·al-o, fiOI' não Lei' o nunwrtu·io. . 

O S.n. LoPES GoNÇALVES - iVI::ts. estava na espccLntrva ele 
uma remia. No caso conct·eto, da I;csolu~~ilo, uüo ha renda poss:·· 
vcl, porl]uc o Con:;;clho nüo a crc'ou, não a estabeleceu, nao 
quiz ou não· poudc fix::tl-n. . 

· l~E'lou al·gumenlando com muila .bôa fé e estou fallando 
con'1 Locla a fra11qucza. l\Ias V.' E;x. vac pura Lodos os laclos, 
fala o :l'ula o nün me deixa acabar a oxplanaçüo do meu pen
samento. · 

O Sn. PAULo DE FRoNTIN-V.Ex. dirig·iu-sc a mim ncssoal
nwnle, não podia cicixap de responder. 

O Sn. LuPES GoNCAI~VES - Sou forçado a nLLcnclcr aos 
a.varLes de Y. Ex .. IJUe: posto muito honrosos, de·viam ser cs-
:pa(;::tclos. _ 

A J,JOSiLivacfío do credito é o numeraria. Si, pot· exem
plo, vou abr·i1· um ct·g,cliLo, porque mcTeço confiançtt r:rn ~trn 
banco, ee.~'tamentc que o banco me oHerece e.%e numera riO. 
Si V. Ex. obteve um credito. do accôrdo com a rcnd::.:. ele· sou 
capital, ou as garantias que· ol'i'oreccu, deve receber o numc
rario correspondente ú operação que eHectuou. 

0 S'H. PAULO DI~ FHONTIN - V~ Ex. clú licCn()a para Um 
aparte? Em setembro, recebe-se o imposto predial que deve 
dar paT-a as dcspczas .. O que é que· custa tirar o. numeraria por 
antecipação? ~· 

O Sn. LoPES GoNÇALVES E' impossivel argumentar, 
assim. Quando se procura fechar um circulo, .iú. V. Ex. abriu 
outro. 

O Srt. PAULo og FnON1'IN - Estou mostrando como se 
achC1 o numerario, quando é preciso. 

O Sn .. LoPB~ GoNÇALV.~>s - No caso corrente, por ~~·;.en1plo, 
o Prefeito· não podia abrir credito por não te-r em r)aixa ou 
cm espccLativa n numerario su:fficienLe para corresponder ú 
clespeza delerminada na resolU(<fio. 

o' SR. PAULO DE .F110N'.I'TN - Ia a um banco. ' descontava 
uma letra c tinha nU111ernrio. · · 

O Sn. LoP.ES G:oN~:AtVES - Mas isto não é adrninistr:ll' 
com segura orientação. " 

O SH. PAur.o DE .fRONTTN - Seja ou não seja, tem siclo 
esta a. norma das adfninistrações. · 

O Sn . .T ... oPEs. GoNÇALVEs - Não apoiado; não tem sido 
essa a norma dos bons administradores, .prudentes, cautelosos 
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e proviclcnLcs. Ji1 lÍ com r.r·iLN·io: com mcLhoclo na npplicação 
rla rl'el'itn puhlien. que se p1ídn JJI•rn govel'llnr c i'nzor eom que 
nlla eh! para ns despnzas nPens>-:nt·ins; não 6 lanrJo;ndo mão, 
albusivamenlc, r.lo ct·cditu. ele lnLt•as e papagaios, contrahindo 
cmpresUrnos, orrct•ando, desta .flírmn, os cofres publicas com 
Juros prcscinclivois, ag-gravando n sorte do contribuinte com 
novos tJ'ibuLos, que se pódc obter a felicidade c pl'nsperidade 
de um povo. 

O Sn. PAULO DE FnnN1'IN - A esse respeito, V. Ex:. me 
·ncrclôc, só o 'Conselho Municipal é que tem de ser ouvido. 
V. Ex .. como illustrc representante do Amazonas. nada tem 
com isto.· 

O Sn. LoPES··. GoNQALVE~- O caso é mu-it.n simples. A: 
Prefeitura .iá despende positivamente com o · funccionn.lismo 
cct·ca ele 36 .. wo contos. 

Ora, bem vê V. Ex . .que, nfio havendo nma nova fonte de 
rcc.ei I. a, não .R c· pnclor:í: n ugmcn I. ar a tn.'bclln de velicim entos 
com onze mil contos. embora sc.in. s6 por um, anno, elevando-
se essa dcspeza a 4 7. 000 contos! ,, 

O Sn. PAVLo DE FnoN'l'IN - Não. ::;enhor. é um credito es
TJcciai qu~ nada tem com o orçamcnfo normal. 

O Sn. LoPE~ GoNÇALVES - Onde· se i.r(t huscn.r dinheiro 
pr.ra esse fim? Responde V. Ex:. : abrindo. o credito necessa.
rio. 

Ora, muito facil é abrir o crP.dHo. no papel, .mas encon
trar o numeraria. onde não hn, ~~ qu'é se torna impossivci. 

Tocl0c:; nós sabemos que o ,imposto é uma medida odiosa. 
c principalmente no Districto Federai. onde o predial está 
elevado a 12 o/o, se me não· engano. além de· outras taxas 
connAxas. . 

Entretanto, de passagem, direi que lHi Estados pobres no 
Rra~il, pequenos Esl.aclos, onde o imposto :predial que· so 
denomina. tambem decima urbana, não vae a!ém de 10 ·r· em 

. uns e S •1• cm outros. Elntfe esses Estados, alguns ha, ainda, 
cm que --Ç,' vou accent.uar bem este ponto - o proprietario, 
hahi Lan_do n. propria casa, paga n metade do imposto. No Dis
tricfo Frdcral. um simples mort.al rruc COllStroc ou adquire um 
prwlio. pnga o impost.o integral. · 

, Niio anelou mal. portanto. o ConsP.lbo Municipal cm rc-
cr:sar essa sn!hrc-l.axa de ::l •r• on rmiTa qnalquér que tivesse 
pnr fim aggrnvnr n ;;ituaçiio dn cnntrihuint.P.. 

/ 

F.m uma riclndc. cm um município. cm uma communa, 
nfi.o >=c d0ve a l.l:cndcr Ró mente :í. situação dos funccionarios, 
nias. Lambem. a dos ennlribuintes. Niio é por ventura da ·con
t.ribuir:;fio qnf' ilC arrncada o necessario para d'azer face ás 
despr;:ns pnhlic:n~? 

(lra. ;.;i \·. Ex. (rc(crindo-sa no Se•wdor Zi'ron/ln), criín 
trela n :-1un. ::-:ilJI'•.1rn 'D: r..om toda a sua di.a'rct,icn. lJ~Jdr.··~~':l Cf•l1-
venr.rr'-t"c rla TVl~!"ii·,:Jidnrlc ele sr. augmcnl:lrem êi':!.~;H•z:t<~' fH~lll 
a crr.a\,'fín de: novo" irnpostos ou a aggra.vacão dos que jú: exis
tem, cer[nmenl c rn diria que V. Ex. não seria s6mente o 
primeir() Senador ela l1epublir.a, o primeiro·. brasileiro, mas 
o primeiro do mundo. Si V. Ex. podcsse, com a sua alta sa..; 
]Jcdoria, com a sua dialccLica, co1TI os seus rasgos de demo-

, 
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crncin, com Lorlo o sou pJ•csLig·io, qno rcconhe~~o c sou o pri
I~~f'iJ•n .a npplnnrlil', po1·qun 1j J,usln c JllCI'Ocidn, puclos:;c, como 
iJnn.ncJsLn, C'slahelrcrJ· rsl.e mJiag·,·e do aJJgmonLnJ' a despeza 
som C.J'eU!' .novos in1pnsl.c•s. "ll som nugmcnLal' OH j:'l e?'h;tcn
to;;, cu dlt'Jn. q11c S. Ex. m·n supcf'ioJ'. ao pr·opl'io Deus, que 
S. Ex. cm um phenomenn mundial, acima mesmo das cnmn-
da.;; ei!JCJ'oas. cm mais que onmipol.cnl.o. · 

O Sn. IniNJW MAcHADO -· Acima do Ludo isso só ha o 
«arame». (lUsos.) 

. O Sn .. PAULo DE .FnnN'I'IN - De modo muito simples: 11 . 
...n1tl contos a 7 % são 770 contos. PDt'LanLo, bastava que no 
Oroamcn Lo lwuvcssc um pequeno accrescimo para poder sn
li~J':lzer este on11s r1ol'ivnr1o da g·,·aLit'icação especial. 

' 
O Srl:. LoPES GoNÇALVES - Não se púcle augmenLar des-

pCíms, não se púclc bencl'iciar dosl.a 'fúrma o funcciona!ismo, 
sem· aiJg·mcntar· imnosi{JS. 

Pe1·g:unto cu : V. Ex .. que conhece a sil.unçfto do cnmri
!Juinle do DisLI'icl.o Fcdoral, acha possivel a cst.e contribuinte 
supportar augmcnlo do impostos ? 

O Sn. PAULo DEJ FRoN'riN - 1:1 mil cont.os por anno. não; 
mas 700 contos púcle c pódc perfeitamente. 

O .SR. 'LoPES GoNçALVES - Jú vôem os Srs. Senadores que. 
pouco n pouco, apesar do seu cspiriLo um pouco cxalLnclo, 
quando discute, devido, nal.uealmrnte, no vigor rlo seu la
lento ... 

·:o SR. PAULO DE FRONTTN - Agradecido a V. Ex. 

O SR. LoPES GoNCALVE'S - S. Ex .. pouco a pouco, vae 
concordando com o !'Ci'al.or da Cornmissão, ern relação ao as
sumpto. 

O SR. PAULo ns FRONTIN - Neste assumpto não ~on
cordo; estamos cm profunda divergencia. 

O SJ{. LoPES GoNÇALVES - MaR, pergunt.arei: qual o meio 
habil, conducente. ,iusl o c legal. para far.er face a este nu
gmcnto dc·vencimentoR ? 

0.-Sn. ImNJm MACHADO ·- O mesmo com o qual o Pre
feito faz Óbras acima dos recursos elo 10rçamento: a opP.ração 
de credito. 

10 SR.· LoPES GON·QALV~S - Como augmentar-se uma des
pez;a com 1.1 mil contos ·sem uma fonte de renda correspon
dente ? Esl.r5u argumentando sobre o. caso concreto. 

. . . 
• o sn: PAULO <DE FRONTJN - Púde-se perfeitamente, 

desde que o augmenlo dos imposl.os possam fazer face no 
serviço de .i u r os. · . 

O SR. Lopr;:s GoN.çALVES _/Esl.á V. Ex. a fallar e1J1 ope
ração de crodil.o .. T:i disse a V. Ex. como tenhG comprehcn-
dido o. instil.ul.n da operação ele credito. · 

O SR. PAur.o DI~ FnoN1'TN - V. Ex. p6de comprellend~r 
como qu izcr. · · 

Na Pr•efcitura, onde fui Prefeito, encontrei sete mi r con
tos em letras; uma ele cinco mil c ouL·ra de dous mil, rep!'C-

,, 
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senLunclo a aberLurn. de credito, pura cujo pagamento se pro
videnciada u!Lot·iormente. :PorLanljo, J.ú. ó um facto con
creto. 

O Slli. LoPJ~S GoN·ÇALVt>s - V. Ex. di~ que encontrou 
este comprom>isso~ ao, a~sumit· ú: .l1t'IC.t'ci i,u:t·a. .Ftesrponda-me 
com sincet·idacle, se é uma boa acc\ãO· aclministrativa emitLir 
letras para fazer face a .cJespczas, qnc poclcm sct• adiada.>; ou 
evitadas? 

O Sn. PAur.o n~;; FltON't'JN - Eu não acho nem boa nem 
mú. Nu tempo ela guet•t•a, em i LLi u-se '1. 000. 000· ele conLos 
para :l'az.cr face a dcspczas exi.J•aor·dinarias. 

O Sn. LoPES GoNÇALVJ'S - Mas, graças a Deus, não esta
mos mais em guerra. Pm·gunLo eu: um 1Governo, que quer 
proceder com Lodo o cuidado, com toda a cautela deve suhir 
do Orçamento, ela lei de meios que lhq foi dada pelo :voder 
competente, o Legislativo? 

O Sn. InrNEu 1\'L<\.CHADo - E .v. Ex. quantos creditos 
tem votado ·aqui durante ús sessões. 

O Sn. LoPES GoNQALv·gs - Nunca deixei ele dizer que 
não argumento com abusos: mas, com o que se deve fazer em 
face ela lei. Caso couLrario: acabe-se com a funcçüo do Poder 
Legislativo ele confeccionador dos orçamentos / 

E, cnl;iio, oacla um administrador despenderá como cn
f.encler. 

O Sn. PA:ULO DE FRONTIN - Era preciso que tiy_essemos 
um poder superiol' ele previsão, para chegarmos a tai ponto 
e sabermos qual ~crú, amanhã, o camb.io, os preços dos. pro
duetos, elo ... l<'azcmos uma eslimal;iva, e mais nada. 

O SR. fmN.EU MACHADo'- Quero simplesmente uma in
formação? Os tres por cento de impostos adclicionaes chega
riam ;para cobrir a clespeza? · 

O SR. LoPEs GoNÇALVEs - Já respondi que não . .S. Ex. 
não leu, com altenção, o véto elo Prefeito. que, na mensagem 
dirigida o anno passado ao Conselho Municipal, declarou 
que. além dessa sobre-taxa. o Conselho poderia votar outras 
nJedidas que julgasse convenientes. 

O Sn. PAuLo DE FRON'l'IN - De modo que suggeriu ao 
Conselho o mini mo ele clous mil · confos e deixou ao mesmo 
Conselho o maximo ele nove mil ·contos. · 

O Sn. LOPES GoNçAI.vEs - Como :vê V. Ex., Sr. Pre
sidente. não sou cu quem éstá na Lribuna; é o nbbre Senador 
pelo D'isf.ricto Federal, que falia mais do que eu, e sentado. 
Os apartes de S. Ex. me honram e illú.~t'ram a discussão, 
mas o :!'acl:o é lll!C S. Ex. fallou mna hora ·e en o não inter
rompi. 

O SR. PAuLo DE FRONT.rN -- .Pois fiqué sabendo V. Ex. 
que eu senti muiLo. 

, O SR. LoPEs GoNÇALVES - Não me queria tornar im
portuno. 

O SR. PAULo DE FRON'riN - Pois fez mal· teríamos 
atliantado serviço. · · · · ' 

. ' 
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O Sn. LoPES GoNÇALVJ\S - lia momentos, cm que, pa
rece, os uparLcs Lornum-so rlosagrudavcis ao honrado 8c

. nado r ... 
O Sn. p A:\JLO DE FnoN'fTN - Nüo; absol utamcntc. 
O Sn. LoPES GoNÇALVES - ... cmquanto que da minha 

· [J[trl.c,. eu ns rceobo com muHa honra ... 
O Sn . .Pxur.o Dt' FnoN'l'lN -. Da mesma fôrma, honram

me os apur·Lcs de S. Ex. 
~~: 

O Stt. LoPES ·GoNÇALVES -. - . . . c mo sinto muito con
t.enLe e saUsfcil.o, >POI'quc elucidam o debato o esclarecem suf
t'icienLcmcntc a CJLJcsLfio. Mas a verdade é que, dados ela 
fórma por- que estão sendo dados, successivamenLe, ininter
r·uptamenLe, não me l?OrrniLtem chegar a uma conclusão . 
. (Pausa.) . • 

Como vê, Sr. Presidente, o Senado ... 
· O Sn. THlNJm MACHADO - O Senado, não : alguns Sena..:. 

dores; rupcnas sois Senadores, com a Mesa. 
O Sn. LoP.ES GoNÇALVES - . . . devido ::í discussão ter 

sido muil:o pr·olongada, acha-se· quasi deserto. 
O Sn. Imm;m MACHADO - Inteiramente. 
O Sn. LOPES •GONÇALVES - Quasi todos os Senadores .i ::i 

Bc rcLirar·am elo recinto. :· 
- . 

O Sll. IrtlNEU MACHADO - Não hn nem numero na Mesa, 
que não esLtt consLi Luida, legalmente. 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Neslils condições, eu, si mo 
fur possi·\·ei c V. Ex. m' o pcrmitLir, uma vez que não esLá finda 
á hora da sessão, farei li;;eiras consiclêrações na hora do ex
pediente ae amanhã ou na occasião do encãn1inhamento da 
votação, a respeito do assumpLo. 

O Sn. IRINEIU MACHADO - V. Ex. pó ele solicitar o adia
mento da discussão, que nós lh'o daremos. 

O Sn. LoPEs GoNÇALvEs - Certo ele que o 'parecer ela
bOI·ado pe.Ja Commissão consulta. não só a lei organica do 
Disl.riclo J<'eclcral, que exige proposta para augmento de ven
cimentos, como consulLa os interesses elo Disl;ricto Federal, 
porque o. pro1prio Prefeito declarou que, caso. a resolução seja 
votada, clle não terá meios, ficará impossibilitado de satis
fazer a tão avultada: somma ... 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN - Na mensagem. o PrefeHo 
cieclarou claramente que a medida era Justa. · 

O Sri. LoPEs GoNÇAL,;Es -·- ... Dando-se-lhe. os meios 
inclispensaveis, não se afaste V. E~ .. deste ponto ele vista. 
. Espero q11e o Senado. cohercn te com as suas resolução~ 

anteriores, coheren l.e com os· prcceclenLcs já firmados, tendo 
rejeitado a resolução que auginent.ou os vencimentos elos 
guardas muni.cipaes, approvc. ela mesma .f6rma. o parecer da 
Commissão c o vélo elo Prefeito do Districto Federal, que so 
acha em discussão. (H~tito bem: mu.-ito bem.) · 

I 

O Sr. Irineu Machado - Sr. Presidente. tenho conside
rações a :fa.zrcr, que, aliás, são longas, porqué ellas abordam, 
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pnnLo por ponl.o, as do honrwlo relaf.or rlo pa1'ece1'; StLO 
notas (t mar·:,:·t>rn o imr11rgnar:iícs :'rs npirtirir•s cln S. Ex. Achan
dn-se, Jllll''r:m, rlr\RP.l'l.n ,, r'r!cinLo du Snnado, pois nst.nmns ape
nas qunt.r·u Sr•rHtriOI'es, alr:rn dns duus que sn nclrarn na !\lesa, 
- pr·eHide us nossos Lr\'thallrus '·' lrnnr·adu St·. Abdias Nc
\'rs o ser·ve dn ;;ecr·el.al'in o lronr·adn Sr·. Mar·cilio de Lacerda, 
c eslumos ainda nu. o St'. Lnpcs Gonoalvcs, n rnar·cclíal Si.;. 
q•rcir·a o o Sr·. Paulo de .FronUn, apenas seis S.cnaclo!·es aP 
tndo - c sr•rHio n qrrPsi.i:íll dn nllu iuLur•psso par·a a uul.o
nqmia dn Disl.r·icl.n J.'·Pril'r·nl. par·a 11 l'f'i\Ln da túrl.nnnmia elo 
Disl.l'icl." Ji'cdor·al que se quer· l.l'il.urar, qcrc se quer J'::t.z:cr clee
appar't)Cr.•r· para sorrr!Jr'o, com a dou I. !'i na clu rrarocor· n r·a cm 
discm;sfio. 

No caso dns guar·clas mnpicipacs, 110r duas vezes, longa
monl.e Lral.ei da qnc~slão. Tenlro principias o cloul.t·inas que 
manl.enlw. cohcr·onl.cmenlc c qne dcf'·e.in _çxpcnclr;r na sessão 
ele amanhã. · 

.Por:lir·Ia a V. Ex .. Sr. PrcsidonLc, por issn t 1:.=c se uclHt 
rlrsor·to o reeinLn - nfi·O pnssn rlizor·. n Senado. vis Lo o numer·o 

· tiiu redm:ido de Senadcll'cs, J'azlenr:lo elo. Snnarlo -· qno con
su!Le a c::asa sr1 .. consenl.c ·no adiamento da cliscnssfio para 
a rn n.nlr fi .. 

O Sr· Presidente - De acctrrclo com os preccdcnl..-- o at
l.nndf!ndn ao rerluziclo mJmm·o rlc Senadores presentr.s. adio 
a discnssfio pura arnanlrlí.. · · · · 

Nada mais havendo 1 traL::..r, levanto a sessão. desl~nan-
clo par·a ordem do dia da segu intc: · 

Vula(:ã.o cm 3" discussão, da proposição da Camnra dos 
Deplll.a·dns n. 70. de HJ21. aul.ol'izando o Presidente ela Re
pllbiica a abrir, pelo Minisl.erin da Marinha, úm-crcclil.o espe
cial ele SOO :OOO!Jl, destinado ús obras da ilha do B'oqlleirüo. ele 
caracl.or urgente e inclis,pensáveis ú defesa nacional (com pa-
1'CCC1' (avo1·avel da Com:nâssão rle Ji' tna.nças, n. 278, de 4 9 2l) r;. 

Votação em 3" discussão ela proposição ela Camara elos 
Deputados n. 214. de 1920, que estende ús· praças da Armada 
os favores concedidos ús praças elo Exercito pela lei .n. 2.566, 
rle ·187~ (com. parecer (avo1·avel das Cmmnissõcs ele Mm·lnha 
c G?UJ1'1'a c ele Fln'anças, n. 255, ele 1921) ; · . 

Vol.açfío em 2" discussão do projecto elo Senado n. :l3, 
de 1919, mandando reintegrar Luiz Gomes Pereira Junior, no 
Jngur de director ele secção da secr.etaria da Mlarinha. para o 
fim ele ser a-posentado nesse lngar. (com pa1·ecer contrario 
da Cornndssão ele F1:nanças, n. 27.1i, ele 1.921); 

Votação, em 2• discussão, elo projecto do Senado n. 62, 
ele 19·20, dispondo sobre o uso de uniformes milHares manda-. 
elos adopl.ar pelos Ministerios· ela Guerra e da ,Mal'inha (com 
JJm•ece?' da Com.mtssúo ele Mco··lnha e G'!W1'1'a., o((erecendo 
emenda su.bslilutiva. n. 276, ele 1921) ;· ' 

Votação, em 3" discussão, da proposição da Camara úo~ 
Deputados n. 55, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Guer
ra, o credito supplcmentar de 101 :766$800, á verba g• "Soldos 
ei.UJpas e gratificações elas· praças" do orçame:r;:t.to vi;:rente 
(com emenda ela Com.m.issão ele Finanças, .iá. app1·ovacla, e 
l.Jarcccr n. 260, ele ·192-1) ; 
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Vol.açi1o, nm 3" cliscusRün, da proposição da Cnmarn dos 
D8PIII.UdllS !1. o~. do 10:?1. C[LW Ubi'O. pelo Ministnr'ill dn Gller
rn, nrn CJ'I~dil.u ele :3 :nG7!fi82n, pru·n pag-amenl.o de difl',~l'l~llça 
rle VPncinwnl.c1s clevicla a .Fcr·nnndn LltJ•iJLti \Verneck n oui.J•ns, 
inspPelnJ•ps dn nlumnos da lTiscula Militar (corn, pm·uce·1· {a-
voraoel da Co!nm.issr1o d(! Ji''inanr;as, n. 26fi, de 192'/); · 

Vnl.uçfio, cm discussão unicn, do v6lo do Prefeito, n. 28, 
de Hl21. (L rcsoluçuo dn Consellw Munici•p_n.l cquiparandn os 
vencinwnl.ns da oscL·ipLurnria ulmoxarife do Insf.il.ul.o Pro
:l'issinnal OJ·sinn da J!'nnscca, nos dous funccionarios de igual 
cal.egOJ•iu dos InsLilutns· Ferreira Vinnna c João Alfi'ccln (com 
Jlm'r!Cr:t• conl?·m·io da Corn·1n:isslío du Const'itü:içli.o, n. 29!1, de 
o/,') 21) ; 

Discussão unica do 11élo elo prefeito, n. ltG, ele ·1D2·1,. (L 
reRolnçfí.o cln Cnnsr.lho Municipal qne concede aos :funceio-' 
na1·in>; mnnicipncs· c aos opm·arios. mensalisLns c diarisl.as . 
. iovnalcil·os c sr.rvenl.es, uma t;!'al.i:ficaçuo especial (com pa-

. 7'(J,cm· (n'IJOI•avcl da Conl:m:issr1n de ConstUttiçúo, n. 2,f2, rle· 
NJ2l); ·. . . 

Discussão unico elo véto do Prefeito, n. 51, de 1021, ú 
resolU(\ÜO do Conselho Municipal. que manda p_agar a Aoylinn 
da Cosl.a Jacques, porteiro acldklo do Pcdagogmm, a quanl.ia 
que menciona, como auxilio de aluguel de casa (cnm. pm·euu'l' 
VO?YP!P-l da Com:m'is.s·o~1o de Consl'ituü;íio, n. 2.18, rl1? 4.921) : 

3" discussão ela proposição da Gamara dos Deputados 
n. OL ele :l92L que abre, pelo !Hinist.crio da Guerra, o c~~
dit.o. de 23: OOO•'B, supplcmentar :1~ verba 14• «Obras MI.h
tares» do orçamento de 1920, dcsl;inado ao pagamento devido 
a Pacs & Comp. (com parece?· da Cornm.issáo de Finanças 
e emenda jcí OJJlJ?'ovada n. 26,f, de 1lJ2.J); 

. 3" discussão ela proposição· ela Gamara dos Deputados 
n. 6D, de :1 !l2L CJuc abre. pelà Minislerio da .Fazenda, o cre'
difo cspceial ele H: 003$520. para pagamento do que é devido 
6. Tl1c Lonclon. Bra?.ilian Bank Ltcl .. cm virtude ele sentença 
.iudicinriu (r:orn JW?'ece?· (avoik1Vel da Commissão de Finanças 
n. 2Gi, de •1.921) ; . 

. 3" discussão da propQsição ela fJamara dos 
n. 15. de 1!l2L considerando de utilidade publica 
por::ml.ir;ta Brásilcira (com, tJrwecer (avo1·avel da 
de Justü;a e Leaislaçáo) ; 

pepuLaclos 
a Liga ·Es
Cornrnissl7.o 

3" ·discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 1.1to: do 1920. ,maneJando cxocular as obrns necessarias no 
Jeito do rio Grande. desde a ponte do .Jaguarão até (L f6z do 
rio Paranahyba. ele modo a facilitar a sua nnvegacão (com pa
recer (avrwavel das Comm-tssões de Obras P1tblicas e de Fi-

. nanças n. 25/i, de ofr12.f). 

Levanta-se a scssã.o :ís 1.5 horàs c- -1.5 minutos . 
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A's :13 e J [2 horas alH·e-su u sessão, a QUe concorrem 
os SL's. A. AZL~l'l'do. Cunlm PndJ•osa. Abdius Nevr!s. Het·mcne
gi!clo de Alot•Ut!H. · Silvet·iu Net·y. Loj,c•s Gonr;alvcs·, Lauw So
·dré, .Tu~l.o GhemwnL lndio :dn .Bl'asil, Jnst\ :8uzebio, .ro~o 
1'hom1\ tl3eu.i :.:un in Bal'l'oso. 1''1·a 1w is e o Sú, Eloy de Souza, .J o ao 
Lyra. Antonio .:\lassa.' Venancin Noiva. l\lanoel Borba. Rosa e 
Silva·. Eusebio de Andrade. "\ntonio ?Y!'on.i;r,. J-"loniz Sodré, Ber
nardfno :Monteiro, .J:eronymo l\Ionleiro; .Paulo de · · Fr.ontin, 
Sampaio Corrêu. Irinüu M.ncllaclo, ·Bernardo Monteiro, Alfredo 
Ellis. Alvaw ·ele Carvalho . .José 1\'turtinhi:J. . Peclr.o Celestino. 
Carlós Cavaleanlc, Lauró .l\'lüllet·, Viclitl Ramos, (F'eli.ppe 
Schm iclt, ·Carlos Barbosa e Vospucio ele Abreu (13G). 

•Deixam ele· compm·ecel\ com causa jusW'icacla. os Srs. 
l'lfenclonc;a .l\lartins, Alexancll.'ino de Alencar, Gocloi'reclo ~'ianna, 
.Costa Rodrigues. Felix Paeheeo, Anlonino Preire, 'l'obias 
Monteiro. Cat•ncir·o cl:t Cunha, ArauJo Gücs, OlivciJ•a· Vallaclfio, 
Gon(:alo Rnllcmbot·g. Siqucil'n. de Mnnezes, Ruy Barbosa. M.ar
cilio elo Lacerda, Nilo 'Pc(;anha, l\IodcsLo Leal.. ú\li.g:uel de Car
vallw, .Haul Soaecs. Fl'aJJCisco Sallcs. Aclolpho Gordo. Ramos 
Caiado, Generoso l\Tm·qucs, Xavier· ela Silva e Soares elos Snn
tos (26) . 

E' lida, posta em .di scussfio, e sem reclamação apprôvacla 
a acta ela sessão anterior. · 

O Sr. 1" Secretario d:.í conla do seguinte 

Hecr}lerimcntos :· 

EXPEDJENiJI.E . 
r 

·r 

i 

De D: Anna Dorges \Barata R~lJeiro, viuva elo ex-Senador 
e:. professor ela Escola ele Medi·cinft do Rio de .Janeiro, Dr. ;Can

. diclo Barata Ril)eiro. sol.i:citanclo relevação ela prescripoão em 
que incorreu o .seu· ·dir,~ito para o J'Im ele p.oder re~eber os 
vencimentos não recebidos .. por seu finado mâriclo neste 
cargo. - A' Com.missão cle.)Tinanças;. 

. . 

Do Sr: J~rico Alves Salgado. fazendo . consiclerar;ões ·sobre o 
11éto do Prefeito ú resolução élo Consellío Municipal que lhe 
concede o direiLo ele construeção. uso o· gosO ele urna·. esLrada _ 
de ferro 6levada nesta cidade, peclindó a attenção do Senado 
· para os seus .iulgarJos sobre assumptos ciO mesmo,genero, como 
sejam as concessões ele estradas. ·cl i versas,· e solicitando que o 
referido vét,o seja rejeil.n.do. · -- A' Cbmmissãó de OonsLi-
tui(;ão. · · 

I . 
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O S1·. ~" Sect'el.al'io JH'Ot:ude ú leiLuru do 8eguinLe 

• PAllEL'Elt 

N. :JOti - :H.l~1 

'llr:tiac~.·üu /'inal das emerulas l.lu Senado á Jl1'uposiç!ÍO lia Ca
rnw·a dos Depul(!(ius n. 2:J8, dr.: .Ji!)120, c]'tte ·t·ea·ula a loeaçao 
d:e. pl'eclios ·ur·úwws, e dá cut1·as 1ll'u·videnr:ias. 

N. i 

O al'L. i" subsLiLu·a-sc pelo 8cguintc: 
ArL. i". Não havendo esLipulaoão escripta que 1·eg·ule. as 

reln.l.)uus, .c] i t•eiLus c obrigações dos locadores e locat.arios de 
prcclios Ul'banos ... prevalecerão a:: disposições da presente lei. 

§ :t". O prm:ó da lóeaçiio será ele um anno, que se consi
dera semp1•c prorogado por ouLi:·o Lanlo Lempo c nas mesmas 
conclil.)õcs elo· anleri·or, desde que não haja. aviso em conlrario, 
com l.rcs mczc.<:, pelo menos, .cltl an Lecedencia. 

§ 2". O aviso i'ar-so-ha por m!)io do petição dirigi·da. ao 
juiz compo,Lenle, sem recurso, c m,anclada entregar á parLo 
quarenta e o i Lo horas após ú reaJização da diligencia, d•an-
do-s•o contra-:ré t't pari. o conl.mria. · 

§ · 3•. Antes desse prazo, cessará a Iocaç.ão, si o locaLarí'o, 
mililar elo terra o mar· ou l'unccionario publico, fOr removido 
uara Jogar :l'ôra da siLuação elo prodfo e não quizer continuar 
tt locacão. 

N. 2 

O arl.. 2"· substitua-se pelo seguinte: 
.\rl. 2". SE no caso ele falla ele pagamento por dous 

mozef:! -completos ou no caso ·de necessidade .de obras indis
pcnsaveis para a çonservaçiio e segurança do preclio, verifi
cadas pur visloria Judicial, poderá ser dado aviso pelo locador 
ou pelo locaLario cm qualquo1; tempo durante a locação. · 

N. 3 

O arL. ':J" subsLiLua-se polo seguinte: 
. Arf .. 3". Ao inquilino que houver desoccupado o predio, 

·por motivo de realh:ação de obras, indispensavciis, ele conser
va(.lão o seg'l:tt'atwa, assist.e o dü~ei to ·ci·e para clle v o !Lar, sem
vre que Lenha pago ponf.ualnicnlc os a1ugueis. 

N. 4 

' O al'L. lt", o seus })aragraphos. snbsULuam-se pelo se-
guinte: 

. At·f .. lt". Os· ~;utlfmcfo8 a 'praw curto poderão ser feitos 
pot· esct•ipf.ura ·pat·ticulu.J•, ohscrvarjo o seguinte: 

§ · J •. ·Deli c:; consf.al'ão a renda, O prazo, à es~ado do con
servação do pred i o e a quem inr·umbe a ·obrigação de obras. 

' r, I' " 

.. 

... ,· 

,J 
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§ :2". Na renda se ·dirá o quantum, si mensal trimestral 
ou annuul, onde deve ser pago e quando. . 

§ ::J". Nu locução a pmzo corto, si esta fV'ldar sem que 
haja aviso nu i'úrma do urt. 1 ", com seis mezes de antece
dencia, a pl'01'oga~~ão 'opera-se por outro tanto temoo e nas 
mesmas condições da anterior., · · 

§ 4". Os· inquilinos, ·diesdc que tenham recebido relacão · 
cseripLu do estado em que o predio lhes é entregue (artigo 
1. ~07 -do Codig·o Civil), respondem pelos damnos causados 
duranle a locação, ·sendo documento para acção competente a 
vistol'ia proceclicla no mêsmo por occasião da restituição das 
chaves . 

§ 5". Os adquü·cnLos de prcdios urbanos serão obrigados 
a respeitar os cotitractos que esUverem inscriplos no· Regi·s
tro Gct•al de Hypothecas (al'L. 1.197 do Codigo Civil), bem 
como os prazos .e condicões éstabelecidos nesta lei para as 
loca~~ões sem estipulação escripta. 

N. 5' 

o ad. 5° substitua-se .ócio seguinte: 
Art. 5". O locaLario ,ó obrigado a· pag'Ul' o aluguel alô o 

decimo dia uLil do mez subsequente ·aO vencido. salvo esti
pula~~ão em contrario. 

N. G 

O art. so substitua-se pelo seg·uinLe: 
ArL. so. No caso de sublocação, não poderá o subloca

tario .ser despejado sem a intimacão judicial; c si, depois 
das nccessadas diligencias não tiver sido encontrado. man
dará o juiz competente publicar no Diario O((icial e em um 
dos jornaes d'e maior circulação edit.aes por sete dias 

N. 7 

O ru·t. so 'da proposição passará a ser o go. 

N. 8 
' 

· Oart. 9", que })assará a ser o 10", com a seguinte re
dacção: 

• 
Al'L. i O. Os localarios ou suhlocalarios. no todo ou ern 

parte, dos prcclios dados em locação, ficarão suj'ei~os ás regra.~ 
cons~antcs elos ar is. 2" e 3o. 

/ 

, O al't. 12, que p'assará a ser o ·ári .. 13, com a redacção 
scgLJ i nt,c : 

. , Ar~ .. 11 .. o. av.iso para augmchlo .do.·aluguc. s6 produ.
zn·a eflcüo clcprns ele um anno, contado da data em que hutivdr 
sido feito, nos Lermos do § 2° do · art. 1". · · 

: •''. 

' ,,;_ 

. I 
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Puragmplw uni c o. Esta disposição não abrange os con
. íractos csci:iplos, que se rcg·cm pelas respectivas clausulas. 

N. :lO 
O art. 11 da proposição pa•ssará a ser o art. 12. 

N. :l1 

O unt. 12, truc passarú a. ser o art. 13, com a redacção se
guinte: 

tA.r~. '13. Os recursos interpostos da decisão que decreta 
o despejo não lerão c'ffeito suspensivo. 

' 
N. 12 

O ar L '13 passará a ser art. 11. 

N. 113 

Accrcscente-se onde convier: 
Art,. No Distrkto Federal e nas capitaes e cidades 

onde houver crise ela falta de habitações e alta excessiva 
ele alug·ueis, fica estabelecido como medida de cmergencia. 
que o aviso para augmento . ele aluguel só ,produzirá effeito 
deptois de dois annos .. cont.ados ela data em que bouver sido 
feito nos termos elo n. 2 do ar!.. 2•. 

·, Esta. medida só vigorará durante dois annos, contados <la 
data em. que a presente lei entrar em execução. 

N. 14 

Arl;, ''O Poder Executivo entrará em accõ.rdo com as 
a.utori·daclcs locaes do Districto Federal para 'o fim el-e pro-· 

· hibir crue as· casas, apai;tamentos c. commoélos não mobilha
·,dos séjam transformados •cm mobilhaclos sem sua autoriza
ção prévia c a elo Chefe ele Policia elo Disl;ricto Federal. 

Sala da Commissão de Redacção, em 5 de outubro de 
1921. - VenanCio Neiva, Presidente interino e Relator. 
Yidal\Ramos. · 

Fica sobre a· mesa para ser discu~ida na sessão seguinte, 
depois de publicada u.o Dia1·io do Con{Jresso. 

O Sr. Vespucio de Abreu (~) - Sr. Presidente, o. Se. Dr. 
:Moura· Nobre. recebeu honttim de Aracajú clQ ex-deputado. 
Sr. Manoel N.obrc, official superior reformado do ExercHo o 
seguinte telegramma: . 

«Araca,iü, 3. - Dez solados ele poqcia a pais:r!1a, 
armados r1 e revolver. a mando elo Pres1dentc Pcrcn·ü 
Lobo, acabam de invadir o «•Jornal do Povo» com in
tuito assnssin ar-me. Escrupe i milagrosamente. 'rypo
graphos espancados· re1cusam . trabalhar, forcando sus.:. 
pe'9-der publicação Oiorn'al. ___, J.11anoel Nob1·e.» 

( *) Este. discU:rso não foi 11cvislo pelo orador • 
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O signa·tario closLc LelO!;l'amma Sr. l1rosidenLe, é pessoa 
de reeonhceida idoneidade moral. 

Foi nosso collcga na Gamara dos Srs. DopuLados; é o i'- . 
Jidal superior rcl'ormaclo do Exoreito, o assim' sendo não 
manclm·ia para seus amigos aqui uma comanuniocaçuo desLa. 
naLureza se ella não reproscnLasso a exueLu o~prcssão dn. ver
dado . 

.Q Sn. FRANCisco SA -E' vcrdn:do; mas o accusado tam
bcm Lem a maior icloneida·do moral.· Foi nosso collcga aqui 
no .Senado c. todos sabemo l-o incapaz ele mandar praticar .~e-. 
mclhantc acto. ' 

O Sn. JosÉ EuzEBIO ·- Apoiado. 
0 Sn .. VESPUCIO DE ABREU - Cl1cg'arei aLé ltt. 
Sr. Prosielontc, custa-me a crer que o illustrc· governa

dor de Sel'gipc, a cujo rcsr)eiLo acabam do fazer elogiosas e 
moeecidas referencias o illus•tre Senador pelo Ceará e o hon
t'acio representante do Maranhão, que S. Ex. seja conniven
lo em semelhante aLlentaelo, praLicado não só contra a li
berdade de imprensa como contra a segurança individual do 
nosso ex-colloga, naquclla parLe ela Federação Brasileira. 

O Sr. .Governador de Sergipe, Sr. Presidente, per
tence a uma ger:wão de am.ig·os d:a liberdade, a uma geração 
que não Lrcpidava em afronLar ,os rig-óres da disciplina mi
litar, naquella época, para causbcar os excessos praticados 
·pelo Governo c felicitar .Joaquim Nabuco pela sua brilhante 
acção abolfcio:nisLa, UJpezar ela oppressão elo mesmo Governo. 
D illustre Governador ele Sergipe pertence á ger'ação. que em 
pa1'te tom sobre os h ombros a responsabilidade da. oroclama
ção da Re·publica. 

· Custa-mo, portanto, muito cr.·er crue tenha. par~itúo de 
S. Ex. a inicial.iva de semelhante attent·ado contra a liberdade 
do opinião. . ~~· 

'Sr. Presidente, é por e.sse motivo que não trepido em 
vil· á tribuna do Senado, do qual S. Ex. fez parte por long-o. 
tempo, dirigir um appello a S. Ex. para que não deixe ab
solutamente que o seu nome seja enxovalhado pela conniven.,
cia cm1. semelhantes actos, c que S. Ex., como republicano. 
·historico que foi. faça tambem no seu Esl,ado respeitar· a li
hcrc!ade de opinião ,tornando J'eal aquillo que· foi prometti
do ela Lribuna do Senado, cm peroração bl'ilhante, por ·um dos 
proceres ela convenção de 8 de ,junho, em que se declarou ser 
o ínaior .c]cseJ.o dos republicUJnos assegurar o ·maximo. rcs-
pci.to \aos direitos dos cid.·adãos .. · · 

. ·Mas Sr. Presidente, não será por estes pro10essos· de per
·soguição a jornalistas, de tentativas de assassinato, de em.:. 
nastclamenLo ele jorna,es que se poderá tornar á rJpinião :ou-. 

· blica rcs,peiLacla e querida a Republica;.: . · · 
:Dll!qui diri;io o meu appelo ao i!lustre Gove.r.nador de Ser

gipe, certo ele que S. Ex. não pcrmiLLir(L que o. seu nome seja. 
envolvi do cm factos scmelhan·Les. . · ·· . 

Era o· que tinha· a d iwr. (Mu-ito bent,) . . ' 

' O Sr. Euschio de Andr::~tle -· 'Pc~~o a palavra, .oela ordem .. 

O Sr.··Prcsidente ·_. Tem a palavra o nobre ~coador . 

• 
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O Sr. Eusebio de Andrade (tJela nl'dem) - Sr. Presi
dente, achando-se sobro a mesa a rec!·accão final das emen
das à proposiç.ão quo l'Cgula a locação dos predios urbanos, 
rcda·ccão .Jt1 publicada na acta dos nossos t1·aba!hos, roqueiro a 
V. Ex. que consulto o Senado sobr·e se concede urgencia para 
que a mesma soja iinmc.diat.amente (UscuLida c votada . 

O Sr. Presidente -· O Sr. Senncln1· :Euscbio de Andrade 
requer urgcncia pura discussão c votação immcdiata da re
daiCção final das emendas elo Senado tí proposição .da Gama
ra sobre locação de .predios. Os Senhores que a concccleim quei
ram lcvantar-:-se. (Pausa.) 

Foi. concecUcla. 
E' novamenLc lida, .posta em discussão e approvada a re

dacção final das emendas do Senado á proposição da Gama
ra elos Deputados, n. 238, ele 1921, regula.nc!o a locação de 
preGios urbanos c clando outras providencias. 

O Sr· Presidente -A proposir;úo vac ;;er devolvida ú Ga
mara dos Deputados com as emendas. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador . . 
O Sr. Pau1o de Frontin (1Jela onlem) - Sr. Presidente, 

hon i;e.m ria clüocussão havida sobro o parecer relativo ao véto 
do Sr. Prefeito do Dislricto Federal, n. 46, foi considerada 
como exacta uma inforrnação q\.w constava das razões do 
mesmo. cvidcntemcn te por não ter sido devidamente pre
stada· ao honrado administrador ela cidade, mas a qual não· 
correspondo precisamente :i l'ealiqadq, como tive. opportuni-
dadc do verincar. . 

O Stt. PrmsiDEN'!'E - PerdOe-me V. Ex., mas a discussão 
dessa materia ainda não foi enecrracla c figura na ordem elo 
dia elo ho,.jc. 

O Sn. PAtJLo DE · l~HONTii-1 - Perfeitamente. lVIas, vou 
vcdir urgencia ou prei'erencia, como í'ôr n1_ais conveniente, 
para que seja discutido c votado immecliatamente o rcqucri
mcn'o CJUC submetto á consideração do Senado, concebido nos 
seguintes termos: 

«Requeiro que o ·parecer sdbre o véto do Pre
feito n. 46, de 1921, volto {t Gommissão de Consti-
t . - ., 

UlÇUO.' • 

. O Sn. ItHNEU MACHADO ._... Quando. fOr discutido esse re
querimento, pedirei a palavra para, apresentar as considera
ções que desejo fazer.· 

O Sn. PHESIDENTg __:, ,Qpportunamente, submetterei esse 
requerimento. á consideração da Casa. . · · 

. O Sn. PAur.o DE. FIWN'l'IN - Perfeitamente: Já tive op
portunidaclc ele .levar· o facto. ao conl1ccímento do illustre 
Relator dessa Commissão, que me declarou não se oppôr á 

IS. _,.. Vol. ''r. 8 

";\ . ·~-:-. ., ,, ... 
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pas;:ng·etn elo l'equerimonlo, (li) modo que com estas informa
ções ~·ol'Iweida~ 'J cot11 u C:o l)~u·ecer, ü Gonlllll::>sú.u, o ::\e
nado fieal'Ü completumenlc esclarecido. Si, porém, o parecer 
oontinua1· a ser l'avoravcl ao véto, não só o honrado Senador 
pelo Di.stl·icLo l:'cclei·al, que cstú inscriplo, como qualquer ou
tro membro da ütsa terá oppo1·tumdade de se manifestar a 
respeito. (:lluüo bem; rnu.ito bem.) 

ORD'E1\1 DO DIA 

Yota(;lfw, em 3" discussão, da proposiyão da Gamara dos 
Deputados n. 70, de 1921, autorizando o Presidente da Re
publica a abrir, pelo Ministerio ela ·Marinha, um credito espe
cial de 800:000$, destinado as obrai> da ilha do Boqueirão, de 
carac Ler urgente e indispensaveis ú defesa nacional. 

Approvada; vae ser submettida· á sanccão. 
. . 

Vota.,:fio, .em 3" discussão, da proposi(;lãO da Gamara dos 
Deputados n. 214, de 192U, que estend~:: ás pra(ias da Armada 
os favores concedidos ás praças do Exercito pela lei n. 2.566, 
de ·1;874. . 

Approvada; vae ser submettida á sanecão. 
Vota(;lão; ~m 2• discussão do projecto do Senado n. 13, 

d.e 19:l9, mandando reintegrar Luiz Gomes Pereira Junior, no 
Jogar de diredor ·de secção da secretaria da Marinha, para o 
~im ·de ser aposentado n:ess"l. lagar.· 

Rej~itadó. 
E' annuncincla a votação, em 2". discussão, do projecto 

clr, Senado n. 62. de HJ20, dispondo sobre o uso de uniformes 
militares mandados adoptar pelos Ministerios da Guerra e 
da Marinha. 

I· ~ ' , 

· ]}' approvacl~ o seguinte 

SUBSTITU'l'IVO · 

N. 27- 1921 

O Congresso Naci0nal decreta: 
Art. 1 . o Os unii'orme.s e distinctivos militares mandados 

adoptar para o Exercito c Armada e suas reservas, pelas PO·· 
lici'ai; militarizadas,· Corpo de Bombeiros, Linhas ile Tiro e 
ou f.ras corporações milit.arizadas, só poderão ser mados pelas 
pcssôas a qu,e o;:; e refP.rirem os respectivos regulamer,tos. · 
·· · l?,aragrâphu unico. ·E' prohibido a quaesquer outras pes
soas Ciü" corporações o uso de uniformes semelhantes, . com.,. 
prehendidós . Lambem alamares, Qhapéos armados, dragonaa, 
palas bordadas, passade.iras, ou quaesquer outras pc.,as de ca
ract()r militar. Pena de prisão cellular por 15 .. a 60. dias, ar~. 
tigo 379 do C. P.) . · · · · · ·. ' · ·.·. · .· .. 
· ·.' ~ Art. 2. • Os uniformes dos co1legios, acacle"Tiias, institu

tos qt.1aesqúer d'é ciisi'no;'t.heorico ou pratico, policia~ estaduae':l 
ou lti'tib,:jcfpae.s, ·:empré{;a<ios'liublicos ou partioularol'! e qua:ee.;. 

'!l': ' .... . : '• -~' ... ;~.. '' . 
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quer outras corporações não poderão ser adoptados sem pré
vio exame e aquiescencia do chefe da guarnição militar, naval 
ou terrestre, a que mais de perto interessar· o assumpto. 

Paragrapho unico. A autoridade a que se ref~re este ar
tigo dará publicidade da acquiescencia concedida, no mais 
breve tempo possivel, acquicscencia que nunca será negada .. 
desde que o uniforme requerido não se confunda rom os dM 
corporações militares ou militarizadas. 

· Art. 3. o Quando a mudança de uniformes e distmctivos .se 
referir ás policias militarizadas, deverá ser primeiramente ou
vido o Estado Maior do Exercito, ao qual será enviado o mo
delo do plano de uniforme que for adoptado ... 

Art. 4. o O :Poder Executivo regulamentará a pre~ente lei., 
Art. 5. o H.evogam-se as disposições em contrario .. 

Sala das sessões, 20 de setembro de 1921. - Irzdio tio 
Brasil, Presidente. - Benjamin Bar'?'oso, Relator. - Carlo:J 
Cavalcanti. 

·O Sr. Presidente - Fica prejudicado o projecto n. 62, 
de 1920. . . 

Votacão, em 3" discussão, da proposição da Camara ·dos 
'Deputados n. 55, de Hl2l, que abre, pel.o Ministerio da Guer
ra, o credito supplementar de 101 :i66$800, á yerba 9" "Solcl0s 
etapas e gratifieações c! as praças" do orçamento vigente. 

Approvacla: vae á Com missão de Redacção. 
Votação, em 3" di!'1cussão, da proposição da Camut·a dos 

Deputados n. 62, de 1921, que abre. pelo Ministerio da Guer
ra, um credito de 3 :66i$820, para pagar.1ento de clifi'erenca 
de vencimentos devida a Fernando Loretti Werneck e outros, 
inspectores de alumnos .cia Escola Militar. 

Approvada; v:1e ser Sltbm ettida á sanação. . 
Votacão. em discussão unica, do véto do Prefeito, n. 28, 

de 1921, tí. resolução .do Conselho Municipal equiparando os 
vencimentos da escripturaria almoxarife do Inslitul.o Pro
fissional Orsina da Fonseca, aos dos funccionariu . .; ·de igual 
categoria. dos Institutos Ferreira Vianna e João Alfredo. 

Rej citado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 

~ / 
GRATIFIGAÇAO A ~1JNCCIONARIOS MUNICIPAF:S .· 

Discussão unica do véto do Prefeito, n. 46, de Hl21, á 
resolução do Conselho Municipal ·qua concede ·aos funccio- · 
r::arios municipaes e aos operarias, mensalistas e diaristas, 
,jornaleiros c serventes, uma graqficação especial. · 

· O Sr. Presidente - An parecer da Commissãn. o Sr. Se
nador Paulo de Frontin aprcscnton n s~guintP · 

' . ' 

. 
Hequcil·o que o pat"eccr· sobre o véto n. ·16, de J021, Yoll.o 

:i Commi:;;são de Constit,ui('.ão. - Paulo de .l!ront.in, 
• • '~ ' } I 

,., f, 
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Os senhores que apoiam o requerimento, queiram levan· 
ta r-se. (Pausa.) 

Apoiado e em discussão. 

O Sr. Irine.u Machado ( •) -Sr. Presidente,. voto de bom 
grado o requenmcnLo do nobre Senador no sentido de !Voltar 
o parecer t"t Commissão, não só para que esta rectifiqu·e o 
calculo do . Sr. Prefeito, como os do honrado rrlelator, se
g·undo os quaes a des.peza aWnga a 12 mil contos quando é 
facto que não vae .além de seis ou sete mil, e ainda 'vara que a 
Comm1ss·ão uovamente <:!Xamine a <!outrina · d.e direito pu
blico conLida em seu parecer. 

Ainda ha •Pouco pedi a attenção dos honrados collegas 
Srs. Antonio Moniz e Eloy de Souza· para a doutrina do pa
recer do rnen eminente amigo, Sr. Lopes Gonçalves. 

Falo com uma grande isenção de· animo, não só porque 
tenho por esse oollega particular estima e admirac-ão,. como 
- e nisso tenho grande prazer C.e fazer a minha confissão 
Pt:blica - por_que. lhe devo, pessoalmente e politicamente, por 
num e •Pelo D1strwto que Lenho a honra de, representar nesta 
..:\.sscmhléa, o mais profundo reconhecimento. . 

Hei de semore recordar-me das 'Paiavras bondosas qu\3 
.o Fteu respeito S. Ex. pr•Jfer·iu nesta Ca!;:a, quando susten
tou o. seu voto favoravcl ao parecer unanime que opinant 
pelo meu reeonhecjmento, palavras calorosas de a'i'rfecto e 
('Stima, ·cm que S. Ex., ao mesmo ·i.empo, me · relvelava a su::t 
amizade c o res'Peito á opinião publica da Capital. 

O .SR. LOPES GoNÇALVES - Não fiz mais do que 'justiça 
a V. E.x. 

ü SH. IRJNEU MACHADO - Como respresentante deste 
Districlo, eu ainda agradeço ao honrado Senador a bôa IVOn-. 
tadc com que sempre se occupa dos : assumptos que in
teressam :i Capital da Republica, estudando-os cuidadosa··· 
mente e decidindo-os de. accôrdo . com a sua consciencia. 
Muitas vezes temos divergido eni materia d'e doutrina .. cada 
um, sinceramente, cm seu . ponlo de vista, arnbos collldindr• 
no. mesmo objectivo, marchando para o mesmo objectivo -
o de servir a causa publwa, o de s•ervir lealmente o mandato 
lezblaLivo. · ··. · · · 

~ O lwnra:dlo Senador pelo Amazonas ainda foi. dos que ante .. 
llontcrn nesta Casa me ·deram a honra tcl'o. seu. apoio ú. emenda 
que tive a honra de apresentar, rel.ativa l:Í:· proposição do in
qnilinato, apoio que julgo l.anLo mars prccroso quanto é certo 
que S. Ex. é .u~J? especiapsla. que se p_reoccupa com qs as
sumplos de drrmto constrtucwnal. A alta eompetcncra do 
meu illusLre coUc.ga. o seu amor ao trabalho, a grande hones
tidade com que examina OS assumptos, a \SUa incontesta!Vel 
probic!ade lechnica ... 

O SR. LoPES G·?NÇAJ.v'Es - .Muito agradecido a V. Ex, 
o Sn:. IrtrNEU MACJ:I./\DO - ••• n1e leJvam, a. fazer um a:p

pcllo · a S. Ex .. ·para que volte a traz. das doutrinas que sus
tentou neste pare!}er. 

( *) Este. discurso não foi r•;evisto pelo orador. . . ·· 



r 

i 

.. 
• 

I 
.s 
·• 

,. 

SESS:\0 DE 5 DE IQU'!'UBHO DE 1921 111 

lP'ura S,. Ex., havendo o Prefeilo do Districto Federal, 
cm mensagem que enviou ao Conselho em .28 de dezembro 

· do unno passado e publieada no orgão official daquella Casa, 
que 6 o Jol'nal do Coumw1•cío em 2·9 de dezembro do mesmo 
auno, Julgado, do modo forn{aJ com esla e:x~pressão textual 
da maio1· jusl'iça, a elevação de' vcneimcntos ou de :quaesquer 
vantagens pccuniarias dos funccionarios e operarias dia mu
nicipaJ.idade; havendo, cm diversos to picos, ai'firmado a pro-· 
cedcncia desse 1 augmcnLo ele vencimentos ou de vantagens 
pecuniarias, seln distinguir si 'se !.rata~'a de um augmcnto 
permanente on mesmo de uma graUrficacão transitaria ou 
uma· S"r.aLificacão occasional. o Prefeito, nessa mesma mensa
gem, drs.s~ ser nccessari(J dotar a municirpalidade dos recur
~oos suffw1entes ~:para attender a essa despeza. 

As ex.pressç>cs t•!xtuaes do Prefeito :vão ser lidas ú Casa 
~ as· appe.nsal'!:l O:? meu discurso. Constam da mensagem do 
S. Ex .. rnai:i nao hguram no avulso nem nos documentos .pu
b!it~ados peiu Commissiio. 

E' a mensUJgem n. 442, de 28 de dezembro do anuo pas
sado. Neil a_ o Sr. Prefeif.o não se contenLa em julgar naquellc 
momento Justa a reívinci'icaçião do funccionalismo munici
pal. S. Ex. argue mesmo o facto de jú ha,ver. por diversas 
vezes, expenc!ido · opinião favora.vel 1l melhoria dia situa(llão · 
desse .funccionalismo. S. Ex. affirmou nessa mensagem que 
f.odos os l'unccíonarios não eram pa,gos' de modo sufficien~o . 
para occorrer aós etJcargos ela vida. 

Diz o Sr. Prefeito:- . 
«Em · diversas opportunida:des tenho expendido já; 

o meu modo de pensar quanLo ·á situação ·d·o funcciu-
naiismo- municipal . · 

Não me sinto. assim, de nenhuma maneira con
strangido remettendlo-vos a inclusa representação do 
mesmo pessoal . administrativo que nella fundamenta . 
um . pedido de ele1vação de ·· vencimentos. Devo até 
ajunLar ..:.:.... e o faço desobri.ffando-rne de ~1m dever ·~e 
consciencia - que esse pedtdo se me atwura perfet
tamente jttslo, · taes e tanl·os são os motiv_os em quei 
se estriba pa1·a cada ttm do~ setts. ~·t(Jn.atanos: . 

. .Respondendo· de uma felLa a 1dcntwo :pedido fel~O 
ao Governo· c o· Districto Federal . por . UJ?1a· comm1ssao 
de i'unccioríarios. decla1•ei · qu,e /nada tmha. a oppo'l' 
quanto. ds ?'azões que .me _expunham pm tavo1· de um 
certo augmento, mas que riao albalançana a propor ao 
Consel1ho esse augmento . sem ter nas rendas da · P~e
'feiLura os recursos· com que pudesse tornai-o effect1vq 
nos pagame.nt6s regulares ao pessoal.» 

Em outro to pico diz o seguinte: 

«Acceitnndo o alvitre, ou pref~rindo outro <JíU~l~ 
quer que lhe suggira a sua sabedor1a, será ta.l-:ez P<os-

. sivcl ao· Poder Legislativo atte.ndleJ;, . desde .lá. e ~o 
menos em · :parte, · as ·ponderaV:e~s · ?'eclamaçQes o 
tunccionalism.o · mun·ici]Jal~ que, sem n~nhuma :nelho_ra 
nos seus vencimentos, vtu . o. cust,o a~s subst}~~nctd! 
· c?•esce?', segundo dados off~ctaes, em uma m-e ta , 
45 Por: cen~.o •. · 

• 
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Pois não é isso uma proposta . fundamentada · do Exe-
cutivo ? · _ · 

O Prefeito não. se limitou a transmittir a representaca?, 
ou o requerimento dos funccional'ios municipaes. Não se li
mitou a dizer que julgava procedentes as recl!lmac~.es. I~s?, 
aliás, já seria sufficiente para determinar a existencia da Ini

ciativa. 
Ainda ha bem :poucos dia~, aqui, o Senado. votou um .caso 

de véto: o de um escrivão do Asylo S. Francisco de Assrs,_ a 
favor de quem o Conselho l\Iunicipal votara. uma resoluçao, 
mandando pagar-lhe differença de vencimentos ou um~ gra
t.ifica.cão a que elle se julgava com direito.· O Prefeito do 
Districto vetou essa resolução sob o fundamento de que do 
;E.xccutivo Municipal não partira a iniciativa. Havendo esse 
i'un ccionario juntado, perante a Commissão, a certirlão, do re
qtierimento que dirigiu ao Pr·efeito e no· qual este despachou: 
«Dirija-se ao Conselho Municipal» - o Senado, adoptando o 
parecer da Commissãci, entendeu que o requisito da proposta 
da iniciativá estava satisfeito, e, conformando-se com o pa-

. recer. da Commi6são, que julgava improcedente o véto, man:
teve a resolução do Conselho Municipal. 

·No caso occorrente, ha muito mais do que isso. Naquelle, 
o Prefeito despiwllara: «Dirija-se ao Conselho Municipal:!); 
neste,.· é o· proprio P1;efeito quem remette, quem envia a re
presentação ao Cnriselho Municipal, commentando-a. . ado
ptando os seus fundamentos e accrescendo até, como elle pro
prio confessa, que Julga urn dever de sua consciencia declarar 
'7WJ nada tinha. a oppô?' quanto ás razões qúe lhe e.'CJJUnham e 
ponderando, que a reclamação dos furi.ccionarios publicas· es
tava estribada pela ci'f''curristancia de que o custo das sübsis
te·ncias crescera, serrundo dados officiae§, numa méclia de 45 

· po1· cento. . 
Ora, a resolução do Conselho Municipal, votada sobre 

esta mensagem e SObre a representação dOS interesRadnS, esta
beleceU ,uma tábella na-qual o maximo da gratificaçãn amma, 
qüe é estabelecida extraordinaria e excepcionalmente por 
umà só vez. não attingiu os 45 por cento, antes, ao ·contrario, 
a maxima é de 40 P'Or cento. sendo que ha casos em que elle 
é .~u2to menor .. Assim, o Conselho . Mw;licipal votou, na pro-
posJçao, os segumtes augmentos: . · · · 

. ~Quarenta por· cento sobre os vencimentos dos que 
perceberem até tres contos annuaes; 30 por .cento sobre 
os vencimentos dos que perceberem annualmente mais 

·de tres contos e menos de sei's contos; 20 por cento 
sobre os vencimentos dos que perceberem seis contos ou 

· mais, sendo o pag-amento da gratificaÇão a que se refere 
esta lei effectuado durante um · anno e mensalmente, 
com o dos vencimentos, diarias, etc,»· · · 

. . •· 'Vê-sê1 pois, que o maxizpo da proposta,, o maximo da 
meJ.?:sag!;)m, que outra cou.sa nao é sinão a .proposta, é de 45 % 
para todos; e que o max1mo da resolução é de 40 o/o sobre os 
vencimentos dos qué · percebem até. tres contos annuaes. · 

D,e,~o recordar á Casa que o Senado teve a iniciativa de 
. i.Úna elevação transitaria, não incor:Porada aos vencimentos, 
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das vantag-ens ]JC!.Jtmiurias de todo o funccionalismo publico, 
c que houve um caso .ern. que se deu aLé 50 o/Ó, tendo aliás o 
Prefeito julg-ado jusla a 'melhoria dos vencimentos permanen
tes, o qnc é mtt i to mais do quo conceder uma gl'aLii'icação ac
ciclental, pot• um sr) anno, de uma só vez, destinada a soccor
rer as neecssidades do i'unccionalismo que elle julgava pre
mentes cm vista da carestia da vida. confessada no documento 
official a qne allucle o Prefeito, o na propria lei que concedeu 
a gJ·aW'icaçrto de carestia ela vida ao funccionalismo e opera
riado da União. 

Agora a qucstrto de doutrina é esta: 
Entende o Sr. Lopes Gonçalves que se trata, no caso. de 

uma pronosLa condicional rlo Prefeito. isto é, de uma iniciativa 
condicional elo Prefeito. Nega S. ·E,x. que tenha havido uma 
proposta fnnclamentacla elo Prefeito. 

Ira o requerimento dos interessados. cujo texto a Casa 
vae ver, encaminhado ao Conselho Municipal com a prOposta 
fundamentaria do Prefeito, snggerinclo ao Conselho a sua 
ado:-Jção. 

Essa allep:açãu. portanto. cslú errada. pelos documentos 
. officiae:o: e. pela P}'<)JWia C91!fi~são .df! pr~feito .. 

· HrRlrt saber SI o r2q1.wnto da miCiabva deixou de ser at-
tenclido. 

Não negou n honrado nelal.or que tenha l!_avido a ini-
ciativa. A sua doutrina r:e reduz a ir:.l.o. · 

Hh11VI~ a in iciaLiva. mas com determinadas condições das 
qnaes se afastou o Cnnselho Municipal. 

.Anl.í~>: de LllclO. vou mostrar. segundo os 
cnmentos officiaes, que o Conselho ainda não 
a condir-ão ·-· si essa condiç5.o fo~;:sc exigível. 

· Prefeito- crnem cléclara nc::sa ri10nsagem: 

proprios do
decidiu sobre 
E' o proprio 

«l'ão se: prídc e nãó se deve. a meu ver, decretar 
qualquer maJoração no estipendio do pessoal da .Muni
eipalicladc, sem ter obt.ido uma renda especial. que 
resonndà orç:imf'ntariamcnte pela consequente aggra
vação da (.~cs;wza. l.anto. mais qnant.o essa despE'za avul
Ladi~;:sima. tem dclcrminado. pam a Prefe.it.ura. uma si
tuaçii.n r~~ dc(ir.:il' que a clesprestigip. financeiramente e 
lhe emharaça a. acção goyornat1va. . . 

Para 0limmar esr:.c, dej'?:c'il nu ao menos suavisal-o 
em :;rr·ancle parte, propuz. algumas. medidas. qpe, ado
ÍJiaclas na lr!i m·r;ame:"!,l'!l.1'7·a, pudessem eleyar .a receita 
t'Íf.é n Jiinil.e das·. rkspc7.as imprescindíveis a que o 
r o der Publicri r~ coinpcllido. a att.ender .~ 

E', pois, .. o ·pJ•oprio Prefeito quem diz nessa mensagem 
que. n. elevação i:! c impostos ou. de encargos deveria .. ,ser ado
pl·ada. ria ,lei orçamentaria. Sendo, pois, o executivo munici r ai 
que declam que u. elevaçã.o ele impostos não :pódG ser feita 
nes!"a~ mr~ma lei ele. elevação· de vencimnt.os. . . .. 
. .E de facto assim é perante a lei organica, ond~ sn dispõe 
no § 5" do art. 12.: 

' ,~Qrg:nÍizar U:nnuàlmente o orcainento do municip{o, . 
decretando as despezas e marcando as taxns neces.sa- . 
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r1us para 0s sr.rviçM nnmic~iPMil, obscn·ack I) di.:;po!'\to 
110 arl. 28 cle~s·~ di:CI·clo.:~ · · 

Consultnnclo..:sc o "nr·L. 28. a nnP ~e refere o :;.exl.o supra, 
ahi se €ucon:t~\.\ a seguinte disposição: ; 

. «A .iniciativa ela cle~pcza, bem como u . ela e_reação 
'de empregos municipaes e elo recurso a. emprcst!lnos e 
operações de credito. compete uo Prefmto. 

'§ 4. • O plano geral elo orçamento, antes. de votado 
pelo .ConseJ.ho Municipal, será publicado durante 10 
dias e com antececlencia ao menos. de 30 dias, no jornal 
que t.ivm· contracf.0 para a publicação do expediente ela 
Mtmicipalidade,' podendo os munícipes reclamar· as mo
dificações que mais convenientes lllcs pareçam para o 
município c para os scusinterescs.» 

Ora., tendo o Prcfeit.o enviado, no ciia 28 de dezenobro do 
~nno passado, mensagem, claro é que não podia o Consell1o 
.Oa.r ·cumprimento ao dispositivo do § 4" do ar L 28. 

Pergunta-se: si. portanto. é o Prefeito quem recnnh·~ce 
que a elevação elas rendas eleve ser feita por meio ele impostos 
ou por um systema que consiga soccnrrer a Prefeiwra. li.
'<'rando-a do rleNcil' resultante da elevação ele sua despnza: SI, 
por ont.ro lado. nesEoe m~.smo art. 28 em seu § 2°. a let nrga
nica dispõe que: «é expressamente vedado ao Conselhn Mn
nicipal inserir nns seus orçament.qs qualq11er dispositivo nü.o 
:referente ú fixação da receH.a c da clespe?a»; isto é, não po
di?nclo o Conselho. no orçamento. por si. violando. portanto, 
.duas dispMições da lei organica. incl11ir .nenhuma elevação de 
vencimentos: havendo a iniciativa ela despeza com o uugmento 
ele vencimentos sido ob!':ervacla c cnmprida com a pro'J)osta 
dn Prrl'eifn: si não era nermif:t.ido ao Cnnselllo fazer a ele
vação de vc.ncimcnLos na lei orçamentaria: si só fazer a ele- • 
vação de impostos 011 a creaç5o. ele taxas esreciaes em lei de · 
orçamr.nto. -- o Conselho não Linba o)utra cousa a fazer sinão 

. - alití.s. ele accôrclo com, o que n proprio Prefeit0 df)clara na 
mensm~:rem - rleixar a qnestão dns recnrsos destinados 6 sa
tisfação da despezn. isL0 é. deixar a questão da. indag-ação o 
decret.aç5.0 elos meios de receita pm·a lei nrcament.uria. vo
tando na lei ordinaria. ·a creação· dessas gratificações especiaes. 
tranAit.ori as. · 

E assim procedeu o Consellio. 
O anno pa.ssado mostrei rrue ellc n.ãn podia vnf.ar im

pn!=:l.os 011 taxas por essa f6rma: e~fe .annq t~.mbem ainda não 
· p~de :fnzrr. pela simples ra.zi'in rle QllC até este momento ainda 

nao l'P.erhcll uma prnPostn elo Prefeit.n nesse sentido. 
Si o Conselho não tinha,· pois,.· r.i anno nassado, tempo. 

para dar sati>;fação aos requisitos· da lei o:rganica. si este 
an~o o· Prefeito, que julga que a creàcão ·desses im'J)ostos on 
meios que fomentam recurso;:;; só póde ser feita em lei or
çamenf.aria. não o:ffereceu. até esta data a. proposta sobre· a 
qual correm os edilaes. são feitas as reclamações .de interes..,. 
saclos, cl.c ... al.é hn.ic· nã.o se pócle accnsar o Conselho de ter 
deixado de dar satisfaçã.o ás condições a qne S. Etx. allnde. si 
acaso ellas fossem de direito. isto é. si fossem procedentes. 

Mas não é só .. Si o Prefeito entende que a lei or.ganica 
não permittia clecretac,ã·o de imJ,Jostos, ta.l:as espec_~aes, .s.enã.~. 
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na lei do orcamoJlto, votada depois dos editaes necessarios 
para que Lodos os interessados sob1·c ella formulassem as 
suas reclamações; por outro lado é preciso accenLuar que, na 
Jnensag-em, Q .Prel'ei~o. não indicou clara e positivamcnLe que 
n unico múio de que pl'etenclia colher os recursos para atten
der a essas despezas cxtru·ordinarias fossem os da creação 
ele novos impostos. S. Ex. alludiu ú taxa de 3 o/o, como um 

·desses meios. Estú. aqui muito claramente: <~:para eliminar 
~sse de('icil, ~o. menos suavisal-o cm grande par· te,- m·opuz ao 
Conselho Mtmwtpal algumas medidas que podassem elevar a 
receita até. ao .limito d~& despez-as imprescindíveis a que o 
pocter nublwo c compel!Hlo a attender». . 

Mas acaso o imposto de •3 "lo seria sui'ficicnLe ? (Pausa.) 
Admittamos que sim. Admittamos que a cifra ele estimativa 
ao honrado relator· fosse verdadeira, a receita de 70.0100 :000$ 
annuaes para o DislricLo. é que é uma receita excessiva, não 
contando a administração que ena a Lan~o attinja. ·Mas, 
admittamis que att.mja ~ essa cifra, c mesmo assim teremos 
2. 1'0'0 contos para atlender a essa despeza. 

A despeza a ~er Jeita com essa gratificação não attinp:ia 
a i2. UOO: 000$, talvez a seis mil o.u a sete mil. Em qualquer 
caso, porérrt, os 0 o/'o, d'os 2. iDO contos não seriam sufi'icien
tes IJara occorrer a essa despcza. Lo;;o, não podia ser suffi
oiente a imposição dessa taxa ou a somma della decorrente. 
E' preciso procurar outro meio para faz:er face a esse novo 

·encargo superveniente desse novo o nus. . 
Alinde Q honrado relator á proposta condicional do Pre

feito, como a applicação dos vrincipios condignados na Lei 
Oi:·ganica, parecendo-lhe que o· Conselho não tem o direito de 
I'OLar despez;as sem votar o imposto que produza renda 
equivalente. 

Mostrei ha dias, aqui, cm discurso, que essa theoria é 
errada. O npbre l.:ienador, porém, volta ag·ora ú carga, ser
vindo-se da mesma theoriu. 

Em prlmciro logar·, quem não tem o direito de votar 
senão ew gl.obo ou de rejeitar in Undne, quem não tem o di
reito. de emendar, 001110 nós procedemos por exemplo. em re
lação aos tratados intcrnacionaes, não exerce funcçõcs nor
maes legislativas, exerce a 1\mcção especial de homologar, ra-
ti:l'iear ou referendar. · · . 

E' este mesmo urn dos trar.~os caracteristicos entre a col
laooração do Poder Executivo com o Legislativo na elabora
oâo das leis. O .Presidente dá Republica pó de recusar a lei 

· veLando-a; pócle, ainda que divirja de alguma clisposicão, 
sanccional..:.a. se não ·encontra .um· grande interesse affectado, 
mas não póde emendar. não póde alterar. não póde melhorar 
a lei. E' esse o poder de sanccionar ou referendar. 

Agora. o poder de legislar 6 exactamente o que caracte
riza a clif:t'erença entre o. exercício elo poder de iniciativa e 
o poder ele legislar, do poder de votar, de deliberar, segundo a 
cxúressão f:echnica. · · · . . . 

A. aucstãó tem sido debatida, cm muitos casos, em todos 
os novos. A iniciativa é. em alguns regimens, na phase ele al
guns povos. na sua vida conRtitucional, é privat.ivn do exe
cutivo, .é .privativa elo governo, é cnmnlativa -com o legislativo, 

· e privativa de uma das- camàras do Poder Legi;:;lativo. E1la 
póde ser. portanto, curnulath·a ou singular; ;ella póde ser go
vernamental ou leg·isla·Liva, ella pódc ser rcsLr·ictiva em 
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relaçfí.o no exorcJCIO desse direito. dessa faculdade. qnando 
uma elas canmr·as do Poder Legislativo as tem amplas e 
outra nãG, mas nunca é condicional. Esse gencl'o ele iniciativa 
não exisLo no direito publico constitucional. . 
_ O direito de iniciativa é o direito de proposta. 'Temos 

ahi muiLa semelhança com o Lypo da Const.ituição Franceza 
de 1875, que estabelece que o Presidente ela Republica ·tem o 
direito àe iniciaLiva. como todos os membros das Gamaras. 
. Si, cm a!g·uns povos, como na Inglaterra, a iniciativa do 

deputado. isQlada, está nulla; si. ella quasi que é governa
mental, tendo, . aliús. OS' membros elo Parlamento a qualidade 
politica ele representantes da confiança da maioria, sendo 
membros do gabinete. clemissivcis pelo voto elo Parlamento. 
ainda assim a historia consti!uci<:fnal da Ing-laterra .nos mostra 
e :i lição de todos os publicisLas elo direito constitucional, que, 
quando os ministros apresentam essas propostas, elles o fa
~em na sua qualidade de deputado, que são, com assento 
na Casa. 

' Em uma monographia, que é a obrá mais importante 
escript.a sobre o assumpto, «A Iniciativa Parlamentar em 
França». obra c.oroada pela Facüldacle ele Direito de Paris, 
a questão é. nos ta em toda a sua nitidez. . 

Já mostrei que o poder de iniciar não se confunde com o 
poclpr _de referenda~', não é o poder de votar cm globo ou de 
recusar em glo]Jo, porque os autores tambem nos mostram que 
não se confunde a iniciativá nem com o direiLo da iniciativa 
nem com. o dircHn de emenda. nem tão pouco com o di-
reito ele interpretaÇão; . . I · . 

Or:i, tres ·S.ÚO as phases, da elaboração de uma lei: primei
ra, a. da sua concepção, a da sua creação mental, ela vontade dei 
legislador, que é qúem póde exercer essa faculdade. E' este 
um outro. caso.· que depois vamos examinar . 

. A segunda é a de. deliberar sobre essà ideia, e a terceira 
é a dQ promulgar ou do sanccionar. . . . . . 

.. Assim escreve o autor: - Legislar é uma at.tribuição com
plexa; Comprehende isso varias casos que <=e riodem resumir 
em tres: prôpor, deliberar e promulgar ou sànrcionar. Propôr 
é entregar ao conhecimento da au toriclade eompetente, o le
gislador, a. Assembléa, .a questão que clle deve resolver. 

Vou lêr textualmente a proposição: (Lê) 
Logo é . enLregar,é submetter ao .iulgàr:riento dCJ poder a 

questão sobre a qual ."\rae reso.Iver -· 1•egle1· - uma faculdade 
que não é limitada. que é ampla. 
. .Vê-se, poi.s, qÚe, mi tecliriica .iuridica, :1iiciar ou propôr -

. ~. Ex . .i'alla em proposta condicional - são uma e a mesma 
cousa. Pro pôr é apenas idear e. transmittir cm globo com os 
detalhes que a mente da mesma .creatura que terr. o direito de 
in'iciativa :formou. iQ poder ele deliberar, porém, . é da Assem-
bléa que dá fórma definitiva. · . · . . . · . . 

E cor,no é que e lia age pára dar esta :f'órnm. definitiva? 
Age pelo direito ele emenda. . 
Assim escreve o mesmo autor, a paginas 93. 

. «0 direito de iniciativà disÜngüe-se · nitidamente elo ·di
reito ele . emenda e . elo direito ·.de interpellação, percencerido, 
embora, ás mesmas pessoas .. das nossas duas Gamaras». . 
• . . Em outro Lrecho, a pagmas t:H3, d;:t . .J.Ue, «Segundo esta de-· 
finição, distingue-se faci1mente o direito de iniciativa das ou-
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tt'aS prerogaLivas. reconhecida~ o.os membros da outra Assem
bié~ politiCa. Importa, cnlretanLo, não conl'undit-a com o exer
cwto elos clous oul:ros direitos, tendo com elles, entretanto, cer,
tas semelhanças, mas clil'i'erinclo, essencial monte. seja pela im
:portancia, seja pelos seus fins com o dil·cito ele emenda e de 
mterpcllução». 

A i'aculclacle de p1·opor uma lei, comparada com o direito 
d.e emendai-a. pel'mitle pôr em relevo dous direitos de inicia
tiva: um afl'ecla ú assembléa uma questão nova, emquanto a 
outra cielibcra e vota». 

Ora, porque é que exactamente a assembléa vuta no caso 
em que. não tem o direito d-a iniciativa? 

· . Porque ha:vencl~ a necessidade publica de. elaborar uma 
ler, estando a funcçao da sua elaboração reparbda entre dou.s 
poderes. um con;;erva e o outro dú a fórma definitiva. Si o po
d!'lr que abusou é quem propõe, su.ieit.a a propo:,;ição ao conhe:
crmento do outro que altera na sua substancia, na sua essencia 
ou não, a idéa. O que não póde é accrescentar idéa nova. Este 
é o traço dii'ferencial. · . ·· 

O direito ele deliber·ar não Yae tão longe que possa o pó
der q.ue decide enxertr,r ma teria nova. 

Assim. pois, o direito elo iniciativa rcstring·e sómente ao 
Poder Leg-islatiYO a faculdade de deliberar em relação á ex
tensão da ma teria sobre as quaes vac decidir. · 

Desta fórma, examinando vencimentos, não póde decidir 
sobr~ materia nova; não póde, por exemplo, incluir medidas 
relativas a construccões. alinhamzmtos. pesca, caça, etc.; isto 
é, o Poder Lcg-isla(ivo tem a faculdade ele leg-islar sobre ma
teria que não seja nova, porque a innovação. a creação, é fa
culdade do Poder Executivo ou do poder que tem a iniciativa 
e, no t:.aso occorrente. !) elo Prefeito do Districto Federal. 

Estabelecida,· pois. na · Leclmica - jurídica, a distincção. 
penso que a doutrina -elo honrado Relator reduz-se a isto: ao 
absurdo de entender crué cruem tem o Poder de iniciativa re
duz o out.ro pocler. não ú. :faculclacle ou ao direito de legislar. 
de deliberar. moclifi canelo. mas srímente á de referendar. ou 
homolog-ar. -Acaso. cruandó o ar L. 29 ela Constituição Federal 
deu á Gamara a iniciativa das lois sobre impostos e do adia
mento das sessões parlamonf.ares. el.c.. reduziu o Senado :.í. 
simples funcção ele votar a proposta ela Gamara nos termos 
em que ella ele lú vem? (Pausa.) 

Não.· Ahi está ·a interpretação quotidiana, exercida por 
nós, . que claramente disting-ue a8 ·duas cousas. 

_ A iniciativa tanto póde ser de 11ma parte da mesma as .. 
sembléa ocmo de uma commissiin do Poder Legislat.ivo, quan
do e!Ja é. no reg-imen de gabinete. uma delegação do proprio 

· parlamento. Pôde ser umà funcr.ão restringida pelas leis in
ternas ou constitucionaes. concedida a um grupo de Depu

. tados - em numero de 5 em vez de nm só - iniciativa rJQ 
urn grupo, iniciativa collectiva. iniciativa de outro poder, ini
ciativa de um ramo do mesmo nodrr. como no caso de que 

. me· estou occupanclo c que; enti·ctanto, se impede a um poder 
de crem:. dC; começar, não impede o outro ele alterar: ... ·. 

· Ass1m e que. tendo a Gamara dos Depularlos a rnwmbva. 
aàs medidas i·elativas ao adiamentos das sessões parlamenta
res. nós podemos, entretanto. modificar a data, como, em re
lação aos impostos, podemos modi:fical-os rio seu quantum, 
ou até rej eital-os. · 

,'\ 
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Si, na Inglaterra, a Catnara dos Lords, em materia de ini • 
ciativa de impostos, não ousa alterai-os, de modo ·que o seu 
poder do deliberar está re:stringido, isso é uma anomalia do 
regimen, porque, ali, sobrevivendo as tradições .e preponqera~
do sobre as correntes novas, que transformam a org·amzaçao 
do poder publico de todos· os povos adiantados, com todos os 
privileg·ios . do investidtll'a, os Lords, estes, que constituem' 
uma assembléa que não é eiectiva, não se julgam com auto
ridade de decretar impostos e contribuições, ferindo a pro
pria origem da organização constitucional da Inglaterra e do 
poder legislativo. Si lú é assim. nos outros povos, como na 
França c -entro nós, ·o poder ele iniciativa do Senado, o poder 
ele iniciativa ela Gamara, rcstring·indo as faculdades dessa ini
ciativa, deixa,. cnlretan Lu, ao ou Lro ramo do Congresso o di
reito· de emendar e de alterar as leis que são da iniciativa de 
um delles. . · 

E' esta a lição do todos os constitucionalistas, como po
deremos lêr nos commcntarios ao art. 29 da Constituição, do· 
Sr. Carlos Maximiliano : -

"A Constituição Brasileira crystaliza a idéa trium
. phante no campo ela doutrina; reduz a prerogativa aos 
projectos sobre impostos. aos insertos em . mensagens 

· presiclenciaes e aos relativos á fixação das forças de 
terra e mar, além de outros peculiares ao regímen de 
poderes independentes ·e responsaveis." 

l\{ais adiante diz elle : 

«0 regímen de freios e -contra;peso exige que so 
reserve. ao Senado a faculdade ampla de emendar as· 
proposições sobre impostos,- máo ,grado a tradição con

. traria ainda em vigôr na In:;la terra.'> 

·Sr .. Presidente, longas são as· paginas do nosso consti-
tucionalls'ITio sobre o assumpto. ·, 

Si na Inglaterra .. o Senado, no· exercício do direito de 
collaborar nas leis, j"ul:;a a sua· intervenção como apenas de 
simples formalidade, não intervindo com o direito de emen
dar; nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, no Mexico, 
na Suissa. quer dizer nos paizes que se governam pelo re
gímen i'eclerativó, como nos paizes onde o Senado é electivo, 
o que sucqede na França, ·em todos elles, s1 o Senado nã::~ . 
inicia as leis de impostos, todavia 'o mesmo Senado se julga 
no direito de emendar e modificar as leis propostas ·pela 
Camara dos Deputados. . 

O proprio Senado da Republica tem interpretacYio no 
caso. e tão lata que. ainda este anno, discutindo a questão 
da éonstil.ucionalidade de medidas contidas· no projecto de 
emergencia, decidiu que tem até o poder de iniciar a dis
cussão de leis ele impostos, desde que nãó elevem os . encargos. 

Esta é, alilús, a justa interpretação, .porque sendo ·a li
mitação do poder do legislar, de necessidade, expressa, e não 
estando essa limitação na. nossa Constituicão, o que não po
demos fazer é crear ·impostos novos, ,mas podemos reduzir, 
em qualquer tempo, as t~as ou impostos éreados pelo outro 
ramo do Poder Legislattvo. ..·, · . . 

Si, pois, na doutrina, na historia, no direito, •. escripto. uni-
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'Versai, na nossa prat.ica parlamentar, na propria vraLica do 
S~n~do, Le?los ~nt~1~d1do nestes termos, que o direito de ini
CfatlVa é mconiund1vel com o de 1•ej'erendum si e!lc se dis
tr.D;~·ue do direito ele deli~erar, do direito de emendar, de 1110-
cl}ilCar, de alterar as le1s, claro é que a doutrina constitu
cional constante do parecer não pó de vingar . 

. Por isso, Sr. Presidente, julgando .. que a quesU'ío é da 
maxuna importancia, no seu ponto ele vista theorico parti
cularmente no do Districto Fecler·al, porque a questão em s1 
affecta a propria extenção do principio da autonomia, penso 
que é de necessidade absoluta que a Commissão remodele o 
seu parecer, seus fundamentas constitucionaes c juridicos. 
Não só na sua realização pratica, como no seu ponto de vista 
especulativo, o parecer é injusto e erroneo. 

Penso que todas as condições da lei foram attendidas. 
Votei aqui ha dias, invocando estes argumentos que agora 

expondo ·Com a maior langueza, contra o parecer que re
pelliu a resolução do Conselho para adoptar o véto elo Pre·-
feito relativo . aos guardas municipaes. . . 

Fil-o em nome dos regimens constitucionaes e dos prin
.cipios que dominam os ·povos cultos, seguindo a licção do di
reito constitucional comparado, elo direito democr:üico mo
derno, de todos os povos que investiram as assembléas do 
direito de. deliberar sobre assumptos financeiros, isto é, do:; 
que dizem respeito a despeza e a receita. 

Não podíamos e não podemos conceber uma especie de 
iniciativa .que importe em véto absoluto. 

Os proprios escriptores dizem que, quando o Poder Le
gislativo fica inhibiclo até de alterar as disposições dos pro
je·c.tos iniciados pelo Governo, quando elle é forçado a se 
adstringir. a seguir ·ln tot1tm o texto da proposta iniciada 
por outro· poder, se atrophia e perde a s.ua faculdade; ani
quila-se o Poder Legislativo, e o direito· de iniciativa fica 
tão longe nas suas applicações que importa na sua propria 
cessação. . · 

E', pois, .em nome de uma theoria vital para a existencia 
do Poder Legislativo, para a vjcla dos poderes constitucio
naes, para a essencia cll.'. democracia e dos princípios repu
blicanos que viram na autonomia. na constituil;ão elo mu
nicípio. o primeiro elemento ele vida dos povos- democra
ticos: é em nome desses princípios fundamentaes do regímen 
c . da.s ·Crenças republicanas, que entendo que o Senado não 
se deve submetter tí. doutrina· do honrado Relator. e que vo
tando com o re.queriinento d6 meu honrado colÍega repre- · 

. sentante do Districto Federal, peço á Commissão que não 
só rectifique o parecer. na questão· de cifras relativas á des
peza, qt:!estão para mim secundaria. qu~ não tem ~a menor 
influencia no voto do Senado. deve decidir em relaçao ~ p:ra
tica da Constituição d~ D}s~ricto, isto é, da sua lei or:gamca, 
de accôrdo com os prmcnp10s fundamentaes e essenc1aes do 
regimen, não indo , alé~ das qdiosas ·restri~ções que já es~ão 
estabelecidas. isto e, nao ampliando um regimen de excepçao. 
Isto seria i.i:rverter a logica, estabelecend~ regras de ~:xtensão 
por interpretação nos casos onde só. se mterpreta dtante c] a 
lei escripta,· só diante do . seu texto· ~xpresso, · com a propr1a 
limitação della ·sem nenhuma analogia e sem nenhuma am
.pliação. 
· • Tenho dito. '(l!ffttito bent; muito bem.) _J 

'·:.: 

·' 
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Mensagem e represenLar~uo a. que se refere. n orador : 

MENSAGEM N. 4.42 

Srs. l\J ombros elo Conselho Municipal do Districto Fe
d8I'Ul -- Em cUvci'Sas oppo'rtu,nidades tenho ex pencUdo já meu • 
'modo d:: pensar e de 'Ver quanto á sUuação elo (nnccionaUsrno 
munic·ipal relativamente a seus vcneimenLos em face do custo 
acluul ela vida . 

. Nu:J me sinto, assim, de nenhuma maneira constrangido 
remctLcndo-vos a inclusa reprcsenl.ação do mesmo pessoal 
administrativo que nella Junclament:a um pedido ele elevação 
de vencimentos. Devo até aiunLar -·e o fa~:o desobrigando
me de um dever de consciencia ·- que esse pedido se me a{i
{lura perleUamente justo, taes e tantos são os motivos em 
que se estriba para cada um dos seus sianatal"ios. . · . 

Respondendo de uma feiLa identico pedido feito ao Go
verno do DistricLo Federal por uma commissão de runcciona
rios, declarei que nada tinha a oppo1· quanto ás 1·azões que me 
expu.nharn: em favm· de. ~~.m ce1·to anamento mas que não ~~ 
abalançarw a propor ao Conselho esse augmento sem ter . nas 
rendas da P rcfcilu!'a o:; recursos com que pudesse tornai-o 
eii.ectrvo dos pagamentos regulares ao pessoal. 

A representação de agora encontra-me no mesmo ponto 
de vista .. 

Não se póde c não se deve, a meu vêr, decretar qualquer 
majoração no estipendio do. pessoal da, municipalidade sem 
ter obt:ido uma renda especial que res.ponda orcamcntaria
!]lcntc pela consequente aggravação da dcspeza, tanto mais 
qlmnto r·ssa despcza, avultadissima. ten1 determinado para a 
?rel'citura uma situação ele deficit permanente que a dcspr.es-, 
f:igia financeirameirLe e lhe embaraça a acção governativa. 

Para eliminar esse r.le(ic1:t ou ao ·menos· suavizai-o cm 
grande parte. propuz ao Crmselho àlgumas medidas que, ado~ . 
l)ladas na lei orçamentaria, podassem elevar a receita até o 

·limite das despezas. imprescindiveis a que o 'Poder publico é 
compellido a attender. . . 

, Agora, porém, acaba o Senado de rejeitar o véto do meu· 
antecessor a uma resolução instituindo o regímen das grati
ficações addicionaes para os funccionarios com mais de dez 

. , annos de ·serviço. . . · 
Esta circumstancia e o dever de attender tambem para a 

eondição dos que. bem servindo á münicipalidade contam 
menos de dez anrios de: nomeação, aconselham a adoptar 
q·p-alquer .prÇJvidencia no sentido de preparar o erario para 
as. novas e:x:igencias :que lhe são. impostas pelo referido véto .. 
· · · .Parece-me, ,pois. que si o Conselho . quer, como deve, 
acudir· á referida circumstancia e attender á solicitação do 
í'unccionalismo não beneficiado pela decisão do .. Senado,. póde 
v.6tar uma resolução estabelecendo sobre todos . os impostos 
um addicional de tres por cenLo que arme .o 'Thesouro Mu
nicipat dos elementos indi~pensaveis para o· pagamento não 
só de'sses addicionaes que· foram ob,iecto da r.esolncão a 'pro
mulgar-se. como. dos que por ventura entenda fixar, em novo 
projecto de lei, o Conselho Municipal. · . · 

· Acceit.ando o alvit.re. on preferindo outro ·qualquer que 
lhe suggira a sua sabedoria. será talvez pqssivel ·ao Poder Le-

.. '':,,~';/.,\ ,,."\:.,,,;i_,,' : .• :.' \~j' ~;.:. '•.' :',,,•' '>• 'r •:., ~.-·:·: ,• 
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gislaLivo atLendcr, desde jt't e au menos em 1parte, as ponde..
··aveis reclamar;ões do tuner:ionalisuw rn·un-iC'ipal, que, sem 
ncnft.wna mellwt·u nos seus venciuwntos, v·iu o custo das sub
~'islenciw; ct·esce?·, seuundo da!los oJ'/iciaes, ern urna média de 
<iü 1101· cento. · 
· •rrunsmiLLindo, pois, a alludicla representação ao Conse

lho 1\Ilmicipal, ponho nesl.as linhas a minha solicitação para 
que se occLrpe do assumpto e o resolva como mandam a jus
tiça e o proprio interesse da Prefeitura, que se encontra sem 
l'<:Jcursos orçamentarios para saLisl'azer aos compromis-. 
si.1s que lhe impõe a recente decisão do Senado Federal. 

DisLricLo Federal, 2::> ele dezembro de 1920, 32n ·da Repu
blica. - Carlos Sampaio. - A's Commissões de Justiça e 
Orçamento. · 

Exmo. Sr. P !'efeito do DisLl'icto l~ederal - São dos se
g-uintes argumentos que o funccionalismo pri;:~ipalmente se 
vale para alcançar da bôa vonLude e da alta influencia de 
V. Ex: medidas aLtinentes a melhorar os seus vencimentos, 
que semlJl'e maior encareclmenlo da vida tornou insuffi
ci eútes ü subsistencia da maioria dos servidores da adminis
lração do DisLricto: 

Ser muito elevado o .numero de funccionarios que per
ecbem ainda os mesmos ordenados de ha 10 annos e mais 
;~uno::; atrás - O que ohega a ser quasi inverosímil nesta época 
cm que· todas as classes ·obtiveram ou estão prestes a obter 
maiores vantagens, - · considerando-se mais que do mesmo 
modo que uma mach ina mal alimentada ·não pó de produzir 
bem~ assim ele servidores mal remunerados não é licito espe-
r 'ar p l'estimos exccllenLes. · 
' ' · A stiuação dos fuliccionarios méramente administrativa 

r> inferior a· dos funccional'ios technicos da Municipalid.àde: 
·estes. além de .melhor pagos, percebem «diarias» e «passes:~~ 
de bonds que lhe facultam aprecia veis vantagens. · 
· · · Em· bem da causa, o· 'l'unccionàlismo toma a liberdade de 

sug·gérir 'á administra(<ão do ri:mnicipio a majoração dos tri-
. butiJs sobre bebidas alcoolicas, perfumarias e artigos de luxo 
-·a exemplo do que ora se faz ~~m toda a Europa e alguns 
;Jaizes ·da Nórte ~>\merica - o que, a par de outras medidas 
ào mesmo genero 'servirá do mesmo modo para augmentar 
as. rendas ela Prefeitura. " · · 

,. Finalmente, pensa ó funccionalismo que a passagem para 
,1 Gloverno municipal ele alguns impostos cobrados indebita
mente ![JCla União'.- segundo arr·asoavam constitucionalistas 
-'·~ taes o· de «industrias c· pr0fissões», illuminação, ·agua, 
esg·oLo~ virá facilitar ele ·maneira notavel a realização das mais 
que. razoaveis aspirações do funccionalismo; · 

Os funccionarios ela Prefeitura, sentindo as benevolas 
di:;posições de Y. Ex .. cm sen beneficio, confiam na acção do 

uctual. Prefeito do Districr.o Federal e. aqui deixam. expressas 
ao Exmo. Sr. Dr. Carl o;; Sampaio o seu respeito e os seus 
r1esejos de cooperar efficazmente na sua administração:~~. 

-
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do Nasc·imerito. -
A. ela Cunha 
J.'otwinho. 

(,A Commissão) Ernesto Gerneniano 
il.nlhcJ•o M o1·aes; - Jllanoel Bernardes .. 
P01·to. - Cam1Jos de Medeiros. - Edwmlo 

O Sr. Lopes Gonçalves ( *) - .. St'. PrcsidenLc, devo e1n 
primeiro logm· agradecer ao nobre representante do Districto 
Federal, que acab?, de deixar a tribuna, as umaveis c bcne
volas palavras com que se referiu á minha aLtitude politwa, 
não só cm l'eiuçuo ao passado caso do seu reeonhecimcnto como 
Senador eleito púr este Districto, como tambcm em relação 
á estima c amizade particular que, com sinceridade, dispenso 
a S. Ex., porq•.1e o honrado Senador merece de minha parte 
a maxima affeição, o maximo respeito e o maximo acata
mento. 

Dito isto deixo do responder ú bril'hanLc oração ·de S. Ex. 
porque, concordando com o requerimento apresentado pe.ID 
seu companheiro ele representação, Sr. Paulo ele Frontin, tnfl 
ag·uardarei 9ara quando novamente estudar o assumpto, não 
só de accô~·dc com a nova sug:g·e~.Ui.o de um supposto erro de 
calculo, q1.:anto ao aug-mento de 11 mil contos, que deve ser 
aLtribuido, no cara:cter ele gratificação especial, aos f'unccio
narios dr Districto, como tamhem para analysar, com toda~ as 
possibilidades· dos meus pat·cos conhecimentos (não apoiados), 
e com a myopia intellectual de que sou dotado (não apoiados), 
as c::dmustivas doutrinas, os e:x:haustivos :.tl'gumcntos, o& cxtra
ordin'lrios p-rincipias de direito publico por S. Ex. invocados 
a respeito da iniciativa ·ela lei ele imposto. 

Nunca estive e1ü divergencia com pessoa alguma a ra·· 
speito do texto claro e insophismavel do art. 29 da Comti
tui~ão, que commettc ao P0,.!icr Legislativo Federal, á .legis
lat,·tra nacional, principio que tem sido adoptado por diversa!;' 
legislações, e que é tambcm principio de algumas das leis or
g:.m:cas municipacs, a iniciativa sobre leis de impostos deter
minando que ella compete. ú . Gamara, que se costuma deno
minar de Gamara Baixa, dos representantes ou dos Depu-
tados. · 

Não é este o ponto cm discussão. O parecer versa sim
plesmente sobrE' o dispositivo do art. 28, § 3c, da Consolida-:
ção n. 5. 1.60, de 8 ele março do 1904, que, imperativamente, 
se refere {L rcmunerac;:.ão pecunaria dos funccionarios do Dis
tricto. Ahi se diz que o augmento ou a diminuição de ven
cimentos não poderú i.cr log·ar sem proposta elo Prefeito. :. 

Mas, mesmo em;relação á iniciativa de impostos, parece 
que S. Ex. encontra uma barreira intransponível na propl'ia 
Lei Organica elo Distl'iç:to, porquanto na' mesma se comm'=ltte 
ao Prefeito a proposba'dc !ri da receita e da lei da de&p·eza, 
o que constitue. por .. é,dnsequencia, a iniciati\;a da. lei orça
ment.aria, fazendo com ·que S. Ex., ad instaT, o que acontece 
na lr·gislação nacional. apresente ao Conselho um quáJro ·de
monstrativo da r<:!ceita e outro demonstrativo da despeza do 
municipio. · · 
· Mas não devo, neste momento, tratar desse assumpto. Em 

. occasião opportuna, estabelecerei, com Clar.~za, a drfferencia-

(") Este discurso não foi revisto pelo orador, 

' ... ,.. "'""• ',>:",' 
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çilo cnh•c o .instituto da iniciativa de itttposLoH c n espcd::t!i
dade. u. IJUt'Ltculat·idaclp posiliva na Lei Organicn elo Dis~l'iclo, 
a rcspetLo do aug·menlo 011 diminuiç•fio clro Ycncimentos dos em
PI'egttdos e da ct·ea,;ilo mi suppressiio elos cargos publicos. 

Por P::isu itlllti\·o - t't•pilo - nfío t'l'>ipundct·l'i nesLP ruu
lnenLo. como noJ.•maluH•nle devia :fu:-:et·. no brilhante cliscr:rso 
elo h.onradu Senado!'. concordando, como .iá disse, com o re
quet•tmenLo do St·. Paulo de Fl'onLin ... 

O StL PAULu DE FnoN·rrN .- Muito ag-radecido a V. Ex., 
. O S~c LuPEs GoNÇALVES - ••• para que o parecer volte 
a ~fllllllltSs:iu. dtHrdo assim mais uma dl!l11onsLt·a~:fio de Iong·nni
;mdndP. nu !IIli' uull'a, dP Lolet•aneia. aliús t•azoavPl. elo Relalol' e 
da Cnllll n ii'i,;fio de ConsW.u il,\ãO. 

E:-:alllillul'l': si. 'llnt·n•rJiltJ·a. " eah:ulll r!n Pt'Pi'nilll ·I' I'Xag·e
raclo. s1, em vez ele J l mil contos, a clespcza montar apenas cm 
oito ou seLe rnil. :Pat·a mim, como é uma questão ele doutrina. 
dP p!'i.neipiu Lal ·fado. niin alLI'L'l't u lltl~ll modo pout~ vêr; lJO
clct·ia ::it~l' at1~ musn10 a metade, ou seja, 5. 500 contos -, ó 
·~'f'llJpl'P uma clr-~l'lf'Za t•xl.r·am·dinarin pat·a a qual u Pl'ul'dto 
não dispõe elos :fundos nucussarios ... 

O Su. PAULo DE J?nONTtN - Como não importa ? E si 
fossem 200 mil contos ? 

O SH. LOPES GoN(:ALvr..:s - ... razão por que se declara 
i m possibil i Lado dn occot'J'et· co1u o pagamen Lo pontual, uma 
··/PZ quf' llir~ fall.nnt ""'S''" l'l'ellt'~t.l!'i inclis1wn;:aveis. · 

Estou de acctlrdo com u rcquerimenLo. ele S. Ex. e por 
iSSO peço au S1~11ttclo C[LIU U appt'UVU. ("1/UÜO Úem; 'llt"tt'itO bem.) 

Encul'racla a d iscu~silo Li o r·eq Uct' rmenLo. 

O Sr. Presidente - l\:ão ltavundu r11ab lll.llllUl'u nu t'e
eilllll. vuu llHtlldar pi,'Uel!der ú c!Jallladu . 

.L'l'UI.'c'dendu-:;1.\ ü. eliatnada. Vl.'l'i.l'iua-:;1~ a aUSI!Hcia Ju::; 
t:it'S. Laut·u :Sudl'é .. J u:;lu Cl11~r·muuL. ln.diu do .!Jrusil, José Euse
biu, Franeisco St'Í, .loãu .Lyra. AtÚonio :.Ua.ssa, Manuel Borba, 
Hosa I! :3 i lnt . .Atüun iu i\luni:r., :\tuu iz :3odri:O, Hernardinu .Mon
teiro .. kt'UiJYllW Muutuiru. :3alupuiu Col'l'l]a, ll'ineu l\hwhadn, 
But·nat·du l\lunluiru. Alvm'tl de Carn1Utu. Hut·nwneg·ilclo de 
~luJ.·acs .. \.idul HaÚ1os. Fl!liLJ!JU Sehmidl, Carlu::; B-arbosa ~;; 
Ycspudo ele Abreu (:2:2). · 

/ 

O Sr. Presidente - Jle . .,;punderam á ehamacla apenas 111 
::;t·s. :-iL•lladut'l~~. Nãu <m numero: fica vr,~jucli1~at.ln u requeri
mt.mlo. 

E' cuect'l'ada u di::;eu::;::;ãu du t:rJíu, J'i,;.undo adiuJa. a voLU(.'ÚIJ. 
,1;:--; .. '' :: • I 'o . . . . " .. 

]Ji~eu::;::;i"tu uni.ea do ~:~Jlo du JJrt!l't•iLo 11. 5.1, uc 
rusol uciío clu Cou~::~clho i\lunidpul, tllll! manda pygar u 
da Cu;;lu .Jaequcs. !JIH'I.t•it·u addidu do Pt)clagogmm, t1 
ll UO JllellC i.Ullll, eumu llUXi Jio de aJ Llg UeJ de CUSU • 

Encerrada c adiada tt vota~üo. 

:s .. ,-:V:ol. vr. 

1 \J:2L ú. 
Acylíno 
quunUa 

9 

·/. 

,. i·:~ 
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CREDI'l'O.. PA11A 0BHAS MIJ,l'l':.\UES 

3" discussão ela proposição da Cari1ara dos · Deputados 
n. 61, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Guerra, o credito 
de 23:900$, supplementar :i :verba.. 14", «Obras Militares)) do 
ovçamento de 1920, destinado ao pagamento devido a Paes 
& :Comp. 

Encerrada e adiada a votação. 

CHEDITO f'AllA PAGA.J."\!IENTO AO LONDON BiRASILIAN BANI{ 

3" discussão da proposicão da :Gamara dos Deputados 
n. G9, de 1921, que abre, pelo MinisLerio da Fazenda, ·O cre
dito especial de 1:1 :903$520, para pagamento do que é devido a 
,'J'he London Brasilian · Bank Limited, em· virtude de sentença 
judi-ciaria., 

.•• _, ,_ ·~·. J 

Encerrada e adiada a :votacão. 

LIGA ESPEilANTIST.\ mú.:SILEIRÃ 

3" discussão da proposi•c!ão da C amara dos· Deputados 
n. 15, de 1921, considerando. de utilidade publica a Lisa Es
perantista Brasileira .. · -~' 1 

Enéerrada e adiada a votação, 

OBRAS NO RIO Gi=IAo."WE 

3a discussão da proposioão· da Gamara dos .Deputados 
n. 140, ele 1920, mandando executar as obras necessarias no 
leito do rio Grande, desde a ponte do Ja·guarão até á fóz do rio 
Parnahyba., •de rnoclo a facilitar a sua navega&ão. · 

· o Sr. Paulo de Frontin -· Sr. -·Presidente,· pedi a palavra 
simplesmente para qUe se faça uma recLificação nesta· pro
posicão: .A ponte onão é do irio ;ragua:rão, mas do Rio Jag;uára, . 
Como. tem .sido repetido este nome, julgo que ~se trata de um 

. . . ' ~· eng:ano. . . . . ,.1,:::;.,;,,.. · 
' o "' ~',jt~:<!:::f.;~· : 

,. ,;j 'i'".'~: .. ~·· ' . 

o· Sr~ Presidente . Peço a a:tt~:qc.~9lr,qo .:noJ:rre Senaqor 
para o au~ographo, no qual está esc:ç:Ir>,t.lltiM;9'' ·· segu·~nte: :«F~ca. · 
Governo autorizado a mandar · executar~~a·s' obras 1.necessar1as 
no. leit'o do Rio Grande, desde :a po~tê~4'{Jaguarão~ até á foz 
do Rio Parnahyba». · · :ftdi'i2;fi(,;§r{·:·. , 

. · . · . . · . . · ~-:;.rt~~~:l() .. ·. · . .. . . 
· · · · o ~Sr .. Paulo de Frontin -- :Nesl~'icâ'~Ó.fsf o artigo assim · 
esLá esc~ipto, apresentarei ,uma einend'a:?:fl1ó. sentido de recti- · 
f ·' :r · · · · · · · · · ·. · . · · . ·~~~..:r.·~~t.::cJt ·.. . · . 1ca -o.. · . . . · . ;(;fíliJ'<.t · . . ,'.. 

,vem a mesa, é lida, ·apoiada ~· p-osta -~~'iiFctisqussífo a se-. '·.,t · · · · ·' · · · ·. "······;..r·- 1 · ·· · • . ..t.t "I rtrl gu1.a..1 e: .. ! •.•••• _ .. _ • .. j :c.~ .. ~...!. .. ·· 1.:1: .:!!:.L'i~~i;-:;iJi!J~L~ ..... ··"·~:~~~~~ 
(;. --.:_~_!;' .. ::.-. ' • . ... \ '. ··- "~·. ' ,., .. ._..._, .. 

. ~$::'{;~ .. ' 
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EMl~NIJA 

À' IH'opo:;it;üo da Gamara n. H. O, do i 020, apro:;cntumus a 
Ecguiutu emenda pura us quncs pedimos n atlencão do Sontliclo: 

Aeércseenle-sc ao m•t. i", como a !inca: 
· ·· «A mesma autoriza~\ÜO é co1wedlda para a drugttg·cm dos 

r:l01; inLcrcsladuacs notudamcntc o S. J?t·anci&co c o l'arnahyba. 
l>arng1·apho unico. Pnrnahybu u que se refere a alínea é .· 

o !'lo que serve aclualmente de. linlm natural divisol'ia entre 
.os E:;Laclus de Pim:thy c do. Murmrl!fw, cm lodo o <soll eu1'so .. 

1\Ioclil'iCILLc-sc a redacção -elo ai' L. 2", para dizer oqdo esLú.: 
«Homovidos o~. obstaculos ú. navegar;:,üo clacruelle rio, o 

O ovorno fr•anqucarú,. o lc: :~>. · . 
«H.omovidos os obstaculos ú navogar;ão o Governo o:~ fran-

queará, e te.» . · · . . : , 

.. Modii'iquc...;se o ar L. .4": 
Onde csL(t: Para o mesmo fim· podcrú o Governo aeecltar 

ns eontl'ibuiçõcs l)ecuniarias que forem conc·octldas pelos .Es ...... 
tndos de S. Paulo, l,\linas Gcraês, etc. · 

J)i.ga-se: 
«Ptu'a o mesmo fim poderú o GovcrÍ10· i'ccleral . a ceei Lar. as 

contribuíçõcs pccuniurlas que o~ governos dos' Estados in
. tercssados possam of'l'erecer. 

Rodija-sc assim o art. 5" : . 
. «Sempre q'llo · houvcf. interi·up~.tio elos trabalhos devida 'ú$ 

enchentes ou grandes vasantcs» ... O mais como osüL · 
. ' 

. . Sala elas Commissüos, 5 de outubro de 1!J2L. -. Aúdict.s 
Neves •. -. Fel'i:t Pacheco. - José Eusebio. - Eusebio •de .. 4.n-. 

.drade. · .. 
J usti[icação 

As emendas 
· n1as. Si preciso, 
• Abdias Neves. 

CJUC apresentamos jusliflcam-se por 81 ·mes.,. 
cm plonario, Ilics daremos a razão de ·ser·~ 

' . 

• \ i···.' ' '•.' 

Vem ú mesa, 
sbglliiltc 

é lida, apoiada e posta cm discus,são. a 
.... '' . ·-

' ... i!J:M:ENDA 
' .. 

Em vez de «Potltd ·do Jaguarão;. diga-~ c. «ponte' . d~ Ja-
guara». . ·. 

Rio. 5 de outubro de 1921. - Pattlo d'e·z,~?·o~lt·(n,. , . 
,: • ' ' ' • ' \ l, ~~ 1.." '· 

o 'sr. Presidénte - Em virtude das emendas· .-abl'esenta!.. 
tia~ a· proposicão volta às Commissões dc:Obra.s· Publicas :e.'.~,'e 
· Fina:ncas. para emiLtil·cm parecer ·•sobre;·eHas·;·- , · · · '"' L ·•· ··"'·' 

1
·' 
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l\':\du mais havendo a L!·aLUl', vou lcvánlar Ü sessão. âcsi-
1:-'.llttlldo pal'U ordem elo dia da scgTtinLc:· 

YoLa•c•ão, cm discnssãn unica do véto do 'Pt·cfc)to, n .• 'Hi', 
de >192:1. á resoluç-ão do Conselho l\'ftmicipai quê-concede aos 
funccimi.m·ios municipacs e aos oi;Jeml'ios, mensalistas e dia
ristas. jot•nalCil'OS e Sei.'VCÍlt.es, Ull1U gratificaç[o especial 
( co·m parecei' tavomvel da Comm:i:;~~ao de Const'ituiçao, n. 2-4·2, 
rtc ·192-1); 

Votação, cm discussão unica, do velo do Prefeito, n. 5:L, 
de 1921, ú resolução de• Conselho Municipal, que manda :pagar 
a .A.cy!inc da Costa Jacques. porteiro adcliclo do Pedagog·ium, u 
t}uanLia que menciona, como auxilio de aluguel · ele casa (i:om 
pa1·cce1· f'avoravel da Com·rn:issâ.o de Cónstit·wiç.lio, n ., :248, 
r.le f!J2,t); 

' 'Votação, cm 3" discussão, ela· proposição da Carilat·a dos 
DepLlJ.ados n. 61, ele 1921, que abre, •pelo l\finisterio ela Guer:t·a, 

. o credito ele 23 :900$., supplementar <Í ve:rh'l 14" «Obras Mi]j
l,ares» elo orçamento de :1.920, destinado ao v.agamento devido 
a Paes :& C'omp. ( corn pm·ece1· da Conmdssao aê · Finanças e 
emenda iá app·1·o·vada · n. 264, ele .J 92l) ; 

Vota;;ão, em· 3'~ discussão, ela proposição da Gamam dos 
Deputados n. 6·9, de 192L que abre, 1)elo Ministcrio·cla Fa
xencla, o credito ·especial de 11 :903$520; para pagamento do 
que é cleviclo ú 'J.'he J .. ondon Brazilian Bank LLd .. cm'virtucle 
de s~tcnça judiciaria (co·m. pw·er:e1· (apo?·avel dá Comrnissão 
rle F-tnrmr:as n. 267, (/(~ 4 921); . . · · · · 

· Vot.aç:ão, em 3" discussão, da proposição ela Cam~ra dos 
J)(;putndos n. 1.5, ele 1921. ·considerando ele utilidade publica 
a Liga Esperantista Brasileira (com pw·ece'l' · f'a'V01'etvel da 
Com·mis.~.ao de htstiça e.Legislação); 

VnLacão, em 3" discussão, da proposição da . Camara .elos 
Deputados .n. 140, ele 1920, mandando executar as obras. nc

. cessarias no leito elo .rio ·Grande, desde a ponte cio Jaguarão 
· até á .fóz elo ri. o Paranahy])a, ele modo a. facilitar ~ sua nave
gação .. (co-m pm·ece1· (a'V01'a.vel das Cornm·issões ele Ob1·as· J?tt-
iJUcas e de Finanças n! 254, de -192'/); . 

Continuaç-ão da discussão 1:mica elo ·vélo do· .Prci'eitu, n. 1,. 
de 1919, á resolução do Conselho 'Municipal que manda. 
considerar mesLres ·de ensino profissional com os· respectivos 
vcncimeútos, os actuaes conLra-mestres .. elas . Escolas. Profi
si·onaes ~\.lvaro Baptista c Visconde de Mau{L (co·rn pa1·ece1: da 
Comrni~Jscio ele ConstUuir,:cio ta:v.o·ra:vel n .. 240, de 492-1). 

LevanLa-sc a sessão as 15 ho1·as c 10 minutos ... 

AC'rA DA HEÜ:NLlO Ei\:f ü mt oU~f~Jllo DB i!J20 
, ,. , , , ·;. , ' • r·· '. 

PRESIDENC!A DO SH •. ,\, A~EHEbo ·. PHESWEN'l'E 
. 'i··J. ·' ' ' 

' ' ' ' )il ' 
A's 13 % horas acltarn-se JH'cseu~es os Srs. A .. Azcroclo. 

OunlJa,. Pud.t·usa; . Si! vedo, N cry, Lupcs'::;Qonçalves, Justo Chm: 
<mont, Indio do Bmsil, Godofredo Viaima, . Costa: H.odrisues, 
João Thomé, . B.enjamin, Ba.l'l'.9S·o, .:b'rancjs~9. Sá, · ~l'obias .Mon.:.. 

. . ~;i!:! :-;, 
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toiro, Venançio Neiva, Antonio Moniz, Paulo do .Frontin, Ber
nardo Mont01ro, Cal'los Caval·canLe. Lauro Muller Carlos Bar-
bosa e Vespucio do Abreu (20) . · ' · . 

. ,Deixam do comparecer com causa just'ificacla os Srs. 
AbdJUs Neves, Hermenegildo ele Mornos, Alexandrino de Alen
cm·, Mendonça i\farLine, Lauro Soclré . .José Buzebio, Fclix Pa
checo,' Antonino Freire, Eloy. de Souza .. João Lyra, Antonio 
Massa, Oarneir·o ela. Cunha, Manoel· Borba, Rosa .o Silva, Eu
zcbio do Anclracle, Araujo Gúes, Oliveira Valladão, Gonçalo 
Rol!cmberg, Siqueira do 1\'Ienezes, Moniz Sodré, Rúy Barbosa, 
Bernardino Monteiro, .Jeeonymo Monteiro. Marcilio ·ele Lacer
<la, Nilo Per.mnha,. Modesto Leal. lVIigucl elo· Carvalho. Sampaio 

. Gorrêa, !l•ineu. Machado, naul Soares. Francisco Sal! os, .Adol
pho Gordo, Alfrcclo Ellis, Alvaro de Carvalho, José Murtinho • 
. Pedro Celes,tino, Ramos Caiado, Generoso Marques. Xavier da 
Silva,Viclal Ramos, Felip:pe Schmicll. o Soares dos Santos ( -i2). 

O Sr. 1" Secretario dá conta elo ~eg·n in l.c 

EXPEDIEN'rE 
O:fficios: 
Do St•. min.i'SL1'0 da Marinha .. prestando infornmçõcs con

trarias á pro.posição da Gamara elos .Deputados n. 258, de 1920, 
que autoriza o Governo a prom.ovcr ao posto de 2" tenento 
tljudanLe de macllinista os Lrcs sub-a,iud'anLes de machinistas 
que não completaram ainda o tempo exigiclo pela lei n. 3. 634.. 
de 31 de. dezembro de 1918. - A' Commissão ·de Marinha e 
Guerra. . · 

Do Sr. ministro da Fazenda, enviando dous dos autogl'a
phos elas seguintes resoluções leg·islativas, sanccionadas: 

Que clccrcl.a medidas ele emcrg·encia sobre a· taxa c.ani-
hial: e . , . ·· · · . . 
. ·Que. autoriza a abertura de crcdiLos neccssarios, e1n pa
pel. :;lté ;C 4.76. 000. para attcnclcr a ·compromissos· com a So·
·ciétrí àu Porf; de Pernamlbuco. -· · Archive-se um. dos f.ll.ltogra:
phos .e remetta-se .o outro c"t Can1am dos Deputados. · · 
· · Reque1.;iment.o do Sr. .Julio Cp.lheiros Bandeira de 1Heilo; 
major g-rad'l.lado reformado do .Bxctcito, o qual, allegando contar 
mais de 31 annos de serviço militar sem nota-ê haver sido coagi
do a pedir r_eforma. so_licita attc cs~a seja ·Considerada ~omo no 
posto e:f{ccL1vo ~I c ma.1or c respccL1va~ vantag·cns. -:- As SL•m
missões de Marmha e Guerra e de Fmanças. . . 

· ReprescnLaç~o. de· .José Borges dos Santos e. ouf..ro~, · snb
ajudantcs m~clymstas da Armada. :fazendo cons.tdsruçocs :•o
.l!ro a: J)l'oposJçao da Ca!nara elos J?cputados n. 258, de.} 9.::W. 
quo os .beneficia. c pcd1nd:o ·o apo10 do Senado -no sentwo de 
sc1· clla ·llipprovada. - A' Commissã9 ·de Marinha c Guerra . 
. · Representação do J'.ipostolado do CuHo ao Trabal]lo, pe

oindo .,a approvação do projecto que qquipara os vr:ne~mentos 
elos Junccinnarios e. dos operarias elos. Arsonaes de Marmha de 
J\Iai.Lo G1.·osso e elo Pará. aos elo Hio ·de .Tanch·o. -· A' Com..; 
:!Jlissão de Finanças. 

O· Sr .. Paulo de .. Frontin : (sa1~1JI:ndo clrj 2" ·Seai;lüã.?•io) pro-
crcd,c ú.: leitura· do.s. seguintes ~ · 
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PARECERES 

N. 305-19,21 

D. Maria Isabel Machado, viuva elo major reformado Ma
noel . Joaquim do Nascimento Machado, pede ao Congresso 
augmento da pensão que recebe. · · 

. · Alleg·a que seu marido ·foi um exemplo de civismo, fez 
toda a campanha ·elo Paraguay e exerceu, mesmo depois de 
reformado, varias commissões militares; allega mais que, fe
rido em combate, veio a fallecer ele molestia consequente a 
esse ferimento. e. ainda em abono dB ·Sua pretenção, lembra 
quo o major Mac"Iutclo trabalhou ao lado do Floriano Peixoto 
para tL consolidação rla Hcpublica. · . · . 
. . .ti-S alleg·açõcs não estão documentadas. Deveria ao re
querimento acompanhar a cópia de assentamento, falta que; 
aliás, poderia ser suppricla com um peclido de informações ao 
Governo. · · · · 

Mas, nos te.rmos da petição, mesmo que fossem, como de
vem ser, valiosos e ·dignos de melhor recompensa· os· serviços 
do official em questão, a pretenção de sua viuva não .pódo · 
ser attendida. Ella pede que o meio soldo e o montepio lhes 
sejan1 pagos peln tabella ela lei n. 2.290, de 10 de dezembro 
do 1910. . . . 

Ora, por essa tabella não vencem as viuvas dos que tive
ram o desconto para o montepio feito de· accôrdo com .o soldo 
no !la fixado .. Descontado. um dia de sold.o para o montepio, 
este é,. entretanto, regulado pela tabella de soldo muito· menor, 
vigorante na occasião em que foi promulgado o decreto nu-
mero 2.290. · 

·~ E' o que dete.rmina o art .. 34: "nada fica1'á alte1'ado por 
esta lei· qttanto ás· pensões, tanto elo m.ontepio ·com. o do m.eio' 
soldo, qtte continum·ão a se1· pagas ele accórdo com â tabella 
ora via ente". · · · · · . ·. 

Como, pois;. pagar ú requerente · meio soldo e montepio 
calculados por uma tabella pela qual nei.n mesmo são ·benefic-
ciados os actuaes contribuintes? · · · · ·· 
. O deferimento da petição-seria a revogação da restricção 
1n1posta pelo art. 34. . . . · · . 

. Por ·essas COIJ..Siderações. a Commissão de Marinha e 
Guerra··aconselha que o pedido de D. Maria Isabel Maclla;do 
não seja atteneliclo, :nos termos em que está conc~bido. · 

Sala das Commissões. 5 ele outubro de ·1921. -· A. ·Inclio 
do Brasil, Presidente. - Save1·io Nent, Relato~•. - Ca1·los Ca-
val.canti. - Benjamin· Bm·roso. . . . .. · · · ·. · 

11 . . ~J: •• :ur·. 

N. 306 ·-· 1. 921 
( '' ( .• 'f• 

• ··~' • ~ j ~' ;. • • 

. 
1 . '' .. ,• ' 

· .. Antonio Bueno de l\'firanda solicitou do.;congresso Nacio
nal concessão para construir c explorar uma estrada do ferro 
r~lecb•ica entre S. Paulo. c Santos. com ramal.• para o porto do 
c:l·~·,· I. . .. '" 
.~. v TCCll .C. . . · . ·::,1.G.;~~,; · . · 

. Et>a imprcscinclivel .ouvir os orgãos technicfqs ·do Minisf.e
I!ÍO cla.'Viacão. E estes, pela voz· elo inspector rf!edcral· das Es
trrtdus, assun se exprimiram.:· «A concessão: solic,itadí:i po:r: An-

. ~~ ' 
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lOI!io Bueno de Miranda é al.lenlatoria aos direitos da S. Paulo 
H:11Iway Comp::u:~y no que respeita á zona privilegiada». · 
. ~Sem necessrLar enLr·ar em outros detalhes que as infol'
maç;oes. abordam, a Commissão de Obras Publicas .pensa que o 
l·equerunento deve ser indeferido. , 

Sala d!ls Commis~ões, 5 de outubro de :1.921. ,........., Silverio 
Ne1·y, PrcsJdente--e Relator. - Pedro Celestino. · · · · · 

' ~ - • • J 

. N .. 307- 1921 

A Commissão ele Finanças examinando o projecto de lei 
sob n. 2, de 1916, do .Senado, offerecido pela de Marinha é 
Guerra, no parecer n. 3, do mesmo· anuo, que manda reverter 
par.a DD. Maria José e Aureliana de Oliveira, a pensão de 
me1o soldo que · p.ercebia sua mãe, deixada por seu irmão 
A:n:t(mio vVanclerley de Oliveira Passos, alferes do Exercito: 
morto em Canudos, pensa que elle eleve merecer o assentimento 
clesta Camara. ' 

Dando parecer ·sobre a petição em que D. Enedina Ti
burcia de Dacia, filha do finado. alferes do Exercito, Henrique 
J.i'clix · de Dacia, voluntario da Patria, morto no combate de 
Humaytá, no Paraguay, pedia ao Congresso Nacional, se lhe 
:::nelhora;'>se a pensão de D$000 mensaes que percebia, em con
s·equencla ele haver revertido em seu favor a quarta parte da· 
tle 36$ dada á sua finada mãe, a Commissão de Justiça e Le
gislacão aconselho.u ao Senado o deferimento cl.o pedido de 
:reversão em seLl beneficio ela integralidade da pensão ·de 
3G$ que, em virLucle da morte de seu finado pae, foi concedida 
á_ mãe da referida peticionaria, pelos seguintes fundamentos: 

Todas . as homenagens. toda a consideração para os que 
tombaram em defesa da Patria, são merecidas; ellas consti
tuem não s6 uma demonstração do alto apreco em que deva 
ser tido o sacrifício maximo dos que cahern na lucta, mas 
ainda o resgate de uma divida de gratidão do Es.tado para com 
u .familia ornhanacla dos carinhos e ela assistencia do seu · 
chefe on ~eu i1.rrimo. · 

Além disso, constitue urn formoso ·estimulo· aos presentes 
e aos vindouros, qu'::. seren?s e~ confiante~ na acção ~utel~r 
dos s·obreviventes. nao tremdarao na pratica dos mms bn
lhanles actos de lieroismo, em prol da integridade do territo
rio, da honra ela Bandeira, dos .lJrios da nacionalidade. 

Sejam sempre como essa as provas . do Parlamenr;o ~os 
m0rtos ·. sagrados no campo do dever c teremos .contr1bmdo 
e:ffieieil.temen:t.e para a formação dos .legionarios, em cuja ~e
rlicação, desprendimento e arrojo :poderemos seguros conf1ar, 
nos dias clifficeis das luctas da Patr1a. 

Com esses fúndamentos · offerece. o· seguinte ·.projecto 
de lei: , 

N.· 47- 1920 

·. O ·congresso Nacional resolve: 
· Ar ligo unico, • Rever.te em favor ·.de D. Enedina 'ribur

cia de Dacia .. a pensão .ín~egral de 36$000 que J?ercepm. SldJao . 
finada .mãe D. :Vicencia Alves de CarvalhQ Dacw,. :vmva , 
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alferes de voluntarios da .Patria, 53" corpo, morto no combate 
de Hnmaytú, na campanha do Paraguay, a contar ela data da 
prt~sente lei; revog·adus as disposicões em contrario. 

Sala elas Commissõcs, 1. 6 de. setembro de 1920. - Reao 
M onteh•o, Presidente. - Octaôl'io de Camm•á, Relator. -
Eusebio de Andt•adc ., - .:.lfa?t'l"ido eh: Laee1'lla. - Rmnnu.ndo 
de J1f.'imnda. · · · · 

Este pro,iecto, Sbbre o qual não se pronunciou a Commis
são de Marinha e Guerra rlo Senado, foi adoptado' pela outra 
Casa elo Congresso e converUdo no de~reto n. 4. 339, de 15 ele 
setembro de 1921. não obstante . haver o honrado Sr. Presi
dente da Republica, nas informações prestadas ao Senado, .em 
sua mens:agem sob n. 119, de 1920, declarado que o projecto 
ora em causa tem o inconveniente de todas as leis pessoaes, 
não havendo, aberto o precedente, como resistir a solicitações 
analogas, perdendo a lei geral pouco a pouco a sna auloriclaclc, 
e.om grande prejuízo dos cof'res publicos. 

Sala das Commissões. !5 de outubro de 1921. - Fmncisco 
.9á, Vi ce-Presidente .. - h-ine?t Machado, Relator. - .Tosé Eu.
;;pb·i(l. - Be?'1W?·do Montei'!'n. -- FeUppe Schm:idt. ·- llfoniz 
Súcb·6 ., :._ Jnslo Chm·mont. -· · '"Vcsrmdo de Abreu; · 

PARECER DA COMMISS.:{o DE :M:AR!Nl'IA E GUEP.P.A . N. 3, DE 1916, 
. · A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Foi· presente á Commü;são ele Marinha e Gtierra a peU
cã.o de Maria José de Ol.iveiJ·a e Aureliana .Maria ele Oliveira, 
para que se lhes dê reversão do meio-soldo que perceb~a sna 
progenitora, desde o fallecimento do alferes Antonio \Van
derley de Olive-ira Travassos, morto cm combate cm 1.8 ele 
julho de 1$97. na campanha de Canudos. · 

Trata-se ·de evitar. qur~. solicitem . auxilios da cariclac)c 
Dublica ,duas senhoras já cdosas. que viveram em companbw. 
de sua respeitavel mãe; alimentadas pelo parco meio-soldo, 
unica e legal retribuição· dos serviços prestados por um bravo 
o:!'ficial. · morto cm combate, no. cumprimento do seu dever 
:militai.; maior justificação para o deferimento elo pedido elas. 
supplicantes ? . , . _ 

Nestes termos, dada a. ex1gu1dade ela concessao, · atl.en
(Iendo á .obrigação. moral . de galardoar, quanto possível, os 

. Mtos de bravura e dedicação ao serviço militar-,- a Commissfto 
de Marinha e Gnerra o:fferece o seguinte · " · 

l . -,. ~ 

PRO.JECTO. 
' I -~~. 

N: ·. 2 -· 1916· '\;··:t 
~:( .:~;~~ :~<~.\, 

0 '"1'1'• L 

O Congresso Nacional decreta: . o,~~· . 
Artigo tmico. Reverl;erá a favor de ~Ia ria Jos~ ·de Olj

vcira e Aureliana Maria de Olhieirn. o meio-soldo qu,e. sua mae 
· percebia, de:s.cle o. fallec_imento. de :seu J.rmão, P. alf~&es: An~.o.-
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nio \Vanclel'ley ele Oliveira Travassos, .morto em combate, na 
campanha de Canudos, em ·18 ele ;iullto de. 1897; revogadas as 
disposições em contrario. · . 

. Sala da') Com missões, 18 elo maio elo 1910. - Ph·es Fm·-
1'e'i1'a, Pl'esiclente.- F. Mendes de Ahne'ida. Relator·.- A. 
lnd'iá do R1•asil. __..;.José de Siqueh·a Mene:;es. ·- Lmo'(} Snr.l·t•t'}. . . 

N. 308 - 1921 

O pro,jccto elo Senado n .. 26, de J91 9. eleva os vencimen
tos do administrador elo deposito de pre~>os ela RepaT·Liciio 

.Central ele .Policia o seus Lres auxiliares . 
. O:fferecido pelo Sr.· Alencar Guimarães, est.á precedido da 

seg·uintc j ustificacão : 
O administrador do Deposito de Presos ela Reparl.içãn 

Ccnt.ral ela Policia tinha os vencimentos iguues aos• cscriptn
rarios ela Secretaria c os auxiliares Unham vencimcnlos que 
correspondiam· aos de :!'.i el. de thcsou rei r o. 

Pela lei n. 3. 681, de janeiro de 1919, !odoR o~ ftll1CI? io
nariàs c!c Sccrctar.ia da. Poliéia :foram nugmcntadn:;; cm seu~ 
vencime:rlf:.of:l, excepto o aclminis:l.rador dn Dcpmdl.n •ln Pr·ei;o~ 
c os seus tt·es auxiLiares. · · . · · 

A' vista elo que .occorre, o projecto corrige .'J provavel 
csquecimenLo do legislador, :tornando eqni l.aliva a clistr·ibu i
ção do vencimentos dos 'l'unccionarios da Secretaria ela Po-
licia. · 

Nestas condições submelto ú consideração do Senado o 
segrlinte projecto de lei: 

O ·Congresso Nacional deereta: . 
Ar L. 1." Os vencimentos do admÍnistracior elo Deposüo 

de Presos ela Repartição Centra-l da Policia são :fixados em 
7 :200$, .divididos em dous terços de ordenado c nm l.cl'(:o de 
gratificação e os elos trcs auxiliares cm -1:800$000. 

~\ri;. 2: Fica o Governo autorizaclo a. abrir os credit.os 
neccssarios para a execução desta lei. 

Art. 3." H.evog·am-se as clisposiç.õcs . em contrario. 
Sala elas sessões, 18 de agosto de 1919. - Alencar G11.i

.,ma1'íies. 

A Commissão. ele Constituição, sendo Relator o Sr. Lopes 
Gonr.alves. assim se manifestou a respeitq elo assumpLo, ind i
·Zlanclo ·o dislposi.tivo ela nossa lei basica a que o projecto se 
deva abrigar: 

. Consultando princípios ·de igualdade, eliminando a des
vantagem . cm que :ficaram o administrado~ elo DeposHo ·de 
Presos da Repar.ticão Central de Policia e .seus tref> auxilia
res; . eát.anclo. portanto. ele accôrdo com. o § 2" do ar L. 72 da 
Consl.il.nição, é a Chmmissão rlc parecer siga o prnjecl.o a 
ordem · rcgimcnLal; 

Sala elas GonÍ.i1Jissões. 29 de agosto de HH9. - F; Mendc8 · 
llff .Ünteüla. Prcsi dente. :._:__ Lopes Gonr;crlves, Relator. - A.l-· · 
"-'m~o. de, Çar_valho .. , · · 
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. Não obstante esses :funclnmcnt.os o razões, n Commissfio do 
PJtt:m\;a~ requereu, sobre o mesmo projecto, a audicncia do 
S,r. 1H1mstro da Justiça e Negocias( Interiores, o qual por offi
eiO n. :l.747, de 1920, transmit,te o sog·uinte o!'ficio do Sr. Dr. 
Cnere de Policia: 

«Exmo. Sr. Dr. Alfredo Pinto Vieira de 1\fello, 
Ministro da Justiça e Negocias Interiores.- Accuso re
cebido o officio do director geral da Justiça, do 1 do 
corrente, sob n. 1. 711, rcmettcndo, para ser ii1formndo. 
o projecto elo Senado .Federal, que eleva os vencimentos 
do administrador do Deposito do Presos desta reparti
~oão, o dos seus auxiliares. 

Em rcs'postoa, restituindo o alluclido projecto, cum
pro-me informar a V. Ex.", que augmentaclos o anno 
passado os vencimentos do funecionalismo da poli c ia.· 
não foram. enLrotan to, contemplados os funccionarios: 
de que trata o alluclido projecto, razão porque me pa..: 
reco qne a sua approvação, caso a situação financeira 
do paiz lJermilLa. repara uma injustic;a. 

llenovo a V. Ex. os protestos de minha estima e 
conr:licleraçfio. - O Chefe de Poli c ia, Geminiano ela 
F1·anca.» 

Parece á Commissfío que o projecto estú nos casos de me
recer o voto do Senado, porque, nos termos da informação do 
aet ual Sr. Dr. Chefe de Policia, 1'e]Jctra uma ·in:juslü;a. 

· De a~cürdo com essas considerações, a Commissão elo Fi
nancas é ele parecer que o pro,j ccto deve s:er approvado. 

Sala das Commissõcs. em de outubro de 1921. -· Fran-
c-isco Sá. Vice-Presiclcn.l~e ~ -- I1"incn Uaclwdo. Relator. - .José 
Ensebio·.- Be1'nmYlo MonteiriJ.- Vesp·ucio de .4.ln·eu.
.lu.sto Che1·mont. -- Sam1JCâo Cor1·iJ-:t. -- Jlloni:. Sod1·P.,,, - Fc
lip;,l)c Schm:idl.' .. 

JirtO.TECTO DO SENADO N. 26, DE 19'1.9, A QU" BE 11EFEP.E O 1;of,;_rtECErt 
S f1PP •. '\. 

O administrador elo Deposito ele Presos ela Repar!.ição 
Central ela Policia tinha os vencimentos iguaes aos escriptu
!'arios dn SeCJ~etar.ia c os auxiliares tinham vencimentos que 
eorrcspondiam aos de fiel ele thesoureiro. . · 

Pela lei n. 3. 68L ele janeir·o de HH 9, to elos os flmccio
narios de Secretar.ia ela Policia :foram aug-ment.ados em· seus 
vencimentos, excepto o administrador do Deposito· elo Presos 
e os seus trcs auxiliares. o · · 

A' vista do que . occorrc. o projecto cordge o provavel 
esquecimenf.q elo leg·islador, ;LOJ;'nand.o equitativa a . distribui
(:fi.o de vencunentos elos funccronarros da· Secrctarra ela .Po-
licia. o· 

Neslas c.ondições. · submelLo ú consideração· elo Senado o 
seguinte pro .i coto de lei: · · · o .. 

O Congresso Nacional clccrefa: 
• o -

Art. Lo Os vcncimenf.os do arlministraclor elo Doposif.o 
de Pre,;os da ReparLiçúo Central ela Policia são fixados cm 

[ 
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'I :200$, divididos em dons terços. de ordenado c um tcrco do 
g'J'al.ificac)in e ns dos Lt·es auxiliares cm .1 :SOO!flOOO. 

Arl. 2.0 Pica o Govet·no autorizado a abrir os crccliLos 
JtecPssal'ios para a execução desta lei. 

Al'!.. '3,0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sn.la elas sessúes, ·18 ele agosto ele 1919 •. -·Alencm: Gui.

i1UI1''1 es . 

N. 309 - 1921 

Estudando a proposição ela Camara Llos Srs .· Deputados 
n. H de 191G, formulada em consequencia do requerimento 
que ao Cong·resso Nacional dirigiram Frederico Augusto de Me
nezes Lara, José Victoriano ela Rocha (este já .fallecido) e Au
gusto Eugenio \Velelt, e a em-endo. que a aquelle apresentou a 
Commi.ssão de Murinha e Guerra elo Senado. em 6 ele setembro 
ele 1918, o então relator clessu proposição,' Sr. Senador José 
Euscbio, solicitou e a commissão de Finança~ c :J Senado appro
varam que fossem peelidus, ao Governo ·Federal, informações 
sobre o augmento cl e desp-ezas que a adopção do~ alludidos pro
.iecLos da Gamara e emenda ela Commissão de Marinha e Guerra 
elo Senado poderiam produzir. · 

O Sr. Presidente da Republica cm :sua mensagem de 27 
de maio do corrente anno informa ser ele incalculavel elifficul-

. · dado apurar-se. em 50 volumes ele ordens elo dia do ExercHo, 
com mais ele mil e duzentas paginas cada um. r,s offic.iaes que 
se exone~arem elo Exercito após a campanha do Paraguay e qu@ 
nella ha.1am tomado parte e accrescenta: · 

- A clespeza, entretanto, parec:e-me não ser:í. avultada, em 
visto. do numero dos interessados que já se acham no gozo des-
sas vantagens.. · 

. A este argumento poderemos ainda adrluzir que aquelles 
a quem aproveita a proposição ela Camara dos Srs. Deputados 
c que .iá não gosam desses favores são em numero tão limitado 
c ele tão avançada idade que por pouco tempo c com pouco · 
onu~ poclerfio pesar sobre o Thesouro Nacional. 

Accresce ainda. como considerou esta commissão em seu 
paroc·cr ele 7 do junho de 1920. em que 1equer as informações 
ucima alludidas, ao. Governo Federal, que - <:"COmo é ,sabido, 
essa concessão abrange, actualmente, auditores de guerra, m-e:..· 
clicos, pharmaceuticos e praticas de pharmacia, estudantes ele 
medicina e pharmacia e machinistas ( d:ecreto n. 2. 261 de 28 
de novembro de 1910), ficando exceptuados ::;penas os empre

. gados ele fazenda que .serviram com graduações ·de officiaes 
do Exercito, nas paguclorias militares elas forças em operação. 
A proposição ela Gamara visa extinguir essa excepção». 

A Commissão de Finanças. ponderando bem sobre esse 
con;juncto de .mot,ivos. pensa que ri ref-erida proposição ela Ca-: 
mara dos Srs; .Oeputudos. bem como a emenda que lhe fo1 
apresentada ·pela. commissão d-e Marinl1a e Guf'rra do Senado, 
merecem ser approvadas. · · . 

Sala elas Commissões. 5 ele outubro ele 192·1 .. - Fmncisco 
Sâ, Presidente·. -· Ves7nt.c·io rle A.b1·e·u, Relaf,or. -.João L111·a. 
- .Justo. Chcwmont . ......: Smn11aio C01'1'r1a. - Fcl'ippe Schmidt .· 
..:... Betnarclo J.l!ontc.i?·o. ~José Ettscbio., ,_ Irineu Machado.; 
- iJfoniz Soclré. · 
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PAREC.ER DA COMMrSSÃO DE MAIUNHA I~ OUlmRA N. 190 DE 19:[8 
A QUE SE HEFEHE O PARECER SUPRA 

A proposição da Gamara dos Deputados n. !d; ele 1918, 
torna cxi,rnsiva aos cmprP.gnclos civis que [)restarem serviços 
nas reparLI~~ões miliLarcs .itrnl.à :is forças e_m operações conlt·a 
o g·overno elo Parag·nay. a concessão do art. ·I" da lei n. :l.G87, 
do :13 de ag·osto de 1907. 

A Commissão de Marinha e Guerra. examinando aLtenta
menLo essa proposição, .iulg·a de inteira cquiclaclc a sua ap
provaçüo, porquanto concede regalias jú. dadas pelo Congresso 
Nacional a . muil,os outros que na esphera ele sua acção presta
ram reaes serviços ao paiz. em uma época de duras provar;ões. 
· Assim pensando. ~~ de parece!' que se.ia approvacla a l~efc-

r·icla pt'OIJosiçfí.o. com a seguinte 

EMENDA 

Accresccnte-sc: Arf,. 2." A sobrecliLa concessão :fica Lam
lwm nxtcn;o.iva aos ofl'iciaes elo Exercil.o P ela Armada 'O classes 
anncxas. sobrcvi.vcnl.cs da guerra do Paraguay. que se exone
raram do scr·viQo militar depois ele lcrminadas todas as opc
l'açõcs da referida campanha, islo nos posl.os r:m que J'egrL'.~
saram. 

Sala das Comm issões. G de setembro de 1918. - _ .r·r.s 
Fe?'?'eh·a.. Pr·esidento. - F.. Mendes ele Alm.e·ida. H.elator. 
Soa1·es dos Santos, com resLricções. A. 1ncl'io élo Bra.s·il. -
Ben;iamin L. Barl'oso. 

PI1'0POS1ÇÃO .IJA CAM/d~A DOS DI>PU~I'ADOS N. !d, DE :l!l.:l8, A QUJ.: 
sr;; llEFEJU;~T ns PArtECI~HES SüPHA 

:O Cnn;;r·osso Nacional clecrr.La: 
A1·l.. ·I." J<'ica . r~xl.r.nsiva nos · rmpr-egaclos C IV .JS que JWC

sLarcm scr·viçns nas rcparl.içõe:- milil.aros .iunLo :ís :forças em 
opCI.'U(;.õcs conl.l'a o governo elo !laraguay. a concessão do nr-· 
ti!!o i" da lei n. 1.8G7, ele 13 ele a:gosl.o ele 1907. 

ArL. 2." Revogam-se as disposições cm . contrario. 
Gamara elos Deputados. :1:3 de ago:;Lo de 1918. - .!mio 

VespnC'i.o de Ab1·eu. e Silva, Presiclenle. em exerci cio. - A. Y. 
ele A nr:.11·adr. Be:;:,erJ•a, J." Secr·e l.ari n. - O c! or:ilin de t1lb·nrptm'
q·u.e. 2" :Secret.ario inl.crino. 

N. 31.0 - 1921 

A Commissão ele Finanças opina no sentido .ele ser re.rm- · 
t[l.cla a proposiç;üo ela Camar·a .cJos DepuLn:dos, n, ·50, de ·l\}1,:3, 
auLori·zandn a eoncessão a Acr~ncio Pegado Goularl .. cscr.r
pl.tmrrio ele I" classP da Esl.r::v:h rle )!'m.·r·o Ccnl.t·a.l elo .B!'asil. 
ele ·sei:: mrr.rs · dP 1 icrn1:a cnn1 dous · L.erçns ela rr.~pecl.iYn 
diaria. · 

Além dr. tl'r ·perdido a. opr~)ttunidnde, o decreto n. H.I.OG3, 
de 1 ele janeiro ele :LD21, regula a licença do,:; :funcci.onario~ ci-
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vi,; e miliLaJ'(IS da Unii'in. dc•Lel'l"l1inando IC]uucs suo as aulu1·i-. 
da.de~ cnrnpeLcnLcs onm cnncedF:1-n. 

<Sala das Gon1mis~Õ!~S. ri de nutubt•n du :l!l:2L - P1'1111eiseo 
Sú, . Vicu-Pt·e~iclf'ntP. - Sawpo.ir.• . CrJ'I''I'Úr, Ticlator. -· .fotío 
Ly'f'a. - VrspnC'io rle illJJ•cn. - .fuslo Chc1'mn·11f. - Mou'iz So
dré. - Pelippe Schtmirlt. - Bernal'llo Monteiro. - José E'tl
zeúio. 

PllÓl'USlÇÃII lJ.\ GA~L\IU. IJI;I!;; DIWUTAUOS ?". 50, DE 1013, 11. QUB 'SB 
HB.l"Eli'I'F.: n PARECEn SUPfiA 

O CnngTesso Nacional resolve: 
~\rLigo unico. E' o Presidente da Hcpublica autol'izado a 

conceder a .Accucio Peg·ado GoularL, escripturario de 1" classe 
·cJa :E~I.rarla ele :Fei'I'O GenLrnl do Brasil. seis •nwzes de licença, 
com dons Let'ÇOs ela respectiva eliaria, 1para LnüamcnLo de stm 
stmclc; revogadas as dü;posi~'õ:es cm contrario. · 

Can11ara dos Deputados, 13 do ouLubro de 1913. -.Saú·ino 
IJan·osn Jnn'im·. Presidente. - Antonio Si'!necío dos Santos 
Leal; 1" Sccl.'ctúl'io. - Raul r.le Moraes Veiaa, 2u Secretario.: 

N. 311 - '1 0.2'1 

~\.' Cununissão ele :Finanças foi presente, })ara inter[lor 
!"CU pat·eeer, a proposição da Gamara rios Deputados n. 64, de 
HH3, com uma emenda elo saudoso Sr. · Senador Mendes de 
~\lmeida. mandando reverter ao quadro dos funccionarios dos 
Correios o ex-primeiro official ela administração elos Correios 
do Maranhão Manoel Vieira Nina. 

Sobre a proposi(}ão jú se manifestou a Gommissão de 
,Tustiça e Legislação do Senado a:pprovanclo o parecer elabo

. J•ado pelo illustre r01presentante ela Parahyba, Sr. Cunha Pe-
drosa. · 

· Ao ser sub.1.neLLiclo a debate a proposição, aquelle saudoso 
Senador maranhense oi'i'ereceu a seguinte emenda - «em 
vez de reve1·ter, clig·a-se mandar contar o· tempo em que 
c·.sLevc afastado elo serviço (pw·a os e{feitos ela aposenta
r.to·J·ia. » 

Ouvida de. novo. sobre. essa emenda. a mesma Commissão 
emiLio parecer contí·al'io, alleganclo entl;e outros motivos, que 

. a contagem elo tempo, para os e'l'i'eitos ela aposentadOl'ia, é 
· uma consequencia. do cargo, . como é uma vantagem deferida 
pela lei, .em virtude e ·por força . ela ·i'uncção .. 

Mas quan(jo é o pro.prio Governo que ·iml}Õe como no 
casó presente:· contra disposições ela lei, ao funccionario, a 

. 1'rl'lvação do cargo, não ·compete aos demais poderes da União, 
velando pela guarda ela Constitui(:ão das leis, reconhecer-lhe 
o direito iusophismavel ela reintegração, obrigando a Fazenda 
ao pagamcntp ele todos os vencimentos. 

Verifica-se no presente. projecto que .foi a IPl'Oprla Uniiío 
o. causaclor·a. da situação em que se achou o peticionario, 
Jhll'que seg·uinclo a Draxe de todas as reformas, entre nós, ma
xim6 naquclla época, nomeou-o. cm 31 de julho ele 1874 .para 
um · loam· novo augmentando assim de mais um oi'l'icial os 
Jogares da. administração do. Maranhão. (])ec;r.e.~.o. n •. . 1.94, de 



142 :<\NNAES DO SENADO 

11. ele ouLunro dei 1803) que tntlol'il':a a. reorgtinizacãó dó ser
v it·u du Correio Federal) c depois, J)Ol' decreto de 22 do 
alJ'i·il de 1t;05, exonerou-o, por ter sido nomeado contra o dis
po:-::Lo no urL. 4.80 do regulamento annexo ao decreto nu-
met·o Lü02 A, ele ·10 ele abril de 1894. · 

Enl.reLanto, o art. 489, elo regulamento não justifica de 
moclo algum o acLo elo Exeoutivo, porque dispoz qu,e os lo
···ares de '1 °' ofi'iciaes nas administrações de 2u c s· classes 
~erfí.o providos o ma'is 2wss'i:vel por ::wcesso de empre~ados da 

· 1'CJmrLição onde se dér a vaga . 
. Houve vaga naquella adminisLração que é do 2• classe'? 

Não, porque foi m·cado um loaar novo e para esse lo,gar no
meado o i'unccional'io em .questão. 

· Si é ceào que o Poder Executivo, nomeando-o, usa.va da 
faculdade que lhe fora outorgada na disposicão regulamentar 
ele fazer essa nomeação ele •pessôa. fóra ela l'eparLicão, não é 
menos certo que a sua exoneração, pa·ra ser válida, devia ter 
r·:iclo feita de accôrdo com as prescripcúes da lei. Os arts. 385 
c 386 do regulamento citado mencionam os casos em que 
pôde dar-se a demissão dos empregados, caso aliás, em que 
11ão se enquadra o do requerente, exone1·ado em completo 
dcsaccorclo com a disposição regulamentar que rege o caso 
das demissões; e assim, pois, illcgalmente: 

«Nenhum empregado póde ser demittido (excepção feita· 
no caso prévisto no n. 1' do arL. 385 - conclemnação por di
versos crimes) sem que tenha sciencia da accusação, para este 
f1m lhe serão dadas cópias auLhenticas de tocfos os documentos 
cm pecas de accusação, e marcado o prazo de 10 dias !Para 
apresentar sua justificacii_o ou defesa, a contar da data em 

. que re·:::eber as cópias de taes peças ou documentos)). 
Não foi, portanto, convem repetir o argumento, por culpa 

do funccionario que o prazo ele tempo decorrido entre a exo
nàação e reve1·sao não lhe seja ao menos computado para a 
sua a1posentadoria. 

Isto posto - considerando a Commissão de Finanças que 
·o ex-primeiro official. ela Administração dos Correios do Ma
l'anhão, Manoel Vieira Nina, exerce hoje as funccões de con
tador da dita administração (desde 21 de agosto ele 1917) 
officio elo Sr. ministro da Viação e Obras Publicas; conside
rando que com a acceitaçª-o desse cargo reverteu ao quadro 
dos i'unccionarios dos Correios elo mesmo Estado; conside
rando que ?. vista dessa reversão ficou em parte sem objectivo 
:J. proposição;. é de parecer qu~ se l~e- conte o tempo em que, 
contra a sua vontade e por 1mpos1çao do Poder Executivo, 

·esteve afastado elo emprego; e, consequentemente, que seja 
approvada a emenda. · · 

... · . Sala das Commissões, 5 de outubro de 1921. -Francisco 

. Bá ., -:- Irinett !ri achado. - .João Lyra ., - .Vespucio de Abreu. 
- Jus~o. Che1•mo?~t. - Bern.a1·do :Monteiro,., _..;. José 2,usebio.;, 
- 'F,ehppe Schmtdt ., - .i!lomz Sod1·é. · · 

· !JARECE'R ·DA COMMISSÃO . DE JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO N .• 1 :70, DE 
1921', A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

l~ Commissão de Legislação e Justiça do Senado teve 
occasião de se manifestar sobre a proposição da Gamara dos 
Deputad.o.s n •. ()!4, d~ 1.9:1.3, app~Q:yandQ u.nanimem@te 9 . . douto1 
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jurlclico o bem i'undmnenLuclo parcccl' do eminente Senador 
Cunha Pedrosa. aconselhando a rejeição da medida de favor 
alli contida. E' agora submetLida ao estudo da mesma Com
missão a omcncln ot'fcrccida úquclle projecto, determinando 
que se concecla ao funccionario, em questão, um beneficio 
menor do que o prévisto_ na referida proposição. IA prinéipio, 
propunha-se a reversão ao quadro dos í'unccionarios ds Cor
reios, do ex--!primeiro official da Administração Postal do Ma
~·anhão. Embaraçado o deferimento dose favor, por motivos 
legaes e sobremodo procedentes, solicita-se agora que a esse 
c:x:-funccionario postal seja dado o direito de contar o tempo 
cm que esteve afastado elo serviço, para os effeitos da apo-
sentadoria. · · 

lia na especie, quer na propo·sição, quer na emenda, uma 
e unica figura ele direito, di'l'ferinclo entre si apenas pela ex
tensão de um favor pleno, total. integral. No segundo (da 
emenda), cogita-se de ·uma parte desse favor como é a con
t::tgem ele tempo rpara_ se aposentar. Parece á Oommissão que 
as mesmas razões legues, juriclicas e moraes que actuaram 
para. se negar apoio á proposição, militam ainda no pres·ente 
com relação ao assumpto ela emenda de que se trata. A con
tagem do tempo de serviço para os effeitos da aposentadoria 
é uma consequencia do exercício do cargo, -como é uma van
tagem deferida pela lei em virtude e por forca da funccão. 

Ora, si se não póde permittir que o funccionario e:x:er.ça, 
volte a occurpar o cargo, como se consentir que elle desfructe 
r·egalias e proventos resultantes elo seu exerci cio? Era mais 
.f oleravel, como acto de excepção, de indulgencia, permittir a 
reversão do ,que a contagem do tempo para os effeitos da apo
sentadoria. E, se a reversão é illegal, in,juridica e improce
dente como bem o diz e explica o .parecer alludido, mais im
procedente, in,iuridico e illegal é a contagem de tempo ... 

· :Accresce que o direito do ex:..funccionario, em questão, 
ostá prescripto desde abril de 1900, não lhe assistindo pelos 
motivos adduzidos o direito que reclama. 

· A Commissão de Legislação e .Justiça· é 1pois de parecer 
'que não seja approvada a emenda offerecida ao projecto n. 64, 
de 1913, vindo da Ca1mara dos Deputados. 

Sala das Commissões, 21 de junho de 1921. - 'l!lusebio 
de And?·ade, :Presider1te interino. - Jeronymo iliontei'l'p, Re
lator. - Manoel BO?:ba .. - b·ineu JJfachado, vencido. 

EMENDA A' PROPOSIÇÃO DA CAMARÂ DOS DEPUTADOS l'r. 64, . DE 
1913, A' QUE SE REFEREM OS PARECERES SUPRA 

«Em vez de «faz:er reverter> diga-se «mandar contar o 
tempo em que estev:-e afastado do serviço, para o effeito da 
aposentadoria.» 

Sala das sessões, S de outubro de · 1920. - J.icnaes de 
'Almeida. -. Jose Eu~zeb·io . ....,..,. Costa Rod?·.iuues, 

N. 3:1.2- :1.92:1. 

Foi presente á Commis.são. de Finanças,. para cmittir pa
recer, a proposição da Gamara dos Deputados 11· 60, de ,1921;. 
aut.or~izando a aber.tp.ra, pelo Mini!S~el'jO .da ;Fazenda, dQ cre...; 

., ' 
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diLo elo .24 :338$6GG, pam pagamcnLo uo director, aos 'primci
l'OS c segundo escrin)1Lurarios do 'rl'ibunal de Contas que 
menciona. ele gratificações a cme toem direito pelo serviço 
ele tomada ele contas, f6ra elas 'homs elo expediente, do.~ rc
sponsaveis cujos nomes a mesma proposição cita. 

':rendo os funccionarios a que se refere . a proposiçüo 
executado os servitlOS ele tomada de contas, na :fórma das dis
posições constantes dos decretos ns. 2. 40·9, de 23 de dezem
bro ele 1896, c :l3.217, ele 23 de outubro ele 1918, e instrucções 
pura o processo de tomada de coutas, a outra Casa elo Con
gresso votou a proposição com a qual estando ele accôrdo, G 
a Commissão de •parecer que se,ia adoptada. . 

. ' . 
Sala elas Commissõcs. 5 de outubro ele 1921. - F1'anclsco 

Sâ, Vi ce-Presidente. -· b··lncu Machado, Relator. - .José 
Euzclrto. - Be·rnm·do Montci1·o. - Fcl'ippe Schm:ldl'. - Mo
n'iz Sod1·é. - .Ju.sto Chc1"mont. -- Ves2Juc'io ele Ab1•eu. 
I, ' 

PHOPOSIÇÁO DA CAMAIIA DOS DEPU'l'ADOS N. 6D, DE 1021, A QUE SE 
'REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 

ArL 'l. o Fica o Presidente ela Rcpnhlica auLorizacln a 
abrir um credito na importancia ele 24:338$066, para paga
mento ao director elo Tribunal ele Contas, Francisco José Pe
l'eira ele Oliveira, aos ,primeiros escripturarios Candiclo Ve
Pancio Pereira Peixoto. Antonio Pinto Ferraz Nunes c ba
chal'cl Ci-cero Freire, e ao seg·undo escripturario .José da 
Rocha Gomes, ele gratificações a que toem direito pelo ser
vicio ele tomada de contas fóra elas horas do expediente, elos 
seguintes responsaveis: Antonio Furtado . de Menclonc.a, ex
fiel ele armazem ela Alfandega elo Rio de .Janeiro (exercícios 
cl<: 1893 a 1913); Amando de Araujo Cintra Vidal Junior, cx
thesoureiro da Imprensa . Nacional (exercícios de 1005 e 
:t006); Leop,llclo Corrêa, l.hcsourciro do :Lloycl ·c exercício de 
1020); Tibcrio Mineiro, ex-almoxarifc da mesma Imprensa 
(~exercicio de HIJO); Antonio Cezario de :~figueiredo, ex-paga

dor da ScgTmcla Pagadoria do 'l'bcsouro Nacional (exercícios 
de :l9f.'t c :1915); Alberto Azevedo, ex-almoxarife do Uoycl 
(cxurciciu de 10H1); Frankli11 Ribcil'o ck Almeida c 'Euzebio 
Pcr·uira, cul!ccLol' e escrivão da CollccLoria Federal de Santo 
Antonio de Paclua (cxercicio~ ele :l909 a 1918): A. FllrLaclo 
A. Ca.valeanLi, cx-thesourciro do .Lloyd (exerci cios de 1018 a 
1U10); L11iz PinLo ele· Souza Coelho, colJ..ector da Collcctoria 
.l"cdlwal de Barra ele S .. João (cxercicios ele HHO a 1012); 
Joãu Pereira Soares, AgosLinbo Servnlo elos Sanl.ns Lima, 
Agncllo Barcello;; Col.lcL u Fernando ele CarvuJlw Brakmann, 
collecl.ol' c cseJ·ivãcs da Collcclol'ia I!'ederal de S. Ficlclis 
(cxcrcicio:-; de 1016 u 1918). · 

.Ar L. 2." Hcvogam-sc as clisposi~.õcs cm contrario. 

Cmnul'a d11:; DcpuLadn:;, :Z1! de agosto ele 1921. - A(fonw 
11 fve.1· de Ca1naruo, 1" Vice-PrcsidenLc. ·- lo~; é A'Uaztslo Be
ZGJ'J'lt de Medeh·o8, 1." SecreLario. -- Asccnd'i:llo .C'Unha, .zo Se
cretario interino. 
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N. 313- 1921 

A propÇJsicão da Gamara n .. 72, de 1!:121, declara l'ele
vada a prescripção em que incorreu o direi~o de .D. Bclmira 
Aurora .F'erraz Cardeal a percepçâilJ da differenca de mon
tepio deixado I)or seu pae, D1·. João Borges· Ferraz, no pe
r iodo ele HJ ele maio ele 1898 a 31 de julho de 1914. 

A leiLura do parecer da Commi;;são de Finanças da ou
tra Casa do Congt·esso: Nacional convence da jus~ica ela me
dida a.p.p1·ovada pela Gamara, pelo que pensa a Commissão d~ 
:Finanças. que clla está nos casos de ser acceita pelo Senado. 

O parecer alludiçlo é do teor seg·uint'e: . 
. «O projecto n. 535, de 1920, r'eleva a [).rescripção em que 

ir1correu D. Belmira Aurora Ferraz Cardeal á percepcão da 
differenca· do montepio deixa,do por seu pae, Dr. João Bor
ges Ferraz, no periodo de ·10 de .maio de 1898 a 31 de julho 

• i' 91" - ' ae •· . · . . .. 
O projecto não estabelece favor, resalva o direito preju-

·dicado por i'àlsa interpretação de lei. · · . · 
No processo em que D. Belmira Aurora Ferraz ·Cardeal 

·procurou se habilitar . para :percepção do montepio, o Minis
tro .• da FaZ'enda, de· accõrdo com a interll)retacão do Tribunal 
de Contas então em vigor, ordenou que fosse pago. na razão 
de 3 :6010$ annuaes; · . . · . · 

. Em face,.· porém, dos difflirentes accórdãos proferidos 
pelQ Supremo Trib1.1.nal em processos' identicos, o Tribunal 
de: Contas modificou o seu ponto de vista, mandando pagar a 
~pensão de montepio na razão de metade çlo ordenado . que 
competisse 'ao contribuinte. . · . · · . · 
. . Deante de noya interpretação . do Trinunal de Contas, o 

Ministro da -Fazenda oorrigiu . o ·despacho anterior, ~permH
'tindo o au,gmento a ~ontar de 1 de agosto de 1914 e conside- · 
.rando prescri,pto o direito á .r:especti:va percepcão no periodo 
de maio de 1898 a 31 de julho de 1914. . · 

A pr~scripção pro:veiu · .da fals~ interpretação da· lei por 
quem de direito e não do· descuido da· interessada, que não 
poçlia req1,1erer antes dfl, época em que o fez, pela simples 
.razão de estar em vigor-a falsa doutrina do Tribunal de Con-
. tas,~ . 

Sala das Commissões', 5 de outubro de 1921'. -Francisco 
Sá, Vice-Presidente . ...,... Sa·rnpaio Oorrêa, ·Relator. - José 
Eu.seb1:o. -· . Bernardo Montei?'O. -· . Vespucio de Abreu.- Fe

.. l?'ppe _Schn?-idt; ... - JJ,ts.to Cl~e1~mont. - Moniz $odrç.·: - lrineu 
J.fa.cltado. ·.. . . .· 

~ -· ' 
... '' 

'PR()POSIÇÃO DA C.UiARA DOS DEPU'l'ADOS.·N •. 72, DE 1921; A QUE 
SE r~EFoERE o· PARECER SU!?FÍA ·· · 

o congresso. Napional resol:ve: . 
Art~ 1·. • Fica rei evada. a prescripção e111 que incorreu o 

direito· de D. · Be)mira 4-l.lrora ·Ferraz ÇJardeai :.a percepção da 
differenca· de montepio :âei1(ado por seu pae,. 'Dn Jo~o Bor:~ 

18. -'Voi ~ vr. · · ··· · ·· · .. ' ·10 ·, 

. ' 
',.) ' .· 
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ges Ferraz, no periodo de 10 de maio de 1898 a 31 de julho 
de 1914, aberto para esse fim o necessario credito. 

Arl. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 8 de setembro de 1921 ~ - Ar:.. 

nolfo Rodr'iguP.s 'de Azevedo,· Presid9nLe. - José Augusto Be
zerra de Medei?·os, 1 • Secretario. -..,. Co.sta Rego, 2° Secretario . 

. N. 314 - 1921 

' 
· .. ·A ,Commio.:-:'in de 'FinanÇas,· exa~in.andq a p_r.oposição da· ' 
Camar:t elos Deputi!d'os n; · 73, ·de· 1921, ·que autoriza a abertu
ra,. pelo .Ministerio da Justiça e .Negocias Interiores, do credi-
to nr::pecial, :.!lo licitado por_ mensage'm, 'na' importância de réis' 
19 :892$0'll.l,. pnra pagamento de, despezas com os: funeraes do· 
Vice-President~, rl.a · Republfca, • Dr. I>elfirri Moreira da'. Co'sta. 
Ribeiro, é ele pare.cer que ella seja approvacla. ·· ·· · · · · 

Sala çla~ Cq~n~!ssô-3s,.ein 5 de,outubro de-.1921'. -'Fran:
cisco Sr'i ... -Jrineu Machado, Relator .. -· Bernardo Monteiro. 
'- Ji'elippe Schmidt, . -. ,Vespttcio de Abreu. - • Justo· Cher
•nf:!nt. -. Sampaio Co1"rêa. -..,- J.lfoniz ~odtl§. · .· .. 

' :, .-"' 

'PROPOSIÇÃO DA "'CAMARA DOS DEPUTADOS, N •• 73; DE' 1921, A· QUE 
. . . SE REFER~ O PARECER SUPRA 

' ' ' 
O Congresso 'Naéiónal· resolve:. .• . . . . . . . . 

/ - , , I . , '' ··, ' . . , ' ,'. • . ' ' • , 

Art. ·L" Fica o Poder .Executivo. autorizado· a abrir,, pelo 
\íinisterio da Justiça. e • Negocias· Interiores· o credito· especiál . 
de 19 :892$010, para pagamento das despezas effectuadas com 
os· funeraes do Exmo .: Sr. Dr. Delfim Moreira da· Gosta Ri-
beiro.. . . . . · . 

· .. ArL ·· 2. o Revogam~ se a:s 'disposições: em contrario. · 

· .•.. , da~ara dos Deputados, ·g :de setembr~ de 19;21~ · .::__: Ar.~ol~ 
pho' Rodrirntes de ·Azevedo, :presidente: _.:. José Augusto Be
zerra de Medeiros, 1 o Secretario. - Gosta Reao, .2° Secretario. 

' . ' 

' ' ,.. .. , ,,.-,·, 

. · N .. 315 ~ 1921 
'• '.,' :. ~-: . .-

...•.. o .projecto n.: ia,!'·de 1.921, dispõe que as.·va~as criminaes 
da .Justiça local do· Districto Federal passem a constituir· umà 
única entrancia'; . · . . · .. · 
: •, No. regimen anterior. ,á. actual . ,organização .Judiciaria, 
eràm cinco as va1;as . ériminaes, .·ás quaes, .âlérri' dn outràs .attri:... 
buições, compete, em ·1·âtii:íne. loci, 'o: despacho. de pronuncia 

. ou. impronuncia nos crimes·. dacompetencia do · .Jury,• e, alter
nativamente segundo a órd'em ·nmnêi'icaJrespectiva,··a'presi
dencia:desse trib)lnal: .. 0' d.e.cr:eto. ·n. · ~,263." de 28· de dezembro · 

· .de !:911,- cr~anclp .mais 'uma>yara, cqm .a; .q.~~·qminação, .d)~ :. ~6·», 
deu:-lhe •.Privatl\·:amente aque]la~- attr1bm_ço~s· .e : de~ermmou 
que- ella, para .. _o éffeito ·da'. nomeação, constituisse a 14 ·.en-

.. ,;. ' , .\ : • I ., ,' ' ~ " , 

. r·,\ 

:- ~ ' 

'·· ;.·•, ', .·., '} . 
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trancia das varas de direito; e as outras criminaes, · a 2•. Em' 
vista disso, o . .iuiz· que a estiver occupando, será, em caso de 
vaga, · transferido sempre para .. outra criminal, onde aguar-
. dará a sua promoçÜ•) à 3" intrancia.. · . · 

E' esse estagio obrigatorio que· o projecto vrsa extinguir, 
afim de se ·poder fazer a primeira nomeação de. juiz· de direi, 
to para ·qualquer ·das· varas criminaes, que venha a vagar, e, 
portanto, , ser facultado ao da 6" · permanecer nella at~ que, 
pela' antiguidade, lhe caiba a promoção á. vara cível, ou que, 
na vacancia de outra criminal, peça a sua remoção para eHa. 

.· Não sabemos quaes Jo~am as razões que.· pesaram no 
animo do legislador para .romper com as tradicç5es, até então,. 
seg':lidas em nossa organização judiciaria, e adoptar aquelle 
regm1en. Mas,. fossem ellas quaes fossem, o ·que é certo, é 
que· a pratica tem demonstrado a inconveniencia. do systema· 
actu~l .. A_ passa~err1 rapida. que elle prop-orci9na 3:0 _juiz, pela. 
pres1denc1a do .Jury, nãO' da áquelle o. tempo -suffiCiente para 
actuar ·neste, de ·modo efficiente, em beneficio· do, mesmo., 
Quando o· jui~ · éom~ça a'conheper· oco:r:po de jurados, par~ 
melhor poder· seleccionai-o,. é' surprehend1do com. a sua remo
ção; 'pàra outra vara criminaL. :ID, sendo assim, si o fito do 
legislador foFelevar a instituição do jury, o·resultado tem sido 

··contraproducente; e; .si; o seu proposito foi ,.offerecer· ao juiz 
uma. aprendizagem maior na difficil arte de julgar, seria 
desnecessario ·porque a presidencia do jury tem tamb~m at
tribuições contenciosas que exigem do seu~ titular·tanta com:
pe~encia como do de· qualq?er • das ó'9-trâs .·varás . cr1mmaes, 
pois· compet.e~Ihe ·a pronuncia, nos deh~tos. da ,alçada do Jury~., 
attribuição· essa que 'suppõ'e·inelle conh,ecürient'os. solidas de · 
direito • e processo. penal, para· bem apreciar 'a prova colhida 
no· summario ·d·e culpa, ·e··applicar a pena, de accôrdo com as 
respostas do conselho de' sentenÇa a:os quesitos. . . 
. , Em vista,do exposto, a Commissão de· Jüstiça e Legisla

Ção,é de parecer .. que seja approvado o referido projecto coni 
a :.se.guinte · .. . . , . • · · · · · · 

Emenda .ao art.· 1•:' ' ,. 
' 

«Paragrapho unico. Erri casO de vaga:: de uma-.âessas 'và
·:ras;: qualquer dos ·,juizes· criminaes . poderá pedir a sua remo:-
çã.o para ella; dentro do prazo de cinco .·dia,s~> ., · 

,., < •• :<. ' ' .\ '•, .. ,·, . . .' _,,. ' 
· Sala dàs Commissões·, ·· 5 de otttubro ··dê· 1921' . .:,;,;,:. Eüsebid. 
"de Ancl?·ade, ·Presidente interino.·~ Ma:r'éilio de Lacerda, Re ... 
lato r. - Antonio J.1lassa. - Jeronvmo Mo.nteiro, · · 

,. ; ' ' I ·, . ;• · .• '_f • " • ·, : . : 

·1-·liJ,JECTO DO SENÃDO N •. 13, DE 192i;,A QIUE ·SE REFERE o: 
: PAnECEfl ~llPRA 

j 
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Considerando· que, ao contrario, a pratica tem aconselhado 
que a!. Varas·· Criminaes e para Lodos os·. effeitos . do decreto 
n .. i:'. 263, de 28 de <!ezemlbro de 1911, dev·em constituir uma 
i.:n i r. a entrancia: tanto mais {tuanto não h a su:oeriorid'ade 'ou 
ca:.eg-oria .de juizes de direito; · . . . . . . . . . · 
· · Considerando· que o criterio .das ·especializaCIÕes ou pra.;. 

fica· Iunccional .estaheleci·da pelos esta,gios nas dift'erentes en
trancias nada soffre com a .unificaoão da entrancia criminal, 
pois, . si por. disposição de.· leis os juizes· de direito são.·· substi~ 
tu idos· ·reciprocamente· entre si uas respectivas jurisdiceõ'es •. 
nos: impedimentos ou faltas occasionaes c ao da Sexta Vara. 
.é. ainda . vedado pres::idir ·os segundos·· julgamentos· de .. réos. a 
cujo julgamenfo .·Já.·haja_ presidido, ··é· obvio qU:e·· uns .. e .outros 
praticam ·em todos· os. · processos da comp'etencit. dos jui.zes 
criminaes. Jacto .este aliás que ·se verifica· <continuamentJe; . · 

Considerando; :que si é :titil ·que oi juizés d'as Varas Cri
minaes · permaneçam, por longo tempo, nas respectivas ·varas 
e até sereni: o numero um da classe e passarem, então para. a 
entra.ncia civil; ~d;ciutr.indo pelo·. e.stagio . grande ti:r:ocinio, Ó?-: 
nhecnnento · tPer.1eito .· das resP'ectivas. Circumstanc1as, me1o, 

.-babitos• e costUmes de· 'seus funccionarios e· jurisdiccionados, · 
não·é"menos vantajoso qiie igual facto se verifique com o juiz 
àa :-Sexta .Vara,: o· qual, entretanto;· segund'o o regímen àotual e •.•dada: a:il1édi:(de vagas na'J'ustiça·Iocàl; permànece na resPe.
_ctiva Yara;de:·um :a· dous 'all1los;. ·. . . , ... . , . , .. ·· 

. -: : ·ao~siderando qÚe no interesse publiéo e -dú .IJToprió Tri
·büriàl do· Jury,: cujos. serviços estão. ·presentemente em dia e . 
rci,;ufar.iúi,dos. conveni·entem·ente, .o juiz da Sexta. Vara Crimi- . 
ni:tl devé estar. nas .mesn'las condiçõ'es do!!: das outras Varas: Gri
·tf:il,rtes, tànt.u ]riais cpianLo é·. certo. que .. só -por .. um la.rgo·•tJ!O,- · 
<'-mio será· ·pos_shnet fazer. criteriosa~ente a revisão. do col'ipo ·de 
jurados,· estab~I~.cida .P~~a,I~i, .. ~U1· ~ezembt:o ~de cad'a. anno; 
. . Consideránd'o que à .únificacão da entrancia criminal, Vai·as. Crimiriaes, nenhum accrescimo de despeza:- determina, á 

a:pe:O.as; 'urüà questão d~. vantagem para à_ pro.pTia justiça. e não 
offende a direitos de mngu.em:. . . 

o Congresso Nacional resolve: · 
•_.' ,: 

· ' Ai·t; :1.<> As Var~. Çr.i~ina:~s da Justiça lOcal 'do DistricOO, 
Feê:eral,i~c~usiY~ ;:tSexta.;Vara; passam a constituir,,para··~
dos os efl eltos do decreto n. 9. 21(33, de 28 1de dezembro. de 
1 9H uma~ unica.- eÍltrancia .... · . • • · : · ~- ) ·· . ·· · ·· ~· . 
c • • : A.rt ... 2.• Revogam;-se . as disposi;;.ões em. contrario~: · ·.•. ·. i 

.·- f ···-.·.·-·:<' ;'•_,_:_ ·'-.: _· .... ~··:. ··-~-~ ' ' - _·_ . ' ·'' '- ':_.· ... ,I •. - . .,· -.,_.·' 

Sala das s'es'sões; · 12 'de. julho de 1.9'2L ~ Pàu.lo de Fr..on:... 
tin •. · · · 

. ·, ·-: ,.:. . ' '~ . 
· N: '.:316 . ....::... 192i :'.: :· . 

. . 
. ,·,~. 

' • r:.' • 1',:·· ··~ ' ' 

1 .. O Senado approvou, e e~nviou & da{Tiaro.. dos. beputád(IS 
. · ·, tun <~i'o)ecto · d(V~i, 'àuL.o:dza.!i~o·:a Sóciedi4:i da .. Crúz V'ermel~a · 
· . · Brasllen:a· a .ul.lli?:ar.;.s'e · comq· melltor~lhe·n:convwr, resal:vrudla. a. 

faculdade· ·ctealienaçã·o,.·de.pa:rtc'do .:terreriOJitue lhe·. fOra. doado•·· 
eh'ohde• se,·acha·•::em ;constriiccão. o·· seu. edü'icío· definiti!Vo, a,pi-

. ·plicando a renda:que! ctaN• proviesse; na maiJ.utenção ·<i'Qs.· ªe~-: ,, :,· 

. ' :;·. '. 

,•'· 

•' ,.-· / 
·.~. ·.' i .. < .. ,•,, ··,., 
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viços a seu cargo. A 9amara, po;rém, ·conformando-se com 0 PS;rec·er da sua _Commtssão de Fmar~:ças, mandou s~ . suppri
mlsse. a ex:pressao -- «resalvada a faculdade, ·de ahenação~. 
E'; ):!OlS, sobre . e~sa eme.nqa que esta Cominissão, é chamada a 
mamfesta1·~-se afm1 de. mforma1•. o Senado. a respeito. · . 
· · Tratando.-se de um .t~r~eno dQ~do aquella .instituicão para 
nelle consLrmr o seu ed1f1C10, pareceu ao Senado inoonvenien
fla autorizai-a a alienação. Mas, uma v,ez que o referido ter
reno seja . odesnecessario ou . improprio áquelle fim, não ha 
razão para· que se .não consinta na sua alienação, desde .·que o 
pro~ucto. desta seja. applicadó na . realização; n1ais- Jlrgveitosa 
.do f1m a que se destma aquella soc1edade. O mtuito ao doador 
não podia ter sfdo outro que não o de concorrer :para _faci
litar aquella instituição de. beneficiencia. a ·consecução · dto 
seu des,ideratum. E, sendo assim, .. Iogo que ella considera··mais 
util.ao S'eu proposito a alienação do terreno< do que á rup.pli
cacão delle ao fim restricto· da. doaoão, não ha .razão para :se 
não concordar con:i isso; · ca;bendo apenas ao ·Governo o dever 
de exercer rigorosa. fiscalizaç.ão, .afim de que o. producto dia 
venda seja effectivamente empTegadO. na realizacão do escopo 
que tiveram· em ~Vista os fundadores da donataria . 
. ·•· ·: .Deànte. dessas ponderações, a Commissão. de Justiça: 'e Le.
gislação, é de :parecer. que o Senado deve a-ppro-var a . emf'-q,da 
da Camara.. · · · ' · ··· · , 

•\ ,' ' . ' . ' -> . '.·.. . . ' ,. : . •·' .... 
Sala das Commissões, de outubro de 1921. - Eusebta 

de Andrade, Presidente interino .. -. j}tarcilio qe L,ac.erda, Re
lator.:/- Antonio Massa. - Jeronvrno llfontetro .. . 

PROPOSIÇÃO 'DA. ·~R.A.. DOS DEP.UTADOS N. 68, PE '192i, A QUE 
. . . SE. REFERE O PARECER SUPRA . 

' : . . ' 

Emenda da Camara dos_ Dcp~tados ao projecto do. Se-. 
. nado Federal, que autoriza a Somedade da Cruz Vermelha 
· Brasileira ·a se utilizar do · teneno onde se acha em con
struccão o seu· edifició. · 

.• 

Ao · artigo uniccr: .. 
. · · : ·· Suppril:Íiain-se · · ;:ts palavras~ · ·erésalvada a faculdade · de. 
ahenaçao~.. •. . . · · · 

. · <camàra dos:·Deputados, .6. de ,seterrtbro de 1·9~1. _.:. Ar-
. nolphu, Rodrigues, de j Azevedo, Presidente:. _.:. ·Costa .. Rego, i •, 
· Secretario.,...:.:... ;José Lobo, ·ser\éindo de 2° Secretario;· · · · · · 

' , , , • • ' ' • ! ' I' : ' - ' , ~ ' , , ': ' . ' , 

. O Sr. Presidente -:, Tendo comparecido apenas 20 .Srs. 
· , Senadores ;:não póde lhoj é _.:aa~er . sessão . 

. . 'nesisno. para or_derr(.cio dia :da s~gtiirüe.: 
,-.•,::-:•.:-:-" ..... :~·!' .. ·.~' ,>'1., ... ~· '.\,._;, ··--.~._ • .'',:,.·· ·.'; ~-- .1'· •. '1:.' /._ 

' 

.· · . V.ótação; em discussão ::uni c[.; -do v~tÇJ ÂO Prefeito, . n. 46, 
de .19~11;. á .. re~oluc~ordo·.'Consellto IMun~c1paL.que.1 ~oncede ~os · 

.·· f'\)nCClOIJ;ar.lOS 'l}'lUmct·paes-.e.aosope~arlOS,'. ~e!J.s;al!stas .. e. d1.a
~r1l:!tae;;' iJ or.nale1ros . e•'. ·ser~ entes, , .. upa :, gratlfl~açao espec1al · 

··. ·~~o:wlllf~c~r,f~vor~vel da)Cornmtssao f!e. qo1t~tttU,i~ão, n~\ 2~2.! . 
'·'.',,.,, '<'r·(-~'n ,,. '< ,',·,· '·' 

.. ; 
•,', ' ,, 

., ·~·.:-.. , .. , .. , 

,,._ . 
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. Votação, em ·discussão. unica, do véto do Prefeito, n .. ·51, 
de' 19i2·1, 1ó. resolução do Conselho MuniciJ?al, que manda prug:ir 
a Acylino da Gosta Jacques, portPiro · add1jo :do Pedagogium, a 
quantia que menciona, como aUL'>:ilio de. aluguel de casa (com 
parece?' favoravel da Commissão de Const-ituição, n. 248, 
de "4921); · · · · · · . · · 

V o tacão; em 3~ discussão, da 'Proposição da Camara dos 
Deput~dos n. 61, de 1921, •que abre, pelo Ministerio da Guerra, 
o credlto de 23 :900$·, supplemen:ar á verba 14"' -·· Obras mi
litares - do orçamento de 1920, destinado 'ao pagamento·. de
;vido· a Paes & Comp. (com parece?'· da· Commissão de F.inan-
ças e emenda já approvada n. l2.64., de ·1921)'; · ·· . . · · 

. ·• ' ' ' ' ' . -' '. j ' - . . - . . :. . ' . • : ' ' . 

: -·Votação, em 3• discussã·o, da IJ.)roposição ·da Camara dos 
Deputado~ · n. ;>69, }de 1?21, que abre, .pelo· Ministerio ·.da Fa..: 
zenda; ·o credito eSJPeOial de 11.· 902$·520, · para pagamento· do 
que· é devido·· lá The 1London Bmz.nian Bank Ltd;, em virtude 
de .. · sentença judiciaria (com parecer· fa.voravel da Commissão 
de Finanças, n~ '2167, de 1921); . · ·· .. ·. · · · ·• ' · · · 

. iVotação,- em 3~ discusão, ~a .proposição da C amara dos 
.Deputados n~ · 115, de 19!.2·1. considerando de utilidade· publica 
a Liga Esperantista Brasileira . (com pa~ece1~ fav.o'!.a.ve~ ~a 
Comm~ssão de. Ju.s{ir;a .e Leais'lação); · 

' ' ' . 

I 

113"'SESSAO EM .7 >DE OlJTUBRO DE 1921' 
<; 

PRESIDENCIA DO SR., A; AZEREDO, VICÉ-PRESIDENTEi 

A;!S 13 e ·1 !2 hora~ abre-se a sessão, a que conCorrem ·os 
Srs .. : · A. · Azeredo, · Cunha .. P,edros.a, ·Hermenegildo de . Moraes, 
Silverio Nery, Lopes Gonçalves, Lauro Sodré, Justo Chermont, 
Indio do. Brasil> José Euzebio, CostaRodrigues, .João Thomé, 
Benjamin Barroso, F:ra'I1cisco Sá, .Eloy de Souza, João Lyra, 
Tbbüis Monteiro, Antonio 'Massa, Venancio Neiva; Rosa• e Silva, 
Siqueira de Menezes, .Antoni? Moniz, • Moniz·. Sodr:é,' '}\farcilio 
de Lacerda, Paulo .. de, Frontm, Bernardo . , Monte1ro, .. Alfredo 

·· · Ellis, .José, :Mur~inJio, ,;P,edro Gelesti~67 cá}rlôs ,,caval~anté, .. Ge- · .. 
' · neroso Marques, .. Lauro . Mull~r, .Fehppe ·Schm~dt, Carlos Bar..., · 

bosa e Vespucio de Abr:eu .(34). · .. · ., . 
. ' Deixam de' coinpàrecer COlll êausajtistific'ada ·i)sL Srs.: . 
Abdias. Nevés, ·MendonÇa Martins,· Aiex~hd,~inô'::_dê ':Aleriqá~, :G~
dofz:edo Vianna, .Felix:,,Pache~o, An~?-9'W9'<g.r~Ire,: q~rn~f~o ~a 
.Cunha, lYiaiioel Bol'ba,' Euzebw de Apâ.J::~d.e,;,ArauJ~ ,Góe~, qh-:-
, v~ira, Yalladão; GO'llÇalo 'Rop~rnbe~g;· ·, Ru~ti!3arbosa;•. ·Bern,~rdmo 

~. •Monteiro, Jeronymo :/Monteiro, Nillo :·Pe,ç!l::nha; ·Modesto.·: 'Le~l,. 
, .1\ÍÚ,guel ''.de ''IGarvalno/' Sampaio ;·corrêa;>:"Tfi:neu·' 1Yiach~do,· rRaul., 
'.'Soares Francisco,: Salles; Adolpho Gorâ9;f:A,lyarq:'de.·;Carvalho, · 
· Ramos' Caiado,· <xavfér da:' Silva' e· Soares/Cios' Santos ',(?sr;··. . · 

",..' 

. E' Üda e post~ êrh ;úscnissão a acta da sessão aritéri'or.~l .. · 
. • ,.',' ''_ '' ,-,: ''~;./,.o-. ,:, '',_,_.· ... :·i'· .. ; :.: • ·': "' ' ''• "·I•; '·'', ' '·I 

', .,,, 

) ·· ...... ,, ' 
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S Sr. Francisco Sá ( •) - Sr. Pl'esidentfe, desde h ontem se 
tivesse havido sessão, eu teria feito, sobre a acta da anterior, 
:1 rGcLificação que venho .fazer agora. / · 

· No «Diario elo Congresso», que publica essa acta, ha am 
apnr~e ·que me atLribue uma con~radicção tão indebita e ~ão 
flagrante,. que bastaria uma rapida. re1'lexão na· traducção das 
no~as tachygTaphicas para se· ver que ·o que ali está dito não 
rJoderia ter. sido proferido .por .mim, nem por q1.1.em .· quer 
que .seja. ·· · . 

' O eminente Senador pelo Rio Grande do· Sul,. o Sr. Ves
pucio de Abreu, acabava de ler um te!egramma contendo gra
víssimas · accusações ao Presidente do· Estado · de. Sergipe e 
· accrescemtára ·.estes períodos : · 

• . ' . 1 

. «0 . siguatariô · deste · telegramma; $r .. Presidente, é ii 
pessoa de reconhecida idoneidade moral: · 

Foi nosso collega na Gamara dos Srs. Deputados;· é 
official ·superior reformado- do Exército,· e assiin sendo, 
não mandaria para. seus amigos aqui uma commU·nicac... 
ção desta naturez:;t, (Si ella não representasse a exacta 
expressão da verdade.» · ·. · ·· · · · 
' -. ,. ' . 

A isso se seguiu o .seguinte aparte : 
' f~ 

·. «0 SR. FRANCisco SA'- E; verdade; mas o accusa
do tambem tem a • maior idoneidade moraL Foi nosso 
collega aqui c todos nós sabemol-o incapaz de mandar 
~praticar semelhante ·acto.» · 

'·, ' 

· Ora, as. duas primeiras palavras. «E' verdade», acceitan.,. 
do o 'que estava dito no teleg'Í'amma, não podiam ter sido pr'o-' 
:feridas, porque as ,palavras; immediata:s . não tinham procura
do fazer outL'a · cousa senão. a:Uirmar .a inverosimilhança da 
11arração. O que .qu.iz accentuar, c desde logo, é que não de
veriam considerar verdadeiras as accusaçõcs feitas ao Presi
dente do . Estado de Sergipe de ·haver mandado policiaes in
vadir .um j ornai com o int,uito de assassinar o seu redactor. 

. . Espíritos completamente ceg·os pela' paixão, não percebem 
que excessos, de taes accu~ações .só servem para, tirar-lhe todo· 
o•· valor>.. · · 

~. à Sr. Pereira Lobo não ~ desccinhecid~ nÓ paiz; O·::lena
do todo o corihece porque teve assento nesta ·. Casa durante 
varies annos (apoiad'Os), tendo recebido' deste altas provas de 

• confiança. · · 
'. '. ' ' ' 

. 0 SR; ALFREDO ,ELLIS .,.-1\ftJ.Úo· mer!'lcidas. 

· b SR·. FRANcrsco sA.• .• __:. Nlo contacto qÚe 'tivemos com 
S. Ex.,. puc}emos a:vreciar a· cordura 'dos .seus costumes, a sua 

.. 
' ' ' ' 

' O •' .~ ,, , I I .(. ,. ',,·" 

' . ~ 

. '' 
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moderação c os seus ·altos p.recl icados de intelligencia· · e de 
caracter. (Apolallos.) 

1Nüo seria. depois de estar num posto de grande responsa
bilidade, {L testa do Governo do seu Estado,. elo qual tem rece
bido ,grandes provas de estima, não seria .de uma. hora pura 
outra que iria expor o seu nome a ser mergulhado ne·sses pro~ 
cessos de polit-ica violenta. (Apoiados yeraes; m.uito bem.) 

· • As· proprias i)alavrns com que a delicadeza do . honrado 
Senador_ pelo Rio Grande do Sul commentou o teleSTamma, 
o appello que dirigiu ~o Presidente do Estado (].e SeFgiJ?e, 
mostram que S. Ex. nao trouxe o telegramma ao conhecimen
to do ·senado senão para affirrnar a indignação que a todos o.s · · 
espíritos. yr?voca um n.L.Lentado /contra a liberdade . de · . im-
prensa, ·SI t1vesse occorr1do. · . · . · · 

Outra não seria a.. attiLude do proprió Presidente do Es
tado de Sergipe, qúe não prestaria jámais o a.poio da sua au
toridade a esses processos .ele politica padidaria tão violenta. 
(:Muito bern; · rnu.ito. bem:.) 

E' approvada a acta-. 
E' igualmente approvacla, sem reclamação, a acta. da re-

1mião do dia {i do corrente. · · 

O Sr. 1• Secretario. dá conta do ,seguinte 
. I 

.. EXPEDIENTE \ 

Officios : 

Do. Sr-:- 1" ·Secretario da .Gamara dos Deputados ·remeUen-
a seguinte · · ·· ·. · · 

.. - ... 

. I 
. PROPOSIÇÃO 
' . 

N. 8-i - 1921 

O C,ongrcsso "Nacional decreta: 
' ' ' ' 

Art. 1." Fica. (:Jo Presideni.e da Republica· aú~orizado a des
pender. pelo· Ministerio da Guerra no exercido: financeiro. ele 
:1922, as quantias dc\'1 .. 700:00.0$. ouro, e 123.:518: 108$58U,., ria
pel,- assim descriminadas nas 1G. segunitc~ ·verb::ts:. .: .. .. 

~·:, .. ! . 
• ' '' ' ~ 9i",:~ • 

, ' . (As labelkxs e:r:}ilicaUvfls . r.lo · orf;arheii'('r.• ·,dÓ Minüi'erio 'da 
·. Guer1·a (01'mn 1mblieadas na inle(JN!·· nQ ii:D1:m~io rio Con(J1'esso», 

r,le 8 ele OJtlub1·o de ·192-f;), · · · · 
.. 

( 

. 

I 

~ 
~ 
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Art .. 2:o ConLinttu cm vigOr o n. I· do art. 23 da le•i 
n. •L242, de !3 de Janeiro ele Hl21. 

Art. 3.° Fica o GoV>crno autorizndo: 

T. .A manter ucldidlolS mil iLams cm palzes es~r.angciros, 
conrencJo a 'd!espeza pela vet·ba I'espeictiva. «Commissão em 
paiz esLrang.eiro» : 

. · H. .A vender os· pl'oclucLos das fabricas de · polvora do 
Piquct·e e ela Estrella, •s(mdo as importancias recebidas pe-los 
·estabele>eimentos: respectivos- ·C ahi· recolhidas par.::t. oppO.rtuna 
utiliza•ção. •em ben:e.fiCiio era 1propria fabrica 'OU de sua pro
dlu!cção, PI~e:stadas .. contas . ao . rrhesouro . Federal, por intm·-

. medi·o da Directoria de Contabili'clade da Gu.eTra. ~- · 
· . ·III. A..'aibrir crei:litos •até 2. 000 :000$,. prupel. clestinaclos ii. 

::tetqi\i-si·c;ãJo de matberial' para os eS'tabelecimentos .ind'ustriae.s 
.do Ministerio da Guerra e ao desenv.olvimento neces•s·ari.o aos 
r•espectivos s·e·rviç.os, com. o intuibo da substituição progres-
siva das •C•ompras no exLerior pelo faJbri-co no paiz. · 

IV. A, dentro. da verba votada pa;ra «Obras mil.itares,. 
fazer- •as de que nec•essita;r .o !))roprio nacional em qu.e i'unc
ciona o Cluh ·Militar nesta Capital, até. á impo'rtancin de 
,300•:000$000. ··.·. . . . . . . . . . . • . . . . 

. -V. A pr.o.seguir rio .au,xilio de 90 :000$, para a conser
vaçã·o da est.rada de l'Odagem de Gtl\'l.ra,puàva á fóz do Igu;lssú, 

Art. '4.• F:icam re:vigorad'os os saLdos dos creditos ab'er.tos 
(ple'los d:ecreLo.s ns. 13.417. de 15 de ,janeiro de 1919; 13;4.52, 
de 29 de ,iaiiÍ!eir.o de;i919; 140>10/i, de 17 de maroo, rectifi
cado pel·o d!e n. 14. 23.5, de 23 dé junho, tJu.do de 1920'; 14.123. 
de 31 de marco de ·1920: f4.851, ·de ·1 de junho de 1921, e 
1'io.'596, de 2 de junho ele 1 .. 91·5. . · · · · · 

· · .Art. 5.• O Gov:er.no habilitará as c·ollectori:as com os rê
cursos n.ecessari·os ·para pagar diarias 10 transpqrte·s dos sor
teados-das··Sédes.dos .municipiols aos .centro,s onde de'Vem SCii'Vir, 
pagando a:ct:eamtadamente. as referidas.· diarias. . . . . · 

Art; 6.• .As quantias distribrwidas ll!Os corpos e. estaJJeleci
mentos mmtru,es para adCJilt'irir material s:erão· por estas em
pre~ados ·mediante :pres,tação de contas .. di.spensada -a concur

.· rencia publica, des.cl·e que o mate•r,iaJ: a a;dquirir não e~cecla 
de 3 : 00'0'$ 000. ~ · · . · , · · · . . · . · . 

Art. 7;o Em:quanLo não ·estiver •org:ani·~ado · o ·.serviço de 
· · subsisLencia,. o Governo .. poderá:·~ Jazer adminisbrativamente a 

· alimenta,ç.ão da. tropa.· de inodo q1.11e n dotação da verba 9" -'
.Etapas.-·- ·se manterrha .. nos limites fi~ados nesta lei.··. · 
. . ArE: S.• . Os Mficiae1s ·de 2• linha ·comlprehendido•s no ar
·tigo 26 do· cle'Q·reto n·. H .. 74S; dte.28 de .. marco,de 192:1.; r.ece
!berão vencimentos de seus . postos pela ve·rba: s• ·.-· So.l1dos. e 
,gl'at?ficaÇões ··-.- diversos S'erviços .. sem a~1gmento dessa verba ... 

Câmara elos ,Dep~tad~s, 6 cteO.out:ub~o de 1921.. ·-·. M
. nolfo Rodrigttes de Azevedo,. Presidente:.-.,- Ascendino Cunha, 
· 1 o Secretario interino; - H.uuo Cm·neiro, · supplente, servindo 

. de 2° Secretario,.-· ~>\~'· Commissão de Finanças. · · 

. ·. nó si. Ministro -da F~z~~da, ~ommu~'ic~~d~ ter sido, fet
. ta, por: decreto n. 15.023, de 1.5 de .. setembro; ·a rectificação 
na. lei ó .. · 4. 242, de 5 de .i ati e iro, do, cor:z:ente anno, na parte 
referente á subvenção á. 1Casa ele Caridn;de de . .Alf'enas; con-

\ 
/ .,·,.'' 

,, ' ,,•,' l ' •', .• · .... ~ ·: ' 
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. 
,, 

,··, .: 

' ·.~· 

' ;;. . .. 

,,.._ 

'• ,· ..... " 



. ·' " 

":·.··'•.·. . .... ,~ 
' .. , '., ··: ,_,1 ' . . : ~-. ,. ' -~ 

I!SG ÁNNAES DO SENADP 

. . . 

RESOWÇÃO DO CONSELliO MUNICIPAL, A QUE SE REFEREM' 0 "VÉTO" 
lN', 2ú;DR 111)2•1', E O PARECEli. . 

· . O· Cong·resso Nacional resolve: 
' ' , I • ' • ' • ' 

Art .. L o Fica o. Prefeito autorizado a conceder ao guar~!l
municipal, João Gonçalves :Pereira .de Mello, seis mezes de . 
• licença, com todos .. os vencimentos, para tratar de sua saude 
.fóra desta Capital,' observadas prescriptas na lei vigente., 

· · · ;.~\r L. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 

· Drstricto Federal,: 13.de j-aneiro de 1921.- .:.... José 1' Cle 
·Azw·lhn .Pw•tado,. Presidente. - Pio Dutra~da Rocha, 1° Se- 1 

· cretario .. ;:_,.. .4.1:thur Al(1•edo Cm-riJa de ·Menezes, 2° SecretariCl ... 
. ' "' 

. · N; 3ÜJ ·-· 1921 

. O presente veto ·constitue mais um. attenbado. eloquente 
da imperiosa e urgente· necessidade da creação do Estatuto dos 
Funcci-onarios PrubJi.cos. que; além de.normalizar a y~ida :admi
nistrativa do Districto, evitará que o Conse.l,h.o Municipa~ d!es
pnda não po'1.11co úemipo ·no, estudo e .. solução de casos indivi-
duaes J).Or empregados· reyact01s ao seu' conhecimeillto. · 

Cohtereillte com ·O• precedente' que, sein nen.hurin funda
mento. legaL nem .apoio nos princípios de Direito .Adminis
trativo, estabeleceu, 'P•Or. entender: ser c()nveri~ente aios in.teres
·ses da :municipalidade. ~o ·• mustre • PrefeitO vétou a,; resolução 
.do; Conselho que ·o autoriza a ·mandar: cona-a.r; par.a-· todos os 

. -eff~'itos, · q· -tempo. de. 'serviç aprestado .. pela ~djiuillcta .de ,PT!-
. -me1ra. ciJ.asse, D. · Esther: da Oum.ha,. como ·ad:iuncta estag1ar1a 

.gratuita; .de a•g.osto ·de 1901 a. abril de ·1903,. e -.como substituta .•. 
· de adjuncta efi'ec:tfva~ ·de aiJ:lril·.de iQCM .. a dezemibTo do mesmo . ··· 

anno. · · · . . ' · · · · · 

··· · J?ens3;111o.s qu~. ~ v~ to. não .d.eve s~r approvadb. 
Como ,iá. tivemos erusejo de d~zer,. não ha. motivo algum 

paTa ·que- de.1xe de ser comiJ.)IUtado !para todús os eff.eit.os . o · 
tempo• de .serviço pr.e.stado. ao: Districto -por -todo e qualquer 

. funccionaroio; sem· inclágacão · da· sua situação ·no. quadro .. do 
funccional•ismó> . · · ' , . i • • · .. ·. .. _.·. ·· .·• . . · · .. ·· 
·· .• · ·. Aliás·; a ·nossa di~ergencik· com o- !'refeito não é. radical: · 
:Entende .·elle • que• •o terri.po de ser.viço dos que ;não· são f.unccio- ··· 

. narios ·erfectivos·- sómente ·dw.e ... seT contado. para. a ~aposenta
,., doria· .. Nós; pensamos ... que.·deve. sel-o··para;-todós(os. effedtos .. 
'···.•· ..•. Arbitrarià,; : vorém;· •·· é ..•. :.a>· .doutrina.·· .. d(í,,,Prefeito;: .. desd'e 
quando nã:o . e:x:iste.lef, faJieiido ·semelhante distiriêçãio.~ Quem; a . 
estanelecau,._ conf.orme.,iá• o. d'isse.em .documeritos:.puililicos;fói · 

. 'e1Je;, .p-:roprio ... firmando</ às sim um p.recoo.en't:etque .. iulga ,ser. 
:·ibe.nênciaes ;iii:iter.e.sses-,do;. nmnicipto; .'. :. ·~.;S:,. · : .: · . ..·. -~· ·. · 

.-.. : .·· ... ,A:;vérdade, .·u·orém ,'é.,qúéaó· iP.refeito .:fa1lêê:e: competencla· 
·• · r.iara 'legislar. Na' elab0rac5.6 'das: leis· a sua.-:iiitet!.fereri,cia Ci-:· . 

- · "' ~- '.w ' -, ·' I.. , ' ·' ' . - ' ·' • · ·' f. : 001 ~ 4 .,..1"'-C. ,. ,. •• • • 

fra-:se.: n
8
a•_;_sudspe;nsao .. ,da, -sua , ex.ccucao ~com . re~rs..2 ;~~e~sarlCl . 

!para .. o ·· ena· o·· ·. ···· .,. · · · · · '· · ·: · 1 • · · • · 'li.~; · · ·. ·._.:· . - •· .. ' .,",: ,· ,' _·:_;(·--· . . , ·.' .•,\',··, __ .·. ' .• -.-.' ;·,,• .r'·~~-.1!.'"""." ,._:· :· . ' 

. . . , N;e.st~s:. çgndic~_e's:,< ~ :~qmJ11issão, dC. Gon$ti#lib~9· ~onside-.. 
' 'randO· 'que 'nQnn111111:1 'lfl)lVIdal ha':,~1JP; R post~JantO . f.enlha' ~xer-:, . 

cido o~ :c::m:;os .. do a.d,jtmtn esf.agHtrJU gratUita e· ele. substituta . · ·,. . . . . . . . ·. . . . . . 
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do adjunLa nos pe!'iodol:l allegados, pensa 'que o véto deve 1)cr, 
rejeitado . 

s'enado Federal, sala 'dÚs Commil:lsÕes, . G <.lo outubro 
do i 921. -Bernardino 'M.untai1'u, Presidente.- Antonio !Jloniz, 

. Relator. -Lopes Gonçalves. ;_ Eloy Chaves. 

...... ' .. MZÕES DO (. VB'rO ~ 

. ·Ao Senado .Federal: ' 
. ·.·· !Sit;s·. Senadores - Nego· sanccão ao presente. proJecto ·de 

, lei, dentro do cr.i•terio de só ,cootar o tem:po de serv;ico do 
adjunta estagiaria .para a aposentação; . · .. 

tNão ha nisso injustiça. As. nomeações ;para estagiarias 
. implicavam. na não contagem do tempo e· todas· ·as nomeadas 
se conformavam com essa condição. Permittir ag-ora · essa 
contagem de tempo nã.o. já para a aposentação, mas até para . 
todos os effeitos como" um favor pessoal, não crêaapena.s uma . · 
desigualdade entre funMionario·s em iderif:licas condições ·.mas 
pódc ·originar litigios onerosos t"t. Prefeitura; quanto ·ás pro
moções já feitas ·por ·antiguidade. -· . . .... · .· . ·.· .. · · · · · 

·Por . esse motivo, nego sanccão o:i presente .resolução; 
. ' . ' ~"' '· '. . .. . '' ' ' / :' ' " .. ' 

Rio de Jàneiro, 1:4 de janeiro de i92L -Carlos.Sam:oaio .. 

RÉSOLUÇ.~O DO CONSELHO MUNICI.PÀL A QUE. SE. REFEREM. o «VÉ'ro~ 
. 'N. :b6, DE 1921/ E.·O .'PARECER SUPRA . 

. - , . . . . . .•. . ·- . . ~ . . , I 

.~ 

O. Con8€lho .. il\'Luriicipal resolve: . ·. 
Art.' L" Fica 6 Prefeito autorizddo a. mandar contar o 

teínpo de serviço prestado pela aâjtinta' de 1" c1a.Sse D. 'Esther. 
da::cunha; como adjunta>estagi:aria :gratuita,-dé agosto de. 1.901 · 
a abril de 1..9031 e coíno substituta: âe ·adjunta éffectiva, de 
abril a dezembro de 1904; pará todos' os' effeitos: . ' .... 
· · · Art. 2.0 Revôgam-'se · a.:s dispósicões ·em· eóntrario. 

-/ 

, ... _-' 

N. 320 .:._ f•9\2l. : ..... 
'· . 

; ',.·. , .. ·.·.·'·,.,.'' ·.,.-,_·_···Í-:.'·:~·~,:,I_'f:;;.~,_'..l"··,:-_,·,.~,':·~ ,, ·. '. 

· .. · · Frequ~ntes vezes tem~ o ,Senado. de .. decidir sobre. vétos do 
;:·.Prefeito:. a• .resoluçõe::l ·do Cónselho,,.:Municipal •·relativos a as~ 

.: suznptos . que· djzem .respeito: ao funcci91lalismo .•;publico. . > ·.·. 
· . ISso :.evidencia :que o:·nistricto: Federar~·:-;como. a União . e 

varias:· Estado's>'da:CRepublica,·: está. sentirid.o<a~.falta· do·. Esta.• 
tu to:.' ô os·. Euri6ciom.triós~ : cüj a .. exi'Stencia': é· ',hóje ,;uriiversalment!S 

· considerádâ condição ·essencial .á. vidá<<:loS. organismos poli.:. 
·ticos·~ -'·~·::·>·>·---<-.·.···.~:·.·· . .,:·;~·: '-<·; •• .",._:·>:··. :.- .. ! •. -::.:·: .~· .. ·~.~; ... f··'\~:·r·~/r:>

1

:.-'~·:.:·_:;·,,; .. :--~>·<, ..•.. · .. :- .· 
. : '-"Possuísse ,o.,Di~tr.!ct() .tJ.ma lei:,,regtt1ad()ra; ,da ,situ~ção ,iu":" .. 
1nd1ca<dos seus :funcciOnarios .e, .com,"certeza,~•·não ter1amos .. a • 
lamentai :as: 'repetidas; divergencias' "·entre';;o :·Legislativ.o :·e.' o · · 
.: •' ,. ,., ,<,. '" '' ,_';t•' •.. ~-.-- , .. ) .. ~,,· '·· ••.• ··.'··""'";"·:·:·· ~: :.2: ·. /""'''· ·,·, ;'',-.,•:.' 

.·"' ' ' .'" ' ' ' ". .. 
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: · .. ::!' •' ... '' 

:,\ 

,; 
•: 



' ' 

' I ./ 

' ,_' 

158' · ANNAES DO SENADQ · 

Exer.utivo acerca de ·reclamações c solicitações dos servidores 
da Prefeitura. . . . .... 

E' sabido quo o llrefeito tem usado em . larga ·escala do 
direito· de véto, instituto ha muito victorioso na esphera do 
direito. constitucional, que. o considera uma· das molas garan-
tidoras' do equilíbrio dos poderes publicos. · · · 

.. Mas tambem todos . sabem que a maioria· dos seus vétoii 
·versam sobre assu.mptos que se relacionam com o funccionn- . 
lismo publico. · · . , . 
· · ·Não avançaremos que a razão esteja sempre· com este ... , 
Ao contrario, reconhecemos· que ·não . poucas vezes assiste ella 
ao Prefeito; ·e, a prova disso temol-a nos yarios. parecsres 

· ct.esta Commis~ão, .op'inandq pela apprÇ>vaçã_o de _pétos .contra-
riOs a resoluçoes .que. favorecem funcc10nar10s; · . . ~ · · 
.·. ·. O que desejamos accentuar é.: .que se. 6 1Districto p"s-

. suisse uma legislação methC\.dica, bem c,oncatenada,. uniforme, 
em que b~m d~fjnidos estiv.essem os' dir!3itos e ~obr~gações do 
seu. funcc1onahsmp,. certamente._ os, attr~ctos . nao , se .. dariam, 
porque o' .arbítrio ,do governo desappareceria I necessaria1Uente 
ante arigidez, daJeL - ·, ., • . . .· .· .. ,, ·. ; _ . . ·. • . · .. 

Aliás, o .Estatuto dos Funccionarios. não -visa unicamente 
garantir ·e,· mui to·, menos ainda,· proteger aquelles cuja situa-
ção regula. · .. · .. ·· .- ·· _ · .· ·_· _ . .· .. 

·· • Se1.i' fim· é' mais elevado. Consiste. ~m assegurar' a norma
Hdade ·do .funcciOJ.),ario do serviço . publi-co; pbis,. o. melhor 
meio de ter-se uma boa administração,' reqúisito indispan-. · 
sav.el .ao progr.esso e engr.an~ecimento . dos . po:',(os, é collocar o 
fun~ci_ori.alismo ·.e~ po,siçãci .estavêl,. qu~ o :pon~a ao abrig? do 
arb1tr10 governamental, nem sempre msp1raclo pelos prmci-
pios de justiça.: - · . ·- :· • - _ · . . \ · 
· · · Como mu'ito -bem faz sentir Duguit, 'no seu .• excéllente 

T1·aUrJ de Droit. Constitv,ú:,onnel, «O, :Estado . não· :visa o , inte
resse '<.Úrecto'. é imli1ed1ato .. 'do. funccionario,' sinão' o' interesse' 
dO.: serviço publi~o; .Indirêetaiq.ente.aprby~ita ao,:."funccionario» ... 
• ·, Não·. é uiD.ê · ,I,ei .~ âe~~in,a:ct.~:··:a }avo.r.ec~r · urria" ela~~ e,'· :~liás. 
merecedora de todo. o . acatamento; mas . uma .lei de caracter 
geral · que· interessa . â . ordem:soqial, .. eí:n .. proveito.· da' con:i.inU· 
ni da, de . · ·· · .· ·. · . · · ·· · · · · · · · · · , 

. ·.«De todas as_ refórmas·, que nos so-) i citam,. disse Reinack; 
na~ Camapa .Fra11ceza, -,· .. não,. existem.. muitas , c~ja .. r·epe:vcussão 
possa· ser•.tão ··consideravel :sobre. o. conjuncto, ··de. nossa, vida 
.po!Hica, ·sobre.· nossas fin~nças, ·sobre nossas . instituicões,;' so
bre. nossos CO$tumes pubhcos, quanto a reforma, dos .abusos. 
synthetiz'ados ·pelo favori.tismo .na administracão~» .. 

. · Demartial -considera: U:ma rriolestia. social. • à' ausenéia do 
Estatuto .dos·. Funccionados. PubUcos. ·,- :··:· •·· · _ · . . '- · · · 
· · .. '. 'E':.- póis~·· iriâis:Peíisavei '' :qüê'o':. Gôvímíó~;··dô' 'Districto -co
.iit.e ~dê ',dôt~(-o,. ~·~;~~i~':..ct~P.~~s~a.' · pp5siyel;_··;~.2fe; 'ú.D;I,a.: 1:~i~>. :qúe, 
fazendo ,-:desapparecer.' ·o· fr.egliDen ''do arbltr1o:·nas. suas· rela.cões 

·· cori,J.;~; ô. ·=: Jú~~cío'#a;F_sm·9;• .·:. • at~encta'.: .. ::ás .. n~c,es~í,i:!a.i;I~:.:,qo "'s~n:ico 
· · cq:n:stJ;J.)?~ta.l1:~W~M': ctom

1 
'_ ·~Í',l.~der,lç·.:e · Jtus_tlc~:·;qs.J;~:r;J~B~Pl.Q·~;·ql:l.e::.a 

polt, _lC!'I:'.·.e:tyepmen,a · :Ja.- . eiJ:l~Il;S. rpu ser~m, ·,~fps·_,, .;ma1~;' a~~r-
t ,dos· .. ':'í 1.nJ ... ,,j_,.,. ...... ,,_,}-,., •. ·~, ;. L ... .-f.,.J.I,I:'' .·.· . . :i·l• 1 ... .~1 ... ' .· ....... ~,~l_,,.,..,~r.,,,,•.l.·• 
~ ••. ' .. ~ ·' ,· ,·· ~-.,_ .: ''' ·~j·•,·' ..... ' , . 

. . .. ·.Estas .~on~k1erações nos.ro~am suggJeridas',p·era.qeitúra1 ·de 
um ··.vétb:.'á''.resolucão1 ·que'·autoriza: 'O :Prefeito:a• •mandar. -'contar 
. ara/'tóaos 'os• '.em3itos;':·aft:im. funccion.'arió"·;tittilaf:IO. d3;í.: Prefei~ 
fura,: 'c{'teii1i)ó' ~ue. _á' 1 m:esma'prêstou' ·~ervf(}Os;·:::jncl~~iVe' ''no 

' :'· ' '·, ' ,' ·. ,,· ',! ; i " .·•, ,':; . ,,; I ' ·.,' ' • • ,.. :· '";1. 'I '·' 

'" ' ' ' ''., 
•' .. -' 

,:·· ·.,,. ',',. •I'' ' ' .·1 
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cargo que a.ctualmente exerce antes de ·ser nomeado ef.fe .. 
ctivo. 

·J!'unclarnentando o seu acto o Executivo. do iDistricto con-
. 1. fossa_ quo o base~u ·no p1•ecea,mte, po1· elle. · p1'oprio instituído, 

de nu.o con.ta1· pa1'a todos os effe'itos o tem2JO de serviços 
:prestados pelos f'•ttnccioitw·ios não titttf.ados, visto entende·r que 
isso constittte <;.favor que . tere os tnte1•esses da Municipali-
dade». · .· · · · . · 

Não nos .parece acertada a doutrina do· Prefeito. 
Não v~mos motivos para a; differonça que estabelece en

tre o serviço emanado daquolle que e:xevce uma funccão sem 
ser ·titulado e o que o faz com titulo. · · . · · . . ' 

Ambos concorrem com o rnesmo esforÇo, desp.endem a~ 
mesmas energias e consomem b mesmo espaç·o de tempo, sub
meUem-se ás mesmas regras e suJeitam-se· ás :mesmas penas 
disciplinares, isi.ci é, a,rribos ·contribuem -Igualmente para o 
mesmo f1m,. que é o regular funccionamento da macMna admi-
nistrativa. · · · · · · 

Assim, pois, não c~ ,justo que a âuLoridade executiva, ma
xime o seu alvedrio, firme essa desig:ualdade entre os set"vi;, 
dores do Distric to. ·. · . · · · . 

O curia,l é qne o poder publi-co não faça distinccão entre 
o tempo . de serviço. prestado pelo fun()cionario mula do e; pelo . 
não :titulado. · • · . .· . . . . · · · . · . . · 

•. A presumpção é· que todo o empregat'lo publico desempe-
. nha. uma funcção .. · util á collectivida.de e, por conseguinte, 
se. a. entidade politica. onde exerce ou exerceu a sua. activi
da;de. entende, como· é de, absoluta .iustiça,. que deve toma.r em 
con~:>ideração; para ·Conceder vantagens o. tempo de serviço ve
rificado, aconselha a boa razão que dessas vantagens se não 
·prive ,.a,quelle que lla.ia desempenhado o càrgo interinamente. 
. Além. disso o legislador. não estatuiu. esta incabive! diffe-

. renc.iacão. . · . ·. .· . .. · . .. · · .. · . . 
· .· ... Poi o. ]?refeito, 1como clle mesmo . o diz , que .:resolveu 
crear· tão absurdo precedente pelo motivo já menc.ionado -
conside1·m; um. favor que tere os interesses da 111un:icipaUdade, 
a r.ontaaern, ·para . todos os· e[(eitos, do tempo de serviço dos 

· · não titulados. · , · 1 . 

. ·Esquece-se o illustre chefe ·do ExecuUvo do · Dist.ri<cto 
que .úenhuma I.ei conferiu ao .prefeito a .faculdade de legislar. 
Demais contar.· tempo de. serv:içO a ·quem realmente . o prestou · 
nunca . foi, nem .p6de ser considerado favor, nem t.ambem 

· off.ensivo. aos 'ir:.teress~.>s do poder púbU.~o. · ·· . · · 
. E'' mero ·act.o . de . .i ustica e a: justir,a jámaie póde se'l' :pre..., 

judicial·· áquelles. que a- distribuem;.·· · · · · · ·.. . · · 
. . . A.· contagem, pois, desse tempo· se' impõe ·como ·um dever; _ · 
e só não. o' sr,ria se' existisse lei explici-ta, em sentido contra- · 
rio .. o; qüe. aliás. se, não coadunaria com '0 . estado actual do 
Direito· Administrativo.' que. como é ·.sabido,' dos' ramos do Di• 

. reito' PubJi.co -Interno é. talvez. aquelle qu·e mais haja evol.Uido 
,n:estes· ultimoà:f.empos: / · . · . · · ·. . 

· . Oc.corrc mais que o Prefeito 'com a sua oniginal theoria, 
qtxe, sem audiencia.do legislativo, transfo;omou em lei, aclmit_!e 

.. para a aposentadoria a ·contagem do s~;rv~co prestado pelo nao 
titula~do; ·· ·. .· · · . · . . ·. · . · · · · .· · · 

. ' Não vemos a: justifica,tiva desf,a 'differenca. · filha do ar
bítrio,- oriundo da •anarcl1-ia que re·ina sem.pre nás administra- · 

.· ,' 

,·'•" ... \ 
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çõcs, cm que os prcceiLos reguladores da situação do funccio
nalismo não se acham concretizados numa lei de cara;cter ·s<e
ral, elaborada sem outra preoc.cupacão ·que não seja a boa. 
marcha da governa,mentavão. 

Nestas -oondicões opina a Commissão de Constituição pela 
rejeição do véto á resolução do Consel·ho Municipal que manda 
contar, :para tocros os effeitos, ao numerador-carimbador da 
Directoria, Geral da Fazenda 1\Iunicipal,· João Primo doH San
tos Moreira,· os períodos de tempo que serviu como ·continuo da 
antiga Secretaria G'eral . da Prefeitura e 'como carimbador da 
Directoria Geral da Fazenda Municipal, a,té a sua effactiv.idade 
no cargo que . acLualmento exerce. . 

Sala .das sessões, das Comrnissões, 6 de de outubro de 
1!J21. - Bema1·dino Monteiro. - Eloy de Souza, de a,ccôr.do . 
com a doutrina. - Anton'io J11on'iz, relator; - Lopes Gonçal
ves, na con1'orm1dade .da doutrina, que é juridi·ca e de ordem 
social, como tenho affirmado, mais de uma' vez. 

' 

Ao Se'nado Federal : 

Srs. ·Senadores - A resolução do Conselho Municipal, 
mandando ·contar, para todos os effeitos; o .tempo. de serviço 
prestado pelo numerador-carimbador da D1rectorm Geral de 
Fc'azenda .Municipal, João Pinto· dos Santos Moreira, não póde 
ser sanccionada, porque estabeleci o precedente de não contàr; 
esse tempo de serviço sinão para os funccionarios titulados. 
Nessas condições, a contagem de tempo, para todos os effeitos, 

. representaria, conforme já accentuei em mais de uma oP
portunidade, um favor- que· fere os interesses da Municipa-
lidade. . ·. · 
. Tenho sempre negado . sancção ás resoluções dessa na tu- . . 

reza. Por esse motivo, opponho o meu véto á presente· reso- . · 
. lução, su_J:Jmettendo-a á esclarecida decisão do Senado. . 

Rio de Janeiro, 19 de janeiro -de 1921.- Carlos Sampaio. 
' ' ' ' 

f\E~LUÇÃO DO CONSELlro MUNICIPAL A QUE SE REFEREM o «VETO 

N. 27, DE 1921, E O PARECER SUPRA 
. ' 

Art. 1.• Fica· o 'Prefeito autorizado a mandar contar. pâra 
todos os effeitos, ao . numerador-.carimbador ,dá :Oirectoria 
Geral de FaZ1end::,t Munici·pal. João. Pinto dos Santqs Mqreira, 
·os .períodos ·de· tempo: decorridos de ·15 de· .agosto de 1893 a · 
21 de setembro de 1897, em que serviu como continuo da an
tiga SecreLaria Geral da Prefeitura e como. carimbador da 
t>írectoria Geral de ·Fazenâa Municipal. e .:i:le' 21. de. fevereiro 
de 1910 a 3 ele setembro de.1912. quandó foi noméado efíectivo 
para o mesmo carg-o, ·no total de. seis anrios; set~,mezes e 19 
dias.... . , . . ' ~ . ... . .: (~}.t:-{: .. ·' . . 

Ai'L. 2.• H.cvogain-so as d1spos1çocs em conLra1~10. 
' ' '•' I 

Di~tricto Fedéral, ·15 ·de Janeiro · de- ·192'1:· - I,osé da 
.4zu?'ém Ji't(,'f'lar.lo, Pr~-sidente. - P-io Dtdra cla.:(Rocha; i~ Se
P.I'etaio .. ·-. -.. . A1·thut ;A..l{1'cdo Co1'1·êa de !Jfeneze8;; 2• Se.cretario.' 
-A imprimir. '· · · · · · · · · , 
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N. 321 - 1921 

Redacçéio /'inal da cmr:?ula do Senaclo â pl'oposiçüo da Gamara 
dos Dr:pz~tfl.dos, n. fiS, de ·I!J21, que ab1·c wn credito SU1J
plernentw· de. 7. IO.í :766$800; ]Jara ·paaamento de arat'if'i
ca~·ílo, soldo c etaxws de 1n·ar;as de pret do Exercüo. · . 

Ao art. 1 •, substiLt~am-se pelo seguinte: 
«Art. 1." E' autorizado o Poder Executivo a abrir. pelo 

1\linislerio da Guerra, o credito especial de 7.101 :766$800, 
para attender·ao pagamen.lo. de despezas provenientes de dil'
ferença de etapas t• que se refere a verba 9", do exm·cicio de 
i920». . .·. . . . 

O ·mais c.omo está' redigido. 
Sala ela Con~missão de Redacção, 5 ele outubl'o de 1!J21. 

Vcnancio 1\reiva, .Presidente ·interino e Relator. - Vidal 
. Ranu;s. 

' ' ' ~ . ' ' ' 

· Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão se.;:;-uinLc. 
··ele pois ele publicada no Dim·io. do Cong1·esso. . ·. 

: O Sr. Alfredo Ellis ( .. ) -Sr. Pre&Ucme, a 1 azão da minl.J.a 
presença nesta tribunn, é a de trazer ao conhecimento do Se
nado e, por intermeclio delle, ao do paiz, :O telegramma que 

·1·ocebi hoje do conimandante do cruzador José Bonifacio; Sr. 
Frederico Villar, que, elo extremo norte ao extremo sul, bene-' 
merito .. propagandista da grande idéa nacional, semeia co
.loniãs. ·de pescadores ·ao longG de nossas ;praias. O comman- . 
dantc Frederico Yillar é um novo Ronclon nos. mares bra-
sileiros. · . ' . 

. Sr. Presidente, o géneral Candido Rondou trata de crcar no ·interior . elo Brasil pontos luminosos, colonias de selvi
. colas, como pontos de attracção para os nossos irmãos que 

ainda .:estavam fó-ra; por assim dizer, da nossa· agremiação, c, 
. , portànto, não gosavam ;da sombra ela nossa bandeira. . 

·. . Rondon é um bencmerito. 
'· . . 

O Sn. VENANCIO. NmrvA -· · Apoiado .. 
:o· Sn. CAiiLOS CAvALC.AN'l'.E -· A.poiaclissuno. 

· O SR.· ALFREDO ELr.{s - ... é o grande apostolO do ser lã o; 
é o líomem ql.le trouxe para a communhão brasileira milha

. res, . dezenas, cent~nas .de miLhar~s dos. nos~os . irmãos selvi
colas, que, por ass1m d1zer, nao tmham patrra, ,desconhecendo 
talvez, o nome ,do B~asiL ·· . . . . " , . · , _ 
. Foi elle que abnu ,o gremw ela nossa p~trra, o. coraçao do 

B1•asil,. para .q.ue. recebrda · fosse em. seu s~10 essa vasta co
horte de brasrlc.n:os que povoam .o nosso · znte_1·land. . . 
· ·. .Da .mesma :!órma. .Sr. Presuclentc, ·surgru o .. commau

dantc:JTr.ederico Villm· dispos~o a prestar serv~ço semelh~nLe 
c.·. tan1bem patriotico, .a~ · lon!:ío de . n,ossas pra1a~.: c~mprm~o 
notar que,. wo lado da .Jdea .P.lula!ltro~Ica da a:gF~nuacao eles. su:; 
elementos que•. csta;vam, J?OI' assim drzer, perdJ•dos e · ensurdc-

-
·, · ( * }. Esuc. dis0ursu não. fui. 1)ev i:s.lo peio orado!'. 
S~ -Vp!, .vr. .. _ . n 

,.· ,-,-• 
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drlos pelo lm.tmü· das ontlas que não ouviam, nem mesmo 
u écho repetir os sons do no'sso hymno, perdidos como esta..; · 
vam nessa orla 1mm~:~nsa que serve de trincheira ao mar", 
,(J.Iluito bem.) 

. Alélll disso, Sr .. PI·esidenle, o gesto desse illusire mari
nbeu·o enccn·a um ,grande trabalho de hencmerencia: é que 
ulle nos dá uma colmeia, i'órnm a sementeira de futuros ma
l'lnheü·os. 

Clar'J é, Sr. l'residenlc, que crcadas i:J::;sas eolonias ao 
longo ele nossas · costa&, al11 uncontr·ar:í.. nossa marinha ode 
e;uerra a escola onde poacrá ir Lirar os · elementos de que 
t:a1·ccer futuramente, r-orcnie, dada a extensão de nossas cos
tas, se ja não somos, uavernos de ser natur~ümcntc uma grau
de potencia mant1ma, e não pócle haver marinrw. sem esse:; 
uuc1eos onde se formam os mannhen·os habituados, desde a 
m1anc1a, desde .o ber(io, a ouv1r o bramir .das ondas, não sa 
apavorando diante das tempestua.es. 

J!;s&c o g1·anue St::l'VlCli que ao paiz J;Jrestn. o com.manda-n
te FrecJericCI Vilrar, semeando, 10omo um apostolo, como Ur.il 
<:;Tande .benemerilo, essa:; colonias ú beira-mar.· 

lJo1·tanto, l:lr. P J'esidente, entoancto desta tri-buna wn 
hymno de louvor não só ao benemento campeador · do nosso. 
úitc:rwnd, como tambem ao ou~ro, não menos valoroso, por
que trantüM. ao cunLacLo das oridas Çio mar, Lecimdo um poe
ma ae louvores futuros aus seus nomes, que ficacão lmmor
t~~::::i, ap1·ovcHv :1. c.ivcatitão IJaru. c1w.~· t~11ibem um tra.bal.ho 
iuc;-t::uLe e de grande patl·iotlsmo qUe está sendo executado 
em mml!a tena pur l\'lauoel .Mact1:ug·a .. 

· 0 Sl'\. CUNHA PEDH.OZA - Apoiado., 
O ~1\ • .t\.Ll''Hlmp .l!:t.LiS -.- Creió que ninguem neste ~ecin

lo jamai:s ouvia este nome: Manoel lVladr·ugal .h}lle deve ficar 
g-ravauo com letti'as · d-e ouro nos nossos ~A.Iillae.s~. E' o de
.wgado fiscal do Thezouro em ~ão Paulo, e o que· posso affir
mar é ·ClUe, se o Brasil comasse ICOm vinte delegados fiscaes 
do V[!.ldi' C1ê Máhôel Madruga, não teria, todos ps annos; de 
<\.,~.1 ~Ln.d.àr de IIúi ts • · 

O Sa. CuNHA PEDROzA - Apoiado; muito bem. E' uma 
verdad.:, o que V. Ex. afí'irma. Go.1,1heco pessoalmente esse 
r unccionario. · 

' -
IÜ sa. ALFREDO ELi:..xs - Ninguem calcula o valor c1os 

serviços prestados,. ein tão pouco tempo, por esse benemerito 
p~triota. Ellc dtiplicuu, por assiJJ?. dizer, ~s rendas do TJie-
sour·o no Estado de S. Paulo, que Já eram colossaes. _ · 
. ·Descobriu i'alsii'icácões cm cartorios, demonstrou as rou
balheiras resultantes das falsi.l'ieuções ue sello~ e estampilhas 
e, aiilda agora, pôde veril'i!l.:ar o Yaloc 1·e:a~· dos proprios na-
ewnaes que estavam em abai:u:lono. ·. · · - · .·· 

E· sabe V. Ex.. Sr. Presidente, à. que somma aLting'ill 
essa ultima descobe1·ta, essa ultima vesquiza feita . pelo l.Je-
twmeríLo brasileiro? · 

A tras ::nil c tanLo.,; C:t'lntos. cm predios c ri.quezas nacio
nacs .que haviam dc::;a:ppareciclo complel.amcntc! Nem. escri-
lJ Lu r adas estavam: . · , · · 

Pergunto: é· ou não digno. de menção honrosa· da mais 
t\lLa corporacão politica do paiz. . • · 

. i 
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u Sn. CUNHA P.JIDM~A - .Muito bem. 
0 Sn. A.Ll"REDo ELLrs - • • . um hômem qtie procede por 

u~::a forma •.• 
O Sll ... CuNHA •PEoHo~A - E que mais não ietn feito de

viclo tL falta Lie pc::;soal. 
O J::rt. At.i•'ilimr) ELL!t:; - ••• uw homem. quo, corno Jisso 

o uulJt•e l::ienat.lur pela· l'ut·alty .IJu, :;em l'euut':los, uom. lJ.lll pu:;
:;ua! quasi igual ao qu~; a HcpU.IJ!icu enuonLt·uu elli 15 Uo) no
vcmbt'u de 1880, del'Lilliuntissimo ... 

O Sn. ANT0N 10 MAss.~ - E mal remu!icrudo, 
o Sll. AI,l•'iUÚJO Er~LlS - • • . (: mal remunerado, insigni

Jiuanlc parr~ a corporacão que nüi.is arr·ecadà no pai~, sendo 
rorçaào a trabaih::\t' exhausL1 V::Lli1etü.e .horas c lloms para man
l.er em llia o serviço ... 

· O Sn. •CUNliA lJJ~ono~A - At;ol'~ 'n1csú1o Lcm pl'brogado o 
expedi enl.e uLé á noite. 
.. O Sn. AI,FHEJJO ELLlS ·- • . • c!1ega a esses resuiLudos, 
a prcsLW La lld o a. que Jle:; bala w;us lJ ue rop i·csen tum cornucu
via:; vuHadu::; para u Thesow:ci du Hrasit ! • . · · 

l\'l::mni~l Madrug·a, "r. I• residente, é um benemeril.o. 
IIC!!::õif'- .. . ' 

u l::!H; AN'l'oNro MASSA - A:poiat.lo. . . "3;',...... . . ·. ' j.l .. : ,.· ·.:: >:.~~--;:~ 

O Sn. ALFHEDO ELI;IS - Eu não o. conheço1 nunca· o v1. 
Nem paulista clle é. Teria mttiLo orgul:ho se por·ventura ·pu
desse. dizer que é meu ·coesladoano. ·M·a~ não é. De forma 
que .,.m::tiur valor Len1 este . voto de louvor por parte desta 
tribuna, consa·;;rando o mcrito desse Junccionarlo. ·· 

O St:. CuNHA 1• EJJito~A ·- E' um auto de j ustlo:i Je V. Ex. 
O Sn. ALFiU:Dn ELLIS - Manoel Madt·uga é um cxemrp_lo. 

Oxalu os outros da mesma calegoria seguissem as suas péga
das, e a lição du patt·ioLisnw e de abnegação que elle esLú. dan-
do na Delegacia Fiscal do São l'aulol . 

'1'1 v~ss o cllc imits.d ores. ti-~ esse ell e ~!lsuipulos, e a nossa 
siLuação financeira seria bem dil'fercnte daquella que é. 

. Hequeiro, portanto Sr. Pr~sidente, que fique consignado 
na acla dos nossos trabalb0:~ à e bojo um v0Lo de louvor- ao 

"g(mcral Candido H.ondon não lia nece~sidade; porqtie já por 
· varias vezes aqui temos entoado l!J.Yinnbs h·os seus gra.fí.des 

survicos devassando os nossos sertões - mas, ao comman
dant~ Frederico ViJlar. elo «José :3onJJacit·:P, cujo telegram
má vou lêr, e no bunerneriLo Sr. ·Manuel Mach'uga qtie, no mo
.11ento· uc lua}, se a:Presenta como um exemplo. ~ : 

·o SR. AN-roNto MAssA -Apoiado, muito bem. 
O Stt. AtA•'HEIJO 'E·t.LJ::> - • , • de ho1ü·u, tk tl'ltbàlho c de 

palrioLisn10. - · 
Eis o tclca-rrumma: 
«Sêhador All'rc,do Êllls -. Senado - Rio - Muito rcspci

Loso.mentc commuriico V. Ex. havermos fundado vinte e 
sete colonias cooperativas pescadores neste Estado,. impqr
tante centro defesa costa; soccorro naval e educacão indus
trial,· onde o benemerito governo e~tadqal fund.ou em cada 
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.J.ma escola primaria e pos~o saneamento littoral, nomeando 
medico riqueza ichthyologica phantastica nas 'Populações 
praieiras, lamen~avelment~ flas>e!ladus pelas polyverminosm; 
e absoluta ignorancia. Espero, graças attencão homens 
responsabilidades politica neste glorioso Estado, podermos 
ver brevemente estupendos resultados nossa acção aqui. A' 
vossa veneranda pessôa e mais membros illustres bancada 
paulista ~nvio em meu nome e meus camaradas expressão 
nOSSQ respeito e nosso grande orgulho patriotico por São 
..?aulo, de· cujas autoridades e povo recebemos auxilias va
liosos e grande conforto moral patrimonio saudoso e gTa-
tissimos. Saudacões reSpeitosas. ·- Freder·ir.o Villar, com-
mandante cruzador José Boni{acio.'» · 

Já vê, V. Ex., que é um.saneamento. Assim como já de
cretamos o saneamento rural, vae iniciar-se tambem, pela 
acção do commandante Villar, o saneamento ao longo das 
praias, contaminadas, ·como estão, por essa verminose, · que 
sacrifica a vida e a saucle dos nossos praieiros .. 

Devemos, .ao mesmo tempo, louvar o governo do Estado 
de S. Paulo, porque, ao .lado de cada colonia, de· cada postu, 
se assim se póde dizer, de cada pl:larol alli prantado pelo pa
triotismo do commandante .Villar, collocou uma escola. 

E' essa a verdadeira propaganda contra o anaphabetis-
xno: ao lado da colonia de pescadores, a escola e o posto me-. 
dico, saneando o ·corpo e ao mesmo tempo illurriinando o es-· 
pirito, esclarecendo a mentalidade dessa pobre . gente, que 
vivia sem recursos, combalida pelas verminoses e por todas 
as molestias que assolam as zonas tropieaes e equatoriaes. 

Louvores, pois; ao Estado de S. Paulo, que não poupa 
esforcos nem sacri1'icios para crear ·escolas, porque o grande, 
o maior problema deste_ pai7.J .é o da lucta contra o analpl:!a
betismo. Quando tivermos vencido essa campanha, teremos 
resolvido o principal factor da nossa grandeza. · · ·· 

Não podemos, jámais, attingir .. nein siquer de longe, os 
llestinos que · a pr-ovidencia nos indicou, sem que tenhamos 
combatido o principal e o maio:r:_inimigo que temos - o anal
phabetismo. T·odos ·os outros problemas serão resolvidos com · 
a maior facilidade, si conseguirmos vencer esse, si tivermos 
a dita. e a ventura de,<aum dia, podermos dizer com -orgulho: 
no Brasil não ha mais analphabetos. · 

Tenho dito. (Muito bem I Muito bem !) . 

· O Sr. Presidente ;_ As palawas cio honradO' Senador consta-
rã6 da acta da sessão de hoje. · · · 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr: Presidente, pedi a pà
lavra para fazer ligeiras considerações, destinadas, principal- · 
mente. a chamar a attenç:ão do Sr. Presidente da Republica 
soõre uma questão que afrfecta directa e. positivamente ao 
Districto Federal. ·· · · ·. 

As considerações que vou faze.r prelid'em~se ·a um ed1t.al 
chamando concurrencia para o arrendamento:·cdos servicos do · 
Cáes do Porto do Rio de Janeiro. As ··cô,ndiç'ões que àevP.m 
ser estabelecidas para esse arrendamento.:n~e estão· ainda· fi
xadas pelo Poder Legislativo. Na C amara, :-:dos Deputados, no 

. ·'" 
·:r:":·.'' 

. . 

( *) Este. discurso não foi !'levisto pelo. orador. 
~·· • 

a. 
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dia primeiro deste mez, ·entrou, em 3" discussão, a proposi
ção n. 287 B, de ·1921, autorizando o arrendamento da explo
ração do porto do Rio de Janeiro. Varias emendas foram for
muladas aos diversos artigos dessa proposição. Entre essas 
emendas. duas partiram dos Deputados do Districto Federal 
e visando uma dellas garantir o pesRoal que alli se acha 
empregado, que excede ou attinge .a quasi dous mil, em vir

. tude do arrendamento qtie deve terminar a 31 de outubro. 
O proprio Governo teve opportunidade, na mensagem e na 
exposição de motivos que enviou ao Congresso. rP.J::t~ivament.e 
a esta que;:t.ão. de elogiar a organização do serviço, o m.:~cto 
pelo crua! tem sido exPcutado. 

Este elogio reverte directamente, sinão sobre o total, pelo 
menos sobre a grande maioria do pessoal que tem realizado 
aquelle serviço~. · · 

A segunda dessas · emendas foi assim redigida: 
«O Governo garanf.irá. oor occaf;ião do contracto. a t)'lr

manencia no servico de todo o. pPRc::nal mpnc:;aJista e· diarista 
que actualmente trabalha nos servi0os do cães e armazens.~ 

Poder:..se-ha rcspondPr qne. inrlirectamente. as medidas. 
aue constam desta emenda. ane nóde ou não ser acceita pP.ln 

· Carnara. e terá de ser remettirla ao Senado quando aLTUi 
aquella Pl'Ooosir:;ão ent1·ar em niRcnssl'ío. estão até certo ponto 
comorehenrlidas na clausula 20• do edital de concurrencta e 
que ef;tahelece: · 

<::Rmquanto o arrendat.a,io nfi.o pt1rler .instificar a neces
sidade de altfll'acues na orgoanizacão a0tnal dos .servicos ou de 
suhstitnir.ã.n do neRf;Oal existente. e':\"'r.entmtda a administração 
superior. deverá r.onRervar uma e outra: salvo casos isolados 
de conveniPncia rJiscinlinar ou regoulament.ar.» 

.Mas até certo ponto, parer.e-'mc eRt.ranho que tendo o 
Poder· Lr.l2'i>:l::~f,ivo de SP. nronnnr.iar .. nodenrlo affectar a clatt
snl::i do E'dit.:=~J. r.n.in. COPClJT'l'Pnr.ia vae terminar a 10 do co!'
rente ao meio-dia. tiata fixada oara. o recebimento e abertura 

. das pronàstas. tenha sido esse~ Prlital publicado. 
Ainda m::Jis . .iá o edital ·$offreú uma modificacfí.o. cst::t

belece:..>:c nm omlf; elevado. de fornP.cimento de canH.aes ne- · 
cessarias á exernoft.o de nma sPrie de serviços comolementa
res. atr~_ ho.ic nã.o realizados pr.lo Governo e ane são neMs
sarios nara se ter n1eios de efficiencia nos serviços do cáes 
do porto. . 

On:>ndo disr.nti a lei dP · emergencia. tive onnortnnid::tde 
de chamar a attenção do Senado para tim ponto aue ·não 
VP.in r.nmDPehendido Pntre R$ clammlas do erlital. isto Ã. a ne
cessidade de armazens externos onde. mediante modica ar
mn.zpna.a-em. o. r.nmmr,eio nnrlP.RRfl ·manter os oroductos qnc> 
imP.Ol'l.a, allivinnc!o-o da cleva.da taxa a que, ar.t.ualmentc. está 
sn.ieit.o. acahando-se com a demora que se dá. nos armazens 
internos alfandeg-ados. · 

O orohlema poderia ::Pr resolvido. como succede em al- · 
guns paizes. com . os oroprios armaums int.ernnR. creando-"le 
nndarr.s snnr.riores ·e deixando-se os andares·.inferiores, os· pa
vimP.nl;ns f'.Pl'T'PI'lR. ·livt'P.S Dll.t'H nnrJPrPTn l'PilPhP.l', <\OTn mais ra
pidez· e facilidade, as mercadorias desembarr.adas dm1 navio~ 
r.rue at.raeam a.o lláes. F.nt.ret.ant.o. si f'lfl P.Rsa soluc~o não ag-!'a- · 
dnr. os armazens · extemos. que .i :.i recebem ás mercadorias cia 
tabella k, poderiam ser extensivas ás outras mercadorias, esta" 

•'' ·, 
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' 
oeiE'cido o conveniente rest:rn::1rdo · contra n possibilidade dn 
<eontrnl:nmçlp, nos IOC'fl~~ cscnlhiflos; parn tal fim. P. n1io oner::mrlo 
por m::)i~ 11m pet'iono de 2.0 ::mnos. como .C) fixndn nara o novo 
~rrendamento, ns mercadorias nue n!'ío nndernm ser t•ctir::uhs 
ranidfl,mente ou as qnc o commercio tem interesse cm "e· 
tard11r. · · · · · · · 
· Nesf.l}s c0ndiciies. geria mn H o mais lordl'lo cru e sr. nroro .• 

!!asse o rr>,c~>himr;mto de prcino;;f.ns ntP. m1P o Poder T.Jesrislath·r, 
tPnhn clP.finitiyamf)ntn l'CS.Olvido a·. anf.Í"ll'izaç!'ío e CRf.nhPlecid<' 
no:; crnrjjr..ÕP<:: nrinl'inllPS nn. ~rmcnrrencin f' nn contracto •me 
dcver:í ser ce!P.)lrndn com n eQncnrrente preferido. · 

' OT'n, t.Prminanrlo o prazo :i 1 o de outubro, não ha temp•:i 
· para rrn A isto l'le ffl r. a. · 

Ainda :rp::Ji~=;. V. 'E~. o::ah"" o, ... ~~>nado rrmhecé pP.rfeita
mcnte rn~P.. hni~. ,m ··nórto. rlot.ndo df' ~n.P.rf~>icnamrmf.n mn
rlPrnn.• n::i.n n0rlr> ~liRncn<:!1,.. "'T'mnz~>ns fri!!nri;fieos: ~!'lnt.o:-; · i:\ 
tem (') ~Pll nrohlP.nlrl l'P<:n]viclo pf\13 Tlt'OT)T'Í::t C()mnrtnhi::t I'IOn
r.r.I';SiQnnpirt dn ('l:í.rF. rln. ·Pnrln ,.-- q C(lrrm;:tnhi~ D6cn!': clP. S!'l.n
t.oR - nost:11 in rln. 11m ~>f:t.nbe1P.r.i m r.n t.n fri !!n'dfi cn 110rf0i tnnv•n f P. 
mnnfnrlro. ~· fl~!lrf0 ~"f1Ú1 :,nni ~;zj,:f11 f::lrn1,r.rn nm ~><:l:J'!'Hllrci
mnn!.n rlr.o:;f~> rrrn.0r.0: ~-:;~~. n"··(m. n'Hn nert.r.nl'lp. nn Governo: r1 
nnrticnln.r· ~e TÍV'Ido qne está sp1J um regimcn diverso do cl0~ 
nrm:wrms rlo nnrtn o • ' . •• 

· F.' r.st::~. nnt.fn IT11f'f'flio mH• crmviria fosse rcsolvid:t nnl.P.~ 
.rln sr effr.rtnnr n nrrrnrlnment.n. · · · 

A f'!';f.ns nonrl11rn.r.õ·o., ~>11 !lccrf\<:Mnf.o n rP.l:'l.f.iva no n.e!'!~onl 
rrne. c:i llP.T'Il. Cfl.lt:' inrlirf!rf:"Jmonr"' n'mltidn nrln nn" se P~f,nl,roln,..·r 

. nn. 0lfl.l1~ll1::). "fl" rlo rr:lit::ll. 'rú'!r1r. !'Ar mor'!ifir.;v)n prlo l>nf!,,,. 
I . 1 f. l l . to . • r r· o f . 1 . .JPr:rJS :l ,1V'1. f. (ln(. {I 111113. f!:ll'D.l1 ,]!1 rnfl.l~ e·,~ .lfllf'TI ,0,' :1.0 pr,;;<:!l:] .. 
. ar.f.nnl. nfin nP.rroif,tinrlo rrtir !'1. rlisnrns:> srin. lf'v::ldn. , rrr,H.n 
s~m · :>. inf.PrvPnr.tio rl::> Tnsner,fnrin. rlP. Pn~tns, á qllal cahe n 
fiscnlio:ncfin !'!'(.)rnl rk tnr:l0 n ser:vi,..n rln eÍI~!';. 

~fi n. p;:_f n s :1 s r.nn si rl r.raefíDR- r.n1 I'! !"'lhm eH o (1. n.nr~cin.cnn r1 o 
Srnar.'ln. t\ P.<:fr. n>!n rahP. l'~'f;Olvr.r. PJ11 certos nnntos. e. nnr iss0. 
"'' :1. !';llhlY!.PHn f.;:l.]11'1]!'.m. n. a!'1"tl0Í~.f!ói.n tln:o~ nnr'lerP.f1 T)11h1icl')~ o 

B' nMI'fl<;:Jrin 11111 ndian,,nf.n. 1">~'!1' nr:17n rrnr. nfí.n Re,in infP.rim• 
:1. 11J11.n!J (l(lllS J1'11'~1>f:. 'ITisf.P ·aninrncnf.n rPf'OJvpr;'i'(') prnhlP.mr>,. 
normiU.inrTn 1!0 Pnrler T.Jel!is]nf.ivo. n~nPCÍfllmrn(r. fi() ~r:narln. 
:nr.onnnr.in.r-c;r. c::n111'r, ns mrrlirlrs 1'\lH' r]P.VP.T'1 C::PP ,.nnf.irlns· '1f1 
futnrn conlrnrt.o ilc nrrnndnmrmfn. Por Ol)f.rn lnrln. ni'í.o l!~
vPr:'i in"nnv~nil'nfr n0ni1nrn · npc::fn. nl'nvirlenr.in .. n(lr'nnc., nnt'
z::tr dP. tr.rminn,, n con1.rnr,fn :1r.f.nn.l <'m ~H rl<' nnfnlwn.· n snr
vii}O n6fln conf,innnr n=-ts rnfin~ !'lo::; nrnnrios :l.l't'P.nrlnfn.rin~. m"
,rli:i.nf.n nmn nJ'nm!!nr.íio. :i .. f.ifpln lWPcrl'in. c .f1roh n. fiscaliz::v:!i'í.n 
immrrlin(.'1 rln Tnsnf'i'\(nl'in rln l>nrr.M. 'RinR P Gnnr>P.R. 

Niin ,~_ nnr·f.n.nr,o. nmn. nhipr,.r.fio .1):1.1';1. rrnc ;:n níin J:J(1C::R:1. 1"!':
f.nrln:r Õ(!Yidnmr.nf.P. nni. r\T'f111]1\1)1(l. 11110 VOTU- nftrr.f.n.r; dnrn.nf,: 
2n nTJnos. :J. nf);:~n imnorf.n.r.fin r. n.. nn~sn. 1:1~nnr.tn.r.rín. n queR(::ín 
J"Cln.f.ivn. n. :'lf:rfl'\ndi.n .. n f,P.lnf.iv:>. :í fl1'Tl1!1.7.P.n~rrrml. r,mfim. :1. tnr]n 
o qn" Re nrr:nrlr n0 nort(l dn. TI.i0 r'IP .Tn.nr!iro. · 

Era o que t.inlm a rli7.1lr. (ilfnilo T1Óirt': m.niin T1r.?n.) .. ',' '• 

'.•. ,'•. '• ... '' 

\ · .. -:::;·: 
. OTtDEM DO DllA' 

'JTI'. :).Í'JTl.JlT!r.indp. p. vnf.aç!io, CT)'I flio::cu;:R~r" nnir.n, r.ln .?lAfn r1" 
?rP(Pif:q~ n. ~ '!{3, de 1021. ~· rêso1qçiTq qo Çonsell1o Municip:ll 

o 
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que concede aos ftmcci~nario>: munióipaes e aos operarias, 
mensalislaf: e diaristas, JOrnaleiros e serventes, uma gratifi
cação especial. 

. Vem à mesa, é lido, apoiado, posto em discussão c ap- · 
provado, o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeira que o véto n. 46, de . 1921, volte á CommissãG 
de Constituição. 

Sala • das sessões, 7 de oqtubro de 1921. - Paulo de 
Frontin. 

G Sr. Presidente -Em virtude do voto do Senado, volta á 
Commissão de Constituição o véto n. 46, de 11921. 

Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito. n. 51, 
de 1921, á resolução do Conselho Municipal, que manda pagar 
a ,A.cylino da Costa Jacques. port8iro addido do Pedagogium, a 
quantia que menciona, como auxilio de aluguel de casa. 

Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 
V rol a.ção, em 3• discussão, da proposicão · da Camar::t dos 

DepnL<Jdos n. 61. ele 1921. que abre. 1pelo Minist:erio da Guerra, 
0 credil.o de 23:900$, supplementar ::í. verba H.• «Obras Mili
tares~ diü orçamento .de :l0'20. rlcslin:Hl(• ao pagamento devido 
a Paes & Oomp. 

Approvado; v::te (t Commissão de Redacção. 
Vni:'tr;ão, em 3" discussão, da proposição da Camara tios 

Deputados n. 69, de 1921. qne abre. pelo Minisf.erio da Fa
zenda, o credito especial de 1. 71 :903$520, para pagamento do 
que é devido á The London Brazilian Bank Ltd., em virtude 
de sentença ,judiciaria. 

l<\.lpprovada; vac ser submettida á sanccão. 
Vot.acão, em 3" discussão, da proposição da Camara dos 

D1:1p·t1 tad0s n. 15. de H121. considerando' de utilidade publica 
a Liga Esperantista Brasileira. 

'"\coprQvada; vae ser submettrda á sanccão. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levan
tar a sessão. Designo para ordem do dia o :seguinte: 

Discuss:}o u.nica elo parecer ela Commissão de Marinha e 
Guerra n. 30G, ele 192L opinando quo sa..ia indeferido o reque

. rimento em que D. Maria Izabel Machado. viuva domajor re
formado Manoel Joaquim do Nascimento Macha':lo. pede melho:-
ria.da pens~o que actualmente percebe; · 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 60 de 1921. que abre, pelo Ministerio da Fazenda. um credito 
de 24.:338$66G para pagamento de gratificações a funccionarios 
do Tribunal de Contas por serviços extraordinarios (com, par~.
ce?· favoravel da Comm·issúo de Finanças .n. 312, de 1921): 

2" discussão · da proposição da Gamara elos . Deputados 
n. 72 d-e 1921, declarando relevada a prescripção em que incor-
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rcu o direito de D. Bel mira Aurora Ferraz Cardeal, para poder 
receber a difí'erença de pensão de montepio deixada por seu 
pae Dr. João Borges Fer·raz, no periodo que menciona ( eorn 
parcce1· {avo1·aval da Comrnissão da F'inanças n. 313, de 1921); 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputaclos 
n. 73 de 192:1, que abre, pelo Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores, um credito de 10 :892$010, para pagcmento das des
pcza~ effectuadas .com os funeraes do Dr. Dclphim Moreira, 
vice-presidcnte da Republica (corn parecer fm.:o1·avel da Com-
missao ele Finanças n. 31/í., de 1921); . 

2" discussão do projecto do Senado n. :13 de 1921, deter
minando que as varas criminaes da Justiça local do Districto 
Federal passem a constituir, para todos os .effeitos, uma unica 
entrancia (com pm•ecer {avo'l'avel da Commissão de .Justiça e 
Leoislação offereaendo emenda, n. :u.:;, de 1921); · 

Discussão ur.ica da emenda da Camarà dos Deputados ao 
projecto do Senado n. 24 de 1921, autorizando a Sociedade da Cruz. 
Vermelha Brasileira a se utilizar do terreno em que se acha em 
construcção o edificio da sua sé de ( c01n pm·ecer · {avora.vet da 
Commis~ão de. .Justiça e Legislação). · · · . 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e 25 minutos. 

:1 H" SmSSÃO, EJl S DE OUTUBRO DE H-:JI.:?,-1 

PRESIDJ>NCIA DO SH. ,\, A7..EHEDO, VICE-PRESIDEN'l'.E 

A's 13 horas c meia. abre-se a sessão. a que concorrem 
os .Srs. A. Azeredo. Cunha Pedrosa, Hcrme'ncgildo de Moraee, 
Aleandrino de Alencar. Lopes Gonçalves, Lauro Sodré, Justo 
Chermont. Indio do. Brasil, G10dof1~edo Vianna, .José Euzebio, 
Costa Rodrigues, João Thomé. BenJamin Barroso, Francisco 
Sá. Antonio Massa. Venancio Neiva.· Si{tneiTa de Menezes, An
torlio Moniz, Bernardino Monteiro, ·Miguel de Carvalho, Paulo 
ele Frontin, Sampaio Corrêa, Bernardo l\fonteiro, Alfredo 
Ellis. Alvaro ele Carvalho .. José l\Iml;inho, Pedro Celestino, Car-· 
los Cavalcante. Ln.uro !\'[üllrr. FelipJ1C Scllmidt, c Vcspuciü de 
Abr·eu (3·:1). · · 

Deixam de comparecer com causa Justificada os Srs. Ab
dias Neves, .Mendonça J.VIartins·, SHverio Nery. P.e!ix Pacheco, 

.Antonino Freire, Eioy de Souza .. João Lyra, 'robias Monteiro, 
Carneiro da Cunha. IYianoel Borba. Rosa e Silva; Eusebio de 
Andrade, Araujo 'Góes. Oliveira Val!adão, Gonçalo Rollemberg, 
Moniz Sodré, R:uy Barbosa, · .Jer(onymo MonLeiro. Marcilio de ~ 
Lacerda, Nilo Pcçanha, lVIoclesto Leu!, lrincu 'Machado, :Raul 
Soares. Francisco Sallcs. Adolpho Gordo; Ramos Caiado. Ge
neroso· Marques, Xavi cr da Silva, Vi dai Ran\os, Soares dos 
Santos c ,cm·los Barbosa (31). c , 

'',.• 

. E' I ida, ,posta em discussão,. c sem reclain::ição approvada 
a acta da sessão anterior. . . · ·•· ·.·. . . · . ' 

O Sr. 1." Secretario declara que nfin h::t expeclicntc. 
O Sr. 3" Secretario (sc1·vhulo. de 2") declara que não h a 

parece:res. · 

,: .· .. 
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o· Sr. Vespucio de Abreu -St·. PresidenLe, poder-me-ia 
julgar dispensado de vir nesle momento occupar u a~tenção 
do 1Senaclo, em. replica a incriminacõcs que mo foram feitas, 
lwuLcm, ela trtbuna da ouLra Casa elo 'Uong1·esso, cleante da 
c!Ql'esa 11r0mpta o brilhante que immecliaLamente foi apresen
tada pelo meu presado an1ilgo, e illustre companll·eiro de re
presenLaçü.o, ,Sr. De•pu l.aclo Octavio Rocha. 

Fazendo a clc·i'esu do Sr. Governador de Sergipe, o Depu.: 
t.arlo pelo mesmo EsLaLio, !Sr. Gracdw Gardo!:lo, aprec-iou o 
proceclimc-nto que cu tivera ll:Ciui em duas sessões anteri·ores 
do IS.enaclo. quando lê·ra desLa tribuna o telegramma dirigido 
ele .Aracajü, pelo :Sr. Dr. Manoel Nobre, relativamente a uma 
l.enLaLi\'a elo empastelamento elo O Jonwl do Povo c ele ag
g'l'cssão 'á sua pessoa. . 

O illus.Lre representante de Sergipe, nas sua.s h'onias, fez 
senlir suave c lcvcmenlc que o facto de ter eu lido ela tri
buna do Senado o alludiclo Lelegramma demonstrava uma es
pecie-de leviandade de homem que não p.esa ])em os actos que 
pratica. cuJas acções são orientadas ao sabor elo momenrto, ou 
ele accôrclo mais ou menos com as im1wessões que os :factos 
lhe possam produzir. · 

Deve recm:clar-sc bem o Senado que, na breve om0i1o quo 
:f'iz- brteve que deve ser accenturLdo- P'Ol1fUe sou ele opinião 
elo velbo brocaTclo latino: « esto b'revis et 1Jlacebis », pois pl'C
:f'ü.·o ser breve a incol'rey no d0sag-rado rlos colle1gas- po·rque 
rst.endlélr-me longament-e, fazendo a.pt··rciw;ões g·e,t;aos sobro o 
:!'acto, h1COJ'l'Cl'ia no cles,ag·raclo dos lllCilfl nohn_•s collegas 1.1 os 
os cançaria. (Nao a.poüulos !](n·aes.) 

Mas, na brew~ oração que LiYe ense•jo do produz..ir, aqui, 
no :Senado. dizia cu. !i mi Lei-mo .a ler o Lelegramma que me 
i'ôra dirigido pelo Dr. ,;vr:anocl Nobre. nara. 1'cmenwranrJo o 
passado repuhlicano do actual Govorna:do·r de Se11gipe, fa;:er
lho um appello no seni;iodo de evitar que o s~eu nome f~oss·e 
envolvido em acontecimentos da na.turem dri.queUcs que eram 
trata·dos naquelle despacho. 

Ora, Sr. P1~esiclent0, pa.rece-me crue, em_ todos os termos 
· rntão po~· mim P'I'Oferid_os da tribuna desta Casa. procurei ser 

ela maior delicadeza pa.m com o Govcrnrudor dUI([U<ellc Es<l'a.do, 
i'>viLa.ndo até qüal·qur.r accusaçií.o formal sobre o prnr.Nlimento 
rle que S. Ex. era in.crimina.clo. procediment.o cruc, eorno de:.. 
rlarei. me custava bastante a cr·e·r fosse verdadeiro. 

Por ouLl·o lado. não podia deixar de attcncleor· !). rccla.ma(~.ito 
que viera do Scrg•inc. visto como a pessoa que subscreveu. o 
teJ,e-gramma havia tido Jmr.ga rc;prcsentaçi:í:o poli-tica no Est,ado, 
romo ··nó de aLteslar o illusbre represe.nLanl'e elo 'Sergipe nesta 
Casa, 'Sr. !Senador ISiqueira de IY!cnczcs: 'foi Deputado esLadmll 
rluranLc ·! G •annos, :1." · s.oCoi·r..ta:r i o · r,. JH'ClSidenLn ela A.ssembléa 
rsta:clual.. presi.dónJc do Cnns,el'ho Munie.ipal do AracaJú, n 
Deputado federal pelo mnsmo Estndó. 

Gomo disse, o nobre re'pr.cscnt.anLc do Sm·gipe ·~ licsLc
muJllha rle quo is Lo 1'epresenLa inl.cira. VetY!acle. (Sianor da 
assen.limanto do S1·. Siquei1•a ·dr llfrnczes.) .. 

Quem !.em nm ·passado politico l.ilo longo. U:ío clilat.!ldo 
como ·esse. deve mcrcc.er de nos.sa :parf-,e acatamc.nf•o. mnx1mé 
nes·te mOJiTenLo. -em nuc estamos rm uma. luta n1oJi.tica. que 
abrangr. ·t.oclo n tJC,J'Ti Lorio nrLCional - n. luf.a poliLica. p'::tr:J. a 
r.leicão do· successor rlo ncfual Presirlenl:e ria n.r.pnblir.n no 
'l'ntti'ro •qua:drienni•o. · 
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Nosln llltn, uma corrcnl:c polil.ica- n Convenção de 8 do 
,junho- sustenta dctermina<flos canclidn.tos e a outra nuojn.
n corrente chamada elos Allinclos- outros, estabelecendo-se o 
pleito cnLro as duas. 
. Nnstas condicões, cumpre-nos o dever de dar n nossa 
assistcncia material o moral, cada um de seu EstaJdo, atten
dendo aos ·reclamos que nos silo cliril!:;-idos, e procurando ve
rificar até que ponto assis~o a .iu•st.icn. •J,auelles que para nós 
appellam. c recorrem~ para quem ele direHo, afim de que, 
cruando essas rednmaçoes forem :procecl.entes, sejam atben-
didas. ' .' : 

Não me parece que, em ·um momento em que se trata· de 
.um nicHo 11ne interessa o Brasil inteiro. qual o ela successão 
presidencial, c quando se pedem garnntia•s .para jornaes auc 
defenclnm urna .das correntes noliticns C()lnf.ra a outra. por elleR 
incrimina·cla. se possa clnssificar esse :facto de intromissão 
i.ndehil.n. nos ncC~"odos polWcos ele uni dcúcrminadn Estado. 
Si se Lralassn de uma succcssão Pl'esj.dencial do Estado de 
Scr~ipc, si se (.ratqssr. de umil eleiçã.o :para cargos estaduaes. 
c ''i esse cu. da. tribuna elo Senado. pedir.· 1)rovidencias para 
:orol.cg·er clci.Armi11ado candidato ou ·determinada corrente po
li U.ca nesse Esf.aclo. então, sim. poderia ser accusado de estar 
procumnclo intervir nos negocios polif.icos do Estado. Mas .. 
quando se Ll'::tlrt ele um pleilo. como n ele cleicão presidencial. 
quando se t.rala de um aconl.ccimenl.o que inl.cressn o nn:iz 
inteiro, n que se pódc classificar de· nacional, pedir-se provi
dencias pal'a evi Lar que. cm um Estn:clo · se nossam praf.ical' 
ndos de coacçün aos que querem exercer livrernentc o cl-i-· 
reil.o clcil.o.ral. não. imporl.a cm uma intervenção inclcbil.it no'; 
negonios pecu 1 i ares a .cJ>el.crm ina.clo E•s!a{! o; 

Nesf.a corrcnl.c nã.o me furtarei n inl:.ervir sempre qui' 
fôr para. reclamar a;; tiaJ•anf.ias aue a Constituição estabelece 
para todos os cidadfios brasileiros. ~Xarantias aue devem ser 
mai;; csnrupnloRamenl.e respcil.arlas quando sn f.ralia ela escolha 
do primeiro ma::risl.radn da Nação. · · 

· Sr. P'residenl.c. não serão de r.crlo amearas velarlas dr. 
ref.nliaçues. amcacas velnclas de auc a deLcrminarla ai.Lif.ucll' 
minl1a ou· de ·Onalcrucr •dns . meus companheiros <ln. corrr.ntr. 
poli fica a aue ·pr.rl.cnc)n. · rlflfenrlenrlo csrc · on flOllClle correli
gionario nosso. poo:sa f.razcr como conscquencia aggressões fL 
politica do m e'll Estado. , . . 

· .-\bsnlutilmenté não l.emo >;emelhnnlcs nmeacas. ·De vi
zeirn. er:midri. estou prompto para ·combatel-as· .• partam ·de. onde 
p:;trtirp,m.. . . 

Temos uma norma nolilicn trar.acl::t. JJcm .cqn}1ecirla elo 
paiz inf.P.iro. PcRsonlmrnfe niin l.emo mw sg no;:s::t an::~lyz:J.r' 
o 'mrm arrlor e o meu zclo'exeessivo peln .. R!;lpublir,oa nes]c n.>;
sumnl;n. Tenho firlo .1111111 ·ronr]11Qt.a 1•ertjJin~n .. iúmais anrlei 
trn.:qsiginclo. sa)l,arid'P de galho cm S"alho.-:mudando ele opi-
nião. · ··~·-:: · -: :.::_· ~ · 

Na minha virln politica, qnor na n~semhlr;a·:.e~tndual. rrner 
na Cnmn.ra dos Den11fndos. quer nn Senado' Ferleral a minl1a 
direr,lriz 1.l>m Rido sempre n meilma. f.onho nri:ícnrn.r]o nin.ntcr 
Remprc sem mn.r.uln. o m~rdcsto mnndal.o que me foi confiado 
pelo P.leil.ornrln rlP. m inl1a ferra. · · · .. 

·. Nest.a poflicfío l.enho me mantido c me manf.crci scrrmre. 
Sr. Presi.dcnte, quaesquer que sejam as insinuações e armea-

.. , .. 
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cus porq~lC não mo urroccio dollns, nem ele rcpresalias' pcs
soaes. se.Jam de quem ·fllr. 
. . Nes~e nssumpto lambem me ncbo satisfeito, porque as 
msmuuçoes que me foram feitas pessoalmente. na Camara 
dos Depubaclos. e que são a razão da minha presença na tri
buna, porque fui ·citado nominalmente, tambem vão por ta
]Jela recahir' sobre S. Ex.. o Sr. Presidente da Republica, 
porqur. R. Ex .. segnndo telegramma publicado nas var1'as do 
.Jo?·nçrl elo Comme?·c·io de ho,ie, lambem fez um appello ao· 

. pr·esidente de Sergipe. Lenrlo desses nppello resposta qne vem 
publicada no mesmo ,jornal. · · 

.Porf.anto. si a minha intervenção p6de ser classificada 
de inclebita. essa increnn()ão de que fui alvo. Lambem cabe 
a S. Ex. o Sr. Presidente da Republica. que não quiz in
tervir nn poliUca. m1as apenas :fazer. como rm. m11 appcllo cm 
questão de ordem geral. 

Sinto-mr. bem, rcpil.o. Sr. Pre·sirlente. nesf a campanha. 
por(!uo me parece que csf.amos zelando pela libcrrladc qnc 
.aspiramos para foi:lo,.; os. hrasiloil'o,.;. ncsfa rmcsf.iio onc in
forcssa a tocln. Nacfío c nfio s6mcntc ao Es Lado de Sergipe. 
que r~ a clciçfío presidencial. 

E1·a o que tinha a rlizcr cm rnsposf.n. ::w discurso profe
rido honLcm nn. Cnmnra •dos DenuLadns. pÓ!n Dcpnln.do Gracchn 
CaJ•closn. · (Mu:iln T1cm.: m.u.Un Ti1?711.) 

O Sr. P:rancisco Sá (*) ·- Sr. Prcsklcnfc. n llOll''::trlo Rc
na·dnr ]11'10 n.in Gr:mrl~ dn Sul. m.u~ aenha rlc ôcenp~.1· n af.f.P.nrf:i.o 
dn Scmnrlo. hrm f'flhe o altn an1•rc•n cm auc n Lcnhn. T~f o hns
f nrin nnrn. lcvrn·-lhr. n ennviee::í.o rir. ~m~ rm nfí.0 ~nhserrvcrin I' 

.i:-ímai::: nrmlnudirh qualquer rn::mifcsfn.r:.Uo de clc~cstima feita 
cm r~> ln ri-i o n S. Ex. 

Fni ílominnrln nor rsf.a 111'POr.mmn,.lio anc o nnvi: c 11cla 
mesma J)rcnccunnrlio foi m1c nrncurci ler. ncsf.c momcnf o o 
rliscnrRn a OTlr.-S. Ex. se r·r.rcriu. · 

Nfín onr,onf.rri 110.o:;c::n, nrnr.::ín m•nfcl•irla l1nnfem ppln illnc::fr•'· 
lcoclr!?' rh b::t1lf~arln. SP'''nnnn. nrnl111ma dessas exnrcssõcs p:ro~
sciras a nu r S. Ex. fr.z rcfr.1·nncia. 

O :sn.. V~;·spnr.To ·m;: Amn;:n - Prrrlr.ín. ,,;,n mr srPvi· rln.;: 
pnlan•ns: expressões ,Zrossci r a.~: ·disse inerim innr;õc~. n.nr.nas. 

O ::::,11!. Frt 1\1Ni<Tsr.n SÃ - (:: !'n •,c:r il•n.R. norrrnr !"l'n<:>;p r i n. ,.;Pr in. 
frr affrilmi-rlo no hnnrnrln Rr.nnrlnr 11ll1fl. levinnrlnrlr onc S. Ex. 
nfi.o · r.omrnrff,,,n c nnnr.n· ~m·in. rn.nn~ rl.r .r.nmrnpff.r.>.l': 

Leio mr<:mn rrnr o (llm;;frr. rrn·~r.~rn(.~>nlc rir RP1'<rinc. ,•e1'r-
.. 1'.inrlo-,.;r, no nrf n nrrd.ir.nrln nr>l0 hnnrn.rlo. !=!r.nn.rlor. lrn?:enrlo nn 
rnnlTCcimr.nfn rlo Srnnrln n fclf'l!l'nmmrt nTTf! lhP. fl'tra P.nrlm·r.·
r.aclo .. rm rclaçfín n nronf.rcimcnto;;, 11aqucllc Esf.ado rlcclam 
o scgu i nJr : 

• « ... ano o Sr. Vnsn11r.iÇ1 rlr. .1\hrr.n n.hsfrn.11i11 fln-.; 
rnn~nmnfnrins rom rmr RC .rlicrnon· rPfcrir-!';P. n esse imn
p:innrio rpi::.nrlin. tmnlrmrr inf,lJif.o .,.;nhn.HP.rno 011 rJe 
rr111l10 pc1:sonl. r~plicandn n. sua. presUgiosa inferfc-

' 
(*) Este discurso nli.o foi reYisto pelo oraclor'. 

;., ~ ,, 
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remoia no assumpto, pela. constancia. do seu devotamento 
ú belleza moral das instituições.» 

Ora, aLtribuü· ao honrado Senador «devqtamento ú. belleza 
moral ·elas instituições>.' não póde ser ironia, porque, de facto, 
por esse sentimento muito nobre se Lem caracterizado a atti
tucle ele S. Ex. 

O SI{, VESPUGIO DE' .A.BilEU - 1:\'['uito obrigado a V. Ex. 
O Sn. Fn,'\xcrsco SA - Sr. Presidente, voto uma amizade 

velha e· fraternal ao Sr. Deputado Graccho Cardoso, que é 
uma .elas almas mais nobres que tenho U.do a fortuna de en
contrar na minha viela e um elos talentos mais bfilhanL.es que 
podem honrar a representação nacional. · 

1\Ias este sentimento não obumbraria o meu ,juizo para 
perdoar a S. Ex. qualquer conceito menos airoso que fizesse 
em relação ú. attitude ele alguns dos membros do Senado e, 
particularmente, ·dO honrado Senador pelo Rio Grande elo Sul. 

Estou certo ele que a satisfação qu~ estou dando a S. Ex 
exprime os sentimentos do proprio Deputado a quem fo.i ·dada 
:1 res.posta c a cuja at.titudc ::tCI'l.bo r,! e me referir. 

o Sn. VEsPucro DE ABnEu - Muito obrigado a V. Ex. 
O SR. FRAN'crsco SA- Era o que ou f.inha a dizer. (M~âto 

bem .. : ·m·tti'to bem.) · 

ORDEM DO DIA 

AUG.lVI:ENTO DE PENSÃO 

Discussão unica do parecer da Commissão de Marinha e 
Guerra n .. 305, d'8 1921, opinando que seja: indoferido o reque
rimento em que D. Maria Izabel Machado, vi uva .do maJor re
formado Manoel Joaquim .do Nascimento Machado, pede mclho-._ 
ria da pensão que actualmente percebe; 

Encerrada c adiada a votação. 

- . 
CREDITO PARA PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

2" discussão da proposicão da· Gamara rins Deputados 
n. 60 de 1921, qtle abre, pelo Ministerio da .Fazenda, úm credito 
de 24 :338$666 para pag·amento de gratificações a funccioparios 
do Tribunal de Contas por serviços extraordinarios. -- ' . . ' . 

· Encerrada c adiada a. votação. 

•, . I 
m:J,EVAÇÃO DE PRESCRIPÇÃO , ._·, 

.~ ~. ~ ~ '._~,. .. ~~·" •' 

. 24 discussão da proposição da Gamara. dós Deputados 
n. 72 d'8 1921, declarando relevada a prescripção em que incor
reu o direito de D. Belrnira Aurora Ferraz Cardeal, para poder 
receber a differença de pensão de montepio r:!Bixada por seu 
pne Dr .. João Borges Ferraz, no período que menciona. 

. - . 

Encerrada e adiada a votação • 
. . . 
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CHEDl'l'O p,~HA os P(.TNEHAES DO DR., DELFIM MOREIRA 

24 discussão ela proposi~tão da Camal'a dos Deputados 
n. 73 de 1 U21, que abre, pelo Ministerio da Juí]Liça c Nego cios 
Int'()riores, um credito ele 19 :892$010, parn. pagamento ela:; clcs
pczas eff~ctuadas com os ~uneracs do Dr.· Dclphim Moreira, 
vrcc-lJI'CSJclente da Hepubhca. 

Encerrada e adiada a votação. 

VAllAS ClUMINAES DA JUS'l'IQ.<\. LOCAL 
-

2" discussão do projecto do ~en~clo n. 13 de 1921 detcl'-
minando que as varas crimina-es da .Justiça local do rhstricto 
Federal passem a constituir, para todos os cffeitos, uma unica 
cntrancia. 

Enccl'rada e adiada a votação. 

SOCIEDAm; DA CRUZ VERMELI-IA 

. Discussão unica dO: emenda da Cam~ra dos Deputados uo 
pro,]ecto elo ::ienado n. G7, de 1920, autorizando a Sociedade da 
Cruz Vermelha Brasileira a se uLilizar do terreno em que se 

- aeha em const1:ucção o edifício da sua sécle.-
Encerrada e adiada a votação. 

_ O Sr. Eresiciente - Nada mais havendo a lraLar, vou le
vantar a sessão. 

- Desig-no para o ordem elo dia da se:;uintc: 
Votação, em discussão unica, do parecer da Commisslio 

de Marinha c Gucna n. 305, do 1921, opinando que seja in
deferido o requerimento em que D .' Maria Izabel l\'Iacllacto, 

. ·vi uva do major reformado Manoel Joaquim do Nascimento 
Maclmclo, pode melhoria da- pensão que actualmente percebe; 

Votação. em 2" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados ri. 60, de 1921, que abre, pelo l.VIinisterio da ·Fa
zenda, um credito de 21i :338$666, para pagamento de grati
ficações a funccionarios elo Tribunal do Contas por serviços 
o:x:traorclinarios (com parece1· f'avoravel da Gomm,issão de Fi
nanças n. 312, de 1924) ; 

Votação. em 2 .. discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados ri. 72, de Hl2i, declarando relevada a prescripção 
em que· incorreu o direito de D. Belmira Aurora Forra:z; Car
deal, para poder receber a differença de pensão de montepio 
deixada .pelo seu pae Dr. João Borges Ferra~, ;to perio?o que 
menciona (com 1Ja:rec,er favoravel da Gomm,tssao ele Ftnanças 
n. 3'18, ele 1921); · 

' . . . 
Votação. cm 2" discussão, ela proposi\,'.ão da !Gamara dos 

Deputados n:. 73, ele 1921, que abre, .Pelo Ministerio da Ju~-· 
tiça o Negocios Interiores, um credito de 19 :892$010·, para 

,. págamento das ·clesr>ezD;s effec~uadas · com . ós . funeraes d~' 
br. Delfim Moreira. VIcc-Presiclente da Republica (com pa-
1'ece1· -{avoravel da Commissão de F·inança.s n. 814, de 1.921} ; 

Votação, em 2" discussão, do projec~o ,do Senado .n. ~3, 
de 1921, aeter.minanclo que as varas crimmaes ia JUStiça 

.. 



174 

luuu.l .. uo Di.:>Ll'iuLo l•'cd~r·al passem a constituir, para todos 
u.::; t:li ~lL'?::;, urna unica entrancia (corr~ parece1· ta·voravet ~ 
Cum.nwm.w de Jwstü;u c J...coislar;üu ulfe·t•cccndo a~end~, 
n. :JW, ac 1921) ; 

. Vola~ãu, em Ji::;cu::;i:;ãu unica, da cmeulla da Càmal'u uos 
Deputado:; a<J projecto do Senado n. ~4, de i!J~i, :ill.Lor'i:Gando 
a :-5octcdacle ua Gru:.~ Vm·mcllta llru::;ilcka u se uLiliza.r du 
L~l't·cuu cm que :;e ut:ha cm uousLrucçfio o cuificiu da sua 
::;c de (com pw•r.:cr:1· (WJ.01'tW•.'l d,1 Guuwnssü.o de Justü:a c Lr.:-
!1 islar;Liú) ; • 

. J" disw.::;::;ão du lH'ojet:Lu do t:>euudo it. 28, tlc HI.Zl, auto
l'lzando o Presidente ela H.cpublica. a a.bl'it', pelo l\'linistcrio 
ua ~ustic;a e Negoeio,; Interiores, o· credito de 300:00()$, para 
uux1Jtar a uonstrU~IJàO de mais um pavimento no edii'ioio da ' 
::;édu da Pol iclinica do H. i o de J'anc'll'o . (com. parec:c1· [avo-
nt·vul da Gumnâssão de Füzanças n. 261, de d :121) ; · - . . 

Discu::;são uuit:a do vúto do Prefeito n. ld de 1921 á 
l'esoluçüo do Conselho .i\iunicipal que reconhece ~ D. Ado'lina 
da Conceição Me..squita, viuva do con!.t'ibuinto do montepio 
tm~nicipa! Dr. Antonio Alves de Mesquita Junior, o direito 
ue perceber· a::; quotas integ'l'acs da respectiva· pensão (co·m 
pa:reccr contrario. da Gowmissilo (lU Gpnslituiçüu n. 249, de 
·19:H); '""'. 

Discussão unico do vtJlu do Prel"ÓiLo n. 48, de :1.920, á 
resolução do Conselho Municipal, concedendo a Joaquim da 
Costa .Montenegro, ou empreza que organizar, o direito de 
cxtrahir loterias no Di.s!riéto .Federal ( co:m pw·ec•er. [avo-
1'avel da Goà~m.issão de Constituição n. 30·1, ·dr:: 1921); · 

24 discussão do projc(,:to do Scna'do n. 2, de i91G, man-. 
L! ando reverter ti. favor do D. Maria José de Oliveira e outra, 
o meio soldo que sua mãe recebia, deixado po1· seu irmão, o 
alferes .'\ntonio Wanderley de Oliveira· Travassos;-·morto ettl 
Canudos. (of'fe1•ec'i.do pela Com"Jn·issão. de J.lia1'inha c Gueri·a e 
parecer [avo1·avez. da de. FinOJiças n. 307, de ·1921); . 

2n discussão do projecto do Senado rÍ .. 26, de :1.919,- i'i·• 
xando os · vencimentos do- administrador do Deposito de 
Pxesos da 1leparti~~ão Central de Policia em 4:800$ annuaes; 

· divididos em dous terços de ordenado e um terço. de gra.t,i
ficação (com· pw·scer [àvv1'avel da Comm,issão de Finanças 
n. 308, de 4921); · · · 

2n discussã-ô da proposição d.a Gamara . çlo,s Dpútados 
11. 4.1, de ~918, ostendendct aos cmpreg:ados_ c1vrs que pr.es
taraín serv1ços na campanha do Paragu.ay,. JUnto das repar-

e tiçõés mili'tares, as vantagens do art .. i~- da lei n. 1.867, de 
1907 (cvm ernendcL da Comrrb·issão de M(JJ'·inha d\ Gwerra e pa
?'c:cct· fcwú·avcl da ele Pinança.y n. ;}09, .rld .J!J2.J); 

. 2" discussão da proposiÇão ,_da . C~maru ' dos Deputad9s 
n. .50, do 'HH3, .concedendo a Accac10 )?egado Goulart, escr!
ptllrario de 1 • classe ela Estrada de Ferro Central do Bra!nl, 
seis mezes de licença para tratamont.o ··de saude (com pa;-
1'ecm· contra1'io da (Jornm:issão de li'imanças n. 310, de 192-1). 

· LeVailta"SÓ a ·sessão ás 14 11oras; 

·-· ,, 

. ' 

tl. 
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115" SESSÃO, EM iO DE OUTUBRO DE 192:1 

PHESIDENCIA DO SH. A. AZEH.EDO, VICE-PRESIDEN'l'g 

. A':; :l:.l o :112 horas abre-se u. sessão, a que coucorL'cm os 
~rs.:. A. Azercdc.•, Uunhu .P.cclrosa, Abdias Neves, Hermenegildo 
::lo 1\'loraes, Alexandrino de Alencar, Lopes Gonçalves, Lauro 
i3odr•é, Indw do Hrasil, Godoi'redo Viunna,. José Euzebio, Costa 
Hodrig·ues, João 'l'homé, Benjamin Barroso, Eloy o e Souza, 
Joã.o Lyru, Antonio l\·Jo:ssa, Venancio Neiva, Rosa e í:iitva, Eu
:t.ebio de And'l·ade, Siqueira de Menezes, Antonio Moniz, :Moniz 
Sodré, !Vligu't:l de Carvalho, Paulo de J!'rontin, Sampaio Corrêa, 
.Uernardo .Montei1·o, Alfredo Ellis, Alvru:o. àc ·carvalho, José 
l\iurtinho, l)edro GclesLino, Carlos Oavalcanti, Generoso Mar
que::>, Lauro Muller, Vidtil Humo::;, J!'elippc Schmidt c Vespucio 
(.lu .<\breu (35) • · · 

Deixah1 do comp::u'ucél· com causa justificada os Srs. : 
- il\fcnclonoa Martins, Silverib Nery, ·.lusto Ohermont, Felix Pa

checo, Antonino l!'reire, :P.ri:uuiisco Sá, Tobias Monteiro, Car
neiro da Utinha, Manoel Borba, Araujo Góes, Oliveira Valla
dão, Gonçalo H.ollemberg, l:tuy Barbosa, Bernardino Monteiro, 
J ei•onymo Monteiro, M.arcilio de Lacerda, Nilo Peçanha, Mo
desto Leal, Sampaio Corrêa. lrineu Machado, H.aul Soares, 
Ramos· .. Caiado, Xavier da Silva, Soares dos ·Santos e Carlos 
Barbosa (27) • 

. E' lida, posta cm. qiscussão, e ~ .. em reclap1ação appt•ovada 
a acta da sessão ante:~.·1or. 

O Sr. 1. • Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIEN'rE 

Officios: 
Do Sr. 1 • Secretario da Camara dos Deputados remettendo 

a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 85 - 1921 

O CongrcsHo Na~ional decreta: 

Al'L. 1.• O prazo duinnLe o qual devem gozar da ga
~~anLia de ,juros, que; por lei lhes for com~edida, as emprezas 
!.ndustriaes, · agricolas_, de transportes ou de portos, será con
tado a parLir do~ 1" s·emcsLre ClJ?. que .for ou tiver sido von
rida. a 1 n pr~staçao. dessa garantia de JUl'OS •. 

. § L" No cllso párticula1· do § :l •· do ar L; 1 • da lei 
n. 2. 450, de 24 de setenibro de 1873, o prazo, de 30. a:qnos, ou 
de GO 1SernesLr.es durante o qual a cmpreza íerro-vwr1a deve 
gozar da subvenção kilometrica ou da garantia de juros, será 
eontüdo a partir .âo :1 o semestre de jtiros vén(}i~os sobre a parte 
do capital depôs1tado nd 1" anno da construcçad da estrada., 

.. 
' 

'' ' 

.. .. . ' 
,J·, 
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§ 2." O Govemo :fará publicar uma l'e,lação de todas 
as urnprezas que gozam desse favor, com a data da termina
~:ão da garantia de juros. 

ArL. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 
Caniara dos Deputados, cm 7 de outubro de 1921. · 

A.1·nolpho Rod1·iaues de Azevedo, Presidente. - José Augusto 
Bezerra de Mt!deiros, 1 o Secretario. - Pedt·o da Costa Reuo, 
2" Secretario . 

.A' Gommissão de Finanças. 
Do Sr. Ministro ela Marinha. enviando dous dos auLo~· 

gra1Jl10s da resolução legislativa, · sanccionada, que abro um 
· credito de 858$452, para pagamento a D. Elza Brusse).ll.eycr 
Caminha, viuva .do capitão de corveta, Abdon Ferreira Gam"i· 
nha. - Archive-sc um dos autographos e remetta-se o ou· 
:t1'0 ú Gamara dos Deputados. 

Do Sr. Ministro. da Fazenda, enviando dous dos· autogra
plws ela l'esolução leg·islativa, sa.nccionada, que abre um crc
tlito de 2:483$670, para pagamento do que é devido a D. Joan
na l<'o1~Luna de Oliveira e seus ·filhos, cm virtude de· sentJenca 
na Fortuna de Oliveira e seus filhos ,em virtude .de sentença 
judiciaria. - Archive-se u.m dos autographos e remetta-se 
o outro á; Gamara dos Deputados. . · . 

. / . . 
Do Sr. C. Gavalcanti Mangaboirn, 1 o secretario da As

sembléa dos Representantes do Rio Gr·ande do .. Sul, communi
cando a installação dos respectivos trabalhos e a eleição da. 
l\Iesa, que tem de servir na actual sessão. -. - Inteirado. , 

B.Gquerilnento de D. A~ra0y .Botelho de • Magahães. filha . 
, solteira do finado general Benjamin Gonstant, solicitàíú:Io o 

direito de residir na casa de propriedade do Estado, á rlla 
-Monte Aleg-re n. 255, bem como a reversão da pensãó de 250$ 
que percebia sua finada genitora. -.-· A's Commissões . de Le-

,gislação e de l?inanças. . · 

o Sr. 2° Secretario ,procede á leitura. dos seguintes 

PARECERES 

N. 322- 1921 

Redacção final da r.:núinda rlo Senado ú p1·oposição da Cama·t·a. 
tlos Deputados n. 61, de '1921, que ab1·e- -um cred·ito SUJJ-
2Jlementm· de 23:900$ ú verba· 14" . «Ob'~C;as · !J1ilita7'1JS'!> do 
orçamento da Gttc7'7'a. ,; ·_: '?: 

" . 

-
'· f.' 

Ao arL 1.0 Em vez de - supplernentar á verba 14• «ObraFl 
:Militares» do orçamento vigente, diga-se:. «especial c: desti
nado ao pé!igamento, etc.»;· :o mais como está. 

Sala da'- Commissão de Redacção, 8 de· outubro- de. i921. 
- Venancio Neiva, Presidente interin(). c Rel~tor •. ~ ,Vidal 
;B<lmos. ·.· 

_, 
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N. 323 - i92i 

. ,A proposição ·da Can)ara, sob n. 54, do aimo dê '1916, crean
do. o S.erviç.o, Florestal, já~ foi approvada pelo_ Senado que, ape:.. 
nas,_ aP.resentou' algumas: emendas ampliativas que, . com ex
cepçao das. consta.ntes das letLras e. ·e {, foram acceitas pela 
outr~ C,asa .do Congresso. A emenda·.da lettra. e. prohibia, em 
abS:olutq, cultm:as., nas ribanceiras' e nascentes dos rios federaes. 
As .. ribanc~iras e nasc.entes. dos dos, effeotivamentf:), devem 
s.er. protegidas com a .. con~ervação das arvores p,ara ~yitar des-

. moronamento das pru:t;~eiras e enfr~quecimento das ultimas. , 
:\ qam~a, porém, entendeu que o. dispositivo da lettra e pre
JUdlcaria a cultura de cer.tas lavouras, notadamente· a do· ar-
roz, que· é feita com gTande resultado, devido a'feracidade dos 
alludidos terrenos, tendo, ·por esse motivo,, negado a sua. appro-
va,.a-o · · · - · · ·· ' · ·· ·' · · 'lf • ' . ] . . •. ·-. . • ' ' • • ' . ' -:-' . ' -;. :. '' ' . ' . 

. •. A let.tra 'f con_tinha disp_o~iy~.O dependente da da Iettra e, 
tendo, portanto,.: ficado preJuthcada.. ..· ..• , , .. ,; . . . . . 
. · O Serviço/Florestal é da;,maxim,à i~npórtancia .e urgencia, 

não '_deve soffrer .mais retardamento· algum. ; ~A Commissão de 
Agricultura é de parecer. que/ o. Seriado approve, a resolução 
da Gamara;· deixando de ma·nter as· referidas· emendàs e e f. 

, Sala das cÓmmissões>1 . d~ outubro de-: i9~L - Vidal 
.. Ramos, Presidente: - Antonio Mássa, Rela'tor .. -. J. Thomé 
· de Sabóya; .· ... · . · · · d · · \ . · · · . · 
,. , . •'' o.~:... -. ·.··._ .... -, ... , ·. , , ·.. . ·, .-J , .' 

O. -sr:· .. João. Thome ·,·.:..._;_. Sr, Presidente, :deyendo chegai;'· a 
·esta Capital,. no proximo dia 12 do' co;rrente, o Hqstre Goyer.,. 
nador dO· ;l\'laranhão, Dr. Urbari'o Santos;. e no dia 15 o_; emi
,nente. Sr. Dr>Arthur Bernarâesr digno Presidente, de Minas. 
Geraes, requeiro .a V, Ex: que .se:ctig'ne consultar: ao. Senado 

. sobre si ,c'o.nsente que .s'ejam. nomeadas duas Commissões de 
. cinco· . membros· cada mil a; · afim · de ··apresentar. a esses . em i_; 
:nentes . homens de :®stado as sauda!ções e os cumprimentos do 
Senado. - · · 

' ' .. ' 
'• ... ,- ' ' '' . ··, ~ ' .. ··.• .. . ---· .. 

. .. o ·sr: Presidente ~ ó sênado acaba de ouvir 1 ·requeri
mé'nto do Sr. ·Senador., João· Thomé; .Os senhores que· appro
vam a. nomeação de duas commissões ·para. rec,eberem. os duus 
eminentes estadistas, queiram se lpvantar. •. · · · 

Foi .'a~.provado.' : :; . . . , -' . , · . 

.. • ~- .. Nom~io :para a ~ommi~são ·. enca"rregacta .de, em.. n~n-te. ~.o 
Senado·• receber o ·Sr·.' Urbano Santos os Sr!!. Senadores: Joao 
Thomé; .Vespucio . de Abreu; Etisebio: de· . Andradê;; Alfredo 
]}Uis_,.e ,Lauro . .Sodréi;).~P'ara •.reoe.b~r o. Sr., Arthur -~ernardes 
-os Srs. : ·.alval'O cre Carvalho, Momz Sodr~, Lauro .Muller, Ve- · 
nancio Neiva e :Paúlci''de·.Fro$n. · .·. . ·· ~ ·· · · 

, ·. -~~-- .. · "':,-·· ·.·.' "';' • ,;_~, '•.•"' ., ·.. •., '' I:-:.~, , . ' · .. ' : . ,. o 'Sr: 'Pa.ulo. de·· Frontin c·) -:- Sr; J?;re~idente,. recebi de 
8 .. Ex. 'o Sr: Presidente do Estado .. de .Mmas; D~. Arthu~ 
Bernardes, umtel~gramma :que, em· data·:.· de . ~OJe, me fo1 

. ' ' \ ' . ' . ' 

\ i ' . .. -·' ,. . < •-i .. ' ' /- "' 

· ' ·r·)·>Êste·'discdrso:ns~·~i'oi 'râvi~~'pelc(ôr~do~· ... 
J~ S ,·~vof :Vt . . / · · · ·· . . . 

.•. ·' -- . ~--·.: • .''. -··. :·'"!" .... 
. ··.· ... I .• 

12 
: ,I I i 

. ··. ', 

·.-., ,- . .' ' ·" '' ··.•" . . . . . ' i ' ', :_,_-, 
'li 

-·· 
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passado ás 9 horas e 35 . minutos da manhã,· nos seguintes 
termos: 

l .· .«Const~:~:ne·. qu~ _, s~rá explor~~a-, hoJ~; ·.no.· ~eriado, 
~., cart.a.l). mu1;1 attr1bm.da e pubhcadá hontem l)qr UD;l. 
Itfatut.mo. .. ;,d(3_ssa:,-,Capital .. Ao em·in:~~te _âmigó;_,,quo.,t.ão . 
íb~JP .. ~, desc!€l.a!~m ··tempo ; conheça· Já: ess'13: ca,so, , r9·g~ .9 

. esp~c1at obs_equw: de,.dar .1mm~d1ata respo~ta;: d~sn;tas.7 
carando, a farca ... ellembrando; :si assinr ~o·. entender; qu:e 
a' :cO':ÇJ:p·r~. da .. a.lludida cartá· nos •foi • offér'ecida. é que 
·nó~:,:~; ,:r:~p-ellimqs,, :paz: s~r .. :Qroduqtô de · u0a: .é.!iiiii,t~~
A.n:teCJ.,l)an:IOs,c ,agr_adecrmentos; .A:ffectuosas · saudacoeS'. 

o ....:..:... if.i·thür Be-nnardes/' ·· · · .. ;. · · 
'· 1·.~ : ·-.• ~ ~·:):.··~~··:::!":,~)··~1\• . . ··.)·.~.-~--;~ .• ·.~:~·~..:_ .. ·:,:.:·· •• :·/ : .. ··, • ···' ::.. •I' ' 

Recebi;· 1gualm~nte, _mais e,ste outro .telegramma :· '·. · . . . . 

· . «:~in~ci'cíiúiikento: ~·6" têi~gf·~~~a ~~-e: 1~~ ~ab'ô·. cié · 
expe~:hr., devo lembrar. . presado -,am1go~ . .tàlvez ,, convenha . 
decl':irà~ !Jüe t'émõs:"-~:qnp.~:qimen~o;: p.e·,. II1~is_, qua~ro· c~r.:. · 
t~s :fal.slf~caP:a~)·, al~!D\d~Lqve · f()l.~P!J.l?h.cada> con;t . a' ;co111., 
c_IçienQm' :cur1 os a. ,d~;, haverem: apparec1do todas,·;sem·: .os 

. ré.s'p~e'ct~yqs,:,eJ?.:V,~l8't>P.~s; :A,· ffile <é;' c~ar.o ~i:nçl.icig d.~'; f~at}:
d.~.\.~ .. ,s.~. e~4ca;.;::Pel~- n.~t}l±,ai d1;ff1culdada· de·,se • .f~sl-. -~ 
fiCarem· os· c·arm'l:Oos postaes. tAiffectuosas saudacoes·. · 
- Arthur. Bernardes.»' · · · · . . , \ · 

·, • \ • · : >~ : . , ... ,_;·; ~ l,·.;~_~j·'i/_>.!' ·;~, :5~~;-t.~ ~·~·· _ :, :~~ri i.:',;.,;''~- \1 ~_'•-d'\''1 .<:.~::· ;._ ~~;:.,i_::·~.;' ·' :··· __ ' ,.:.~~:-~.} ~., '• 

· · · A carta · pu]:)Iicadà ~.pare'ce; . pelo ·.: tr:ar,ado, ,graphico~·S que<: é 
um helio productq· déf~ls!ficacão; . fal~!fic~cã~ ... feita:,, fiow-·· e.s- :. · 
me:r;o, e,, .,n~; qt~~J.' dE:);y.~:m~·;,;t~r:::. te>ma:~o, .. parte, ;:a~~ll_e~ ';.que, .113:s. · 
aç ta:s .. f als,a..~.: ;~!ll:!.em, _,:Q?.g_$.tr,ar, i_~ :liabilida:çi~r. qu _e: .JE)~IX1· · e_;n.:· •. J:'.~Pr.~-:
àuzi.r;. ,aP.'Brq~p:rws!apl;en~e,,;e,, A~s:;Jeze_s; '"a e .. ·:mo.do.,>~.té · ~g;; ca~~3:~ 
duvida ~-.J?:S; ;~.-q~J:1~AV!1ll:l::gi,~,:, a;s.::~f.~as: :. d()§. :ele1tqres .. <; ::_ ·~:. :,;;· · 
. .,, , ,,Q:t;I e~ .t~;ye~;,OJ?J>:C>l'tP:~1çl:!~~ :·d~i lêr.g;em,, :um:m~~~tiJ}?~ a, gue . 
se refere ,o. t.elegramma· i@.e;acab.o ,,.de, lêr;. o :.fac-s.zmtZe. des·~a 
c·a:rf~ . fê:r:K:'ó9'6'á~t,ãg~.:;Ç~ôg)le~en'do:::a:.J~t~~a ···do ,,])r..:-:·:Al'tht).r 'Be:r:: 
na:rd_ ~~~~~)çry,~.~\ef~et,_~~l,V.al'?e_ Il;tl3_:·~.a_._· •.f_al_ ... slflc_.~_cão·.·. gra:P_ ~r. ca' é .. 'P,~r!~~~-~. ou quas1 per er a· · ···" ·· . · · ·• . . .. ·· · .. _ .. ,,.,.. · 
~ rlifelizmente: ~ara ~E(àu~ores::cd,essa ·cJia~t!lÚé .9 .'in,~s~mo sê 

!).ao,, de,u quanto" á :;.falsrficacao" do · .. texto: Netthum .. dos . meus .· 
h:oru:~çio:~,.qoll(:l~a,hénJEi: ::tenh~,;,tido oppor~unid@e. ae ·conhecer 

o em~n.~~~e~~;~~1~~~~~~. Á~~~f~~o;.:. · ... · ·~·; ·. > ... ·· .' _.. . . ····. 

.. 

',·,_-,'' ··.·.·'• '_' •,'Po,: •. ' '::, • .• ~· ... : .. •,",< , '"· ••:•'••fiiO'.',·f',~' ... 'o,,;•/ •. .::~·'" '," 

. o SR. ·PAULo .• nl!l.:E'RQN~iiN- ~,-_:. --~~-::P6de'lh·e .attrib1,l;i~.::uma· ... 
rl3_da.~·c~9..· cp,xp.Q..: .. ;l·· .~IB;,;sP;!~.:,;'e~t~'-\es~rip~a;:,.es,~a_rr ~a:rta;t·;~all}a"_·.n<? .. 

· t~;tp .IJgftJl&:!!lJ~z. ~.T,\;(P.I.'I,g.clp,!l;1mente,"na:,l:I:RP.r()prre~a~e~ cl!J.S: P!'l-7 · 
· I.a::V.F.as ,.,qu~ .. s.aqt.~I!l,~,:r.~ga!!,a:$.:;ma;, ~esma .:Ç~I'.ta. ?~·J3asta :-para" ·l~Q 

~l~-~II).~X:.a'"a.:.· .a,tt~I].C,CJ.OJ::P.a.:r;a·<algJ,Ullas. •::de.l?~~s~~~P.a.layrast o.u pari:'. 
.. . . . . . .. a .. S:Ut;L~::; ;_ Q.~. ·P..Qn,~P.§.; qe_~~~~.:9a.r:t~,~:·: :,,,.,;i:,l;;..fw;i.l~ll\1" :; :';; ··~i.;_,;,~- ' ~:~: ·:~·.-:. ·' 

·· ·~·-·· . · ,.;. -:A:s!trm,. referrmdo·-se ao;:·m:=ú:e.cba:bHemnes,:. a;\quetn::\hav.Ia 
.. distingili_do,· · co:ó;vidando.:.:o;· â: . .frt a .. Bello;~:Horiz'onte,' :onde .. ·lha .. 
pr,eS~Q.W;i;ls-,ro!li:Prce_s,, \ ll<?.xli~IJ.~~eD:s; .. a- •· càr.t:r>à~r.ibuiãa: .a:~ · Pr,esi7 · 
dénti:r·do'· Estado' de MIDas< âlz'" • · · 1 · ·•l"'"" . ·· · •. . · , ·. 

· -· ', .~ ; f~ii~)~;kr~~kt~g~-. ·i~~ .. ~-~·ó'~vi;~1'd~~.~ · .: t" · ·' 
_. ' ' .' ' ···:._ .. -.: ·,'~ ~-·'_.?··.· .. ··_:.:· ... ~· :·:-_;·-::·_~:_;-:_ · ... :·~. ::·· .. -~·:.,. ': .. _, -;· ::" :',..-~ /fr .. .., _.,.::::1;,,-:; ... ~~~-- --~~~~ 

.Adeante,. na" •mesma• carta;_,;referindo::..se .tao ~- banq11ete . >que.· 
o. marechal' offêreceü, no 'd~a: 2 .de J'ulho' â 'to .. da>,a:. o:f~fcialidade •. •. 
do. E#rcito. ·ê· êlit:~~·àa~;~ :.~? ~. ;Ii.o..m~nà.geà"t~:·il?-f:)&'~!~~º d~ • .··. · 

. 1 ··: ' ', .,. ' • • ' : ' ;...:-· ' ' 

.. -.• 1:'. ·•. " .. -· ·.:...:·- : \:•···· ~-_.::_.--~~. :_.·._·.· .• · .. '··· ·, ... : •. '. ·.+ . -:·.'.··:'. " 
'\-:: .· ~ .. ' '" " . . 
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seu regre~so da Europa, lê-se:, u ••• nessa orgia se passou ... > 
, . Refermdo7~e a. Lodos quanto::: tomaram parte no ban
qu~Le, ,l,ê~se a~rda uma .outra expressão impropria de· S. Ex. 
g\[e. erç;. casQ. a!gum, ?cria capaz cte. utilizar, sabemdo-se-o um 
ca;v,alherro , ~hstmcto,, mcapaz ,,de usar de linguagem impropria 
qu(lr do meJO ,quer das P.essoas .. entre as .quaes.,eram supposta
me.nte trocadas as refertdas expressões constantes· da mesma 
carta. · 

' 
Assimf diz esta supposta missiva o Seguinte:· 

' . . . . ... ·-~ . 
. . «Essa canaDha precrsa ele uma reprime.nda !l.Jara en
trar. na disciplina.»· 

.• ~ . . i . ' .. 

. São ·expressões tão grosseiras... , · · 
• • ' ( • • ' ' ' ·' ~ 1. •. • • ·' • ' • • ~ • ' • • .' .. ! ' • ; • ' ' ~ 

-:: .. O 'SR. BERNARDO MoNTEmo -·Que um homem educado não usá'. · · · · · · 
. IL. ).; .. · ·\.. ·. . . ...... :. l.' - .. 

. •. O .SR .. ·.PAU.Lo .. DE FaoNTIN•- ... ; tão improprias, que não 
s.eriam" empregadas q;uer por aquelle a quem· é. attrihuida a 
carta, .quer pela dessoa a quem 8 el1ri. dirigida, isto. ·é, o noss•o 
illustre: collega, Sr. Dr. Raul Soares. Tudô1 isto demonstra que 
ella é :.al:lsolutamente apocrypha .. · . · · · 
, .. : Não .. é, .. p·orém, isto só o. que demonstra: o facto; p·orquanto, 
ha.:elementos positivos que evidenciam que tudo' isto· era já 
planejado ha muito terripo~ e que difficilmente conseguiu sur
gir: á .luz, .procurando-se na campanha.' em que· estes meios 

·não são. o.s.'"mais dignos, o momento da chegada: do illustre 
candidato. da .. Convenção de · 8 · de julho, para: dai.:.a· á publici-

,dade.:. Para se evidenciar isto, bastaria>. citar um trecho pu
blicado no mesmo matutino ·que deu á luz :a carta. .. Esse jor
mi.l', em .s~1a ediÇão de terca'-feira, 20 de julho de· 1-921, 'decor
ridos; portanto, . quasi tres mezes, referindo..:se a: outras car
tas,) publicou o seguinte : 

·«Talvez se tenha ella extraviado, . como ' aconteceu 
····. com·",certa .ca·rta" de. que temos cónhécimento; escript,a . . . a0 . Senador Raul Soares pelo proprió ·punho do Sr: Ar~ · 

thur Berilárdes, ·na· ·qual se eX!Jan.de, em termos despre~ , 
ziveis P , até . ultraj.antes a . ·respeito do 1 Exercito e . da 

.. pessoa do · Prel"ddente da Republica.» 
' , ' ·~ : '_, ; I J ',' ' . ' ... :',: ' ' .' ... ' ' ., ' . • ~-: ' ' ' ' ., -' ~·: 

·.;., · Era; portànto; .. cousa:, conhec'idà e . a· r'esp~ito ·da .i:íu~l •. á.lén:r ; 
desta : citacão .. Jn.icial, que- data: 'de 20 ·de ,Julho do· cor:rente · 
anno; posso .tambem citar o qu.e se lê, na varia dó· Jornal do. 
Commer.cio de .17. d~. setembro ·çleste .. 1ã:nno :~·: · . · · ...... : 

· . Nesta::, •varia ·:h a uma referenc1a p_rectsa e positiVa .. á 
me~In~ .car~á. (3, •á: O,t:Itr.q que: ·se·:prete:ridi~· .fa~er; ... ·. ,., . <; .. : .. , .: ;. 
:.:; ·,Nao cansare r. o.·:Senado, lendo a vana I:J?.tegra1m~J;>.t~.: ma§' .... 

req:ueiro a V. Ex.. Sr. Preg~dent-e, que n.utortse sua pubhcaçfio 
na integra, np pé do meu dlSCur~O. ,·:: . ,, •... 1-:;., ·~: • 

, Diz a V~ri~=., . .... ·, <'., ........ ;· .. _ ;:, .•. :,,~ .• ;··~.:. : 
. , «Sabê..:'s'e O que ~SãO entre n'ós as campanhas politi

cas sobretudo as· de ;suco~sãch~. co.nd:uzindo . .-a:.~v.elremen
~,. ci.ãsA.~';to;ct~. ~.:Qt~ê.m: 41i~~r.~d~~s:?, ta,~s~:~~~es,sas·p~ara.m .. ~~ 

semp~e i lLl:m~ ~G.<?..~ .. :\19: :~!li~l9 :·.l:l.a )~:v:v~~·· t\~~xea, ,,na. .tr1b:un~. '· 
~· p~ ~f.ÍJ.pre·Ilsa, .e. .CIU.~! P'!!S§ªrª'm .~ J,la.Qlt9.§ ~orma_e-ª ;n~ª'1 
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sas occasiões. ·Ensaiam-se, porém, \).gora, na . sombra, 
outras armas quê 'não são propriamen~e ·politicas .n-em 
jórnalis~fca~; ·. m~s· 'de P.ura : e?Cploração,,. para . !3-Ir1ea~ar e 
extorqmr dmheiro .· Os francezes chamam a ISSO chan
tage, e nós ainda não 'temos na.·!ingua palavra que tra-

"•duza"com I;igoros'a exactidão o :baixo manejo mercantil 
· · ·que um· golpe· 'desse:S rêpresenta e significa. E'. o caso, · 

espalhado á surdina, de umas cartas manuscriptas,, que 
o seu possuidor assoalha serem do propr10 ,PUnho do Sr .. 
.Arthur Bernardes, o Presidente. actual de Mmas, candida
to da maioria dos Estados ao su@remo posto da Republi
ca. Essas cartas, apregoadas· pelo seu portador coino auto
graphas, e offerecidas á venda ness·~ caracter ora aos 
amigos do Sr. Bernardes. ora aos adversarias da candi-_ 
datura 'deste, puderam ser escriptas em· papel .timbrado 
do Gabinete do' Presidente de Minas e consta imitam 
muito bem a lettra do mesmo. Dizem-nus mais que .são 
cinco as missivas, dirigida:s a diversos, · tres sem impor--

. tancia; preparadas talvez SÓ para facilitar O cotejei da. let-. 
· · tra, e as duas restantes che1as de phrase:s arranjadas de 

proposito para o·.effeito;qa·.intriga; Ot!em sabe _da faci
lidade. com que s~ falsifica' uma ·escnpt.a· qua:lquer, ao 
ponto de illudir até aos peritos ót't'íciaes ..:..:.;;··e ·não pre:
cisamos-lembrar a ·esse respeito'.ó caso classico. do· famo
so graphologo :e ,authropometra Bertillon provancio 'por-~ 
.A+B que era da lavra ·de Dreyfus o D· do famoso, bor
dereau e concorrendo decisivamente' para· a·:condemnação 
'do ·pobre capitão innocente _.;_;___ deve estar. sempre ·em 
guarda ·contra a possibilidade de· uma· tal exploração. 

· As taes cartas, offerecid~s por dinheit•o a: gregos e troya
nos, e-aliás, ao• que nos informam;'recusadas::-e repellidas · 
tanto:_ pór 'uns ·como· por· ou:tros, .. são 'positivamente. apo
cryphas ,c só -provam a audacia do mystifica-d'or ·que as. 
escreveU imitando a lettra e a assig-nai:.u1·a do Presidoote ·. 
de l\Iinas. '> · 

.... 
· .. Estes e~erncntos vêm, portanto, -confirmar qu«:J, para todos 

n~s · que temos .~ f~licidade de conhec-er_ o . digno presidente de · 
Mm as Geraes e o 1llustre' Senador pelo Est.ado de Minas, Sr. 
Raul .Soares, não póde haver a mínima duv1.-Ja, de qu-e ·se trata 
de uma chantage, pomu~,.a, ~a~sif,icaç~o .. dos termos d~ · carta, .o 
modo pelo qual ella está redlgida, demonstram que nao é ma1s 
d() que um p~od:uctcr completameptie: ap~'crY;P;tro, ~não ·é mais do-

. qu~ uma chanta(Je; para a qual· nao. ha.J.UStlficaçao. e que·,tenho 

. a .certeza de 'q:ue o.s :adversarios .. leaes. dos candidatos da' Con
. venção d'e . 8: i:le. ju'nlió. riella rião pódem t-er_ participação, .não po
de~:a.ssum~r a, m_enor.J?arcella d~_respon,sabi~ida(l~, ·porque·:essa 

- campanha .deYe ser feita' em terreno -elevado·\e,·nao no.:terreno 
das~ falsificações. dé)>verdadéiro ·_ estélliOnato.' (Muito 'bem; 
mu __ ito_ ·bem.) · ··· · · ·· : · .. . ., i' · .,· 

O Moniz Sodré ;.._ Peço a palavra. . . ' ' . ' ' 

·. O Sr. Presidente- Tem a: p;lavra o Sr; Moniz:sodré •. 
,:.~!('o:-:·r·~.C"'-J!·.--~ll•"'·····.~: ..... .-:··: ... - .... · ••.• · .. ,. .• ;.,· .· .: ·.· .·: .·:···-•·;_: ·,- _ . 

. O~r. Muniz Sodré :..... Sr. President-e, eu pediria 'à V .. Ex. 
· a ·ca:p,tivan·teigentileia de m·e~:ra:zer'·'"cliega:r, ãs: mãôs ·o tele

.. !6'I'ai:nin'd .ctue a:ciilia' de' ser lido 'pêlo· óradór lirecedéiite.: . 
•,· ' :·I·,J :-•;' ·,·' • • ' • " .. ., , ' • "' •'. ·' ,f . . ~·· ;~' ', 

'.... ( 
•' 
o, 

' ,-.j 
'I 'Y: I • • ., 
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· O o:l'R. PRESIDT~NTE - Eu não posso pedir ao Sr. Senador 
Frontin para enviar a V~ Ex. o .telegramma a que se refere. 
iE' um telegramma particular. . · . 

O Sa. VEsPucro DE ABREU - Elle foi lido; pertence ao 
Senado. 

o s:a. MoNr~ SoDaÉ - • o telegrani.ina r~i Üdo . da t~ib~na, 
é um docume!lto q~e pertence ao Senado, vistó ser, parte in-
tegrante do discurso de S. Ex. , . . . ... . .. . . 
· · Em to.do . caso, devo affirmár ao Senado. que de ·fórma. al
guma yiria. discutir, perante esta. illustre. corporacão. politica,. 
a já debatida questão da carta. públicada pelo Cor:reio. da Ma
nhão, si n_ão . .fosse . forcado, neste. ,momento, a. vir. occupar. a 
attenção :dos .meus illustres collegas,. em virtude da. :primeira 
p'hrase do telegramma,.que ;,acaba, .. de ;ser. 1lido t·p~lo. me)l. emi
nente collega, repres·entante do D1str1cto Federal; n~s.ta. Casa. 
Afigurou-se-me que, :no:telegramma do~ illustre Presidente de 
Minas, existia. a expcr·essão. de que. constava a S. -Ex., seria ex.:.. 
piorado, hoje, no Senado, este caso· da carta· publicada· pelo· 
Correio da 1llanhã. Desejaria q.ue s .. ,E..~. me informasse si não 
são estes. os termos do telegrammà. · 

, '·'·•'J'-1 .. ,. 1 •_ r.; 1 , . ..., 

0 SR. PAULO :r:i:E FRONTIN- :S:ão· 
•.· O sa: MoNIZ SoDRÉ -· · Nestas condições, cabe-me o dever 
de. assegurar ao Senado que '6' illustre Pres'ideilte · de M:inas 
não tem; nem póde ~.er o ·direito ... 

' •',• !, ' . I . • ! ., ' . o Sa. VEsPucro bE ABREU ~ Muito bem· 
o· .Sa. MoN~z SoDRÉ '- . . . de acreditar -que, nesta: Casa 

exista .q'uem. faça' exploracõei!:, 'porque não ha um' só' dos re
present-antes· do povo <no Congresso que possà com· justiça· ser. 
acoimado de explorador: . · 
· · . . -. : . - .,_ . _· . :r· · ... , ·. . . - ·· 

. O.SR. P.A.uLo DE FRoNTIN- Ha; o Senador Irineu Machado 
seria capaz. de· explorar o caso. · · 

.. 0 SR· MoN~~. SoDa~ ~IS. Ex. ~esponàera a essa à~cusação. 
' · ·' · · · ·- '•·. • :- ' •.•. , · • :·· • ·• r .: .• •. , • 

O S![t. PA.u~o· DE. FRONTIN ·.:.:..... Póde responder quando qui-
zer, ·mas é a qu.em. se refere. . . . · . . 

o s~. MoNrz SoDR:ki·- Não repu'to ·o ·sr. rfineu··~i:acliàêlo 
capaz de ser explorador. . 

0 SR. PÁULO DE FRONTIN- Isto é'constan,te,'' { 
O sd;' MoNiZ' SOoaÉ :._·o· nobre Senador 'que ÚQuide' o i' acto . 

. com .s: Ex., ·mas desde·. já asseguro· ao· Senaâo que de '.aêcôrdo 
com a. asseveração _que .:fi.z .de. que. :não .reputo. capaz dé expio-

. rações a .. ne~hum dps meus colleg~J:~; julgo· uina injus~ic.a. fla
grante Jane ar.,. se ,a. pecha de e~lorador ao nobre Senador Sr· 
Irineú: ··Mac·hado. . · · • . · . · · 

• ' ~ • '• ' J •' ' l : I ·, ' . ~ I ' • • - - • \ L ' • • • • 'I •• 

0 Sa. ·PAULO DE .FRONTIN -.Na Opinião de V .. iE."t. 
' ··l· ~~· t,' .. · ..... ---·· , .. ··, ,/' ... ';~í-~. 'I'•.. ;, • 

O · SR. MoNiz SoDRÉ ~ Devo ainda· aç.centuar . aa.. :S·enado 
que. o honrado Presidente de Minas não tinha' nem· tem o di
reito. de acreditar que nesta Casa se. viesse. qualqúer.: de nós 

. fazer exploraç~p. a .r.e.speitcr .. de ux:n _q(>C4m~~ritQ .. J~arti_~.ular, es
..!ripto .ou.· não por S. 'Ex.,: porquanto o debate .. que .se travou 
nest~ re.Qin,tó, . a pr.opo~ito .das. ,carididatunâ_s:' pr~si~eric.iaes,. foi 
,collpcado ern terreno altamente elevado e patr10~1CO ••. • 

I . ',··;·. 
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() SR. 'VESPUCio DE ABREU - ·E impessoal. 
. • ' ·•· ' ,1 • 

. ::O SR. l\fnNIZ SoDRÉ - ... e int~iramente impessoal, como 
afftrmou o meu prezado collega, d1gno representante do Rio 
Grande dn Sul, revelando- sempre da parte do unico orador 
que ·tratou dessa qu'estão aqui,· o· hui:riilde Senador que ora 
occupa a attencão do 'S'enado, a proposito de evitar o terreno 
das retaliações pessoaes· · · ;' · · · · · · " , · · · 
: ·' Protesto, . Sr. Presidente, contra a . presumpcão, que julgo 
offensiva. aos melindres e quicá· a.o decoro. do· Senado,· que:~os 
membroS' desta Casa provoquem incidentes exploradores; ati
r.ando:-os em campanhas con'demnaveis de accusacões ·aleivo.:. 
sas,. porquanto·. para nos eo:frenta.rmos' em qualqu~r: debate e 
para vencermos em qualquer· terreno, não . precisamos enla..; 
mear ·a .arena ·em· que··devem contender todos os combatentes. 

' . ' '. : . . . • ·. ~- . ' . -- ' •. ' ... ·, ' . ' '~ •. ,. d ,. :. ' 

· O SR. 'VEsPuCio DE .. ABREU. -· Apoiado. · · · . . . 
~ .... · . .., ;.::':t:·;'j .:;_,:, ·- .. ::.--> . .·. ·'' 

. O SR. MoNiz SóDRÉ·.~ Ainda posso affirmar ao Senado-e 
ja aS'Ora ·o ·faço .. l:lm pouco ar,rastado ·pelo aparte· .dó honradõ 
senadorj,pelo: iD~stricto Federal. .. , · ·. .-• ' · · · 

· O SR; PAuLO 'i:>E FRoNTIN -. ·· .P~co a paiavra. 
' _. ' ... ' ' ' . ·• ~ . ' . 

O SR. MoNIZ SoDRÉ _..; . . . que S. Ex. mesmo 'não tinha ~ · 
direito de ler ao Senado este telegrai:rurià que recebeu do illus-
tre. presidente: de Minas.· · · : : · : · · '· · · · 

.. ~Houve, >da·.parte de S .. · Ex .. · poderes-para· •defendel.;.o, 
caso se désse alguma explor.acão . nest.e recinto·. E S. Ex;; 
antes ·de qualquer ~tt!tude de . qu:;tl<N,~r c!?s §~us ç:ogegas; 
antes mesmo de· uma' s6 ·palavra' do'· Sr·! Irmeu· Ma:cl:l.ado, a 
quem.$., ,Ex .. ,.julga ~ capaz.· de : .. explor:acões .:.e· ·que.nem ao 
ménos! está ;ne.ste recinto, ,S. Ex. ·iniciou .o.debate. lançando 
sôbrê' o ,illustre. presidente de éMinas esLa ~responsabilidade 
térrivel de âdmittir· existam exploraqor~!::J entre.- os roais altos 
r~pr,es~:q.tant~s da ~açij.p. . .. . .. ·. ·. .. • ··:• c , ... 
""··' Digo \:estas p'alavra:s; em .1usto . protesto; nao sõ · ·ao tele
gramma, que contem uma affirmacão' 'inteiramente irijus~ii' e 
aJt!!o~!'l:nt.~, qff:~n~iv!'l &R ~.w.~m):p.:_Cl_s desta c~sa, .dos.· repr.esen
târi:te·s· d'o povo nesta cas.a, e, portanto, de todo o . · Congresso 

· Nacional; comô ; ainda um: p'r,atestb '~··pelo ·méri.'os · urri'á · obser
vação - a de que o illustre representante· do''Districto· Fe: 
~~E;t.l p;~q H:?8U. b.en1 ,Q.o. !fi~nqatq ;que l]le foi !}enfiado; ·~ . 
. . 0 SR. .'P:AULO DE FRONTIN. · - Gomo não· foi 'V. ·Ex. ' que 
deu o. manda~p, H%~::1. •.!U~ ~P,-9Pfl1J.UO,~;t!Il . a!) ~Bas o])_s~I:\:acq,es: 

O SR .. MONIZ SoDRÉ -. ·Não seLse incomrnodam ou não as · 
m.irilias 'ôbsêi:Y.aõõês ·a :s:·'Ex~.--·neJ.n 'ténhó:;o·propóáito · dé ·· incoro...; 
ln'd~#J:!··Q.~!·~I,.':"~.'.:'~~.·(''•I.:· .-.. :.~~ ..... ' .. ~ J~-·.·: ~ :>_· ~- .-.-.~'·:·~·t!.·:·.~.·:.~ · .. ~~~·.::·_:·.~·-A~···.: 
.. · ·, '!:~ m.~u·prl)P,PSl to. ·.é. :affi:t:In.!!of. ao S,~na.d.o. que . S .. :Jl:x .. u~~ra:
P.àS!?()U1 PS!'OJtmtte.s 'cl!'lSS:e )Tian,(l~~(),:. :Jl: ·.1Sf?P,. Se pr_q~a ,ÇOJ,l'l.'Çl JI.O;::- /.r 
·cúmento I que' s·;· 'Ex. tem··. ~m ·rnao~ ~Ji.orquanto' ·.,q,''A~leg:r,am~a· . 
diz: ·<&eco ao prezado am1go que me defenda· ·da. 'exploracao 
que consta: será' f~ita "ÍW Seriado»·. ~t·· ·1: ' • ; · • • · '., ·'o: -··' ·. • 

· .. Pergunto, ao ,tllustre. Sena.dor Paulo. de Frontm:: .. qual fo1 
a: ;e:X::Pl,o:r:!icãq';qu~ sE(f~~-;; ~· >·,. . .:;:,.,I, , .· · .• : :·~.: , .. >. .. . , 
·-.\",t •,, ·~··~·~I '-•• ••. • •. ~1 , .. , · , , , 

O •. SRJ. PAULO DE FRONTIN -Eu responderei.· 
~ • • --:... , ' .• , ', , ' _, ~" ' • , .... - ~, • ' ' '" " f ' '- • I ,' I -" ' I • ' . ' 

:P 'SR~· ~P.NI~ .§o~1'\É' -· · .. ·~a~ 'i~~o ·é 'uma que~tão ·<N,e pouc'q 
s~ ~e.· çlá, 'po~S:I,u.an~p ~ll3:.·~,6.'.~nf~r.;l'~~~~ ~~·· .em!n~nte Sen~do.r 
e· ao '.tseu·• d1gno · commlttente·. O. meu· mtmto' é' .acceut!J.a:r: pe-.:: 

' ~:t'."t!_il_ll .~!."H ·•} ;,\l:',ô'.'·':·t.-, ·, ~-' l'.,·!,.t ;-~-- •,)1,\.:, L' l~1·1 ~ ,·, UJ ..... ,,-•.\p• 

'/ ' 
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~31p,te .o . .Senado . e. a_ssegurar ti. Nacãd de que é profundamente 
ll?JUSta a su~pos1cao contida no telegramma do illustre pre
Sidente de Mml;ts, de que lhe constava se . fizessem no Senado 
e:x:plo:z;acões sobre o caso, pois .no Senado . não existem e:x:plo.:. 
radores\1 • • • • • • · • · • · · · 

' ... :.·,. •,"' ••• • • • J • • 

. ·• · .Q_ lSft· Cu~HA IJ;>:rr.onosA. - O · Sr. president.e de Minas nã.o 
affm;nou cousa alguma; d1sse ,que. constava. · · ' ··.' · ··· · 

· ,(~-ê~: MoNiz· So.Q~- Era o .que eu tinha a. dizer. (Muito 
bern; rnutto bern.) . . . . · · · 

;,·t-,: .. .. ~.-... -.~-'~ ••,•í'' . . > . . 

· .P Sr. ~à.'9-19 de Fron~i.n T) -.~r. Présidente; o telegramnia 
q_l,l~. ~ca~,o de., l~r· é .P;reciso. Diz ·elle: "Consta-me'~. ·Não affir.::. 
1!1-;a· •.. _8-:- ;mx:··:, · <? ·l,'r~sidente de )\~i::Q.as,: teve' ·not!cia "'do fac~o 
e· ~;ransmütiu-o .·ao meu· conhec1mento. · ·.. ··· ·, · ' ·· • · ··· 
···:.!.: \"·.•.r i~--~~ : -J•····, -·- -· • · - ' . • .. 

· .o Sn. MONiz.SoDRÉ -·. Não'pude lêr o telegramma, apezar 
--de· msistenteinente:--.o~'edir. ·Mesnío a's.~'ini, 1ião··atfirmei ·cousa 
qúe·~eue niio•'coritivesise-:-·.·' .. ····:··•·1' . ,,,,,,.v,· :·: ... :-.· ,·; ·.:·:;: .:•-> ......• , · 

' ··._'-· -<· : . .-.:.: ·' '\;.._· \- : ;_-.1 ......... _.·--· .. •· . . ' . •', . . ·. . ' .. 
/ ·-. 0:·S,Fi.'. PAÚ:cio- :DE F.RONTIN·,:_.Diz o.Presidente.(],~ Minas': 

· · "C~ri.:Stà:!::í:ne"'~ '·E' assim, :não attribüe · .à · nin.:,oüem' 'O facto•. · 
.. Lii;riit911::s:e'·!'-:. jr.l~nj''sé' dirigir; ~:n'~EM.lui4o-riie .d~quillo. de: que_ 

.· t~v.;e',>çontj:~Çl:g;tep.tg;···g· I).i:JJ:!re. ~en:,'Ldot·,p~~a ~a.J::iia;, ~poréip..: eP;:- · 

. 

· tende,tque :nao haveri·a··-run:guem :.capaz. dessas exploraçoes a 
c:t!i'e';:a:rlu!l.e ''<f't._eWg.r.:~fQm.~;'u.]]~'F~sppgdi' t~xtu~I.m.el:):t.e·.:- ):1!1, )~: 

,·Citet~o;mb:me: do·•-represen:tante a que·~:m.e· referi. ,.S. E:x: .. -nao 
es~: ;presente;· mas: po~erá?Iêr' no' Diariii' do · 'Corigressó. :o .me.u 

·. d~sê,lJ.rsi:i"~::··qepo~s·''perísã:t:s:o'ip.~);hcl?-ito ~l?~m· e:q.ten:~er; · · · .· · .
.. ,· •• ~r:r,e-:p.ho rot;:du~eit.o' ~·e Julg~: ·g:g~~:),l:lª'J.~: .q1,1,em, )~xplor;~ .ess~ 
carta~.~·por-que ~a.·~questao· dos 'funcclonarloc:·· publicas· foi.· aqUI 
e~plpradâ;!. e--: até ''hoj'e .~J:iã'o' ''foi'·)Sub'li~ádo · 'p.o'' D'ia:rjó. do (Jorj,:... 
gre:!)~Q"o-··· parecer· dó ··Sr. · .. :Arthúr ··Béi'í:í:árdés''·qU,e,~serViu de :bas:e 
. a to~a~.-:~~ ~accúsações ,, a.qul f.eitas: "Dés&a:·ror:rria;:·deVid<( ;i.' .ri_ão 
.pubhcaçao desse parecer, não· pude .. até .este ·momento: respon:;. 
der ao· discurso . dO .Senador -ru>lo Dic::tricto·. Federal:•: 't: ~ ·· 

. \-~~:·é. c;"< téré~~mma.;· .no'' seü' s_ég'íFnü~í?to;· ;pão ;~Iz -~~atiY?-~Iilnte 
· · que- .eu . deva.:.fazer· ISSO . ou a:quillo:.'c:·l\fas ~·mesmo· que· dissesse 

téiil:iô;<) D'ás'tânt.e'' cri te rio :. e '·como.' rião .<•sbU: 'á.os'ô1:ritanú~iit~·::d:el '\. 
- ~~gg~p.t:ê.'.âiFêR ..• I{r'esid'epte 'cte~;~in~s.~per.ae.~;~:ra~,i_if o'.@~' ~ttt~P.-: 
. oesse,.o, 'ÇJ_ue .·ulgasse•.convemente·:·.--' "Y:, ···~L"· · · , .. ··· · 

\.:r:..~·- ... \ê~'~-;·~~.·:>; .. ~:.",·~0 ;··:r~.: ';,_ .. J '.'; ... '"' .... =.· .,·:.,.- ·~. -. ·. , -.... • • • 

1 • O ~R; MoN.rziS_o.tn~.~· _:::_;.y.··~. )l~C). .p,o,CI..eria J-q.lgar; · PQ!S · 
era man:data:rio ·· """''·· ' ' -t. '· ·· ··•· ·· · .. · · · • • 

· .. ,.tr;rt~-~;,i(l.f:":•.:"-~ ·:r.:->:.:···_::--·;-.~:···.·,._. · _·_.,-;:_------ ... ;;., ~·- .· ~ ·-::,. ·- ''-·." • . . 
O· SR'. -PAULo DÉ .Jl.:ROl>rTIN -'-. Nao. sou mandatar1o. . 

·':·.·-+· ~..,_,1;,-':''r~l"<.-.l::-1.1,. ."·\'"····----~ ~-~~ .• _ .. -•~;-·_:-_~ :.~.-~ ~ '-.- .. •, ' ' .... ;_. ' o,'('(-:,--~ ; 

ó sil. ·.MONIZ. SO'DRÉ -~ Pe~dffi,q ; "y;· Ex .. ,é-11m' P.roc:u;r::~gor. 
·: ·· _ ··,--:. . ... :.·~,~c-.. ,, .. ,," .... 4~····-~-· .. -... ··1!' •:4··-~-_..-~~~~·; ..;.·Y· .... ,..~-~-t '·· ····-~·~ .. - ·' ·· - ~-

· · O SR; 'Psur,·o' b.E FRON'l'IN· _;_ Nao recebi .esse teleg:ramma 
·,com: ca:r.acter~ de· ... uma,;procuracão,:-p.~m o; 'Presid~'!l~é ~~~Min~s 

.· ·· ó'diâ. ,rtõm'éar·'urrl':'. roélirádor:~·.'S ,,)lJ~::l:'dir,igiu'f~El'~asmim~!_um::: 
. ~à:mênte\êomô amifo:'e: 'êbmo' •conbece.dor:_que~~sdu':d.ésses 'faétos, 

· · dé':'fia'P1.m1iitd· têm})o,·~':P'edí:iid<):~~.: t~x~p_alwent~;('·o ·. seguinte'•: 

,I 

· '');tôgo :especial obse•quip de'~~~. !TRP.l~.cl~Ot,'t!!-. F~SPR~~a: ,d~~piasya
ran.do a;cfarça. e lembrando~· <SI' \ass1m, p · entend~r; qu~. a C}O!P.-Pt'a 
· çl~)2J_ ·. 1g~_J_9,~ a'C.l:1-;t;tt:,t;,_nél9S·I;J_9i::-O_,ffher,~_tcidflotf.e_. ··•• .(J~e:_···,p_ -~~;·::~',';~~J?~!lu:~~~~ 
·.por,·.se~;.';pro uc o,: e- .. uma··.C.J~7't.~e~,~·~· , .. ,-:: :. · ·· · · .· · · 
._'··~~·-··"-:-1~·~t!_·.:· _ _.·;<-.'L~---; :1~.•·--.~~;>· r,<·:···;_\r~ ... _: ....... <·:.: ,:. 1 ~:.:.·~(.:./i",t.·:. :·-·· \ ... · 

. · -E.uo · ciUe ·s·/·Ex': :diz e -fOi o q_u~ e:u.,fp: ~ .< 
, ., . . ~ ·t·t.;:- _:':, {~",;;;.' ··.- . ·I . .... t .•·:• ·' . 

. . . . ,/ . . . , I ~ . , 

' .. (") Este discu~s-~·nãÔ 1 foi rev~stp:·pelO:.'Ç)r.áq()~.: · · 
,.. ; ,' •_,;\~l!-'•."1·1'~):,: /.,_J•;,-, ·~·-•• r:· : · . · · · .... ·. 

. ...__ ~ ._ .. ·. ....::.. ·,,' " ! 
' 

f ., ' -·· :~ I·.· .·-·· ·' ,' .... '• ,- ' 

·,'1 
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AN'NAES 1>0 Sll!NADO 

' 
O SR. MoNIZ SoDRÉ ....:.. Não apoiado, porque V. Ex. nãv 

cst.á dando resposta a ninguem. ·· · · · · 
, O SR .. PAuLo DE FRONTIN- Já tive occasião, de demons.:. ·. 

trar que esta · chantage rrão ·teve .origem agora, qúe ella .foi, 
• 'POr assim Jizer, · i-niciada em 2-D dê junho. Muitas pessOas 

disso tiveram conhecimento, . 'entre.·. ellas o . nosso ... Vice-Pre-
sidente, Sr. Antonio Azeredo: . , · · · 

o Sa. EuzF.Bro ·<DE· ANDRADE - O facto jlá. foi divulgado. 
, o . sn. PAuLo DE FaoNm~/ .:....... o facto foi divulgaqo, .. não · 
'só pelo pr,()p!'io matutino que p:ublicou o (âe simile da·. carta,· 
'COmo aindà pelo 1ornal'do .Commercio que•. desceu até...a de..; 
talhes, e posso affirrrú:ir: que :·se trata de cinco .. cartas, .tre~"'"· de . 
-pouco valor e. duas de certa· irrrportancia, pelo modo -por que 
estão escriptas. · · ·. ·. · . . · .. · · ·. • · · ·.. . : . . . 

Não se ,trata,. portanto, ct.e uma qu(1stão. àbsoiutament~ des- · .· 
ccnhecida ;··· della ·eu . p'óderia ·tratar desde , que. :v.eiu -·a· publico, . 
quer tivesse· recebido o telegramma do :P.r:esi'dente do Estado 
de Minas; quer nã~. l\;1;inha ?.ttitudeindqpe_ndia desse. telegram:-

. ma, que apenas; :h:-para ~ff~r~~ d.e. um.m:odo.;b_em~claro; e :po.:-
. sitivo ·o d!3sme~tldg f()rmai;:f~Ito-por. _S.: E~ . .:.:a· carta ~~o·crypll.~' 
que· lhe. e' ·~ttr1bmda ,-e ,'q'\le;':' s:e. é. perfeitamente ;Jalt~1f1cada· no· .. · 
ponto .'de· '':Is ta .• gráp}?.wp, . o .. ,fQ_l. d~~ ~ril :ps>do. grosst;~Ir.~; \quanto · . 
as .expressoes to~nand()\façi! a yep:f1ca_ç.t\oí,~~,,sua .. falsldade .,. : · ·. · · 

· ··Era exilct3;~ent~,.P.~r~. ,1~~0 · qu,e eu q':le:1a ch11mar ,a· attep.~ . 
ção do Senado.· Quanto. ao, ma1s .V ::Ex. (dmgmdo~se aoSr.· Mo-· · ,_ . 
niz So_dré) ·.•r~~· IriM '; errí'. :se.':di,d~i(ª:miiri;: Jle~etran~o ;num_.:-ter.-
reno -Impr.opri(), · ·porque. , term.me1. , o,·. meu ; .. dlsour.so ·· .. declarando 

. que 'nãcí . achày,â;~igno:Ci);l~e 'qs,· .. ~dvensari(l~p_tidessem: se·.collocar · 
-em 1,ün plano .,qp:e.:~bs~o~u~;:tmez:ttei não ;é aqu·~ne ei? que. ·Se 'de_.·. 
v.em' p~eit~!W:·.as qu~sto~!!:.:rel_~~Ivas1 a futuras-.candldaturas. pre .. -: 
Sl(leno1aes. . . . ;· · .. .• ', · · , · · · · 

.- .. ~: ,•, -'\.· . ., .. · __ - ,,_ .... -. /.- ··-S.:.. :·- __ ·,'··.·-~- .·<--\ -- ·--.- . 
. O.SR. VESPUCIO PE.ABREU:-7--:--.De intáiro:accôrdo com' .. V;·Ex/ : ·. , 

! ' - .• : • • ·-.,, ~ ~··~: (''-''· •.'1,. __ -·~' f •.• :.~'-'-'·· ,1\:.' ": ... '· ..... ·'" ":,·._. • ... ~. :' • . ·-· '' -~- .. o._· 

·. o ·sa. ,?Am;.p .D.E.::FRQNT~ .. :~.,Log(),::'~ã6 ,havil!-''faz.ão ·para. · 
que o nob:re Senador. pela Babia.:se,.estomagasse:•Sl ass:tm;fosse' . 

,. 

• 1!- iníp~*-~!l.':.tE_l~ia:;,:m.a:~s-.:24 ,ho~as/.par_a-. ~ratar .. ·do-. casq; :.~ C()!_rio · · 
.Já se vG no·.Olmparctal de.hoJ.e;.~:fazendo.algumas·accusaçoes · 
inj,ust3;s ou c se requeres~e uma:~córlVoc.ação,.c!,o;.CLuliMilitar, com r. / 
o ·IDtUito de ·se fazer exploraçoes.em "L'elaçao a .e~a:.cada .. que · 
nã~ é .verdade ir !I,, que é J.lm .•Proq)lcto··1e; qha.ntag~; ap o·c:r.ypll.a e 
CUJOS termos mostram·que .~.quem a 'faJsificou:nem :siquer sa
be falsif!,qtH',;, ,, .. : i : :· :: • '/:· ,:/<··;.i~ .. ·.·· .. ', '.>;::: . ·. ·. · ~ · ~ · l 

' .': 1 

· Era':o que:·tinha a dizer,~· '(Muitó brmi;.:-muitoc,bem.:) . . · ·· 
. . -.:;,.t ';., :_. -.·. -:: ... ':.-·:··~;·,~;~---... ~4-·-·--i",.>:_.'~:.~:.-: .. -<:.--:·_;:·.=-.:::·:: .. :_ ': .. ~·.:.~--:,_?.;~:,:.·-.:·· ·:>~_--._ '' ~ .--· ' ,! 

·o Sr.· ve·spució ·.Cie· .Àbriê·ii··':<:~f~~.Nada!~terrios ·. qtÍe> vêr, · · ,, 
. ·Sr. Presidente,, quànto :ao:.t>'onto~-de .vista":"üa'J'véracidàde· ou.·.não · 

veracidade:' da· ·carta~ :que:'acaba>cté'?sei<:lida :pêlo-.illust~e: re-. · 
· presentante do -·Distr.icto' Federâl·:· ~;·:·'.~ ·'. '·· · : ;.- · ·< : 't ·-: •• , -· • 

.. _o: f5a.)vr.9~~~;':ê~D.R~:·.~. ,;~p.gi~~6; ,: · ·. :: ·: /, . · :J· ···:~ · ::< · '. · · · 

.. ·0 .·~R,, ~~SP.'(JCI() :.DE·.~R~.t:J:;::·'·.·::A nossa· 1JresE)p.Óa•.nêsta.: tr!~. ~ • .... • 
huna, sigJ:lrhca ·apenas . qpe.,;ach!l,mos,:_-_pelo ::)me~os: de~r~spet- . c.. 
toso,: pa_ra ·O Senado, . e . cl~ }llg;Jima.i :f(j;r:,rna::·.para ·com QS.. ülu~~rea. 
representantes que ·teem assento. nesta: ... casa'. ··:. · · · · 

_.. --, ' .· '· '. _;·.:··::~.·::,._": .. ".i.~.:···:-~ -· . -·' .. 
. ~ * ~ ~ste d,~!;~l;l:rso. Il.ão f.<?.~.-~:e.v.isto.: ji~lo. 9ra:dor'.~: . ,.. " .. ~· 

. .· ' \ . ,, . .: .. :. ' ~. '!?~:.' ' ...• ' '·. . : ..•.......•. ··, 
' ' •' ', :,.. .. ::: • ' ', ,.-· ,. ,_,;'"•, ,' • I•' . ' '• I, 

. 
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O· Sn. PAt:Tr.o DE· FRONTIN - V. V. EEx. são muito susce-. 
ptiv.eis ... 

• . O Sn. VESPUCIO DE ABREU - ... fazer-se crl?.r que se ia 
explorar aqui uma questão dessa natureza sem que houvesse 
um precedente· qua!<qúor partido da nossa parte, que pudesse 
autorizar semelhante suspeição. · . 

Sr; · Presidente, a questão de que se occupa a carta ou 
pretensa· carta, não. se refere a· assumpto em debate no Se
nado, .não se refere a attitude de qualquer dos membros do 
Senado Brasileiro. Portanto, como se póde considerar que 
uma carta dessa natureza possa vir a ser explorada aqui no 
Senado Federal ? E ·como se póde .lançar ao Senado a sus
peita antes que qualquer Senador tenha proferido uma phrase 
qualquer que pudesse ser considerada como susceptível de 
explorações des.sa natureza ? . . . . .. 

. Pe:Jtso quç não estava no espírito de nenhum 'dos nossos 
collegas trazer· para aqui. o assumpto dessa carta ... 

Penso que nenhum ·dos que estão filiados á corrente 
.politica:: denominada 'dos alliados deu motivo a· justificar 3 · 
suspeição de semelhante .acto. Temos tratado,· aqui, do as
sumpto sob um ponto de vista ·muito elevado. ·Nunca tra
tamos da pessôa· 'do candidato a ou do candidato b. 

Portanto, Sr. Presidente, nos· julgamos credores de mais · 
respeito·, por parte. dos nossos adversarias, de maior conside
ração:· diante ·da attitude que temós mântido aqui sernpré digna. 
e· correct.a conforme ·o ·mandato_ 11ue nos confiaram.· Este 
protesto é que eu não queria deixar de fazer. (Mttito bem ; 
muito :bem.) · 

ORDEM DO DIA 

\ ' . 
Votacão. em discussão unica, do parecer . da 'Commi~;sã.o 

de .Marinha e _Gnerra n. 305, de Hl21. opinando que seJa in
.defcrido· 10 requerimento em crue D. •Maria Izahel Machado 0 

· viúva do maior reformado Manoel ·Joaquim. do Nascimant.o 
. Machado, ped:e ·melhoria· da pensão que actualmente · pe'r- . 
-- cebe;·' ' . . . . . 

· . Approvado . 

. Votação, em 2" 'discussão, da proposição da Camara nos 
. DepÜtadOs n. 60. de 1921. cru e abre. pelo Ministerio ·da Fa

·.· . zenda. um .credito de 24:338$666. para pag-amento de gTatifi
. cações· a funccionarios do Tribunal<~de Contas por serviços ex-
. traordinarios. . . · · : · · . 

· .Amírovada. ·· . - · · 
.•.. O sr; Lopes· GcmÇalves. (pela ordern) - Sr:· Presidente, 

.peço" à V. Ex. 'que. ·consulte· o Senado sobre. si concerl.e- dis
penE:a de interstício par~ qu~ . a PT'Oposicã_o _que acaba de . ser 
votada entre na ordemAo dia de amanha .. 

• · ...... ·. Consulta·~o o Seriado,' é apJ?rovado o requerimento. 

-, ·Votação. em 2" disctíssão. da proposicão da Camara d,s 
' Deputado~ n: 72, de. 1921,. declarnl)do relevada a orescriocão 

em 'que incorreu. o direito de. D. Belmira Aur<?_ra Ferraz Ca.~
deal. .nara·. poder receher a ~1fferença rle · pensao dn "!lnntepro 
deixada 1por seu pae ·Dr .• Toao Borges -Ferraz, no· pcrrodo quf~. 
menciona. · 

.. · · Approvada. 
'. ,· 

' ·/ ~', 
,j .' ,'';. , •• • 

•'. . . ' 

,, 
i ,.' " 

. ""· /' 
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Votação, em 2" discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 73, de 1921, que abre, pelo Ministerio da·Justiça 
o Nogocios Interiores, um credito de 19:892$010, para paga
mentó das clespczas effectuadas com os funeraes do Dr. 

·Delfim Moreira, \'ice:..Prcsidentc da Hepublica; · · · ' 
' · · ' · Approvada. · ' . · . 

Votação, e~ 2" discussão, do proJec~o do Se;tad<? n. 13, 
de 1921; determmando ·que as varas cr1mmaes da JUS_tiça local 
do Districto Federal passem a ·constituir,· para todos· os efff.'i-

. tos, ·uma unica. entrancia. · · ·· · .-.. ·' ' 
.l).pprovada. 
E' igÚ[Ilment_e apprová9a a seg·uinte 

' 

EMENDA 
Ao art. 1o: 

«Paragrapho unico. Em caso de vaga de uma dessas va
·ras, qualquer' dos juizes 'criminaes poderá pedir a sua remo-
c.ãb P.ara · ~lle, de!ftr'a do iJrazode cinco dias~» · · · · . ' . ' .. 

O Sr. Eusellio de Andrade (pela or:dem) .- Peço a V. Ex. 
que consulte' ô';s·cnado 'sobre si concede dispensa de intersticio 
~~~·~ â 'projJ~s'iÇ~C? · n. 53 constar ela: ordei11. do dia' ·,de ~!Íl~Il.ll~· 
· · "Consultado o Senado, é concedida a drspensa p~d1da.- · 
. · V~.t~Çã:o; ~m cÜsc1~~são unica, · da emenda da Ca~~ra dos 
Deputados· ao projecto· do· Senadó n: 24;' de ·1921, ·autorizando 
a Sociedade da Cru7. Vermelha Brasileira a .se utilizar·' dei ;ter..: 
reno em que se acha cm co11strucção o edifício da sua sé de. 

ApproYada; vae á Gommissão de Hedacção. 

AUXILIO . i.. POLICLINICA DO RIO DE J' ANEIRO 
:· !\, !'' . ' ' - ' . ' 

' -
. 3". discussão do projecto do Senado n. 28 .. r.le 1921, auto-· 

rizando· 'o'''Pr.esidente·-~a: ~epuhliea, a a}:Jrir, pelo. Ministedo ·da 
·Justiçá' e' N'égi:lcios Interiores,· 'o credito' de 300:000$, i)'áfa"a~:.:, 
xiliar a construcção de mais um pavimento no edificio'' da· 
séde da Policlinica do Rio .. de Janeiro. .. · ,. · '· · 

· Apm·ovado; v~ e· ·.á ,Commissão ,de Hedacção. 
, • r , 

DIJ;I,F.ITO A QUOTAS, I!'jT.EGRAES DE MONTEPIO 
·-· . -

'U' 

Discussão unica do véto do Prefeito n. 41, de 1921, á re
::;oluc.ão do Conselho Municipal que reconhece a D: :Adelina da 
Concei!)ão Me~q_uita, viuva do contribuinte :do montepio · mu
n'iei'IJal Dr. Antonio Alves dé Mescii;íifa <Júnior. ·o· direito de 
p'er6e)'ler· ::i.s ·qiiotâS' h1tég1;aês· dà ·respectiva. pensão. · · · 
': TtejdUido:' vric' ser dci\'olvido ao Sr. Prefeito'. I 

. • . . ' . "! ' ' ' . : ' •; •• 

CONCESS.~O. DE UMÃ LOTERIA MUNICIPAL 
·. . . . . . . ''' ' . .. ' ' :· . ' . ~ . 

··Discussão unica do véto do Prefeito n. 48, de 1.920, á re
solução do • Conselho· •'MU.rifeipal, · concedendo à''Jbaquifu d~ 
Costd'Montenegrn, ou ~!J1preza:qu~ organizar, o ·ctireitó··ae ·e*'..,. 
trahir. l'oterias· no D'ístricto Federal. " . · :' .• ., "' 1~' '· • .. 

Apr)rovado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 
' "fi'.'.-'. 

I 
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SESS.:(o DE: _10 DE OUTUBRO DE 192:1. 

llEVERS;\O DE PE~SÃO DE MEIO SOLDO . . 

2• discussão do projecto do Senado n. 2, de 1916, man
·dand~ reverter a favor de D. Maria Josí' de Oliveira e outra, 

··0· meto soldo quP. c:ua· mãe 'recebia, deixado por seu irmão, o 
-~.li'eres Antonio \Vandcrley de Oliveira Travasses, m.;rto em. 
Canudos. · · 
' Approvado . 

. 'I!> 

· VE~CIMENTOS DE FUNCCIONARIOS DA POLICIA 

2" discussão do projecto do Senado n. 26, de 1919, fixando 
o.s vencimentos do administrador do Deposito de Pre.::os da 
Repartição Central de Policia 'eín 4 :SOO$, annuae'3. divii:lidos 
e~ dous terços de ordenado e um terço ?e gratificação. 
· · Approvado. 

VA..l'{'l'AGENS A .CIVIS QUE FIZERAM A CAMPANHA DO PARAGUAY , . . ' 

· ·. 2" discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 41, de 1918, ·estendendo aos empregados civis· que presta:.;.. 
ram ·serviços· na· campanha· do Paraguay, junto· das repartf
Çõés militnres, :is vantagens do art. fo da lei n:. 1.867, de 1907. 

Eiice'rrada: · · · · · · · 

O Sr. Presiden~e - · Não havendo mais numer.o no re
cinto, VOU mandâr proceder Ú chamada. 

· Procedendo-se á chamada, verifiCa-se a ausencia dos Srs. 
II1~io qô ~rasil, .Abdia~ Neve~, João Lyra e Venanci_o Nei.V,~ ( 4). 

~ • ' . . . I 

· O ·sr. Presidente - Resp_qnderam á chamada ape~as 31 
Srs. ··senadores·. :Não h a numero; fica adiada a votação. · . . . ' ' ' '.. . . ~ 

r ... ICE~ÇA AO SR. ACCACIO GOULART 

2• discussão da proposição da C amara · dos· Deputados \ 
n. 50, de 19:l3, concedendo a .t\ccacio Pegado Goulart, escri
pturario de 1" classe da :Estrà-ãã' ae .Ferro Central do .Brasil, 
seis mezel> qe )ipen9.~. P.~r:-~ tra.tan;~en,t.o 4~ S\1-M_c:le. 

Encerratla ·e· adiada a votação·.· ·: · · · · · · 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão . 

De-signo para ordem do dia da seguinte: 
~·o:ta_r;,ãç, em. 2~' sü's~us~ão,"• c{a; prop~~.ição d\). c_~lp~).'a .d.ç~ 

,Deputados n. 41, .de ~918, estendendo \lOS empregl:!-.dq~ _civis 
que pr,estaram serviços na· campanha elo l?,arag,u,ay;. J~:g:to .<tas 
'repartições militares, as vantagens do art . .'fo.· da 'lei .n. L 86!7, 
de _1907. (com rirhcnda ·da CorYJ,missão de 111arinh.iz e (]ue'f!_a' -~ 
_parecer da de Finanças, n. 309, de ~921); ·· · ·· 

Vota.r;ão, em ,2n discuss~o, qa proposição _da C~mar~ dç_;; 
·D~putado.s · n. ·59, qe 1913, concéden.dó ·.a· A..ccac10 · p_egado Gou::
lart, .escr1ptu~apo de f~ .classe· da -;Estrad~ · d.~ Ferr,ç Central ?.c? 
Bra$Il, se1s' m(-)~es ~e. heel).ç:a, _vara tr.~t:;tmento tie ~u:ude. (c()'!ft 
parecer :ontrarw da OommtSSao de Ftnan~aftrl:.· §!9• df. ~.~~n:~ 
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3a discussão, da proposição da Camara dos Deputado~ 
n. 60, de 1921. que abre, pelo Ministerio da Fazenda, um cre
dito de 24:338$666, para pagamento de gratificações a fun· 
ccionarios do 'l'ribunal de Contas, por serviços . extraordina· 
rios (com pa't'ece1· favoravel da Commissão de Finanças, n. 812, 
de 192-1); 

3a discussão do projecto do Senado n: 13, de 192.~ deter
minando- que as varas criminaes ela justiça local do Úistricto 
Federal passem a constituir, para todos os effeitos, uma unica 
entrancia (com 1Ja?'ecer {avo1•avel da Comrnissão de lttstiça e 
Legislação, o{{erecendu emenda, n; 31 S, de 192·1}; 

·Discussão unico do véto do' Prefeito n. 3, de 1:921, á reso
lução do Conselho Municipal; relevando a prescripçuo . em que 
incorreu o admin1st.raclor do Entreposto· de S. Diogo, Luiz 
Babo, para o fim de receber a differença de vencimentos a que 
tem direito, no período que menciona (com parece·r {avoravel 
da Commisslió de Constituição, n. 29.1, de 1921); 

Discussão unica do véto do Prefeito n. 35, de 1021. á reso
lnção do Consfllho Municipal, regulando a promoção do pessoal 
technico da. Directoria Geral de Obras .e Viação,. observado. o 
arf .. 70 do decreto n. 739, de outubro de 1919 (com pare,eer 
cont1'a?'io r.la Commissãn de Constitw'ção, n. 300, de 1921) ;· 

Discussão unica rlo w!to do Prefeito n. 45, de 192.1,. á re
solução do Conselho Mnnicipal que autoriza a nomeação de 
profl?ssores primarias dos act.uaes elementares (com parece!' 
favm·avel da Commis,~ão de Constituição, n. 281, de ·f92.f) ; 

Discussão unica do vê to do Prefeito n. · 51, dé 1920~ á re
solução do Con~elho Mnnicinal que manda contar a D. • Riti
nha ·Regina Moreira de Sá. ad.innta de 111 classe. o ,tempo de 
servico cm e menciona (com, pa1·ecer contrario da Commissõ.,a 
de Constituiç<io e Dipl(lmacia, n. 657, de 1921) • 

LevP.nta-se a sessão ás 15 horas., 

1165 SE.StSA.O, EM 11 DE OUTUBRO DE 192f 

iPRESIDENCIA IDO SR. /1., AZEREDO, VICE-PRESIDE'NTE 

A's :1.3 112 horas. abre-se a sessão, a que. concorrem os 
Srs. A. Azevedo, Cunha Pedrosa. Abdias Neves. Hermenegildo 
de Moraes, Mendonça Martins; Alexandrino dif Alencar. Lopes 
Gonçalves. Lanro ~odré, Justo Chermont. Indio do B:r:asil, José 
Euzebio; Costa Rodrigues, João Thomé, iBenjamiri Barroso, 
Francisco Sá, Eloy de Souza.· João Lyra. Antonio Massa. Ve
nancio Neiva .. Rosa e Silva; Ensebio de Andrade, •Siqueira de 
MeneZJes. Ant.onio 1\foniz. Moniz Sodré. Bernardino Monteiro, 
Jeronymo Mrmt.eiro. Marcilio de ,Lacerda; MiQ'\Jel de, Carvalho, 
Paulo de Frontin, :~'àmpaio Corrêa. Irineu M-achado. Bernard·O 
Monteiro. Alfredo Ellis. Alvaro de Carvalho .. José. MJJrtinho, 
Ped,..o .Celestmo. Carlos Cavalcanti, 0-eneroso Marcrues. Laura 
MüUer. Yidal Ramos, Felippe Schrriidt, Garlos Barbosa .e Ves-
pucio dJ. :Abreu ( 43), · · · • · 
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Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Sil
verio Nery, . Gódofredo, V.ianna, Felix Pacheco, . Antonino 
Freire, 'fobias· :Monteiro, C'arneiro da Cunha, Manoel Borba, 

. Ara:wo Góes, Oliveira Valladão, Gonçalo Rollemberg, Ruy Bar
bosa, Nilo Peçanha, Modesto Leal, R~~tul Soares, Francisco 

. SallE'~, Adolpho Gordo, Ramos Caiado, Xavier da 1Silva o Soares 
dos Santos (19). 

E' lida, posta em discussão e, sem reclamação,, approvada 
a acta da sessão anterior. ' 

O Sr. i 0 Secretario declara que não ha expediente . 

. O Sr • .2° Secretario procede á leitura, dos ses·u.intes ' 

, PARECERES 

N. 324 ......, 1921 
. 

R.edac.ção f'inal do projecto do !Senado n. 28, de ..f9U, que abre. 
pelo· Ministm·io da Justir;a e Neuocios Interiores, um cre.: 

, dito de 300:000$, para auxiliar a construcção de mais um 
pavimento no edi{icio da Policlinica do Rio de Janei~o, na · 
avenida Rio Branco. · ... ~ 

O Congr~sso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica autorizado o Presidente da Republica 
a abrir,. pelo Ministerio .. da Justiça e. Negocios Interiores, o 
credito de 300 :000$, para auxiliar a Policlínica do Rio de 
Janeiro a construir mais um pavimento no edificio de sua 
séde na avenidâ Rio Branco; revogadas as disposições em 
contrafi.J. , 

.... Sala da Commissã.o. de Redacção, 10 de outubro de 192,1. 
- Venancio Neiva,. Presidente interino. - Vidal Ramos, Re
lator. 

Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão ses·uinte, 
depois de publicada n'o Dia1•io do Congresso. 

N. 325- 1921 

Redacção final do projecto. do Senado n. 67, de 49;20, emen
dado pela Gamara dos Deputados, autorizando a Socie
dade da Cruz Vermelha Brasileú•a a utiliza1·-se como me
lhor lhe convier 'âo terreno que lhe foi doado para con
struir ()_, e,dificio. d.estinado á. stta séde 

O Congresso Nacional decreta: 

. ,Ar.tig<l. unico.' Fica. a Sociedade da· Cruz Vermelha ·Brasi~ 
leira autorizada a se utilizar, como melhor lh{;l convenha, de 
parte d" terreno qu·e lhe foi doado e onde se acha em con
.struocão o seu edificio definitivo, applicando a renda, que 
a~bi provie~, .IJ.a manu~n* do H96P!tal~ da. Escola Pro.t',i~-
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sio':b.al de Enfermeiras' e dos demais serviços· de assisteÍloia :. 
seu cargo; revogadas as disposil{lJes ''ém. contrario~ . . . . . 

.Sala da Commissão de Redaocão, 10 de .outubro de .192~ • 
.. - '-.uancio Neiva, Presidente interino. - Vidal Ramos, Re-
lator. · 

Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte~ 
depois de publicada no Dia1·io do Conuresso. 

O Sr. Irineu Machado ( *) ( movúnéÍtto geral de attenção) 
-·- Sr .. · Presidente, não. tendo podido comparecer á .sessão de 
hontem por motivo de forca maior, doente como tenho andado 
e por. ~sso forçado a moderar a minha actividade parla.m·entar 
a contra gosto, deixando de cumprir o meu dever com a ex
tensão, com a amplitude, com a a;;siduidade que me cumpria, 
aliás, ter, para dar satisfàção" á honrosa funcção de que fui 
investido pelo voto dos meus concidadãos, fui honte'm á noite 
~urprehendido pelos mais desencontrados hoatos. Diziam, ora 
que eu havia sido aggredido de um modo insolito, ora inju
riado de. uma manetra .violenf'a, ora tratado com. menospreso, 
ora: maltratado acintosamente, e assim por deante, pelo .. meu 
eminente collega e companheiro de representaÇão; Sr. Paulo 
de Frontin. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . · · · . · 

A todos respondi serenamente, porque s'ei qúe querri conta 
um conto, accrescenta um ponto. Eu desejava consultar a acta 
dos nossos trabalhos para verificar, nesse documento official, 
o que realmente occorrera nà sessão do Senado. Goll'sültando-o, 
ai~ i encontrei as seguintes. phrases: , 

"Ó Sr. Moniz SÓdf(§ ~ Nestâs coni:Úcõ.es, cabe-riJ'b .o 
dever. de ãsse·gurar ao 'Senado que o .illustrc Presidente 
de Minas não tem', nemp'6de ter o direitô:;. : 

' ..... i· : ~ : • • ' ' • . . -' ' •' . ', .. '.' • ' . . •. • 

O Sr. Vesf;úc1:o de Abreu - Muito bem. 
O Sr. Moniz Sodré - ... de acreditar que, -nesta 

·casa, e:X:i$ta quem faÇa .e:xPloracões, porque n~o ha. um 
s6 dos representailte·s ·ão povo rio Congresso' értie ·possa 
com justica ser acoimado de explorador. . · . 
.. O. Sr: P~ulo de Frontin -, Ha; o. Senador Irineu 

·:ru: ... chado' ser:ia cap'az de explorar o caso. . 
O ~r. Moniz Sodré - S. Ex! resP.onde~á a essa 

accusaçao. . . . . 
. O Sr. J?aulo de Frontin - P6de responder quando 

·qmzer, mas é a quem se refere. · · 
• • ":• ''• ' j l ' < -•• '.. ' ' ' • • \ <' • ' .,. • '· ' :l 

'" .. , q §~; . .Moniz $odr,é..,.:.....,. N,ão reputo o Sr .. Irineu· Ma-
chad~ ~.apaz de ser . ~xplorador.,' . . , . 

. O Sr. Páulo de Frontin - Isto é córistant'i3·~,; 

De., ;_s, tl?mando a palavra, .o meu companheiro de re-
present.~ . ..;"o d1sse: .· · · · . · . · 

. . , . "Tenh~ o .dire'ito. de Julgar_ q~é. ha.;j~)fu~ri}. e:;Piqr~. 
-c:; ta carta; ·porque a questão· dos funcciOnarios ·pu-· 

. . ' ' : ' . . ' .. •,' . .. . . , ~ 

' ,,' "; 1, . , • , '_: , • , -~ • ... ' , ,. ... , . . .• . ,' ·, 1 ' ' i 

, C*~ Este. d!~cur.so não. foi' revi.sto .pelc(ora:dor' ~ ..... - ' ..... , 

.... , 
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~.Üeo~· :to'( âii.li.i, (lxplq;raaa .. e a~( 4óje não~ fo:i. publiQádo 
it():P.ip:r'{p, dt;>_. Ço.nuresso o ,p~r!'lc.er do Sz:., 4-rth_ur ~er: 
narêles ,que ,.servw, de. base a todas as aocusacoes a·g:m 
feità$; Dessà forma, .dé'vido. á não p'ublicâcão . desse pa
recer, não pti'de, áte és'te mómimto, responder ao dis
curso elO' S.ena.aor pel-o DisLricto Federal.» 

' · · P.~rec'e·.:me; êlarafuente, que· . o honrado Senador quiz re
fetir.::se á exploração politica do documento . 

. d sri. PAULo DE FnoNTrN - Perfêitaniente~ 
.::~.; .~ ,.;_ •. \:~ ;· t. ',.' -· ... - ' ''li • •. •\ ., • ~ . • • 

. O SR. !RINEU MACHA;DO - Parece-me isso mUito evi
dente. Mas, como a expressão " explorar " s·e presta a dous si
S'nif,(q~dÇ>s, eU,'. p~dirí~· á:.Ié~l~ade e. áo cavalheir!snio do meu 
collegà que p·rec1sasse . o sentido da sua expressao. · .. · 

. ' t '·~JJ\ t.J.J•.I·:· .. ~ •. : •• • .-........ . • ,, ' . •. '··' ._.,. 

· ... O Sn. PAULO DE .FI\o~TI~~ .. - O sentido é .muito claro.: 
trata-:se .d4 exploração politica. ·.· a~ sP:. t:ãtsro M:AC::ri:ÂÍ>o. ~ Sim; mas ha éXplorai.ião; po.:. 
l'itíêii fêita: :pa'rà fins illicitos, .dé. má fé, e ha a· politica, feita 
rfo e'iércicio· dà criticá pá:rlamentar, co:in' sinceridâae, para 
silsteíitã:!}ãó'- a:r1 caú'sà ém qu'é nos eni·penhamos.. . . , : 
.-lJ, .. Q. ·$..~.: .. :i='A!-!LO DE FRONTIN -. ,E' .:n;lUito difficil em politica 

determinar até onde vão um e outro. · . 
. -:: · 0-'S:a'. !R:rNÊü· MÃCHÀDo - Sim'; mas s. E;x .. não 'tem o 
di'reftô de êmpre'stâr ao's séüs' collégas o . intuito de . má fé~ 

' . r 1 ; >..L" L~ ·~1 i . • . . ·~ -' ~ · ' ·' · ··· : · '· · · ·. . 
: . ·.· 0 1SR ... PAULÕ DE J!:'RONTIN -. 111á fé;-. não emprestei; mas, 
nãó' é só 'coni rná fé que se faz exploração politica. ' 
. . à .sit.. · Í~t'NEU' iút!fAtDo - Pérfeit~menté, a· p'aia\rra tem 

aôii!:í"· s1gnificados; o â:Parte do honrado~ Senador já collocou à 
westão nos seus' devidos térmos. · 

.... \! ·.- -: . ;. :' -' ' . ' ' ' 

Ora, vamos consultar o diccionario : 
,-,!.(_I .'• "', ' • •, •. '·.· , ' • . , • • ,' ' " ' • '• 

.• •P· .~ ~::cP..~w·.êi_1;,;. Ipq~~r,ii',. pg~qUiz.ar. Examinar: .ob~er
v.a:r;.$",eograpp~ca ou. _c,Om1Jl~Z:Cl3:lmente. J.u:p:a_ região. ].ler
correr; estudando ou -Procprando .. Estudar para des
cobrir~"EmprelJ,ender ... '!'irar utilidade.de: éiplo.rar uma 
indifstji~~. quT~ivâr:. eà;plóraf ,h~rdaçtes. Fig. abusai, com 
,Provei,to ,,da.,)~qa f~ .. ,de.,. Desfrl.:!cta~. . . . . ·: . ·.· .. 
~,,i,.;;;:J?,:cploraç~q.: Acto. :;ou effei_to~ de; J~xplorar.. Inyestl:
gacao .. IA!cto .,de .analysar ou pesqUizar .. Tentativa. ou 
a:~tP.,,.,ile .. tir~r .~tilfçlâde. ·de al:~:ina co]lsa ... Emprez.a. 
A!JUIUo que ~e ex:plo~a; Abuso da boa ~é, •da. 1gnoran~m 

. og .... da,> ElSP~cral. sltuacao de alguem para auferir m-
. teres:se illicito~. » 

.· §ry;· 8 ni'éu ~onradô co'úêg~ .Íá pr~bisoti no. seu . apárte 
quer,:g~p,., e,m:pre_stav.~."'Wá ~ fé,. á. minha . c_9nducta, .. tendo S. Ex. 
r~1SGI;(.nA:IêO q .... êe+\t~d(>,: da. sya expr.e~SUO; ''explorar''· ao caso 
~ .. ,m,l~a ... ~tt,ItiJ~~e,quat;(dO~·,li. e commentei:,des~a tribnna o pa
re~er Iàvrado soDre. uma. parte do Cpdigode .Contabilidade que 
foi relatado peio. ... ~f; 4,-rtl~t~r da §1ly;a "~~;::r.ry.~r,çlec::., . 

.. ~; Ex., o honrado Senador pelcr D1str1cto· Federal, .disse· 
g;uÇl .. ;J,IJJ:gªya poder .. ser,,-explorada: pc;ll'. mim e~!sâ carta',. porqlJ.e 
a questão dos funccion'arios publicoS' t:oi á'qu'i' j;iót . m.inl' ex.,:. 
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piorada. Parece, pois, 9~e S. Ex. me julgava capaz de ana
lysar commenLar ou cnt:war esse documento nos mesmos ter
mos,' com a mesma orientação em que o i'iz aqui. quando en
treguei ao conhecimento do l:::lenado o parecer .elaborado pelo 
Sr. ~<\.1'thur Bernardes quando Deputado por .Mmas. 

O Sn. PAULO DE FnoN'l'IN - Es~á muito claro. 
O ~n. IniNEU MACHADO - NesLc caso, 8r. Presidente, não 

encontro iujuria na-.exp~·essã.o do honrado Senador. ~- ~x . 
. acabou de informar ao ~Senado que teve apenas Q mtmto, 
quando ·me jltlgou o unico Senador capaz de ·explorar ..• 

0 l:iH. ll AULO DE FRONTIN - 0 unico, não. Eu declarei 
que era um, 

O Sn: flUNEU lYL\.cÚADo - Bem, ainda melhor, o honrado 
l:::lenadol' j uiga que ha mais de um Senador capaz, decli1,1ando 
o meu nome como um delles, · de · explor;:tr . documentos· que 
PtlSsam interessar o pleito presidencial. . · . . 

Accrescentou antes que era perfeita a. minha interpreta
cão quando julgava que S. Ex.· se referia ao direito de critica, 
ao jus c1'iticandi com .que. aqui·; na tribuna· do parlame~to, 
nós entendemos, bem ou mal, de exercer,. por este· ou aquelle 
modo, com maior ou menor violeucia, o nosso mandato parla-
mentar. . 

Accentuou S. Ex. que não havia nisso imputaçãO de má 
fé nem sus!peita da sua parte. 

Reduz-se, pois, a questão, a um arrebatamento do hon
rado Senador, que assim se dignou a honrar,· com a citação 
de seu nome as suas qua:Iidadés de coinbatEmte. · 

. Sr. Presid-ente; jámais, ·na· viela parlamentar eu fui ·além 
elos justos: ·limites que a belligerancia politica· périnitte. . 

· E' e& ta mesma n. razão por que pude, a través _uma vida 
de tantos embates, guardar tantas afleições, tantas amízades 
pessoaes, mesmo das mais sinceras e das mais effusivas, en
j)··e os mais ardentes dos meus ·adversarias. 

O honrado e eminente Senador 1pelo Districto Federal, . 
:.ccrescentou no séu aparte: «isto é constai1te». 

S. Ex. queria, evidentemente, referir-se á. minha con
nucta, ao ·modo porque tenho exercido o ·meu' mandato, modo 
de que S. Ex: tem sido testemunha. 

Ora; Sr. P:residente, afóra as· refregas triviaes · em que 
nos temos. empenhado" tantas vezes aqui, al'iás ···no · mesmo 
ponto de vista, combatendo 'vétos ·do· Prefeito do Districto 
1-'ederal, impugnando pareceres do- honrado Sr: Senador Loves 
Gonçalves ê ·uma vez, do Sr. Eloy' de 'Souza, alü nos temos 
entendido e, de accôrdo; conibatido; pelejado e votado. 

Na questão ·.Pires Ferreira, em··que com o inais accentuado 
~=>acri'ficio da minha saude, dos meus interesses pessoaes e. 
polit.icos, da minha velha affeicão pelo Sr. Felix ·Pacheco. da 
gratidão pessoal mesmo que lhe devo, ahi nos encontramos 
no mesmo terreno. . · · · · 

Divergimos ·no caso das · candidaturas presidenCiáes e 
sabe o eminente ·Senador pelo Districto 'Federal, que é ·um 
rhefe, quando eu não o sou, não ténhó forças nem · doniinio 
politico no Districto. . . . . 

" 0 Sn. PAULO DE FRONTIN - Não apoiado. 
O SR. IRINEU MAcHADO ......: Sou apenas ·um combatente, 

um velho.co,mbatente em torno .de S. Ex. · 

' 

-. 
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U ::;11. l',\ULo JJ.K l•'HU;\'1'1:-1 - .E' lllll chefe do [Jal'Lido 
adversado. 

O ~n. ltllN.KU 1\L\l . .:I:tAuo -- Não !tu La!: não Lenlto u:;su. in
ve:;tiduru; nunca vleiLoei; não :preLendo, ne111 u ucceito. 

O Sn. PAULo DE FnoNTIN - Tem :::;ido; na ·ultima eleição 
.~. Ex. foi u chefe do partido aclversul'io. 

O Sn. InlNEU MACfi:\DO - Tonlw :::ido, muitas vezos, con
vidado por amigos a quem devo lealdado c g·raliclão para 
p;·estar-lhcs auxilio no mesmo pé ele ig·ualdacle, no mesmo 
ttiveL no mesmo posLo. Si a minha assignatura Lem precedido 
;1 de oui.J·os, is Lo se deve aos direitos ele antiguidade que do
t'ul'J.'em ela circumsLancia de que sou hoje o decano dos poli
i i c os elo DislricLo Federal. 

O Stt. PAL't,u Dl': FtWN'J'I:-1 - E' o caso ele ::;er o chefe. 
O 8a. lBlNEU MACHADO -·- Não suu, j(t dis::;c a V. Ex .. 

Não Lenho essa invesLidura, nüo pleiteio, nüo a acceiLo, não a 
· atJceitarei. 

O Sn. PAULo DB l'noNTIN - l\ias tem-n'a Lido. 
O Srt. ltuNEU l\L\cHADO - Mas, Sr. P resideuLe, quando 

lrves:;o essa qualidade, S. Ex. pó de dar o Lestemunho publico 
de que me r:olloquei· inteiramente ás suas nrclens para secun
dai-o - OLu:a-se bem - isto 0, para dm·-lhe meu rupoio como 
cllcl'e de seg·uuda ordem ao lado de S. Ex .... 

O t:n. PAULO DE l~ttOX'l'IN- Não apoiado. 
...... 

O Sn. lluxEV 1\L-\CHADO - . . . investido da pr·1masia do 
eou1manclo si S. Ex. quizcsse levantar a canclidu.Lura Hermes 
ú presidoncia ela H.epublica. S. Ex. tem . absoluta certeza, 
dusclc u momento que aquella cancliclatura se poz cm ,jog·o, de 
IJUC si 8. Ex. a tivesse lcvanLado, o que sel'ia do meu intimo 
ag·r·aclo, Leria a:; manii'estações publicas de adhesão c de apoio, 
porque cu era francamente pàri:lidario dessa candidatura. c. 
teria reunido cm torno de si. como uma força poncleravel, 
cum uma Jor"ll}a respeltavel, todo o DisLl'icto Federal a indi
ear o nome do üi.clito chefe elo Exercito .Nacional para a 
:·nas"istratm·a ela Republica. 

Foi com sunpreza pa.ra mim. l'oi com espanto que vi nos 
.iol'l1ac::; publicados uns Lelegrammus de S. Ex., c de eminen
! L':> chefe~ locaes. ele ac!hesão ú candidatura Bernardes. Che
guei a duvidar da authenLiciclado desses documentos. Inter
Dcllei u eminenle chefe ela Alliança Republicana sobre a au
IJwnLicidade dos telegTammas e obtive de S. Ex. a clcclara
l.:ãu, a cunfir'lYHL\;ão clr; que Lodas as corrente::; poliLicas indo 
r• ara cs::;c lado S. Ex. as secundava, c ele que havia necessi
dade de resolver-se com urgencia o assumpLo para evitar-se 
a infl'i'\'f'll\:iio do eil'tnrnlns c·~tt·arrfro,.:, PI!: 8enl..í 11i:'sde .:vJttdle 
!r.wmcnto que se cavava entre nús uma g-rande separação . 

. f:;en t. i-o e um profunda mug·ua para mim mesmo, para a causa 
publieu e para os destinos -do rmiz. 

Nii11 acef'i I.Pi a cund idal11 t·a Hl'l'llat'dl!". Não o J'íz. pn-
;·cm. pelo [JensamenLu ele collocur-me cm destaque .. divergindo 
da opinião elo honrado chefe da Alliauça Republicana, nem 
1 ;}n puucd para vingar-me de adversarias, ou para satisfazer 
re:;enf.i nH.'Il Lo,.:, ou ocl i os meus. Ao ootltl'arin, tinha e Lenho 
pelo Sr. Arthur Bernardes sentimentos de affeição pessoal, 

1s. - Yol. vr. 13 
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de esLima e de adllli t'U\.'illl c, velo Sl'. Raul Soares. além dos 
1nui:,;. ttttt v.ivn eull.u pela Hta illlellig·cncia e pelo seu bri
lhanle Lulento. 

"\lém disso, o St·. H.aul Soat·es e os seus amigos em Mi
nas, eram elos que eomnosco pelejaram contra a anLig·a c fo.r
miduvel colliga~:ãu do P. n. 1\I. Os meus interesses pessoaes, 
as minltas inclina~\ües ;pessoaes me levavam para o lado op
posLo. 

Si eu quizcsse bu::;ear na Lranquillu commodiclade ·pessoal 
uma sulut.:ãu, esta ~-;eria na CIJlTCnle contraria. 

Por outro lado, Linha pelo Sr. Nilo Pccanlia, muito longe 
de al'l'ciçüo pcs::;oul, os mais vivos rescntimentos contra o 
ox-.Presidente ela H.cpublica, em cujas mãos se immolára a 
sorte do meu pal'Lido c elos meus corr·eligionarios. FOra e!le 
quem, a!liaclo uo Sr. Pinheiro l\lachaclo e ao Sr. Marechal 
Hermes. derrubúra o Partido D'omocraLa do Districto Federal. 

Pelo Sr. Seabra, só •podia ler resentimentos pessoaes. Si a 
minha magua c odios pudessem l'allar, dominar a minha acção 
publica, cu set·iu contra o homem que me manclára prender, 
procussut· o idenlil'iear, tollwndo-me na minha liberdade, fe
rindo-me nus meus dirci'Los poliLicos, humilhando-me no meu 
infortunio. Mais ai Lo, porém, do que a voz das minhas ai'fei
çõcs, ou a p1·ovoca~:ão pelo ocl lo ou pela vingança, i'allava o 
dever de me inclinut· perante a opinião publica, Jall~va a voz 
intima, que me manda sentar entro os antigos algozes, no in
teresse da causa publica e da liberdade elo Brasil. 

Na minha consciencia se levantava contra a candidatura 
Bernardes· o anathema, o mesmo anathema com que S. Ex. 
fulminúra c condcnmúra a prepondcrancia Lyrannica, a he
gemonia dos grandes Estados politicos, que, pelo numero dos 
seus eleitores, pela extensão dos seus territorios, pelo seu 
poder politico, pudessem ser. dentro da Jraterniclade dos Es
tados, .dentro da ogualdacl o 1;opu blicana, uma ameaça aos ir
mãos, uma clim inuição elos cguaes. 

Contra o Sr. Bernardes eu Linha ainclu a arguir no fôro 
intimo da minlm conscicncia a coaclcnmação ele que S. Ex. 
sem um passado politico, sem serviços êL H.epublica, •Sem tra
dições republicanas, sem vir das velhas c profundas camadas 
republicanas, quo insLHuiram o regimen republicano entre 
nôs, detentor occasional do poder cm Minas, não se podia va
ler ele sua supremacia .politica, accidentalmentc ganha para 
impôr-se aos demais Estados ela Republica. 

1\Jas, senhores, quem foi que, numa syntllcse admiravel., 
formulara contra a sua candidatura, todas essas objecções'? 
_(Pausa.) 

O proprlo Sr. ArLhm· Bernardes! 
·Na sua famosa plataforma de Viçosa, um elos raros clo

curncnLos ela .sua lavra. em 1018. o Sr. Art.hur Bernardes es
crevia esta::; palavms, que ::;ão o· julgamento catcgorico c con
demnatorio da sua amb.i1}ão pol.itica: 

"A nenhum Esl.ado de\'e SOl' licit1 .. sonhar com a hegemo
nia politica !ta Frclortu;ão. Nenhum tem cl!roilo ú proponcle
mncia clccnrrrn!.r da massa de sua população ou ele sua ri
queza, do voto do seu e lei torado ou elo numero dos seus re
presentantes no Pm:lamento, ou, ainda, do accidcnte das po
sições politicas." 
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. E porqUt) ó que o St'. Arthur Bet·n::u·clos logrou a sua iu
d~eat;ão para n rt'f!SÍdPncia da Jlcpul!licu'! (Pausa). 

Pulo accidcnto dns posi1;ücs polilieas, peJa circuntsluueia 
ele ~cr o Presidente do Estudo quu Lerlt ·'a lH'epondcmncia de
cot·t•enlc d?- masi:'U da sua populnçüo, ela sua riqueza, do vuto 
do seu cluJtorndo c do nume:ro dos seus l'C[n·eseutantes no Pat·
lunwnlo". 

::k. Presideule, vt:l, vuis, V. Bx. vorque se encoutt·a, uestu 
montcuLo, o obscuro orullor na pl'imcira c mais ardente linha 
d_e combate. U ~cu cor·u~~üo sang-ra ui nela, pelo golpe elas iujus
tliJ<tS que o l'cnrnm; 111ns a vo1. ela sua conscienciu. o leva a 
~OITit· (L causa dos seus initÍtigos do hontcm, pttra c!cfencler os 
HlLcJ•osses e a uausa publica elo Bmsil elo hoje o de amanllã., 

.:\.Iludiu o eminente colloga que, a meu lado. honra a rc
JH'esen tavão du .Ui~Lrit.:Lu Fcdora!, o que muito rnais~ do que• 
eu a honra, pt~la sua Tt.'t'l;a poli Li e a, velo :;cu poder, pelo :;eu 
talunto, pela sua riqueza, pelas suas l'claçúos, pelo conjunto 
fonniduvcl de cil·cumsLuueia o de qualidades que não possuo e
jaltlais poderei possuir ... 

O Sn. PAULo DE FHuN'rJN- Não apoiado. 
O Sn. lttlNEU .MACHADo - ... o eminente Senador pelo 

Distric[o Federal, que luta comntigo com evidente supeliori
dade elo força::; c ele rccm·::;os, a!ludiu ao parecer que eu li. 
da luvm ou, pelo menos, da assignatura do Sr. .Art.hur Ber
nardes. 

Sr. Pl'osidenLC, uu vou publicar integralmente 110 D·iar·io 
do Gun(J1'essu os Lo parecer. 

· O SR. p,\ULo DE ]'n.oN'l'lN - Que cu não pude oLter na 
Gamara dos Deputados, 

O SH. lHINELJ 'l\JACH,\Do - Neste parecer, para o Sr. Ber
nardes Locla a : qucstãq deve ::;m· vista ali·avéz do utilitarismo 
do Estado. contra o·· interesse u os direitos do .funccionali~mo 
•J os sentiinentos de humanidade. O crHer·io, a concep~ião e as 
idéas dominantes no. kosmos j uridico contemporaneo gyram 
em torno dessa regTa, com que S. Sx. cO!lcebo a funcção dra
coniana do Governo. 

"A l'egra eleve ser que sol'fra cada qual, funccionario ou 
não, . as ·conscqucncias elos seus erros c imprevidencias na 
vida, visto não se1· c~nformc a justí)~a. que, á cus~a de todas ,g.s 
uu!.ra~;;, o poder pubhco tantos 1Jonefw10s conceda a uma classe, 
eoroandu-a de prerogaLiva:; que a nenhuma out.ra pódc pl·e-
coclcr". · 

E' a pürasc tcxtur!-1 do Sr. ArLll ur Bernardes, que, no seu 
alluclido parecer, pleit.eou o clíreiLo para o J!;stado de reduzir 
o pessoal ela administração publica nas lois do orçamento, por 
julgar quo uhi o eórto se operaria .eom muito mais rapidez e 
:;egul'UIH,m, não dando tempo ás elasses do funccionarios in
teressados de ::;c movimental'cm para obte1· reparação ~u 
evitar o dum no; eom1JaLeu a YiLaliciccladc; sustentou a ·dem1s~ 
siJJilidacle mcstÍlO a funccionarios que tenham adquiridos 
seus cargos ern virtude de concurso: julgou que é da essencia 
do regímen republicano o JH'inci rio ela demissibilidade .ad 
11uln111.: affirmo11 que qLwndo o funecionario publico aclqLuru 
n. vitalicicclaclo Jica remisso ou negligente (pa-lavras tcxtuaes 
que equivalem a negar a clignid:acle, o sentimento d'e honra o 
probidade, de zelo p12ln. causa publica, do consc.iencia patrio .... 
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· Liea aos l'unef'inn:.lt'ios pulJiieo~. ns quacs, na stlll couecp~:ilo. 
~<Ü :-:o n IUH'lll. sü l.t·abaJ lnn11 sob o la[ cgl'i ·do GoYcrno, :;;olJ a 
amea\:a d(• dl'l11issiiu): ~u~<Lt•ntou n dit•r.iLo pal'a '' Estado du 
reduzir vencimentos: mostrou a con,·cnicncia ele neg·ar ajudas 
de cusL•' no easo di' .remocão: cun1baLeu o insLiLulo da apo
sentadoria. aeunsclhanclo a ';:11a supt'I'SSiio rudieat, e. via a via 
tliccndo, la\TOtt esse i'ormidavcl parecer. que é um terror para 
quantos. no começo ela vida publica., illudidos co111 a convicr;ãn 
ele que o Estudo não é inimig·o do cidadão. que lhe presta scr
vi~:os. que não ,; l:'en ulg·oz. deram os pl'imeiros vcrc!Ol'CS ela mo
cidade. todas as esperanças elo seu futnro, Lodos os csLim1.1los 
da :;ua viela, l.ucla a comgem das suas energias á causa ela He-
publica nos diversos ramos da administruçfw. . 

J~ quanl.us, qu:.mlos trabal!JUlll const:ienlemenlu na. dcJ't~i'ia 
. cln 1 eg·imcn ~ Quanl.os, lwnesLos, probos, resistindo ú corrupt:fio, 
fazem lembra!' a imagem desolaclnra. pintada nas paginas. im .. 
·;~wt·t:.ws ele Dostoicwiki. do J'unecionario publico, apressacln, a 
1-•t'e;;:.u· o bol.ão do palctot. u serzir os fundilhos rotos das cal
:J:ls, emqlJianlo o relog·io caminha a. mostrar-lhe a hora de en
olt·a·da na reparLiç:.lo-? Quantos. quarttos talentos mais brilhan
tes fio l]Ue os ele todos os companheiros de turma·? Quantas 
cnerg ias não se esliolaram no servir~o mocleslo. mas i'ecunrlo. 
o.in.s <:dminisl.raeúc:;'l Quantos, entr•J ·u brilho dá carreira mi.:. 
iitar, da diplomaliea, ·ela politica, dn ,jornalistica, da Jitterflt';a 
d~ram ~l sua nctividadc ú causa ela Nação, ao set·vil.)o da admi-
mstraçao?! _ 

Ou essa· macllina é absolulamrmte ncecssariu para mo
vimentar a orgauizac;ão· do paiz, .uara servir u todas as :;tw.:; 
neees::.idades, a todos os seus Jins, a todas as suas utilidad;}s, 
iJ'.1 c:nlão é pt·oftmclamc)ni.e clm;neces:;aria e le·riamos ahi a mais 
cc.omfYleta rcalizaç.uo da concepção neraLica elo Esl.ado sem Gu-
Jcrrw c ele• EsLaclo sem :l'unccionar·ios. · · 
. Hosponcleu-se naquella oceasião c. ning'Úem. Sr. Pro~;i
rJenl c, conlcslou a authen!Liciclacle do documento qÜe 11 á Ga~a. 
doeumento que. aliás, ·mostrei alguns dias antes ao honrado 
e!Jefc da .Al!ian1~a Republicana. · 

O Sn. P.-\ULu DE Fnox-rr.N - Constou-me que esLava ·~m 
seu poder. 

O St'.. IRtNEU l\1.\CHADO - E S. Ex. pcrc.ol'l'eu-o ravü!a
m :·n Le, mas percorreu-o. 

O Sn. PA(lr.o DJ~ Fnox'l'!x - N.;u cunLosLei a sua auLhcuU·
dadl!; reclatnei apenas a publicaçfiu elo pal'OUCl' C{LW UÜO f,:l 
Ú!Í L<l. Eu não podia analysar o di~cursu sem cunlleccr o pa-

O SH. l!UNJ.W II'L\CHAIJO - EnLreg·uci o documento ao chcf,~ 
da ·urcltyg·rapll.ia eh Casa c •(t sua r.rJclaeção de debates, JJara q l.ll',. 
rw :110U dü;eurso fizcsSl!ln inser..:õcs l.cxtuaes, ele uccôrdu com 
o. !J!JJH'es:>o que cn eunl'invu ao:;· aux.iliarcs desta Casa. 

As minhas !::iLações eram cxac:Las, authontiea::;, textuu1,~:>. 
1\;Ic. havia. n:Jllas neuhuma exploru•.:fí.o; havia um :;rito de an
c.::usLia pela sorte claquclles que Unham, como eu, eomcç•.tdo 
~cus dias a trabalhar. c ganha.r a vida no :l'unccionaLismu pu .. 
blico; sorLe daqnclles que. meus antigos companhcil'os ele clas.:w. 
:nem: clcdicaclos nmigos. · Lendo-me elevado ús mais. elevad:1.s 
·JJosicõcs poiHicas e tanto havendo roncorrido para dar-me c'Lo 
t1pnroso poslo de combaLe, pqdiam e devi.am esvera,r esse es-
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:forco da minha lealdnrlr. da minha cl•'dicacfío e da minha sin
ceridade. 

Sr. PrrsKientc, Ul'!"Uin-sr. conlra mim que ns nf.firmncú•~s 
Cl•nsl.antes do parecer do St'. Artltur BN'ntlt'dos. da lado ele 22 
dn .nmho cl() 1!J16, não encerravam siniio uma formula absl.ra~ 
ela. Elias eram a elahnl'açfín espcculnLiva de um cspirilo cle
<:lienclo a indug:açõ1~S de prohlmnas cll"l direito uclministralivo !ill 
so1.H·r: a. organir.ação, a confecvão de tli11 codig:o de conLabili
dnde. !\Ias. as propostos do homad•1 Deputado Arthur Brrnar
cJ,~s mwolviam n tn·eelsão rnct'g-ica ela sua af.firmação. Et'a do 
Jamcnlnt•, dizia S. ]!::-.: •• que se não pudl"lssc tomar, em v.isl!L 
rln tr·opeeo cuns·W.ueinnnl. pois n arf .. 75 do nosso Eslaüüo u,:;
;.;egnra aos fnnccinnarios publicos. cm caso de :invalidez r10 
r;prv.icn da Naç;ãn rt garunL.ia da apos.cnLadoria. uma l)J'OViden
cia radical. :r: S. Ex .. escreve f.PxtualmenLe: «De sorte quC' 
uma radical medida sobre essa in::;tif.uição r! cousa constitu
cional. considerada por t.ocios eomo a mais imperiosa». 

Vê-se. pois, que n anf.igo Deputaclo, na Commissão do 
Contabiliclacle, anciava por· uma moc!ií'iearão· radical que viesse 
·2spurgar o noss•1 eslatulo cunslil.ucional dessa cscresconcin 
CJltn era um aLLenludo ú eommuuhiiu. aos clirnitos ele Lodos. cnm 
a ('.onsagTa~.:ão üc nm beneficio, cm favor de uma classe. 

O Sn. PAULO UE Fn0NTr:-.r - (1 que clrmonsl.ra fJUC 1.! um 
pnrreer clonLrinari.c. 

O Sn. InrxEu l\L\CT-L\Do - Mas, Sr. Presidente, o honrado 
D~pu'i:aclo :BcJ·narcles, incficuclo <1 prcsidencia elo Esf.ado -elo Mi
nas C:emcs. na sua plafnfor·ma, lid::. rm r; de ,janeiro ele :UH8, 
em Vitosa. quando .i<í dPsrnvnlvi::t.. n sru ·PI.'OgT·amma. üe go
·.·r·J·nn !oral. nos Sl'llS pP.imrd.t•ns 1wriodos. ar~it·anclo as arllnas, 
Íll\"Csf.ia eonf.ra ·os lmmilclcs J'unceinnarios publicas. contra hs 
d1.c;;euros sorvidnrr>s ela Na(!i'in. süh ameara consf.anf..c dn 
cutclln elos g:overnps c elas maiorüB que os .apoiam. Nessa sua 
pln I aforma. escrevia o Sr. Arf:.llUt' Bernardes: 

«Os cargos puhlieo" nãn devem ser clcsompenha{liJ::i 
por e icladãos cloc duvidosa idoneidade. A vilaliciedaf.l.J 
elos nossos carg·os precisa se>· regulada com uma clarf';!z:} 
e precisão qui'! dispensem inLerprelac.ão clesvirLuanLe, :í;: 
Y0Ws. dn pcnsamcn Ln do le.gislador. Prevalece a O[Ji·
n ião seg·m1do a qual a i namovibiliclaEic c a ii·reclucLibi-
1 iclacle dr wnc imcn Los se in·tegram na vilalicieclaclc :::u 
a eomplrf.am e acompanham invariavelmente, sér.ia, 
rliJ'ficulcladr"s podem surgir imprcvislamen te ú adm inh- · 

'tra(;.ão publica c ú accão elo leg.islaclor. 

Quacs são essas .difficuld::>..clcs? Responde o Sr. Bernardes; 
ra 

«A' administração quando Lenha ele deslocar seus 
auxiliares de um para o outro ponto, no interesse do 
prnprio sr.rvi(;O, c a.o Icgislaclor, si por uma calamidar.J,~ 
pnbli0a. ou oufro motivo dü força maior lhe impuzer 
n. roduer:ão das dcspczas puhlieas, inclnsh;c a qtw IS feita 
com o pessoa 1 . 

'l'al opinião f.enclr. a a la.st.rar-sc com o applauso ~ 
o auxi.IJO clu;; inf.cressaclos c ·pôde crcar em favor de uma 
r:lasse. em ulcno regimcn dc·mocra·Llco, cu,ia. caraclerii'
f.i~a mais i:nporf.anLe rcsidr. na tcmporariedade elo cxcr
cieio das runcçúcs puhlicas, um privilegio odioso. con .. 
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aemnnvol nos olhnl'l do nosRo regímen politico c nté 
contra ri o (ts rn?.õcs justificn f.ivns da vitaliciedado, qu!' 
Ró no inf crrsse pu h! ico clcvr; sr r inRLituidn. 

Como regra, a indcmis~ibilidadc dos auxiliares ·J:1 
nclministraçãn r~ um grave perigo. Como excepção, ó 
nma necessidade indiRpcnsavrl nos cargos «qnr, Rrm eJia 
nãn podem ser bem drscmpenllados». 

Ahi csfú. pois. a opinião do Sr. Bernardes conl'lidernndn 
) ·,;i~nlieirrlnc!n. indemissihiliclade. a inamovibiliclaclc como rnP--· 
rl!dns_ nltnmcnfc prrignsns e CflH' podem se transformar cm pri-
VJit'glO de classe. 

Vn,inmos agora o que eJI.c di?. snbre a aposentadoria: 

«0 insLif:u f.o da apnscntadoria estabelecido cm no5-
sns lnis constif.ucionacs. está, .pelo menos. exigindo '-''~
t.oques qur lhe f.ircm o aspecto odioso de libcralidftrlr: 
frif.a n uma classe cmn o sacrifício elas rlnmuis· . 

. Ou !r: a cousa não cl cvc ~Cl' considerada a ?JTflsnmp(•i:r. 
1d'f\ mvaii·clr;.: crcncla :[1>clo art. 1°, n. :3. c!a lei addi
r.ional, n. 7, rlc H de agm:l.o de HlOD. cómo mnLivo do 

nnnsrnfndoria. Arnwlln rli::mosifivn (. ,..onf.rndiefnrlo 
nflin::: farfns o ]lf']n frcrmf'ncia r.om rnH' fnnerionnrios 
firln~ .J1IOT' ],-.; eomo invn.Tidn::; fi ·nnrlf'ndo g-osar dn::; vnn
fnc·rns rln. nnosnntnrloJ•ia. inlznm-sr nnfns nnrn o srJ'
Yir·n rlo F,sfnrln r orlrixnm dr !'f'f[1!rrrl-n.. eonf.i.nnnnrlo no 
f\X~rrr.irio rlr !=Cl!>: r,nrzos. · 

Tznnlmrnff' nifio sr .insf.ifir.n a nno!'leJlf.nrlnrin. eom 
fnrlo.o: o::; Yflnr.imrnfo:::. inRI.ifnild'n. filif'ln r.if.niTn !0i -~r!n 
nrf.. 1". n. R. ();; vrneimf'nfns scmllT'fl fornm divirlirlns 
f\111 rJ:nn::; nnl"f.rs - ordf\nado n zmf.irienriio - vrrri
.o:nmnnf c nn.rn nnr .c::rí fnssr n. , 111f.imn prrcrhi.rln nnl' 
fnnr.r~innarin.o: no ('((('clivo rxeteicio do enrg:n, I' nii.o 
arr·rdnclo doll c.» 

Sr·. Prnsidente. YJto acc.ôrdo com o -pensamcnJ.o rl'o Sr . 
.Rnrnnrc!cs. foi arn•f>son tudo. dapnil'l dn rmpos;;ado S. Ex. no 
r:nvf'rno rlr Minas. 11111 11ro.iccf.o rle reforma conRLif.neionn.l. 
E' long-n f' Pll n clnixn :í. mfLn do t.nchygrapho para cru r. puhl i
rado nn Din.rin do Conrrr~.?sso, a (;asa inf.rirn n conhrc-n. 

Vt~-;;P, no is. flll c. das inclngar,.ões do11 f.ri.nari as. passnn o 
S!'. Rf'rnarrlfls :í. neção. O rwn.iPcf.o anrrsPn f.arlo nnln Sr. 
Frn.nr.i;;eo Campos consP'\'uin. r,om al::mmas mo·clificaçüeo:; 
f.rnn:::fnrmn.T·-sc em tcxf.o dr rrlviRún const.H.ncionn.l. 

Dua;; vozes :::P lovanfn.rnm no .Parlamnnf.n mineiro contra 
o ohscnrnnf.ismo J'Cf.rngrarlo. orlirnf.n. rias donLrinas fllll' con
vnrLinm o fnnccionariÓ cm um insf.rurnenl-.o de ane o Est.ado. 
sr u f.il izn.va. RCJ11 o mPnor -drsvol o pol n 11 !'ln. 'l1do gaRto da 
sua .iTJvcnLmlr, dn. 511a forca pl1ysic::t .. nela imrf.ilizacão do sf'_ll 
servidor. nnln sna inr.apacido.dc tf!ihysica:. foran, as -do bíbrl
Jhanf.c · cspiriLo de Nelson Senna n •rlc Cwcro Lopes, am os 
dous nomc:'i maldi Los. Nem Albel'Lo Lopes voltou ao Parla
mento Nacio.nnL irn.tão que era de Cicero Lopes, nem o 9S
pirif.n hrilhanfc de Nelson Scnna, que ha. tan\os ~nnos,_ llt 
l.cllccLuacs minniros, a"' corrcnt.cs mais cu!L~s cc Mmns m!cl!
r.avam cnmn 11111 rlos mais hrilll::tnf.cs os]wrrf.os ela terra· 111J
ncirn. 11rm Psff', tiío ponco, vnlfou no seio da rc'tvrcsent~r.-~~?. 

• ] · ·~ .. , to\ll""'j nn.cwna. , ~. ., . ··:.:. ~•·""· 
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O 811 . .Fn.\NI:IRCn ~.\ - Apniad,,. '.l'rm sidn I\' i C! i1nrt dessa 
in.i11~li•:a; mns niln t) de ngn,·a, !'! 11mis nntign. 

. O Sn. ImN EU i\L\C:HAnn - TmiJ::<eJ'eYcr·ri no P•' do meu 
diSCIII'~o essPs dnus \\'ol.o;:; JlOI'fliJC rllns sfio fluas .ioias lit
fPI'ai·ins e jnrirlic:as n ·Pni'fiiiP sfío c!ucumonLus da lavra do 
t.l11as ;!TrtndPs almas, dn clntrs I!I'nndes ent'tl!ÇiÚiCS, d'o duas con
sl'il'!lcins liiiiPHS que llnnr·rtm- a hnnostirktde, a jusLi(!i1 o a 
Nfl!Itlnrln ·de cnracler. do ennscirncia do povo mineiro. 

8!'. 1l'resirlcnlc, n lei n. 10, de 1ft ele selcmbr·o de 1!1'20, 

",nnsagr·ntT. n: prinr.ipi~s rln nnf.ig·n DI'Dnf.ndo q11e f:u;in parLe 
I.H Cn!lll)lJSRan. irlln Cnr!Tp:n rlc nnnfnhilidnrln () rln aulnr· da pla
lafl/1'111:1 rlP Vrr.·nsn . .rl0 ri ofll' .in.rwirn rl0 1 !HR. 

.:\ C:nw;filnieiin i\linrir·a fni T·rf'nrmarln "nn nr!. !i" fnz-sn 
n "~'ll'llinll' mnrlifienr~fin rln n. H. rln Hl'i. fiG. ela nnLi!!n non
slilllir;fín: · ... ·,., ... ,, ~-'"·~;'1'1:1J:'l 

·~·· ~ . 
«E' nrnllihirln rnnr.r·rlr.r nu 1iPrmillir I'Xamrf.: para 

nnvnl': :ulvngncln~ Jil'tWisin.n'ndns r i-inlicil.ar.lnrrs ... » 

n nrl. 7" (~ mnrlifirnl ivn r~n n. H. ln (inf! rln anlirm Con-
i-il.iiilir:fín. · . · ., 

~n arl. I~ si' l'~lnlwlcr" ntJr nl': vrneimcnlns ·rios funccin
nnl'in~ .ptrlt!ir.ns Jinra ns l'ffl'ilnR rln. n·rnscnLndnria snrfín di
,.idirln,,;; rm '''"·" nnrlr.~. ron;:.:lilninrln ns dnns primrirns o or
drnnrln r a irrrnir·n n I!Tnl.ifirnr.fín '/lJ'n-lrtlJntf!. 

Nn nrl. ·13. snh~lilnr-sr n ~ 7", do art. ·IO'fl poln sc-
~ninlr: · .-··"I 

<'Em r.nc::n nlu-nm n flnnscnladnrin s0r:'i ennecdidn. 
r.nm n gral.ifienr,fin 1l1'o-lobmY.'. » 

N n a ri . Hi. ennf:ng"rn-sc a sc;;n in i.n di sposi c. fi. o : 
«Acm'c:::rcnl c-si' no nrl.. 1 Ofl o scl!n in l.o pnmgrn

phn: - O Gm-crnn cnssnr:l a n.-noscnLadnria •cles'de que 
vnriJ'icnr nftn ser inn1l ido ou niin Ler sido o lia cnncc
·d i ela regularmente.» 

No ar!.. ·18, e,:;iabclccc-sc: 

«~11PJ1rimn-.~" o nrl. -1.22. 11nln ~rg·nintn: -A~ :11-
r.l'n(.'as rl'!llTmrmrln~ srí ·rlnJ•fín dirl'iln a mel.ndc fiM vr.n
oiml'.nlns. só rnr!r.ndn sl'r rnnrrYlidas mcd'in.nl.n prnvn. 
de mo I 0.s I. i n. prnr.r.d Pll rl n-sl' a 11111 a in spccçiin m nd i cn, 
RPlllPl'C qtll' flir· .inl;::ncln rt~llVI'l1ÍI'nle. Nnnhnm fu.nr:r.in
nar·in vndcrú gozm· de mais de um anno do liccnen rc
muncmda. » 

No ar!;. ·1!), estaboloce-se: 
«Accresconte-so ás dispos içõcs goraes o seguinte: 

- Não ha oLlLrns funccionarios vitnlicios além ld'os dcs
cmlJargaclorcs, juizos de direiln. membros dos Lriibu
naes s-upcriot'es CJ·endos pela ·Co.nsLiLniçfio e aq.uell.cs 
seevontnarios elo .insLi(~a rp1e fnrom declarados cm 101.» 

Ve,iamos como n rofor·ma ennsl.it.ucional rcnliza:cln. s~Jb as 
a;o;rpirar,fil's dn Govemo rio Sr·. Ari.IIIH' Brrnarües dcerdm da 
::;nt'ic rln ,pr·nl'nssorado 

«Os prnfcssni'Cf' ·dn cnsinn norrnnl, socundnrio o 
supc1•inr, PllliJMn nüo vitalícios, só percloriio ns scns 
cargos n'o cnsQ de incnpacidado physicn ou moral·~ 
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Do modo que sob o J1rol ex i n o :-;o]) \1rnn :fórmn cnpicios~ 
em q un pat·cce consngr::u·-:-;o 11 ma g-::u·an L m. se ~sLnbo\ Pcc- o 
que os rn·ofcssor·es r• uma Y('] lln, illf'so rcpnblte~na .nns P.n
sinou. de,.;de o~ pt·imf'ir•os ah·ur·Ps ·ela nossa cc,nscrencw, como 
nrn ·dos princi'pius enr·cleaes ela nrliruniz_aruo domocmLicn. n 
insLiLniçfio da viLaliciedaclc elo rnag1sLerw. . 

En mr !Nnbrn. qnancln os meus oJl1os se ailJrtam. flUrn, a 
1ihor1Ciade n a minha conscicncia aeorc!al\1tt aos clartnH (los 
combate:> da HPpnblica. que cllos me nnsinavam (]110 um dns 
lt·aç:ns cnmeler·islicos .ela 1'0 republicana esLava .na gnranl.ia 
connrdicla no IWnl'nssnr·acln. na Rlla :1·ii.nl ieicdc.cle. nn stm rs
tubilidadc e na sua inamuvi•b ii icla.dn. 

Pois bem. con~nfn·n-sc ncsl.o ai'Lig'n que· ellcR não sãn Yf
Jalicios c que ,poclern PCl'drr "" Sl'llS cargos, cm caRo dü in
ca-p:wic!a·clo phyRica ou moml. rpgularmcntc apuraldio, isto é, 
Cillnndo o ERta.cJn vcT·i l'icar que o professor é invallido. clc
mil.te-n, e quando niio quer· usar dn processe por inca'paci
dac!c mM a L nu ·quando não qu et· violat· l'rancamcn Lc a g·a
rantia, tem scmm·c urn J)J'OCPssn c nm suhl.crl'ugio: strppri
mir a cadeira. r.xl.ingTtir o insLiLul.o c o professor pcrcic a sua 
invc~Liclllt'a com todas as vanl.agr.ns e com todos os vcnci
mrnlos que n ;;arantia111 nn 11rovimenl.o elo rncsmn. 

St·. Pr·e!'iC!rni.l!, ;,:p o Govcr·nn. cm un1 EsLncln lfin YasLn. 
onde a;; enndi·l'i'íes eiimnlcJ·icas c nconomicas Yariam Liio Mm
shPillH'nll•, odt; 1r1n a oul.t'n exl.t·cmP, se n Govr!l'llO não ((111~1.' 
l'l'lllil\'l'r', l:lllil llnl Ít1(iliC'1'Íi.n lfín .fneil dn U!TU!ljar. f!Ol' 11111-
t.ivo elo irteapneildade nwwl. RC o C:IWI'r.no não >CJUC!' ,..xl.in:,n1 ir· u 
insl.il.trln. ~n não q1.rr~r· PXI.in)-:11 ir· a l'arieit·a, príclr• l'l~mnvcr· n 
prnl'cRS!lJ' pnrn ~mll'o pnnln dn~ mais r·nnwln;; rlt, lt~r·r·ilor·io. 

Tslo rf41 ú rxpre!'"n: 

«Porlcl'ão !'C r' rnmovirln~ r!P cariei r·a on r! c osl.ahr.-
1 ccimcnl!'. :owm]1l'r qtlf' frll' ennvrn icnl.c ao rmsino.» 

E eomn nãn r~r·a pn~sivcl feri c dr Jr·t~n l.r a prnpria CnnM i
l.nicão. as ga,.anl ia" elo magi:o;Lr·adn. psLas que siin rlo nalurrza 
illl<'ncional r• enllslil.ucinnal. rli;;põr o pat'ag-r·aphn rlc'!le ar·
l.ign nur «:í !roi onlinar·in enmtH't' r:~tahelccrr· as condi(.'tii~S di' 
f'~lahilirlarlc rins .itiÍZI'~ inl'rorinr'I'S u rln mini,:tpr·in Ptthlir.t,)> I! 

·l!ll·P <<n;; dl'•mai.s funccion::n·ios s:io livr·PnwnLP d.lr•mis,.;ivl'is pPin 
g-overno, indr•pr.IHirnl.rmcnle de qualquer· [H'Oecssn.» 

Hum fulminava Ncl:-;on SPnna u iniquidade. a ltort·ivrl 
iniqu irladc de;,;l.a disposi(:.fin, assignalanfii"l CJ.UC nclla se eas~ava 
am; fu nccion:u·i os publ ien,.; n di 1'\~il.o de d izcrrm em nm prn
CI'Sso. ao nwnns snlwc a suspeita, o boaLo, a malcvolencia que 
pudl's!'c vir· a.iurlar· n ndio 1los aclvct·sar·ios, macltinantlo cnn
tr·a a l1nnr·a dn~ inJ'clízcF< .rr.rnccionarins que, alóm ele flesL.i-
1.t:irlos rins Buas l'unceiJes. de r·criUídrlns ú sitnação rlr misPria, 
sr.•m cnennl r·ar·0m l'inalmrnle meios rln suhsisl.rneia, ainr1a sr• 
ochavam sob n~ l'iscns rins muln,jns e r·umot•c,.; rlo,.; ;;cus ini
m iA.'OR e arh·nJ·snr·io~. 

Sr·. Pr·nsirl,..niP, nem a magisLr·aLnra nscapou! 

Trnlrn aqn i 11ma enr·l.a qnn me J'ni enviada com um car
tão de 11111 rln.~ mni:-; Jwilllanl.ro~ nnnws da Mina~ hnnrRI.n c 
J.J'arlicinnal - ,\ l'l'nn::;n Ct~lsn C:tlimar·iln.~ Alvim. l\"Pssa carr.a 
se narra que, no E::;lado do lVJina,; Gcl'ae~, uma lei mandou 
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Rllpprimir os Jng·ai'P.~ do .i1lizc.~ mtlllieipaPI': 0 ú -mrdirln Cflln 
r~le;;; CUI.'g'OS fns,;r~m "'-~ vagandn, a~ alll.t'ibtliçõrs .iudicüu'ins 
r!ns .iuiZf'~-' munieip:ws l'n"""m "'~ncln li'nnsfrl'idns nos <k•lc
·t:ndns do puliciu. 

i\"csla ent·lu. fit'll1Dcla pP!o Sr· . .Tns,; Pmla SnaJ'PS, di' Hi 
rio ,iulltn rlr! HJOI. "'' I':"Cl'C\'1~ 11 1-'l.'f;llil!lr•: 

<(O \'Ossn disctll':"n nn 8Pnarlo. snbre a capacidad'' do ba
clJnl'C' I ..:\t'IJirtJ' Brl'llil ,.r! t·.~ da Si l \'a. '''H~ h r u dc conl.rml amcnl o 

·Infla a zona r.ln 'fr·iungull' l\litll'ii'U. Tal l'tnmcm (~ llltmigo 
l'nncnt·n,;n do 1'11 nceinnal ismn /lU hl icn. ?\esiP EsLarln n rer.luzin 
r1, r•xpt'Pssiin mais simp!Ps. lirnnrln-llrc• Ioda. a ga1·anlia r> eon
:f'r.rLo t' lntl':la lr:·-~n a . .,; lei,; Ylllada.o; a l'r~pr·iln, fnzc•ncln-sP Ludo 
snh sr11 mandn c inspi l'açiin. · 

Nem a magisir·alura J'ni poupacln, e. ainda ha pouco, o 
hachat·cl BPr·nal·cir~ J'c7. votar,. uma lei HJppriminclo o cargo de 
;it:iz mrmicipul na•: sr\r!c~ das comar·cas. Pnl.trgando ,;:uas aL-· 
tl'ibuir;õ",;: mais impnr·lnnLrs ao dcleg·adn ele policia! A mann
tençfto rln ca.1·g·n dn ,juiz municipal :'P imp11nha c• só rr·a au
gmentaJ·-Ihc a alí~arla pam I O cnn!n>: rfc d·is. em f.oclas as 
cansas. e, ns~im clüscanr:ava n ,juiz rle clir·eiLn ela comarca, que 
,·ivn sr•mpr·c atm·efaclis;,;imo () tH'incipalmcnle co1n 11 scrvi(.~O 
Plcil:oral. O haclrarc! Brrnarclrs. na .~ua mensagem diz que n 
Ei'larln fli'f:í l'nlg-adn e f'nl npl.iínas eondic-i'íos financcü·as. ma,;, 
si PXisl() tal faclo. srí ,; na cnpilal r• cnmo ~~ ~abido ns .l'unccio
nr.rio,.;, ai r'>rn di' niin I Pi'fllll erl'l a;: 'I'I'!:;Ttl ias. ~[ln mal pagos n 
mrtilns nr·r·nslnm na r\pnea acltrnl 11111a \'l'.i'rlnrlPir·n vida eh• mi
~Pria. A insll'l!C'I.:iirl dn F.~I.•Hl" ,; rx•'l'cida [FII' lllll fll'•"'e~sor'ado 
mal reLI'ibti irln ... 

O haclH:.r·Pl Bf'rnardr~. qr1c prrlrnr!e srr n chrfc rln. JHtçãn. 
!) llnl merlinrt'l' n :111\ !ro,if' lli'SIC Estado ... » 

J)esculpem-n.r• o,; nw11s !rnn1'adns cnlleg·as a leitura desLa 
carf.n. n qur faço :O:I'Ill n animo de in.ít.ll'ial' n eminente Prcsi
rlen Lc de Minas. 
~: ... não se eonlJccc 11111 ,:(i facln nu acLo publico que o re
cnn"J,nwndc. E' um nn tol'i tario. n ignoranLc. 

Alr'm c]P, t.ucln n haell::ti'rl .BPrnarrlrs <) inLPiramrnl.c avc;;so 
~1n publico c ~alw-1-'n ·que, er•rf.a;;: pc:::sna,; qun vão :i capital rio 
J:>;l·aritJ •'n I cndeJ"-sc com e !Ir. voll.am dr'.~an i.marlns. I al n pnucn 
en:::o fl"" n hac.ltat'•'l BPrnn,•df's faz das mesmas, n si r1~erhn 
:tlgnma pPssna. :l'nz fr·iam(•n Ir. niio "" levan I a r mnsl./'a-sn 
lng-o rn f::tcladn. Tudo rm .i\Iinns Grr·ap:o: ,·~ pnrlr1) n l'lcl.icin. Deus 
nM livr·n qur olJacharel Ar·UllJt' B'é•i'llardns ela Silva se,ia nlciLo 
para n cargo qli(.' pr·P,Icndr•. SPm mais. er· .. nbr., 8 adr·.- .Tosrf 
l'J'al a Soares,-;; 

O S11 . .BEnNMmo MoNTEmO -· E,' falsn! E' püta clr algum 
r!r·.~p,!i.l.adn! V. Ex. e.~tú se :f'azr.nrln ''cn de reclamações t•nnf.r'a 
um J romnm qu f! nãn eonlwen. ·· 

O 811. T!liNRU i\L\ClHllfl' - Xfin r> in.it.Jria. Si S. Ex, niin 
gosl.a dr rPcrbf1l' sinãn visitas inl.imas. cnmprr.lwndr':'sr que, 
f]nandu ,; apoqurml.acln IWios ser:'i'an(),jns q1w n vão prnrJn·a;·, 
n:in pnss(t csrnnc!et' n 1-:f'tJ cn J'arlo. 

o Sn. DIÚ1:'11.\r:;nu ,.r.n:-<TEIHO 
i.ocl os, 

:\"tio (• exaclo; recebi' n 

O Sn. TnJNEt; j\f.\crHDO - S1'. Pl'ci>idcnle. tm d•~sr.iari:l 
ainda que. n bonracln () bencmrriLo Senador· que me 1ntcr
rompc me (]és~c informações ~obre um ca:::o que chegou 1gual-
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menlo an mn!l cnnllreimenlll, O ,:ignaLm·iu da carLa rl.i:r. que, 
llllilllilr. 1'111 Minns :::0. C[UI)I' cli•spr>diJ• IIlll l'uneeinnario, met.mc~ 
tfaquPIIP,: q11P nii:1 pndem ser c.lt•miiJidns, ptll'C[UO são ::tllxilm-
11'~; tia JusLi(:n, conJtl u r~o1·iviin J/11 ,ftJI'~'. in~PnLn-se IID't pe-
ditlll tln rlemis:-:ãn. · 

Vtlii !PJ' Illll:l. caria. rlo Ullei·al.la, daLada ele 23 do ,iullw 
dn ·1 !l?1 : 

<dlespeiLosas saudaçücs - Queira V. Ex:. uccoil.nr 
minlJtis l'eliciLações pela ntl:iLudo nobre o elevada que 
ft,Jllflll ro!nLivamonLr~ ao caso da successão prosiclencial. 

O rli>wu rsn TJnr V. Ex. profrriclo sobro as irJ,~ns (]O 
f'r·. ArL!mr Drl'l1arrlrs ronl.ra n funccinnnlismo ]luhlir.n 
,·, nmn. piii'n VPrrlarln oi:í. rlNnnnslrarla na adminisLr·ação 
rlt's:r srnhnr dn g·nvrrno do nosso Esladn, P. para l.ndo 
rnmprnvnr, vm1 er.nl.ar n mrn easo: - Prlo saudoso r 
eminrnlr rsl.arlisla Dr. Drlpllim l\forr>im fni nomrarln 
pai'a a SPI'Vrnl.ia vil.alicia do officin rlr rseriviin elo· 
.T,nr,\· r rX:I'Cll(:õPs fi:'lcars. i nrsla rnmarr,a r] r, U!JP-I'fÜHl. 
r.nm n mlYrn l.n fln i:!'OVI'rno rln Sr·. Arl.lnn· BCI'nardr,>;, 
I'~ I r Irai nu rlc"'d0 lng·n di', com a maior j)al.ifaria pos
sivrl. 1'l11flOSi'nr arrni nmn camnra. mnnicipal não elcila. 
r. rlanfln PXNmr,iio nn SPll j)mgramma a. .Toaqn im Sil
vrrin. rlPI'I'llhnr· n Pminrnlr chrf0 snllisl.a rll'sLa :r.ona. 
o hnni·arln rnrnnrl João Q11inl.ino Trixrira.. qun l1avia. 
r.ons0guirln vid.nria na-rlriciin mnnicipal. r com o qual 

.srmp1·n fui e conLinün a R0I' ':::nlirlario. Pois bem. Dos 
frmccion:-wins ele Jusl.ir:n. ru era o un icn nppnsieinnisl.n. 
r . .clado n ll11'Ii l.emprramrnl.n de não l.nleraJ.' patifarias 
r, nPm >;nbmni.Lcr-me a imposiç;.ücs rlc quem quer que 
se,in. flrlihcraram cxoncrar-1110. c isLo muHo commo
rlanwn Lr. p_cla scgu inl c fórma: Officiar ao ,juiz d0 
dirPi l.o da comarca. (Jue JJ01' acto do am;e1·no do Estado, 
lwvirt. rrcccilo a m:inha des1:stenr.ia. do carr1o de esc?'Í1!t1o 
do Jnr!l c que nf'Jslas condiçríes, (izesse annwzC'im· r:rm
r~·ru·sn do cama m·a vaao . E' i nu til rloclarar que nada 
valeu o meu proLesLn, apnnas o .iuiz rleelarou-mc qtir 
l'PenJ'J'C>:sr, no Pnrlr..r .Turliciario. Esl.á claro que se I.I'al.a 
enm um f11nrr•ionarin. nomrado para srrvrnLia vilu
liein. rpw fni rxnn0rarln. pnr um "'implrs o:l'ficio nssi
gmtrln ;wln SrcrrLario elo TnlrJ•inr rlc cnl.iio. o «honrarlo» 
pnlil icn rlr Ub:L DI'. Ranl Sortrc:;;, niin l.cnclo JPiln n 
1JiHI'I." O((icial do EsLacln a menor referencia de tal 
rwl.n dn gnvel'lln. !Para defesa de meus dirciLos, reque1·i 
:111 Sr•crr~Lm·io rln InLcrim·. que certificasse. o teor ela 
rninii::t ima;ginuria dosistencia, Lendo esLc, depois ele 
seis rrH.•zcs de rclul.ancia. J'cil.n cJ}r:Lii'icar que o meu. 
JWIIidn rln dnsistrncia, 1uí.o havia. enlTado na Sec1·etm·ia 
riu ht./(!t'im·, '11/.{/S (/'/I.C o GO'I'ei'1W }JO(Ü(f. m·ovm· (J1/.C (]'/{, 
hrr.via. rl!!sislirlo r/c tal o((iclo rle ;i'v .. ~Uça. São exi.I'::tOI'
clinarini' nR homens do GovPI'nó Mineiro ll! 

.Sn::n1fl-se um comnwnl.ario elo signnl.nrio da cn.rLn, que r~ 
n Sr .. Tost! l\laria cln 1Xaseimr,nl.o. v. 

O Sn:. BEilXMliiJo i\lni'i'l'Imw - 1.'i!:io ronhl'r\O o fn.cLo. Dcvn. 
pnrr~rn, dizr>I' n V. Ex:. q11n Plll :\linns ncnlÍum :Punccionarin 
JlridP f'PI' ,CXOIH:J'atlu a pcdidn .~f.'lll lr!r :<l'l.l I.'r~f!UCI'imrnl.o a :firma 
!'eeon!Jcclda. 
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O Sn. TntNEtr MM:lf.\nn - ~ln~ r1 fncLn c) indicado cnm Lnl 
J1l'Ccisün df' rlala.~, ciJ'Cll'ilJRiancin~. ele .. f!'UC YC!'il'icnda a sua 
vot·dnclr, n~ poucos J'nnccinnnt·irJ.~ qnn puclessern. so acaso 
snbr·nviPssr n lrr·rnmoln da viclnl'in Bernnrcles, o,; pnucn,.; 
fmwninnal'ios que cnnsc:;missrnJ salvar dns escombros urn 
prn.wn do rogalia:; CHI C[llf\ l'ieas,-:orn vilnlicins. cssr)R mnsmos 
snbinr~ n ppr·ign t'IIJ qnn ~n nncnnl.r·ar·inm. anwaçnclns ele nmn 
clr;;:islenein cln cnr·gn ou dr Ullla rlrrnissfin prrlicln qtw nfio l'r'•t·a 
ppdirla f\ dr uma rlr,.i;;:leneia qnn nfín Ji)m feiLn. 

O Sr.. BEilNAnno :\IONTE!Ilo - .Xfío sr rlú rlemissfín ;;rrn 
fir·mn rrconhccidn. 

O Sn. JiBHNF.U :~L\CITADn - Sr. P r·csidrn ln. rlnn o rlo
enmf'n(n prlo JH'rr;o pnr· qur r>t1 n adquiri. Sobre rllc eom
mrnfrom ns inlf'l'f's;;:nrlos, sohr·r! rllf' r;;:elnr·nea-;;:e n 0pinifío 
lllirwir·a .. !\las pnr·n quP f:f\ lrnhn. ainda idt)n elo que são as 
g-ar·anl.ins· rnm qur. nr• GnVPI'lH• dP Rr·. Brwnnrdrs. podem dnr
mir· Lranquillo~ dr sna snri.P. ele ~ru · J'ttLLH'fl, os funcciona!'ins 
puhlicns, lrrf'i ainda p;;;fn hellrza r]ne t> n arL. ::l" da lni nu
mcr·o 752. r]p 27 r:Jp sniNnht•o dr ·i !H!1: 

«Os Jli'Ofr.ssnr·r:;; do Pnsino pr·imal'io sfio rir livrP 
nnmrn(:fí.o dn C:rWflt•nn n pnclem livrprnr~ntn ser dcrniL
f irlo,q. srm drpPndencia rir qunlquer· prnecsso». 

Rr·. Prrsidf'nlr. nem si([llrr n~ ;;:olicilaclnrrs. os míseros 
snliei1.ndor·cs. sem t•u.in auxilio r\ rfifl'icil l.rnbnlliar nns lides 
:l'ni·nnsPs, r:;;eapar·nm. O PrNdrif'n( P rlP i\Tinns fez ([Llesf.fin de 
q1w nfin mais rn~;;;P r0nnvada a pratica da concessão de pro
visifes rln earlns dr ndvng·ncia r dr~ snlieil.ação - nem mais 
aclvog·ados ··pJ•ovisinnarlns, nern mais .~nliciLndorcs. 

Nrlson Srnnn. gl'if nva: 

<GPois uma Assrmblr'a. q•uasi que consl.il.uicln dn 
hacharcis. rm um l~sLaclo ele cinco milhões do hahi
lanf.f'~. m1cln 200 c:ll'Las clns:::n. natm·nza :foram expedidas, 
urna Asmnblt'a ele inLcJ'essndos crn fazet• manter o vigor·. 
nstenrlPl' ns seus pr·ivilngins ele classe, nãn enxerg·a que 
esla pral.icn r> 11111 tül.t•nl.ndo eonLI'a r1 re;:;-imen, e r~ sus
peita .pela opinião publica dt) ser feita UIIJ pr·oveit•l 
pr·npl'io?. 

Nndn nscn.pnu. 
Ouir·n Yf'lhn dn:;rma nos coneilins rrpublicnnos, ela nns;::n 

ft\ polil.icn.- a nnlnwnnia rJn:o; mnnir~ipius- Lambem não r,:
cnpnu I (Pausa.) 

•Sr. PrPsidrml.r, V. Ex. me faz. signnl de que a hora. do 
expediente e;;l.ú findtl. Pediria a V. Ex. que consultasse o 
Senado sobre se quer leJ' a. hnndndo dP me concedot• proro
gação por ntnis meia' hora. 

O Sr. Presidente - Os Sr·s. Scnarlnrrs nrmbnm rlr nuvir· 
o rcqtwr·imenlo do honrado Sf•nndor·. 

Os senhore;;: qun apfJJ'rlV:llll n sPu I't'quçrimcnLu vm·hnl 
que i r·am I evan Lnr-Hr>, (Pousrt..) 

Foi npprovnclo. 
Ei:iL(L pr·nrogadn o cxpeclienLe por mnis meia hora. 
•Coni,inúa com a paln\Ta o Sr:. ll'incu Macllado.l 
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O Sr. Irineu Machado- Sr. Pr·rsidcnli\ a anLonomin dos 
mnnieipins lnmbrnr rni por· ngua abaixo. Nrssn refm·mn con
tiltlf'innnl :-r ''>dnhrlrern o srg·uin/.r: 

'<':\'''nlmm mnnicipin podrrú cnmdgnar rm m•çn
ml'nln. nu disJwndPJ' mais dr 2::i% dr soun renda or.·cli
narin. cnmn snbsiriin. prrcentngcns r vcncimcr~O)'; dr 
prs~nnl. niin incluindo ns pr·nfrssorcs municipa0s, sob 
JWnn dr ficnrPm os irrfmc/.nr·rs pcssnulmrnLe rrspnn
~:n·ri.~ prlns 0xcrssns». 

Prr·gnnln :111 ~rnnrln cln Rrpublica, drpnis ele vol/.m• ns 
mrns nllw~ nr:eiof'~IS pm·n as pnginn;: rlr lnrlns os lralarlislas r 
.-/1' /nrln;;; os ;;;nrinln~ms: acaso I rm n poder dr um Estado au
lnricladC' par·n fixar· n rnnximn rla clrspC'za feila com n pessoal. 
prJI' par·lr• dos nmnieipios ? F,::;sn praLica não é um atLen
t.ado nn rlngma. rnnclamrnlal cln r·rgimrn ela autonomia. dos 
nnmicipin:o:. ·das J'r·an(lnC'za::; munieipaes? 

Para gnrnnl.ir· p;:sa Yiolencia e n sua pmtica contra au
tonomia r as l'r·anqur'zas nnmicipars. e::;sc monstro, que é a 
rcfnrmn cnni'l.itucinnal clr 1\linai' Geraes. a reforma Arthur 
fier'nnr·drs. in,;/ iluhr urn lrihunal dn Lnmada de contas das 
mnniripnlidadrs. rlr/.rr·lllinandn-sp, rm lri ordinnr.ia. a matr
r•in qur· diz r·r·~1wi/r1 :í. o:rst.iin palrimnnial elos municipins, n 
Jtnrrwrn di' sru,.: mrtnhn1.~. lwm comn sua organizar::fin r. 
f11nre i r nw llll' nln. · 

~r·. Prr.~idrnlr. r'tt nprrncli. nos bancos rscolarrs. nos en
s!nrtnll'nín:-< rJ,,,_ C'<lmicin,; r·ppnblicnnns. nas refregas muni
r.ipnl'.~. a I ir;ii11 rlrt c·r·r>nr:a nM fundamrn/.os da democracia, a 
li(:iio da rlr/'r;:n rln aul.nnnmin rins municipiM. O mru hnn
rado nmi.~·n r• enlJpg·n (dirirf.inrlo-sc no 81·. Paulo de Fnm.tin), 
(]tlf' 6 um :u·dnr·n;;:n. advn::?;adn da ::n:r/.onomia elos mnnicipins. 
QtH'ir·n vnllar· as pr'r·srr·ul:v:õf'!'< eh' ><ua inlolligencia profunda 
r ar·gu/:1 pnr·n n>: pl'rig·n:o; qur adYirão ao Conselho M·unicipnl 
cl0 Di::;ll'ietn. :í. :m/ .. IIJtnnria rln tlil,.:sn mnnicipio, já. tão scrcca
da. ,j:í lãn /nl'illl':lria .. i:í liin afl'ligid<l, prla Sltpervenicncia de 
um Gnvpr·nn ntH' n::;cl'nr!Pt! trm curül na Prara rla Liber·dade 
11arn df•i'dr ln.~n rr>a.Jiz,ar· '' allrnladn cnnlrn ,;, prii1cipios ela 
::tuf.nnomia municipal. 

Our> ;.;nria clr 111í~ ;;r rssr r::tnrlidn/n, crur 11fio r; scímenl.c o 
r.;:;/ndis/n>: nu1• lr·nnsl'l'r"r al/r•ihuieõr•s judiciar;.; nnra aul.ni'Í
dadrs rnunir·ipa""· rnns crur r~nmn ~·n.r·anlia ú dignidade elo. 
mn;:dslr•rin. qur• r,ír·m::t a cnnsci,•ncia~dc um povo, CJtW molda 
a alma da sna .im·rnluclr. CftH' (· umn granel'' arma clr clnfrsn 
das naeinnaliclnclr!,.:, r•sLnbelrcP n pncler ele :;crrm os seus mcm
b~·ns lr·nn~frr·irlos. clnmil.l.idns pn.r· jncapaeiclndr .Phy;.;ica. remn
vrclos, n porlrr· dr :'4l'J'I)Ifl I r·nn,slf'nclos d'::; cadmra, o poder· do 
pordet·erlt seu,; lognrc;:;, nu prla wpprrs::;ao clcllcs, ou pela cx
/.incciin dn insliluto dr; quo fnrrm pr.·o!'Pssor:cs, som Cl'UC lhes 
rcsl.e nenhuma sarani.HL nenhulll vcncrmonl:n. nenhuma van
lagrrn pPcuniar·ia. ches:a~~c :í. Pl'c;;;icleneia da Republica"?! 

Sr·. Prrsiclrnl "· c'll lnf.'r'i insi!T'ir no meu diseurso l.oclns 
c:::srs clncumrn/.n,.:, para r•n/.r·ega!-os :í consciCJ.lcia esclarecida 
dn meu honrado collrga (uollando-se pw·c~ o St·. Paulo dr? 
Prnnl.in). pnra _qun 8. Ex. Lambem. o:,; exploro (1•isos) com a 
mesma ·corrccçao. en·rn a mesma lmhn, com o mcsmn cava
lheirismo com qur n;cabo .. um::). segunda· Yez, de explorar o 
assnmpl.o, provando :r. sacrr.daclc que o Sr. Arl.hm Bernardes 
r:! um inimigo dos J'unccional'ios publicas. 
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O Stt. HEH.:-1.\tlDu .\lo~·mmu - Não apoiudu. 
O Stt, Itu"'t.W i\L\CHAUu -- Oru, Lenho em t•csposLu uu 111·~U 

honl'ado amigo, St·. Bernardo ~Ionteil.·o, Lambem a:J opiniões 
do Sr. ArLIHH' .Bcrmu·des sobre a frrande massa elos üampo~ 
nozes, dos teubalhadores rurues, que não é lá das mui::,; lison-
geiru ~. · 

Esü1'evo elle, üondomnanclo a ct·ear;ão dos institutos de 
ensino ag'l'icola, dos estabelecimentos modelos fundados cm 
i\linus Geraes c opinando de prel'et·encia pelo ensino agricola 
ambulante. Vão vee como é altameuLc llsongeh·a riara iJs 
11ossos cablocos c pma os nossos mututos: 

«Mais illusol'in ainda seria aüreclital'-so nos cffeltos 
da sua propagm1da pela imprensa. Além de impru
l'icua, a tentativa, cm um povo quasi ele analpllabctos. 
cuja maior parte se encontl'tt.. precisamente nas ülasses 
t·m·aes, nenhum e1'1'eito surtiria dentre os poucos á al
LLtm ele comprehcndel-a. » 

' Vejamos ainda qual 1; a opiuifíu du S. ;Ex. soü1·e este~ 
POLWOS: 

«Destes, uns duvidarão das vantagens aprégoadas; 
outros não se expo!riam aos riscos ou insuccesso da 
experiencia. ~ 

llefci·inclo-se nus nos,;os Go,·cr·nos na'l:ionae.s que têm no
meado especialistas o teclmicos para estes institutos, o Pre
sidente de Minas, cuja virulencia de llng·uagcm ó negada a 
cada passo. cuja lcviancladc 1;\ negada a cada instante, escreve 
o seg·uinte ': 

<<Este ensino é ministrado por mestre::::~ ele cul
Lul·a especialmente contractaclos entre profissionacs de 
idoneidade equivoca, aqui ou no estrangeiro na razão 
de um para cada gl'Ul~9 de municípios.» 

E agTadeçam ao Sr. Presidente Bernardes os nossos Mi
nistros da Agricultura a pécha do que soem contractar pr::-.: 
i'cssores teehnicos de idoneidade c ap ticlões duvidosas. 

Bm outro topico, esquecendo-se de que a Lei ele Ventre 
Livre, isto é, a que. instituiu a liberdade para os nascitu.ros, 
pat·a os que vem i depois da lei de 28 de setembro elo 1870. 
em 1018, isto é, 4.8 annos depois, o Sr. Bemardes escreve 
sub1·c a raça negra as seg·uintcs deploraveis palavras: 

«Uma grande parte ela nossa população vivo ociosa 
c parasitariamente, não produzindo siqucr para as suas 
necessidades, cm terra prodLwtiva c farta,· c reduzindo 
assim u coe:l'ficientc do nosso trabalho e da nossa pen
ducr~ão. E' exemplo dii:iso boa parLe das populaçõcH ' 
urbânas, em cujo numero se dcv'c incluir quasi todos os 
cx-csct·avos, os quaes. abandonando as fazendas c Ol:i 
campos, se l'ixum nus cidades e povoados, undc va
gueum de,;nutridos e vivem famintos, cntreg·ues ú. idn
lcnciu que pct·vcte. a embriaguez que corróe, a penul'ia 
que consome. c ao ()l'ÜUC que mata-. Sua .inercia com. 
o cortejo dos males decorrentes, ainda sacrjfica as S9-

. rações dos filhos. victimas inculpadas da negligencia 
paterna, influe sóJ;J_re as, leis elo trabalho, cnca~ecendo 

'' 
'· ~· 

.·':1 ,, 
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u~ ,.;.alul'ios pL•la ''SL:.usst•x de ht'il\,'u:-:. Muilus tk:;:::es ht·u
.~.ileil·us eonsagraJll-su, alüm f.li:;su, ;i aelividudu vrolJi-
::;lum}l do cl'iwo um vez de :;e applieurem a huw.!stu 
tmbuiiJU, e eunslitucm permanente unwul}a ú seg·urullf}ll. 
social, uunwadumcnte nus que vivem do manejo da 
Lena, nas l'azendu:;, luugc uo auxilio c protccf.)uu das 
autoridade:;.:. · 

Bellu upiniúu Lew o PrcsiclcuLu de 1\linu:; :;uiJL'C os Ji!lws 
ua ruça negra ... 

O Sn. llEJtN,utuu MoN'!'Elllu - ]~llu uúu :;c rercl'iu ::;úmeuto 
uo:; da ra~:a negra, rcl'criu-:;e uo::; l.a·uucos tambem. 

O Su. IlttN rm i\lACHADO - .•• sobre os trabalhadores. 
Sobre os ncgr·os u :;ua plll'ase é clara, rol'erc-:;c aos negros 
cachtlceüos com o clespl'czo de anLigo JcHor de senzala. 
·pois, senhores, quacs eram cm i !J18 os negros quu podiam 
crr·ar· na cidade '! Si' eram os autig·os escmvos, e !los deviam 
Ü.!l' 48 a •UJ tumos de iuadc. ]~rum velhos, eram aqucllcs cujo· 
infortunio, a iniquidade ln:imaua explorou cm nome do mal
dito e infame direilo de vropricdadc. 

Si eram os filhos da raça martyl'izada que se . exilavam 
. do tlwa~ro elo seu supplicio, porque cobrir-lhes ainda a face, 
porque rcqucimur-lllcs a cpidern1c com o ferrete do pcccado 
orig·inal '! ! 11ro:l'i~siunues do crime, embriagados, M'aminto..:, 
perigo permanente para os propricLarios, é como a olles ai
ludo o P r·esidentc de Minas. . 

~ssc cliché no sou cspil'ito ele autocrata não cc::;sa de 
inspirar as palavras de sua acção g·overnamental. Vangloria
se ela sua impiedade o Presidente do Minas. 

Eu li, cm um movimento ele estupefacção, as palavra::: 
que o Sr. .Arthur Bernardes escrevia como um padrão de 
gloria para a sua ferocidade - «jtímais perdoarei, jámais as·
::;ignarci um indu!Lo, porque o nosso ,iury absolve com uma 
i'acilidadc pasmosa, é um ,iurv de· prevaricadores que não rc-
pcllc o clelicto». • 

Mas, Sr. Presidente .. :;i o corpo lb jurados é esse corpo de 
prevaricadores que Lendo scrnpl'C a absolver criminosos pro
fissionaes, si clle não tem cscrupulo, consciencia, honra, si 
mente ao juramento deferido no julgamento elas causas, po1-
que nã~ pódc Lambem esse ,iUl'Y, por od'io, por canalhismo, por 
perversidade, condcmnm: um innocente? 1 

Pois o acLo elo piedade do Governo não é l.lmtt medida de 
cqtridade inspil'ada pelos mais elevados sentimentos de hu
manidade, para que o Governo possa reparar as grandes in
justiças ou os excessos da punição ? 

Ellc não é dado ao governo pum relaxar as portas da.;; 
pl'isõer::, abrindo-dr:: ao:; ct·imiJWS(IS IJUI'a ÇJucm a !:lncicclado 
.i:>l'lldU vingan,:a. o castig:n ! . 

Não, ellc é insf.il.11idn nn· illl.ct'I)S:-:e da ennllnllniJün e da 
S(•Cibelacle pum diminuir. n snfft•itrtenl.ri e a clut• claquelle ct·i
tnilitJSO qUC SU lllf"ISf.I'U l'eg·enet•adn, t:fii'I'Íg·jnrJn IIS IJXCUS~II~ di! 
penaliclacle. ou en.Lão para Iibci'Lar aqucllcs que a mão da vin:.. 
~?llll(:·a polit;ica, da !Pl'epnlot:c~a, pela fraqueza c coi'l'UIJ\:ÜO dos 
pl'ados, pode cncat·cer::u· · rn.1 usl:.amcnte. · 

. Esse perdão sú pôde ser co nccd i do nelas mãos ~;antas c 
lwmf'u:w,jas, J1clas mãos impnllu.Lus rlc. nrn govcr·no que sabe 
que não ha governo c reet.idão sem equidade e bondade. 

E' pavor o que cu tenho desse homem tão. infle:x:ivcl, rf
gíd.o. até a .~enacJ.dade a que e~t.ão hab!tuadQ§. a.§! g;:ande§ ;rn~ .. 
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rlir!t~ridadl;•s. t:oJtVI)Ilt:itla~ do :-cu g't'andc LalenLu; inl'luxibilit.ladu 
e unpusstbiltrlade ti~Li.ut·aes aos gt·andes al'orLunaclos, pura 
qlll'lll :,t YIJtllura aht'llt lntlns as JHH'Las e uunuecleLt [11tl"s n . ., 
Ul.ll'ltpcts da g·Jn!'ia, dn podet· c Lia gmndeza. 

J•;u lc·l'ia ~~~::-;,Jjad" vara " plcil1t pt•esidcneial a e.andida
t.ut·a ttmtyultaltl'ta. Pn_t' ella ia u meu uorat:ilo. Devo t'ulnl at·, 
11111 """ lael11~ qun rna.1s hnnnun n seu governo. t'uze!~Z"· rlacpti 
ttlll apJll'lln :'t nwmut·ia de Yt·unei;,:en Stí.. VuLadn a lll inlm 
t:•nwJ_Hia, q11e aulnt'izava a ret'llt'lliU. que cr·u um endig·o de gn
r:mLms ptu·u 11 rwssuul da nnssu fJt'inuipa! estrada de fct'l'u. que 
lhe mc!!tllt'ava ns,veneinwnLo;,:, olJI:ida essa reforma nn mei11 
ele u_mu ~~:~n~lc lul.a vat•lamenlut· e r:l~ ang·usLius pam a ll"""U 
l'ai.J'Ja, allllg1da pela t.·cvoltu dos mat·mlwi t·os e su hlev:wtl" d11~ 
JL!Zilcit·os nnvaui',_ Ludo, Ludo. porque a iniciativa daqnella JIIC
riJda et·a dn antigo' JJeput.ado que nra é I) vuss11 cnl!cg·n, 11 
ltmnilde t'enadut· que vos dil'igc a palavt·n. em UIIJ enmhale 
aecl'ri nw, i neessan te, i nJ'nL igavel eon Lra o govt> t;ll" d11 ma t'e
e~lal, tudo fazia crer, si n seu eor·a\.'ÜO J'ossu o de utn u::;piril" 
inieyi(IL' ú su_a mcnlalidade _o ele uma alma Lacanha, que clle não 
pOl'ltl U medida Cl11 CXeCU()UO. 

O Stt. FH.\C\CJHCII S,\.- An ladn dcllo havia um ar11ig" tln-; 
l'JLnceionarin:", o direelnr da EsLrada de l<!cl'l'n CcnLral d1; I:lt·a
:311, que· a 1)s,.:o I empo era r, Dt·. Paulo ele Fronlin. e a q•Jellt 
:;:c deve a execução da reforma. · 

O Sn. lHLNJW J\'lAcH.,\on ·- Havia Lambem u St·. i::kalll'a. 
Dirig-i-me an Sr. Franeisen Sallcs pam que se inlerPs

sassc CI)Jil o St· . .PJ·csidcnl.e ela Ilepublica, p1H'rJUC ett JDL'CLcnclia 
par.tir. · 

A siLutu:iiCJ da Hcpubliea CJ'::t c!ifficil . ..!\.bt·ia-~:e sulll'e a sua 
mesa, no Minisl.er·i11 d::t Fazenda. uma fnll"ta de papel 1111du se 
encontrava n balanr)n da ~iLttw.;ãn finaneeiru. Girt·uvu-=-e '' 
nosso de(ir:il cm alt,'l.Hllas dezenas de millmr·e::: dr) ennlns. 

u, i::it• .. Ft•::tneíi:it:O 8allcs afl'irlllll!t-llll.l quu as suas sym.pa
! !tias et.·am pclus funecinnarin" da E;-;l.rada de J<'erl'" Cent.ra! 
do Bt•asil ü que se il'ia enlcnder com o St·. PI·csideni.(J da 
Hr:puhlicu a (jiJcm con!<tillat·ia sobt·c as possibilidades da si
l.narün Jintmcr•i t·a al'.im de pôr a medida em cxceu<;iin. 

'Vnll.ci diai:i depois o S. J~x.~;clisse-me: púdc parl.iJ' snec
g-ado porque o Presidente da H.cpuhli.ca assignar:i a rcfoJ·trm. 

ScnlJórcs, j:ímais cu podct'ia esquecer, apczar dos tncus 
di~~abnnls. das ndnhas queixas pessoacs ennlt·a o SI'. Seahl'a. 
que ellc foi u Minisl.t'l) qLw vnz ~m cxccu\:.rr~, esl.!1 t•dfll'nHt_ e 
que n St·. mut.·eellal Hct·mci', Pt·cstdcul.e ela Hepublwa de cnluo, 
:foi quem a :"ancclnnou. . . . . _ 

Agnra, qu::rndn a luLa se empenhou. longa 101 a JTIIJr.itUu;an 
em q uc n meu e~p iriltJ se absorveu, para que um passo d c
cisivu por mim fni:ise dadn. 

Mais de uma vez pt'IJC!lll'C·i n ST'. Nilo Pc1:unba. S•! depois 
qnc c li c n1c a11 Lrll' i znn a clcei<ll'~ll' ans me~t s companile i ~·o:-; qnc, 
em !.cmpu uppn1·Lunn, nesla e!l.lacle. fm·m u sua eonlet·r..neta, 
em que elle opinat.•ia pelas :t~)ivindica(:õcs das nns~as lih,;rda
r:Jps puliUc.a:,:, pula J'esümJ·ar,<ao da no~sa auLnnon.11a. 91tr- I!n
dcria assegut'ttl' ans upet·ariiJ~ ela Unwn c aos 1urteeln!1UI'IOH 
dn Esladu. q111.~ 11 seu :;uvurJHI SIH'i.a um g"IWCJ.'nn de jm;l i1;.a u 
ele bondade, que es.taria sempre dtspost_o a ampamr L;JClas .as 
rei vi ndi car\õe:; i 1.1 sLas do pessoal o per ano c dos l'uneclOnaJ:'lOS 
publicas, só depois que tive a convicão de que· S. Ex. ~eria 



UJJJ defun:;''l' tteet'l'iJttu du uu,:.~u aul.unutttitt, sü qtttwdu ell Li
VI? a c:el'iu:m dll lJUU '' J'uluru PrusidunLo da Hupublieu sot·iu. 
llnt amigo ,.Jedioadu du:,; J'uncuiunar·ius publitJos c du:; ~.:lasses 
l.r·uhulhudom,-, sú nesl1! lll1.111Wnlo u meu espi r.· i lu :;e diddi u 
~.:;ntt·e a auloer·aeJa e a libet·dade. (.llnilu úr:m.: owilo uellt. Pl'u
lunuuclas palnws uas yulr!l'ias.) 

Documentos a que se refere o Sr. Irineu Machado no seu 
discurso 

Camat·u do~ DejJuluJu~- HJlü- Godigo de ConluiJi!iclude 
PulJlil:u. 
Pu·t·c·cet· ~obre~ u caJJiltt!C; H do Lilulo.ll, al'L. 51:!, c :mL·~~ilo j)J'.i

meil'a - contabilidade do pessoal - arls. 5!1 a D8 do 
JH'II.icelo Didílllu ela Veiga, Ul'gnnizado etn vit'lltde du 
uvi.so minislu,:·ial JJ. ü3, de 18 de maio clt! 1!105, uxpecliclu 
velo l'US1J)Cdivo lilulu'!' du pusla da Fazunclu, Dr. LCO!JUlLlo 
de Bulllúes. 

Examinando deLidanienle u parle que no~ euube na di:;-
1 r.ibu i ~:ãu dos Lra·bal!w:; do Codi;.ru de Gun Labilidade, a·cuuse
Ibanws sua acloJlt;ão oum a::; modiJ'icat;ües :;eguiulus: 

l. O titulo cour que ~e abt·n. o capitulo spg:L'lll'lio du ti
l.ulu U do JJL'O.ieelo e que se cn•Jnleia- Contabilidade dn pes
soal e do material - denuncia que na nrganizaçãll do J!l'o,ie
eLado coclig-o i'inaneeü·o se adopta n elussifica~·ão da conlaiJi
lidade. quanln ao seu objecto. cm contabilicladc do pessoa/. e 
rio Wtilerial, de n.ccõrclo, aliás~ •eom. a prcscdpção :3" do aviso 
n. ü:.J, ele lS de maio de HJ05, expc~dido pelo Ministro da Fa
zumln de então, Dr. Leopoldo de Bulhões. 

lll'cceilulmdo, pot· isso, o arL. 58 que a prupo~la do ul'
~.:arncnlo <!onsigne separacl:un en lc as som mas das clespczas tJum 
u pessoal c o material. e que as duas rc~'pcelivas Labcllas cs
peeifiq!Jem eom a maiul' clareza e pt:·ecisão essas clespet:as, 
nada 111ai~ fm: do i.Jllt) pt·onrtnciar· aquella clas~ificaçãu. 

lmpol'lando esta cm mcclicla ele· ordem, ele sysLerna, do 
JEellwc:o. cita não [)!'OCUt'a sinão J'acililai' o garant:iJ.·, nessa 
parle. a fiel execu~~ão de nossas leis ele meios, cuja ap.illicar;ão 
t.:oslumu :;er delur·pada por çjnYcl.c·:·aclo · abuso ele nossos go
.vurnos. 

O a ri.. ::iS, eYitam!u u t•ng·lolJarneulo du'i tJorJsignaçõcs, que 
Laulo l'avot·c:uu us dt~~vio,; de :::LJU applica~:ii.u, ainda ]Jt•esurc.ve 
que na !Jl'Opo::;La ureamcnLaria as ta'bellas do pessoal e do ma
let·itt! di:-:•criminem "ch·cumslanciuclamenLe as ::;ommus ela:; dcs
\J:czas a fazer, que•:· eor11 o pessoaL quut· ·t:unt o mal.c·.l'ial. 

Nu du::;unvu!Yirnelüo cle~~a idéa, u urL. ::i!J, seur,~ãu lJI'i
lrJeira, v<w além e c!arumcnf.e tJon,;agTa u JH'ineipio da cspc
r.:ialiclade du ct·edilo que se cle.;;lina ao pa.g:.nnenlô do ·pessoal 
tn·t·olado 11a~ l.al.1ellas explical.ivas da IJl'OposLa OJ't,mmentaritt. 

A cunsag'l'aç~ilo de la! medido. sr.í pr.Íck :;rx· Ctlll::iiduraclu IJ1'11-
J'undamunlc salutar e vanla,justt, ele n~t: que yi,;a dnl' a L~sse 
eJ•edi Lo app!kaçfto obrigada ao fim para que l'Cir· aul.o.r·izadu, 
Hü.u deixando marg·em ou prelexlo a que se I h e dê U'J!plit.:a(;ÜU 
d iol'fcl'enLe. . 

Em oult•os lL~t·mo~: o ciLndu mügo acluvta e tu tr·ular;ão ao 
il~agamcnlo cla·quelle pc::;soal o systcma que etr 1 dil'e i I o finan
ceiro se denomina ela cs·J:v.:r:ialidaâc do cl'edilo, systcrna que 
l.crn por escopo impedir que se dc~vicm ·os eruditos de seus 
destinos. Ao. la elo de u.lgtms inconvenientes, esse sysLcma se 



.'ji·:.~."'-ÍII llfo; I! III·: ill"l'llll:ll 1•1: i!l:.'l. 

J'J'l:IJI/Iilll'l!"il /11'1' IIIJ/t'll~ \'il'ii!tll'."l I' iljll'i'-'1'11/i(, i;!tlilili/;J\'i'/-
JI/1'1//i', .:.!l'l!IIIÍI',• l:tiiÍIJ.~1'11•, :-ili/JI'I'/111/11 J/lllll!Jill llji\J/ir•:i./11 ii 
JI<IÚI'."• 1'1111111 li 1111-'.-lll, 1/1• 1'1•~/lit/11'." <i.J/111Íiti,.;J ntJ i\·11,-, ljlli' [':(\,;••it:lll 
a t·nd;t pa ..... ,/i :t 1!/l....:r•J·\-:IIlt'it: ·!d.~ lt•i....: tll't'il_tttr•tl.l~u·in . ..; r· l,··rwllt'~lt!~ 
il/l!dit• 11 {ll'll,l:tll/1'11111 ti11 /J•,:.:i.-/:tiÍIII' 1\:t ·l!,•t'l'l'i:tt,'iitl d:t dr•,;jll'/.:t • 

.. \ ~~-'lJt_•~:ialidadr• ,,,, r't'l_,dif" t_d'l'tll't't:t• a :'~'.!.!t!t'attt':l dt' lllt'll:t~· ~~-;!t• 
IIII'XI'I'ôl\'1'/: :<i /•:t!'<l 1/t'il'l'lltittitdll l'll'l'\ Ít;ll 11 /Ítii!J.t• l.t•:,:·j,;/;i\Í\11 

''1111 . ..;i;.:tta III/I 1'/.'t•di/n. 1':-'!t• di'\1' -''.'1.' 1'\C/It:-'i\·:.tlllt'llit• :tf['i•t•/:tJ/11 
:Jqtw/1,, ,w·:·,·i';". 

t:,t11."lillli' t•J/,•, /'"!~. :t IJ!i!illt' ~<ti'IIIJiia <ia /'ir•l t'\l't'llt.·ft" tl11• 
t> l't::t IIII '11/tl.'l . 

.. J-; d;tdtl 11 !ll'll<ill'' ,,,. 1111:-<c':t.'-' :ttillllli . ..;/i·:w•·"'·" 111'111:-< :tll11:<11:•. 
'\IJI/ ,j11,.; qlt:Jt•,; 1'11.'•1/lil/l:t .•1')' 11 J/;• ;il'i'j'l'.-'('1'[' 11 in•,;,.;ll:l/ d;t,.; l'i'jlili' .. 
/.iJ.;,j,.~ )111/J/it•a,.; .'-'1'111 ijll•• lli'l'l'.~."'j,la,/J•,; 1/11 '"'1'\.i<.'ll 11 ·'i•i')llllll'ill. 
!III Jllq.:::u· jlll/' 1'1111/:1 1/,; 11111:1 l'llli."i;.:liilt.'lill "''·'I~~'Z:t."' !JIII' Iiii! .•;irt 
1).--;Li'lllilla,.:. /I'Jilli:tllill~ .":tilli:tl'l.",.;j111il, ÍIU I'IL"'"· a t•i/:tJ/a J!l'il\·i-
dent:ia. 

,\jll'll:t . .; lll1111il'it':t.lil'•,; a.-; l'l'i/:!I.'I'ÓI',; d:~.-: t•ilatlil,; :u·i.". ~,:-; ,, 
Ü!J, IIII jl!llli/u du ill:i:ti'HI' 11.~ , .. ,'."'/ll'(•j Íl.•>.-; /J•:\Iu.". 

1;11111 11 llii.'SIIIII (JI'IJ.-iilllll:l!(ll, Jii'II{JIIIIIII,-1 <!11/1','1." l'lili'1ld:t."' 1j,J 
~i111·pl~: . ..; l':,•d:t:_·,::iu. qiH• .-::t~ no~ a./'fgltl'a:IJ r~tl!l\·t•llir·nlr• . ..:. a \'itl'in . ...; 
di:-:prr~·:ir:tt~.•,...; drr J'L'tl,jt•r·lrr, .. .\'r•:-':-;P :rtillli'l'tr :•,..;l;{,, H:-' J.'r•lnl i\;L...: :tlr.-: 

<!!'[,..;, (iii, t.iJ. li:.'. r .. l/111' /J'!II IIII [ll'll.it•t•/11 H lll!lili'l'lll.'i/11 l'l'J'<tda, 
·du :_;:!).li~~:. li-!. OI.L d:-:;. liP. lU. ii. 'j'j, ~1::. ~lí, ~:;: .. !17 r• !H.;, 

L" III ,;ÍI!I).J/1•.~ l'i}lli'J'IIllill l'iil l'i: 11 :itiiJ.-:1 ilt!i Í\'11 I' 11 IJ/'ilj:•,·l" 
lHl(PIJ(IOi:t ;t 1'1)11\'i'IIÍI'!'Il'Íll d:t.-i I .. 'IJ!I!IIi.Íil." ."'ll_(.:,:.:l'l'lli;u:. 

11. Faz,.'IJ!It:' :i !JI'ÍIIII'it·:t p::I·J,: "" a1·1. \:'11 lt!l>di I il'll>.''-"'" 
·de l't:dae,·.üu J..,;JJd•~nLt;::; a. lt!l;llit.>l'a:·-1!!'' ,, J,;xlu. '' <th'iiJ'ai'lllil,.., a 
l:.flllV<:l!ir:iwia r.k :-;t!ll.--:1 i!.t!ÍI' a pal:tYI':t «~dll.'t'ali"<', ti<: "''a t>:ti'lc 
J'ínaJ, 'P,Ill.' C:-<l:t Ullil'a: fiCC'/'I'SCit/.(1 • 

• lltli lil'"i'."·"i'lad:u"''llif•, Jli'''Jl""'"·" "·'·"a Illt_•ditla. r;,,,, ''lia 
JH'eiul!cic•IJI'''"' alti'ÍI' tii!Ja \':tl'.'lil;t '·'"'' l"'i'lllilla. ''"' 1'<1.."'' d1: iii'
Jtl)t'.t.:.--:.--:idad•·. "''t/11::.ir ,, Jll.'.l'.\'fiUl ''III ,,.;,'-' '·'" l!l'(.'illill'lil". ljllitli:J, ,, 
<lt:.nn,;dlJ:ti'l!lil 'JIIô.ll.iJ'Il.' 1./J.! i.!XCI'JI\'illllêll''' J.ij!JiL'i!id:tdL'.~. 1.'1111111 ll 
lllil! i'll't!. :ti l'li,\'C:·.:.~.Ullll_l~ . 
. , . :-:íl.'lli.)U illi:IJ!ilt•.•/:t\'1.'/ IJI.il_', t•ii/1'1' IIIÍ . ..;, 11 ill/t.•i'l.!.""'-' Jll'il·i!.,jll 
J.ll'l}jJIJIJl.i:!i'U lJII:t.•i ,·I~JI/.[11'1! .'-'C>/.II'l: 11 Íii/1.'1'(•;.;;'1) jJLJ'!JJic'11, ,·, i'at•.j/ 
ttdi\'.i!ll.ltl!' 11 . .:.; ,!jl]t:l.\~ './111.! ~f'!'.i:llll C/'l':.ld:J:--j ;í /l(t...:~ag·l~/11 dP Ulll:.t 
Jei "l'dill:t:·ia. dr: l'i:tlJt'i'a'::in lt'llla 1111 .• ,~;, ,Ja.-: duu:; oa..-:t.'-' 1/11 
purl:unenl''· w1u Y.i:;a.~..-,: J'azc1· ~,-,,.,,.,, 1111 l"'"·""al. ainda !'llt 
HJ01JllClli.O::i ·.1i1; [JI':t!'llllda,; :pr•J'iiii'}J;II .. <Ji•,.; i'iiHIJlt:I.'ÍI'a.~ lla yjJ/:l 
lJUlil.ica dr• JilliZ. 

Ha ea"'·'" ''ilt ']til.! ,, iu:el't.'.,;.-:,_: indi1·id11:tt p,)Jic .tu:.ti.-< dn quu 
(llialqu,:t· f•tll!·", c· ,; IIIJJ 1./1!!!,•,.; ''·""'' a 1:1:r• :illtldÍI!III". 
, ·~,. I . ' I' ' I ' - I I ..:. . .llll.til 11 auuu ·pa:-::-:au" a IJICI /r,,~, '-'~ .l'l'l!llt'l.:;lr_, '11 JH!:--: . ...:,,a 

:.;c• :iJli{IUIJIJa t:llltlll illq!l'l'in,.::l 11<'1'<'."·'-'Íd;ul,•, 111:1-" f,,j '1.1:tldadrr 
ljLJU/fJ.III!i' 1'.-•f'nn:rl llilljllf')j!) :-'i .. •iJ/ Í1J11, f>ll('lilli! n.~ Ílli.t'I'I.'S."l'.-: Jli'Í·--· 
'\·lid'.l" "') t'll]l i;,;nr<tlll .• <J,•.ix:Jn:l" ,.,:llt'id" .. a/'inal. " ~i IIi<! I''·'·"'"'' 
t:t>/lpe/ ÍYII. 

};;t[I'L!i.aJJ/•'. 1'111 ,.:i/.ll:l(,':"tll <ll!ii'I'Íirt' da 1·id:~ puliiil';l llill'lil· 
l!al. Jitililu llll.'tl•l." ,:.:t':t\'1' 1](1 fJ"'' a :ll' 111al. i•:u·i:tlltt'lii" ,, adllli
JtJ.-;II·:u;;in ;!1_/lqJini'l'lll '"''<lida.~ ,J, •. -.al\·:11;.-in puiJIÍI'a lfíll!'adic:H!:', 
qt.tt.~ (X:'lllUt'lti:t~ .o.:n /'iF.t!l'iUI/ (nJJJ/1!'/11 C.ll//1 11 /lf'.~ . ....:n;~J. ·,, H ,\·ne:in 
·p,'.tk ~·:lflit• ,J,'."'if'JII'illlida. ') l'il'Lili'Ú,,-:a tlaquclJ,: pc1·iud:o du 
Üli:UJ'i.CI.:t.'-', J/1: :1 /'i'! Íl:t,;(it•,.-; 1.~ di• fii'I'Í.!.:il~. 1-!t':U,,'!IS :til p:t/i'ÍIIl Í.•l!111 
e'-'li.ÍL!g'ad'.i ti"·"' ,Jii·(:.:,•rilc." dt• ''Iii:~''· O!'il, llf!\'i.'tld'J-.~,, .':'IIJIJllll' 
que u Jl'·".lc•l.' Ll:t-,:·i.-;lni.i\·,, ag·11·:í. l'l'ii.l.'l'i,n;anJcu/.c 110 usu dP.-.:.-:a 
üwuldade, t!Ue 1111~ J.'ien. t·e.-.::CI'':ada .vat·a nJumcnLos cxecpuio~ 

S. - '\" ol. n. , 14 
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11tles, l'eceio nfí.o deve haver de se ucceitat• a proposLa-modi
ficaoã.o, du con venicnci a ineonLrasLaw~l c manil'osta. 

IIJ'. IPareec que deYr.rtamns ~uggel'ir a id,•a rla suppro~são 
llt.• m·t. ü7. Classificando u pos:,;oal, di;, o arL. G I du proJecLo, 
cm sua u!Lima p:.u•t.e. que «O pesso:l!l JWrmanuuln •i vlLalicln 
r;u amoviveb. C(lntraposlo an qualil'leativo viLalicio, parece 
que o Lcot·mu arnovh~el "') é ai i usadn na accep<:.ão dn não ?Ji
tc.liciu, uma da:; sign i l'icat\Õus que llw dão· ns lexicon:;. Por 
it-tso p.l'!.'l'erirnos J.ll'O[JOJ' l'os~>r. moclifiL\ada a ptH'le final do ci
tado ·ur[.ig·o Gl, onrle ,,. vü elo subsLituLivu. nu ;·peopositu d0 
melhor' ::;ervir ú clat'CUL . 

E como deva a palavra u,cmo·viL'el do ar!.. ti7 ter signifi
cuçilu ir1Pt1Lica. de Hr.i.o vilal·lcia, f:eJ'tt esse arLig'' escusado, 

·visto jti LcJ' o arL. (i;J declarado qual é o pe!:'soul viLalicio c 
dever-se 'mLender, portanto, que uão vital ici o !'~ Indo o pessoal 
q~.:c se não comprel1.ellde no seu disposilivo. 

Ellt.r•pf.anto. af.l,.nd,!ndo n que esl.amm; em 11rn pal:t. que 
se tnm dis!.ing·uj.cln ''"'' innominavnis abusos, um dos >ejuaes Lem 
ennsisl.iclo cm amp! i ar· a ·cUaliciedaclc a car.gns r1ncle a mesma 
s(, púcle ser pt·c.iudicial ao inLeresse publilln. Jnlg·amos da 
mais alla necessidade, OPIJt>l'Luno mesmo. regu·lar· de vez esse 
:rcagno assumpLo que tanto que i'aZCJ' tem rlacln aos nossos 
l.rcs ;PO·dcres ·consLitucionaes -- [.egislaLivo, ExrcuLivo c .Ju-
rJic.iario. · 

Nova Lendencia km mesnw se manifestado. como bem 
o observa egrcgio ministro elo Supremo Tribunal Federal, 
nc sentido ele se não considerarem demissiveis ad-nutum: 

J•, os empregados publicos que obtenham o' cargo em 
concurso: 

2". o·s que contcm1 mais de dez annos de serviço. 
Os que J'econlwcnm aos empregados ela ·primeira cal.o

g(:l'itt (os de concursn) dir·eito ii. indemisslbilidadc ad-n·utwm, 
se esquecem de que n concurso sempre· foi o ó exigido apenas 
como meio de se apur·ar no candidato a idoneidade technica 
OLl profissionaL repu ta da indispensavol ao bom desempenho 
da :funcção. · . . 

Para se ver que .~ assim. basta considerar-se, como bem 
pondera o allndido ma.gislrado, que o concurso não ::!'i,r.ma 
direit.o á nomeação. Quantas vezes se preterem os primeiros 
classificados 1w:;; conctn·sos! E ali à!' assim se eleve entender. 
·ele vez que ·para o <:u~o não basta, por si.: s!Í, a idoneidade 
lec!miea, scndr:,-lhn l.ambem indispensavcl :.t cocxisl.encia da 
idonciclacle physica · ~~ lllnral. , 

Quanto nos enJprcgados que contam dez armas do ex
exercicio no , cargo, LrJm havido manifesto cqu i v oco cm consi.
deral-o:; i ll>'tti'ieept.ive is de demi.~sfio ad-nutn·m, como ainda 

.IJIIllclera n mcsmn magistrado. · · . 
Os que assim entendem, baseando-i'\e na di~posição do 

urL. 3" du deerel.o legi:,;laLivn n. 117, de 4 de novembro de 
·J8U2. Lit·:.uu n argumcnLo de que, Lendo após de;~, annos de 
eJU'eclivo ~;er.·vi1;o, · direito :J. aposcnluclor·ia, não :i>.nclc.rn, por 
i1!so, ~ser d,emis!~ivm~ cul-nnlttm. O argumento · · Inlpl['oceüe, 
porque Ú1esn.r•-' com dez annos de ::;erviço P.t r bl ico rJ cmpre- · 
gadci só se pôde uposr!nlar· si inLcrcorrcr n,ní. fado novo que 
ri n da invalic:kz. aclrJII ir·.ida nn de~enq,mrhn dn .eat•g·o publillu. 
( Gc,nsLiLuiçúo, ar L. 75.) 

. Dest'arlc, inexist.1! nara o ClllfH'ogudo Clllll de~ uu ma.is 
armos de servir;os cl~rc\to ú.. apo::;enta<.}ão, ::;ulJsisUu~o apenas 
.em seu :favor .um ~hr.mt.p, ~uq·.tttal ou uma es2Jec.tal·t:ua dp tl:i.-
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'l'eito. ,\lém da nl':l'ecLivirlaclo 1111 e:n·go por dez unnos, é in
Liíspen~avd qLlr~ n r~tnPl't!gudn ~o inva!ldo ndlc para alcançar 
u<: Y:llrlagens rla aposcul.ndor·iu. 

'l:,,~m Lal fundamento. tJuis. 1wnhum dil'r.'Üo adquJdrlu ex
iste rmt·a ns empregado>'.; e :pódn n Goveeno livromenLc dc
miiJil-os. qucr· Lenham aquell1~ on mainr Lpmpo ele I')XOrcicio, 
s~;·m quu direito lhes assista a qualquer· J'eclamal.)ão. 

nu~cn.das naquellas falsas premissas, pensamos mís, leis 
or·~~auwnl.ar·iatõ estabeleceram. cm dispositivos estranhos á 
sua mal:cria o indcmissibiliclado de Laos empregados. 

Ora. em urn rcgin1e11 que se caracLeriz.a pela tcmpoi·a
rlcdadc no cxoreicio das fLUlCf.!ÜOs. não se ;justifica u Lransi'or
nwcão em viLalicios de Lanlo:;: cacgos publicas. 

Ob,.ervu-sc. on.tr'c nó::;, que n empregado. depois de obtido 
n em!.ll'l!g:o, luta por mclbor·,u·-Jhe as vantag·cns maf.oriacs. c, 
mais l.anJe, aind.a pot· gm·unLir· sua permancncia 'ncllc durante 
a _vida, pt•ot-Ul'ando Lorual-o vital icio. E, contando com de
magiu~ia eonde.::c:Pndcncia do Poder Lcg·islativo, c• csfot'çO 
J)Cl'Úsl.i"ntcmentr: dcsenvoivido pr.lo illt0rcsse privado muito 
lf~m conseg·uiclo nt':sse sentido. 

Enll·cLanto, Í-"SO evidentemente attenta contra a indolo' 
do 1·eg-.imen e · coD.Lra as razões justificativas da vitaliciedade 
a Qual só é instüulda no interesse col!ectivo. ' 

Demais, a expcriencia constata que cm regra o funccio
nario, emquant.o livr·~mer1te dcmissivel, se csmet::\ no cum
primento de seus deveres, ao passo que fica 1·emilsso ou ne
(Jli(fr?•?.te quando se torna 'V'ito)iC'iQ.. 

J!!' oppçn·tuno repetir aqui a sabia liçíio do nosso emi
l!CJ.lti~ . eon8tituei.pnalista .João Barbalho, o qual, assim se 
enun.cw. sobre o assumpto da vitalic.iedacle, quando diz que: 
.; cumpre não 2-xagerar as concliçõe.s de pstabilicladr;. elos fun
ccionm·io;:; admini~;trativos nos s1~us cmprea:os (t 2Jonto de {a
zel-o::! 'Vil'alicios. ". 

"E' ela indole do systc·ma republicano a tcmporariedacle n:o 
exercicjo .das funeções publicas (e cm alguns ·m.o:;tados não 
são perpetuas nem as da ,judicatura) . A democracia é a es
sen.cia ela H.epublica, e . a vercladeir·a fórmula dos Estados que 
J.'econheeem c admiLtcn a domo,cracia c a mobilidade nas pes
soas c a perpetuidade nas funcçõcs. 

"Rr:puuna mesrno â natw·e:.a dos cm'!JOS adminü;t1·ativos a 
vitalici(1dacle. Corno adrnittir vitalú:ios chefes de ·;·epart·ições, 
seci'Cla1·'ios, eSC?"iJJi''tt1'0.1'ios, thesou1·eü·os, fi. e is, ercacto1·es, etc.? 
E, afioa.l, o direito de permanecer no emprego por toda a 
vida Ã nmn. cspecje de privilegio c dá ao cargo urn certo. ca
t·aeter· ele propriedade, - c nacla mais incompatível com o 
regímen l'C'PUblicano. p,or 'excepção c por. altos motivos de 
seg·urança e firmeza das instituições admitte-se que sejam vi
talicios os postos militares e as funcçõcs de juiz, c por consi
deraçõt'S, que se tcem tambem por valiosas, de outra natureza, 
o mag·isterio c os offici~tes de ,iusti~~a. Em rigor sómente dc
v·om ser vitalir:ios os (unccionarios r.r. quern a Const-ituição 
att.?·iú'ue e.~.m lf'ttaUclaâr: - os mPmbr·os da .Justiça federal (ox
tigo 57). os do Suv.remo Tribunal l\Iilitar( art. 77, § 1°) os 
do Tl'i'bÚn!tl de Corítas '(art. 80) c. os officiaes militares 
(a.rt.. 7 -i) • " 

Vale a )Jena. transcrever este outro commentariO elo mes
mo insigne mestre, ao arL 74, da nossa Constituição: 

·"Quanto aos cargos civis, a vitaliciedade adm!.tte,-sa. pm~ 
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r!:I!CU]!Çíio. e .i m; L il'i en-se u. ni umn eu te nos. CJ 110 sem cll a não po
dem s.~~· hnm desempenhados. Y. p:l'. ns elo mag·iatrnLrn·a, om 
que valo como conrlirüo de mc!Ppendcncia: os elos notariado, 
nm quu 1\ essencial a~ continuiduclc do oxc~:·cicio pc!Q natureza 
da t'uuct;.ão c em resg;uarclo dos intut·csscs qcte lhe· são con
fiados., 

Convr.\m, enlrolnnto, notar que a vitaliciedw!c que a 
ConsliLui~~ão garante r~ a dos ctJ.rgos a que ella ligon essa l'OH
dicão. isLo ~··. os de ,juizes, ele membros do Tribunal de Contas, 
elo' Supt·cmb Tl'ibunal MiliLm· c a elos pusLos de o.l.'i'iciacs <J.o 
J!:xcrciLo c i\lu1·inlm. 

Púdc, r\ vct·dade. u,. lei or·dinat'iu, excc.pciotrttlmente. de
claral' v.ital.ie.ios outros carg;os quando a isso r!eonsclhem. 
altos uwt'i·•;u.~ fle QI'(Ü:m p'!túlica.: mas essa garantia se a lei 
a cluu, dla n pollcrâ 1·di1·w· quando !110 pareça tr.u·cm cessa
elo seus Jnol.ivos dolct'llünanLcs. E a razão 6 que a v'italkie
dacôe é p1·ivileyio. Elia não e absoluLnn1CllLC inltcrontc aos 
cargos pLtblicos c ao contrario a nwúiUdurle é o t:;!U'aclcr {JC1'fl.l 
dollos na administrar.·ao. Nem w pôde entender :unparad::t 
pelo disposto no art. 78 a extensão da viLalicicclado a ou
tros car;,;·os, pois, onLI'anclo csla, na classe dos "pl'ivilcgios", 
seria, sú ])OI' esse cat·acLet·. nnlüvmdr:a âs LnstUu:i(:iJcs 't'CJm
blicwws, l'epollida pela claLisula :l'inal d11 mesmo al'Ligo, o crua! 
sú ahr·tw.:;c on Lra~< garanti as (Jlluru.lu d ocorrentes da 1'úr1na 
ele g·ovcrno adoptado c elos princípios que a Constituição con
sagra. 

A c1oul.l'inu contraria conf.ina cotn a clu cargo publico pru
pricdudo de seu titular o parLe integrante \lo ~Jcu patrimonio. 
E a e.1:pe1·ir:nda altesta q·nanto perde o se1·viço 1ntblico em unw 
aduL'inistJ·açao de (nnccionm"ios vilaliC'ios. ". 

Seria Lcmct·m·io c ocioso accl'Osccntr.l' uig·umu cousa ás 
opporLunas lir;úes do consclltcü·o .Toilo Barbalho. 

1\penas diremos. como nota fina!. que nos deve áominar 
a JH'eoecupnção ele reduzir ao minimo os casos ele vitalicie
dade nos ea1·g·os puhlicos, sobrcl.uclo D.clminisLraLivos, c que 
só esta dr~vc sct· purmiltida quando a reclamar o intcrcssr: 
publico, e não o iiu baUQrne~ interesse \1Cssoai. . 

Somos ele parecer, t't vista clislo, que se firme l·omo prin·· 
cipio a lú.:1·r: dernissib·illdade c se conserve no cargo cmquanLo 
bern servir, a juizo da autoridade competente para fazer ;.1, 

nomeação, lodo o pessoal não viLalicio, qualquer que seja o 
tempo de exercício no cargo c ainda aue o tenha obtido me
diante concurso. 

Para isso propomos seja o m'L. ü7 do projecto emendado, 
'.}Omo se vê no substitutivo. 

Pensamos qt~e nenhum receio Ot:vc: hu ver tan dispor-se. 
p~ra. ~ fuLmo, a Iiv~c. demissibilidade dos cmpreg·ad,os. não 
vrtalwws, claclo o cspinLo conservador de. npssas ::tdmmtstra
ções c :de lodo o bmsilciro. cm gc.t·nl .. Grttr;as a esta indo lu, 
quo caracLcl'iza nGs.sos cosLümcs c nossa :vida, nilo se darf.íu 
as· demissões cm massa, como _lalvcz st1.Pponham adversarias 
deste principio, sendo certo l1,_.3 não s·c:· verificou ainda um 
sú caso destes nos vinLes c sete annos ;'cl'c>'prtüica ao :t·ug·irnon 
instituiclo a. 15 de ll0\'CI11bro de 1880. Q:{Utii:no pBriodo pre
sidencial, já cnccrraclo, que nos podia reservar todas as sur
prezas c clispauLerios em matcrla ele ,violcncias IJU attenta
dos contra direitos, não praticou, ellc proprio, a demissão, cm 
p1assa, dos emprcg·ados publicas., . · ... . . .. __ _ 
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Dr rrsfo. n JH'Opria rtclminisf.rnçüo r'i a mnior interessada 
rm q11 e, ::;1~ nün J'ar.:am cli'J~1issõe::; assim. porque seria e !la a 
pT'irnPint a ni'C',iudicar-sr~, YH'ivando-se da proeiosa eol!abora·
c.~fl.o do auxiliares cru e r.onservam a tradição dos serviços pu
h! icos. r:omn se :UTtlll.iaria a administração que dispensasse. 
a 11m só temno, todos os seus cmm·egados e os substituisse 
JWI' novos. rlrstonllccedni'es dos lnrhalhos que tinliam :a 
exf'cutar '? Vf't·-sc-hia manictarla no clegdobramento de sua 
ncl.iviflark hurncral irà. imno·ssihilitnda de realizar sua alta 
:l'uncnfio !.!'Overnativa c constrang-ida, nor certo. a readmittir ao 
sr•rvi'çn :.ú·nncle numero doR empregados despedidos. · 

Sô esta circumsl.ancia é de molde a garantir estabilidade 
an funccim'talismo publico, assegurando, de certo modo, sua 
permanencia no cargo. 

De oull·o Indo. conferindo-se ao Poder Executivo a facul
dade de livre drmissfio elos cmpre;::-aàos não vitalicios, for~a
lrc!}-Se a autoridade deste poclP.r contra a neg·Iigencia e outros 
possivcis abusos POJ' Parle dos referidos empregados. qne, 
SlJ.icitns n uma 'fncil disprnsa ou clestituiçfí.o. mais avisados 
andnPii.o no cumprimento de todos os seus deveres. 

Ha ainda a considerar o seguintcJ: o que est:'t occorrendo 
cm nosso paiz em materia ele estabUidade dos funcdonarios 
Jmblicos em. seHs r:m·oos ou Pmpre(Jos, é nm facto de mais 
alto. m·avldrulr.. cu ias conscqurncias são fnceis ele prever e ns 
mais :l'nnnstas no Til csouro c :í. propria administração do paiz. 
Jm(u:dnr-se que j;í, cxisü~. accentuacla, n tenclencia para se 
cnn si d nrnrr.m o, hwm nvibü-irlade e a. in·eductibilidade rle ven
r·?:mentos como al11"ibufos inhe1·entes rí vitaliciedade ou con
rlicÕ~"S indisnensavcis á existencia desta, e ver-se-ha a ex
tensão do perig-o. 

Os qne assin-) pensam sustentam até rrue a vitaliciedade 
elos funccíonarios compeehendr· tres reqnisitos. que são: per
JJetuidarle nrr. funer;r7n, inrr.mm:ibilidade do car(Jo e fi:xide:; dos 
?XmC'irncntos. · 

'J'ar.s 1W8dicados são tidng como inevit.:weis consequencias 
da vilnlicirdndc ou partes integrantes d8lln. 

Ora. si reconhecermos hoic n vitaliciedade do fnnccion•l-,, 
lismn nnhlicn. nmanllfi r> .inrisprudrncin dri nossos trihunae:;. 
,...m sna rxnansfif'J n.vassn.larlnra. irá JWoclamar sua inamovibi
lidndn ,... irrerlnct.ihilidndc c],... sens vencimentos. 

F.m rr11r · sif.nnçfí.o S8 hn rlc rncontrar 8ntã.o este. paiz 
rrnn.nrlo não mn.is nudrr transfr.rir seus empregodos de um 
.EsLnrJn pnra ou Lro nu de uma J)Urn outra reparticfio. no m·~:;
mo Estado. c qunndo. em é11ocns fl8 miserin publicá c penu
ria :financeiras. n?io puder diminuir seus :vencimentos. consi
d8rarlos inf.angiveis ? 

Deixemo!> no vot:o da honrada Commissão a resposta a 
estas perg-untas. 

Si vin~ar. porém, ~st.e nrin.ci.pio. irreconciliavel mesmo 
com 11ma rJemocrnci!l. dfl e:xercieio tempor::~.rio de funcçées. 
nií.o ,...star:.í, lon""8 o rJia cm qn0 vit.nlicios só d0ixarií.o de ser. 
no Brasil. o Presid8nte da Rcpnblica. seus Ministros c 'lS 
l'PJil'~".o;"n ta.n f.es d n Pocl 0r J,rg:isl a ti\• o. · 

IV. Afô1~a JP.vc alt.cracüo na r8dacção do art. 71. alviíra
moR n supprrsi'iãn rln pm·Lr. final d8SSc. artigo: «a qual serrí 
rcau.Tnrln uo.~ w:fns m•rt0.'1it:ns dos rl?vcrsos se?·vieos», por dever 
S8 cnnsidnr·ar· snhcnf.cnrlida rssa ·disposição. • 

Ella se presume c, portanto, parece ociosa a dcclara~ão., 
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, . Não pcl'filhamos a doutl'ina constante do mt. 73, 11:1. 
pm•te em que manda paga1· vencimentos de cal'go SU[ilprimido 
ao pessoal da repartição oxtincta. 

Achamos demasiado esse favor e o enquadeamos em o 
nnmero daqucllcs que devem ser consicleradoR inconcossiv0is. 

Estabelecm.· ele modo got·nl esse perigoso pr'incipio, como 
o faz o ciLaclo :wl.igo. <! t.oJltPI' ú Tinifio c uso da :ractrlrlaclP rle 
supprimir l'OparLiçues nu ernpreg'(JS ele um momento pat·n ou
tro julgados clispensuycis, pois a tanto equivale impOr-se-lhe 
a obrigação elo png·at· vencimentos a mnpr·cgados ele cargo abo
lido .. 

A,ssim como os crnprcgos particula.rr::: cessam com o; 11 f'S
apparecimento elas industrias, em prezas conunerciaes, etc., 
sem que disso resulte paea os respectivos en.1preg·ados direito 
a reclamações ou vantag·ens pemmiarias, assim não vemos m•J
tivo relevante para se não subordinarem á mesma regra os 

·empregos puhlicos. que não são crcaclos para pessoas dcterrn i
n~~las, nem clcvc-ri1 consti Lu ir, via d.e regra, propriedade ·:lo 
nmguem. 

Em épocas de crise púde a União se cncon trnr nu conl.in
gencia ~le ~upprimir serviços acliaveis pura atl;rmdcr a J•azéie; 
cconomwas, como ag-nra: c, nessa hypotlleR~. nu clla csLar·n 
inhibida de fazei-o ou serão illusorios os 0ffcüns dccnr·r·cntcs 
da supprossão r·~alizada. si aos rr.fm•idos cm prrg·ados se f'.on
scrvarem os respectivos vencimrmtos. 

Demais, 1\ :l'aril dr entender que a :funcção deve sr.r crcadn 
ou snpprimida no intere.~sc pu.bl'ico s6rnenl'e c qnc nenhum 
estorvo eleve sr.r opposl.o ao exeecicio dessa :faculdade nPla 
União.. ' 

«A extincção de um carg-o ou emprego, diz o Dr. Alcidcc:; 
Cruz em seu «Direito Administrativo Brasileiro», pag. 100. 
não dá logar a que o :f'unccionar.io prejudicado com ella use ele> 
qualquer procedimento judicial contra ou perante o poder pn
blico. E' um principio de direito publico moderno. sustentado 
.Por DuguH. Observa ()Ste sahio professor que a incleponclo.n
cia que o Estado deve tC"J; na livre escolha e na livre demissi1.o 
dos seus :f'unccionarios. hn de ser Lanto mais complrf.a. quant.n. 
segundo a modr.J·na .iLJI'isprmlcncia :francc:w dia n dia l1~rr. 
dente a firmar-se. o EM.ado 6 rcsponsavel perante ns pari:!-· 
cularcs pelas faltas ocnasionadas pelo má.o funccionamento dn~· 
serviços publicos. » 
. . Não obstante, corno 11111 nrincipio de equidade c no .in

tmto ele preservar de males inopinados o empregado que s~ 
ve,ia privado do emprego. por abolição elo mesmo, udmitt.imof: 
aue se ll~o abonem por tres mezes os vencimentos, ampal'an
clo-o assim cluranf;e algum tempo, no qual possa buscat· em 
outra parLe campo prnpicio ao desenvolvimento ele sua acti-
vidade. · 

VI. Parece-nos jn,iusLa e prejudicial aos ii1teressos do 
Thesouro a cl is posição do ar L 75. QLJe. manda pagar ajuda de 
cusl;o ao empregado quando rwmearlo e· rio renwvldo, rr. pe-
lUdo, de uma para outra reparUç.lio. · , : · · .. 

Apre~;r.ntar-se ao rl'epart.amenLn adm'iiiisLraUvu orwle l.cm 
de servir, afim de ser in1vesLido na posse' do on.rgn c ncllc Ler 
C:'l."{;)rcicio, é, a nosso vêr. o primeiro e insophiRmavel (~CVCI' >eln 
cidadão pela primeira ·voz· agraciac!n com .um emprego .P~l-
IJlíco. .. · .. 

.O mef;mo se nos afigtJra cm relação ao .CJ11prc.g·a,do que, n 
!'leu pecUrlo. se remove .cJe uma rcpartir..ão para outra: n sun 
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t:mn~frrrnci:l; nessa liypotltc,:r nfin sr nvt:ra .pnr crrir:tP-ncia drJ 
srwt:l\'0 JYitiJlu:o, m~s !JIIl' con:t•en:ienc'irt 1JeSsoa.l do em'Jl•regadn, 
Apena~ ni',;u Lr·.m~,.;ll!t•eneia d1~ixn dn acar·relal' JH'f\ÍLI izn un scr·
YJçn ela l'Cpnr·l.reao, ea,;n rm qttP n Javot• ;nfi,l pndrr·iu SC'r· con·
I'Cfl' do. 

Snrrr<~,.; di' par'f!l\f!!', pnr r•sfN; funcl'nmrml.os, que se r·csf.abr
lc~··a p~u·u I ncs eusn.'>. cnmo mais rccnmmnndru\"CI. n .prcccil.n cl•n 
::u·l.. t:J. da~ ln,:l·.l·uc\;ÜP:> n. :'l~~~l. dr 2 \ dn .inlho ·de '1863. Lam
bem ani.C'J' iol'Jnentr.~ cnnsag·r·:i.tllo no a r·t. 2" das Insl t·uccões 
n. 20. dn !ti cip .inneiru rir ·!800. r m·l .. U do c!Pct·rtu 11. 2 .3.\.:1, 
d~! 2•0 dP .iarwir·c1, rlr. ·!R5!), O r·f'ferirlo pr·cef'iln, cuja r·esLaurn
(;an pr·oponrns. Yuda n purmnwnln da njucln dr. custo nu~ lrypn-
1'11mws :l'i::;-ut•::tdas. 

PropOmos. assim, ;que a esse nrLigo se rlê novo preceito, 
cnmo no suhl'til:.utivo. 

VIL Duas cmondas àconsclhamos ao arl. 76. 
Cnn,:isLo n pr·imcira cm subsLil.nir as <palavra" da des)JCZ.:'! 

'de ... , ela lf'i.l.r·n. a, fiUt~ ,: assim cxpr·r.s;;;a no .t1l'o,jr.cl.o: ~da rl·e,.;
pr!7.rr rio l.r•anspprf.e {!O 011lPI'C'f:":lclO c sua fn.miliU», por· efllas olll
t:r•as: pas.m.!]ells pm·a r1 • •• 

.Assint rnodil'icncla i't JeLl.r·a a, precisn-.'W. pnis. a laLitwln 
q11r d'~"" lrr· a dc>s·p'f'za a fnzm·-sr enm n tr·nnsl)nrte do ont
pr•r>g-arlo c sun. ramil ia. Fixn-sc mesmo o seu à~ta·nf'll'ltl. 

-A sPgu nela. con;;tn. ria supprcssfii:t da~ palavra:,; os 1l'I'C1Hl
?'os r! ..••• da lei t.ra b, C]:t.Jn diz: «ele uma quanl ia par·a os pr,•
pa,·n~ e dr•s]JP?.as dr yja::rcns» . 

.TuJgam11s r.xnl'lJilnnr.r a ampl iur,.fí.n qnc. na ri"frridn Jel.trn 
11, sr. Fl'ri.enLr.o 'l"ur.rr da ajuda 'rte cnsl.o, a quaL srgnndn r• 
prnjrcLn. •. Lambem abNtnge as clespezas com os 1l1'eparos tie 
viagem do empreg-adn eom missionado. 
. Or·a, r, l.m·mn JJ/'eJ;a.·,·os é ahi muiLo vago, suscept.ivt~l 
mesmo de granel e olnslcrio. c n':'io pm·mi IJ.ir conhecer an teci
paclamenl.c qnn dcs·pezaR se poderiam nelle enrruaclr·ar. 

Demais. 1; :l'lh·a dr. rl~rYicla que a ajuda de eusto coni'c!·irh1. 
pelas lcl.I.J·as a, b c e do eitadó arl .. 76. mesmo com u~ mnrli-· 
fic::t[!lícs acima proposl as, p1·o'\•e suff'icicnl:emrnLc rlo nrcessa
r.in n ompr .... gndo que l.rmha n. cl'c::;ernpcnhar t~nmmissãn. 

Ir· além d.nrrur~llas cnner.ssü:ef'. :::f'r:í demais qnr se nfi·l· 
,jus I. i r i c a. . . 

VIII. Aclrnmus de bom conselho all.cr·ar· a segunda ;pnr:.n 
elo art. iR na1·a mnnl.rr·. como merlWa ce alta prud·~ncia. ·1 
prceeito do art.. 7" daR Tnsl.r·trcr,.õ•eR n. 333, de 2:1l de .iulho 
de 1 SG~I. 

Diz o ar L. 7n elas referidas Tnslrucoões: «Nas reparl;ições 
em que fnr.·rm sr.r,·ir'. os cmpre·gados não poderão rP.ceber as 
qrJ:lllf.i:;s maecudns -pri.l'a desreza.<; ·de primeir'•' estabn!ecimenL·' 
sem que mnsl.r·ern por uma ·prova qllalqllct• [I .i11iw 0. "''li n. 
responsabilidade dos chefes das mesmas rcparLicões qur,i rl'
:!'~cl.iv.l;me.nln :fora1n. Lrnnspor·Ladas pam o lOP.~'~·" .ria, lH.tVa !.'l!
Sicirn•?Ja dos mesmos mnp·r·c.gaclns ·todas as pn~ '·>n.s ·Cttt f:-LI11! ;a 
co.ntnmplacJ.as na relaçú.n rxig"ida no art.igo anl.:-!01':rl•lltl\~. 

Si ela c.onJronl.açilo ·clr.ssa rrlar;ão com :•. prova exlri1lirl!1 
rnsnlt..m· -cJifrer·rn(;O. conl.ra a Fazenda, sc.rú n excesso incleman
::>:ado por encontro 110 ,abono r.lo pr·in1ciro cslabelcciment.o: n. 
n" caso de deJ'ficicncia deste. por desconto :neMal dn. I r·rr:;r, 
pa~ Ln .elos \'Cncime.ntos: ficando compreQ1,cndll!.r:; nesl a· li io.:p·J
siçü.o os que ora se acham responsaveis por dividas desta 
o ['i g'('Jl1.~. 
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o sr'• r•nttnri:v!o cln1';sas insl.r·rrrnríf's J1nt.Pn',••ln rt ·~·m,·r;JH'l:
,.;:1 flp sua eonscr·vnc~ilo em. nma •~fHWa rm '.111e n~ -, ~;lh•m·tS 
,, t"lli~> nos resta Ycr cm mnLcria ele abusos. 

O esl.nbclceimonLo, ·pois. ela r•.if.acla · insLruer~iio ~~ merli'du 
niin >:ri ennvpnicnte, como n.llumnnle mornliznclora. 

TX. .Pot• Jçtr()a ele modificações 'iJ'J"Ol1nf4Las nn a!'f.. 7!), 
)PI l.t•ns a t) ó, J'N:onhrccmm; a nccPssicladc ele sllhsLilttir ns lfl·[l

lnV!'ns dr: c(/lr:nlar-s'' a rlcs]Je:.a rle 1JI'CJ).(t.1'0s n'e v1arJr•rn e d'(!o 
.'J•ansiJOJ'Ir, cln ni'L. iD. nnlas seg-uinl.c>>:: rlo m·l 7!). ]PII.!·as 11 r• IJ. 

A Pn,nncla suc·cericl'a 6 conserplf'ncin ·ela que fni pr·npnsl.a 
ao referido :n·f.. 75. 

Alt'>m clissn. Lambem modificamos. Jigeir::unrnl.e. a rf'Cla-
r.eão do art. 79. · · . · 

X. Ao arl .. 8J nccrcscent.nmos qtlc os emprcrmdns nn-. 
rnPadM para o desempenho rlc comP1issõrs e'\:l.r·nnr·(!inarins no 
1Jt•nprin <:>mP·regn. só terão direito :i. ·gt·atificar:fí.n ali. estit"lll
lada. ,c:i derem cxccuciío ú nnva incumbcncia srm ·rcl.ardar 
nmn pr·C'jn·clicar o ro~rular anclamonto cl:n~~ servieos elo prn'IWio 
cnrg-n. si o descmprmho -ela commissã.o :fôr :na mesma rc.par·Li-
!)fio nu ern outra ·cln Jogar de stw resiclnncin. . 

Milita cm :favor dessa cxigencia. nm mol.ivo ponclrwm·rJ. 
ntrf! ,; n seguinte: o .rleYcr :cru e corrr ·:lo cnlpNmclo 1publico de 
rlar· nxccr,çün ao serviço que lhe :rtn· disf·.rilmiclo PCll' sens sl;
nrf'inro.s lriet·m·chicos. na conformidade :cJ.as Jpis e resnoctivns 
Pn:;rn 1 amcn t.o::; •. Si. l}Ois. pnr:i >Clesempcn hm· n comm issão rccr
hicln. nns termos -elo r,itar.lo arLigo, deixa n l}ll11Jr·Pg'nclo {lO 
rxPetrlar ns servinos llfthituncs do prop1•in car·go Cllt imnr•r·t'ei
iamnnJ.o os cxocn La. não m crcce ror:ompensa 0111 f!'l'n Li'!' i r1açãn. 
-'' nnnas Ler ii. cllc snbst.ituido 11m h·abal h o cru e I h o ineu 111~w 01'
dínaf'iame.nl.c nor nutro e:\lLrnorcl'innrio .. qur• lhe é {lrl.r!rmi
narln. só :fazendo. ci1J um c o"ul.ro caso. aqnillo a qut'. por· dis
pnsiç.fí.o 'cl'c lei c J'eg-ctla.mento, é obrifmclo. 

!Persuadimo--nos •de q.u e 011 t.ró n5.o foi o pensamcn l.o 
in;:;pira,cl0r do l'efcl'iclo m~tigo c uor is~o lhP n:ff(!~'PCPmns n 
f'i l.ncln arldi tan,en I rt com nssa condi cão. dn qun.l. se :I' a;~, ·fkrwn
drr· n. nercc'p0iio ela gratificac-ãn .prom(')l.i,irln. . 

Xf. Ainda ~m r.ünsccrucnr,ia ela modN'icneão Pt'ltOnsta ao 
ar!. 'i(i. torna-se :i.ndJispensavol que. no n.rL. 82. so strllsl.il.rrnm 
a~: pnlnvr·ns: «ds mwnlio.s pm·o 11'1117--VJJOJ'Ie c ?J1'r'1Jm·os», pr•lns 
:-:rg-11 inl0s: <<rr.o t·J·anspm·lr: r? qu.onlif1. JW1'rt o.v despe::.o..l'» .. 
. . xn. Dissentimos elo preccil;nn.do nn nrL. 83. qrrP rlrspPnsn 

da r~'!lil.niefio da quantia rccchirla 11~11·n pr·c[laros e. dPsrH•zas 
-:li' Ytng-cm os cmpi·eg:ados nomeados de novo. l'C'.DlfiVJrln:-: .. Jll'llc· 
movidns n11 commission:vlos ou c dcixarrm rlr. scgn i t' nar·n. <) 

JngTtr rle Sf!ll novo emprego 01i enmmi>;s[lo nns prazns marea
dos nclo Govf:'t'nn. r-rn virtude rle revogae('íN; de nr·dnns. ex .. 
I inC'çiio da commiss·fio ou novn cmpreg:n ou commis~fin qnc 
ohl Pnhnrn. nn por f:wlo alheio :í. suTt vonl.arle. · 

O q1•P 1111.~ parece rnnavcl c naf.tr,.nl r'- que. nfít} se -,·rali
r.anno a viag·cm pro_icrt:vla. :Eein qual ftrr a causa d!ssn rlPtr"
rn.nant.c. sr fnç.a l'C'f'litnir no Thcsourn n. impnrt.nncw ahnnnrla 
pnr·a nqnrll<J fim. E', a1i:Js, 11 que ::;nhin.mrpf.e consa~Trrl':. ~'111 
"~'11 ::t!'L. ·I·J3. n lei n. 2. !:J2li, rle l'í rle janpiro de :tDHi. qnr lwmn. 
sohrr o ·assllmplo a melhor doutrina. · · · . · 

NeBf:e prf!snpposl.o, pro-r-omns sc;jn n all ndidn . n.l'l'.. R:1 rlo 
projrd:o suhsli l.tlido pelo ar r .• 'I I:=! dn r~H.nrla ,l e·,, .n ... 2. 0211. 

XTTT. Modificamns a l'Nlneçiir• dn ael.. 8~j . r! .ttilg·amns -rr
rlispnnsnvcl add:t.m·-lhe as seg-uintes palavras1:. «niJsm"Ntdo · o 
disposto nu art 7!i, lf'IW'/Ilo â •J'e.~·irletif'in.-, · · . . 

Este nccrescimo vi~n. impcrlit· que~ se· pague a,,ucln dn 
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r.n~l.n n nmpr·l'garlo di' urna J•epar·Lir:fin quo ft,r· nddicln a onlru, 
no m~:'imn Jng-ul' rle s11a residr~r1cia. emhnm lempcn·al'ia. 

},'llldam.n-nn~. rpant Pt'l1llt)r· u emenda que or·a of'for·ccc
rnr~s .. ~1 ennsrder·a'.:.fio ~ria Cnnlmi>:s.fio. nas mesmas razõ~>s qur. 
,/ll.'"lrl.lf~arn a J'~!sL!·.rcç!lr~ posl.:1 ao cJtado ar·_t. 75, ·i.n-{inr· . . 
: X.J •'. A lllSr~1111 r r: ao da npn~wn tndnr'!U encor·ra. no nosso 
';"m·r•rlo. uma gnwe injnsl.ir:n. Kiin r:nmpn~lwnrlemns como 
n. Cll~la ri:~ qua~i l.otulidarlc rln~'< hrasileir·os. an~'< qua1•s iiW11111~ 
)ll'lll '!a vula mais penosas fadiga~. se l'lOssa insti Lllir Lama
nh.<.t I Jbr:mlidade r!m henefkio dr, alg·ur1s ou rln. uma cla,;;sc, 
CU.JOS I'cprosontanLc>:, via do regrai. São os primeiros a dispu-
1.ar· enm !"nJi;~il.urle 0 r.mprm!in os earg·os puhlicos. 

Sr•J'VidoJ·e,.:; do Rsl ado f'e devem considcl'UI' Lodn:': -1s que 
fral•:tl 11:t!ll · 1'~'11' ~nn eng·,·atH!ecinwnLo matcr·ial. inJc!lcc:.•.Jr..l c 
moml, o qtw vale affil·mar: são ~os agriculto.res. os commcr
C1~ntl's. o:-: inrluslt•iacs; 1.; o merlieo. o eng-enheiro. o artista. 
~·, n:iliLaJ·. n Ji.tl.r!r:ür•. o jornalisLa, o advog-ado.-eLc .. eLe: 
J o rios SI'I'VCin o Estado e fazem a gTanrlc;m da PaLria. Enb·c-
1 nnto. j:'lmais algucm cogiton dr. beneficial-os. em nome do 
Eo;l.nrlo, com uma prolec(:ÜO rpw se parecesse ao mcnns com 
n apn~r~nl.arloria, me~mn ,.m casos de·· invalidez adqnirirla cm 
:~CII r,ai.J'iOI.ieo C nOhiliLanle l::th01'. 

BIIIC[IJanLo vivem ar-; demais classes assim ahandonadm; 
nn PI'Of)l'in esf'OI'tn. sem 0 amparo c n esLimnlo que não raro 
n F:slndo IIH'S rlnvc, c ;;;6 por· meio rle rnclc trn1Ja!J10 e pnla 
p 1'(!\'i r/Prw ia sr g-arnn I.P.m cnn Lra os r! i as' incer·tos e Lorrnr.nLo
sn." do final rl:t cxisl.enciu: a classr. rins funccionarins. mais 
isPnl.a rir• ennlr'.ihuierScs c impostos, nst.rir·uc 11111a npnsrmf.a
dnria. C[lll' i'l uma cspceie de l.ulclla dcs-t.inacla a supprir· uma. 
impJ·nvidencia as mais das vezes criminosa c a asseg-urar-lhe 
dias de uma sorcnâ o calma velhice. 

Essa r~ ou t.Joas reg-alias induzem o povo a. considerar a 
r~arrei ra burocraliea a m0l h n r· annin boadn pelo BsLarlo e o 
:l'azPm >'nnhar· enm as drliciao; dclla. sobreCudo nas capil.nes. · 
;,nd" n vida seduz o aLtrar:'. nnrlo existem hyg-i0no e enn
fm·l.n, civili7.ação c prog,·nsso. onde l1111 cfl'icaz 'flOiieiarncnl.n 
" n aplli'O da ''riiJcar;fi.n fliminnr'm m; atl.r·idns rla ltr,·La .Jwla 
\'ida. "llrlP lia raeilidarlf' pnm a Nlirc:::tefí.o rla fnmilia ~' sn]wr
'' l11mrlam I ndos os recursos. 

'.l'nr!n." sn J1DI'Sllfl.rlcrn a~sim de qtw n emprr.;:p1 pnhl ien r) 
rlf' lnr:la~ a,- pr·rrl'is,;fírs a mni.o: gnl'flnJirln, a fTlH'\ nfrPr'r'eP rc
rnunrr·ai'iin gPnf'rn;:a 0 mais vanl.a,jnsas eonrli(;ões. Pnr isso, 
1 11rlo~ vi:,~ l'er·í'm. a qmwsq11er· ou Lras. n:" f11nceõrs ol'ficincs. 

Ha. de s11hir· n:o;sim quasi nn infinito. comn vae succc
dr.•nrlo. o mrmrro do ltrPienrlenfN; ans cargos puh~icos, :fa
efn cnnfinnadn pnla nhservaçilo c pela cxpcrJcncm. o qual 
pnr Hi stí rcvrla >:rr·cm as vanLagens dos mesmos dccorrcni;os 
(IJ'ofr~r·ivcis ús que os demais J11'0fissionacs, mcno.s .afOI'Lunn
r!ns. rurfrrnm r!n exrreicio dn nulr·os ramos rlc aeLJvJrladc. Do 
hrrln if'sn IPm l'ORUIIarlo que os crtmpos Re vão dos.povnanrln c 
r~1ll i l.n:o: acl.lvirladns SI' r!csviando das arl.cs e das inrlusi.J•ia;:;. 

O l.r·aballin naeinnnl r]. com cst.c fa.c.l.n, an1o:v:ado rir vrJ'·· 
rlr'r' snrnma r•flmdrlr>r·avcl i·Jo pr·ccio:-aR energias, pnrcpw. aL
I •·ali irlt~:-: pela mania rio !.ai <~llllll'rg-o. j{t ns . homens 1'11~1 i1~r!s 
niio III'Sil.nm rm Lr•near· n por.Ria dP sun:o: 11arr.a::;-rns JWirt J'nt
rh.ls:t r. serlnel.nr·n vida rias eirlarlr's. 

Par'"''·'! inrli:-:twn:-:aVPI lm'IID.f' n,; eargns flll)llien>-l insr!scc
pl.ivr~is dr 1'1'1'0111 liin nrhiearln~. ~~ 111l1 rl.n~ mr.1ns dr rnll1ma1' 
esse u!J,j,~cLivo é eont·er· as dem::tsrus de Javor·cs ús clnsslcs dos 
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Ol11J.H'cgaclos j)llhlie~Js, /'::n:orrs que, em vc;;: de se rcduzircr1~ 
rmm; se alnr·gnrn dm a dra. Um desses 1í a uoosúnladoria, dt:; 
CIJja t~nnel~s,.;fit, se Iom j:'1 abusado. Medida tio exee[)çilo. elln 
r:>, comu .l,aJ. odiosa u eonlt•tu·.iu t•m stta es:-wncin. ao JWinci1pi1) 
da igualrlntl1•, visto que t•slahPier~n cm exellt~'i\'o hl•lwl'icin tln 
uma l'lns,,f' Jll'l'l'ng·al.ivn que a nPnllllmu n11i.ra pôdP o Eslarl11 
conecdPi'. 

:\'1'111 s1~ invoquP, puJ' f1·ag·il. 1J argnmnnl11. de que 1;. ju,:ln 
a prolocr:fio da upusnnl adcH·ia, 11mu vr.•z que as func(,'ucs offi
'eiaes n ~~~ t.ol'l't•t·ce1'11l pr>i':·qweli \'as dr~ l'u l.u r·o nos sl~t·vidot'f~S d11 
Esrncln. · 

O lliJI'llnr·n scmpr·n c/·csel'nl.r• ele c:wdidal.us a Lues c:n·gns 
denuncia .i usl.umenl.e o conLr·ariu; ulérn de que, rlcvenclo Pl'I"
ViamcnLe conheeer as eonsequenc.ias· hôas ou 1nás, dollos re
sultantes. o:;; cidadãos nomeados são livres'. de acceita1· ou 
ni:ío as nOmeações, que. de resto. são elles proprios que soli
citam c. at.r.í, alg-umas vezes. de maneira importuna. 

_ A J•egTa (leve. ser qtrP soJi'ra cadt~ quaL JLmc~ionario. nu 
nao a con":t.•queneJa de spus etTO>; e Jtnp!'I'Nldencw. na vJdn., 
·v.isto 11ãn . set· conl'nrme ú j1.1sLiça que, ú custa de todas as 
uuLvaf', 11 ptHit•t· publico tanto beneficie uma classe, cercanr.ln-a 
de pt·ror·ugal.iva que a 1wnbuma onLt'a pôde conceder. 

Nãu s1'1 inj11sla. 1\ a aposenl.acloJ·iu: ella é tamhcm um 
granfiP mal, de vez· que amorl.ece :no J'unccionalisrno o eSipi-: 
i·il.o rlc pr·eyifit'ncia economica. rerTmnet·a. sel'viço que deix.n. 
de SPI' pn•sl.arln c declm·u incapazes para o trabalho cidadãos 
nincla válidos. qne passam a exercer posteriormenJ.e novas c 
lucrativas J1l'ofissõcs .. 

Consideramos. assim. inconsistentes· c :falsos os princi
pias cm que se assrmt::} ·a instiluição da aposentadoria, jul
gnmol-ns . nocivos ao espiri Lo de previdencia, contrarias ao 
interesse. social. e pensamos que elles se fundam em Ull} pe
rigoso ip!'econceiLo ou sentimentalismo, contra b qual é neces
~ari o. reagir. 

Entretanto. r~ esta a nossa mane(ra de opinar no terreno 
dos principias, no campo da philosophia, no ,iure constitu.endo, 
po1'(J1W f moça. é 'l'econhecm· qne a Con.~l'itnicf-io da íRepubl?:co. n 
( acu.Uon, mn .l'l:u. ar!. 7 fj, aos f'u,ncciona·rios pu.blicos, em. caso 
de hwa.l-irle:;; uo M11'1Jiço da. Nar;iJ.o. 

Elia. nor1~m. Jlü.o só tem consLitüido. de anuo para anno, 
·encal'gn ameaçador para o Tlíesouro, sobre o qual se faz sen
iir jú de modn excessivo. como ainda se acha entre nós tão 
desmoralizada. vcln modo a-busivo por ·que sobre ·ella sê tem 
1 egislarlo c vela :falta de I isura na applicação de suas leis, 
que cstú a reclamar mais energicas providencias . 
. . ~ Quanl.o 1Í. legisla~:.ã.o. é notorio que as leis sobre aposen

f a•çao sr I. cem votado ao sabor das conveniencias de momento 
ou por favoritismo: e quanto. á applicação, dil-o a ausenciu 
ele es~l'llpuln nu n escandalo elas· inspecções de •Saucle, com 
mclcv1dus concr:ssõcs de aposentadoria.~. . 

De sm•lf! que uma rad·ic(t,l medida soT11•e es:~a. 1:nstil.niçfi.o. 
'é em.t.sa rUa " rUn consir.ler·ada 2Jrn': lodos mais im?Jeriosa. · · · 

AprOVP i l.anrl n, por isso. quanto sobre () assump Lo si tom 
(e/to entre nrís. rwsl:es nlNm.os tempos. Jlo.?'a. ' repm·ar m·r·os 
commcllirlos rm rnrrlerio de OJJOscnladoriás. r~. aUcnrlcnrlo n.o 
r,u.c o hllr.'J'cssc ?mbl'ico, o exper·iencia c o bani· senso acon-
~ clham, som o.~ d c JW1'eccr• C' 1J1'0110rnos : · · 

' a) que :w art. 85 do proJecto se accrescent.c, depois da 
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palavra o·rclcnado, n segu int.e ~ c ·inc'irli1· cut. ·inval:i.ac:; no ,\'C1'
·dr;o publ'ico; 
· IJ) qrHJ depois rln arL. SG dc1 pi'OjecLo sr> accresconl.r- esLo 
ou Lro : 

Ar L. . il 'invalhle::. será 1l1'C!'Vada 1J01' 'i17.spccr;tin de 
.1au.de, u. qu.c se prncerleJ'ri JW1' duas "'ezr:s, com. ·intcJ•vallo cf,~ 
IJ'CS rne::rs cnll'(.' unw e rru.l'l'a, .l·m•vindf' nu se(Jtt.rtda ju11ta m.c
tlicos rr1u: niio. lenhrwt j'ello JWI'le da 1J1'Í•Jwü•a . 

.Pcr·anle fi,\' ju:nlus sel't''i'!'lí. o 1J1'0C'lt1'adoJ• j'iscal da Fazenda 
Pedc1'11.l, que podt:I'IÍ 1'CCO'I'I'C't' rla. prn•'ic'iu ·owdica JW.?'a ti. Dú·r:
ctrwin. drt Smidc P1(Ul/eu. 

c) que :i palavra nt.unü:'ipal, dn arL. 80 do projccl.o, se 
ncldite: cmn dh·e·tto cí 1JeJ•ccpr;r.io ele vcndmrmtos ou. rn·alij'ica
eões. étc. : 
• ·cl) que se substituam os Lermos da sitnár;r.io, elo a.rt.. 87, 
por estes: das vantaaens.: 

e) ao final elo art. 88, accr·eseente-se: «Nesta h1fpothese, 
·po1'ém., 1uio 2Jode1'á clfJ novo aposenta1'-se com mai01·cs vanla
aens do que o.s que rtosava anlcr-io·l''lnente, salvo o caso de peJ·
m.ancr~m· por mnls r.incn annos no eff'crl"io e.'terdcio do carrtn: 

f) que se iHJif)pt·ima ao. ar!.. 80 o seguinte: «proada ror 
exame dn junta ,wn:fiR!'>ionnl cm inspecção de saucle» r ([Uo 
F;(; sub~Lilnrrm n~ algarismo~ .9.1. de sua pn.rf.r- :final. prlos ~e-
;::n iil Los: fiG.: · 

rt) qw' sr- ~nb,;[.if.nn n arL. 9:1 pelo seguinte: 
:1\rf.. 0 m·denrufo de ÚU/Ct'Í'I)'ir/or.le srí JJOrf{]J'rÍ. Sl'n' O r/o 

ál.1'(!0 que n em.}J'/'t?(Ja.do csli't:c1' excJ•ccndn desde qnah•n annos 
antes pelo m.en:os.: 

h) que se suJJstiLua a palavra fnncdona1'1:o, do arf·,. 9·2., 
pela - empregado: · 

i) que se redija assim o art. 91: «As gratificações acldi
c.ionaes -a que se refere o ar L. 93 e que são concediGias como 
accrescimo aos vencimentos de inactividade, só se applicam 
ás aposentadorias de que trata este cocligo: 

.i) que depois elo art. 95 se accrescentem os segL1inl.os 
•t•'·f·t' "'0 ~ . t I J. ~ i:! o 

-«A ri.. Os cmbcd.'tadoJ·es. env-iados e.'ttram•dinm·io:ç 'e mi
nistros 111 ,;n/polenC'ia.J•ins que· jâ contm•p,m na data deste corU(Jo. 
·r empo de SWI'?'Íçn que lhes aúemo•fJ o. aposenl'açan cnm. n vr.n
dmento em. o dec7'cl'n le(fislalivo de 20 de de:,em.bJ•n rle l!J.f O. 
'I<Jr. f· l .. ) - .• tf' 'l l d' . ,..,.,. con .os r.e 'l'ets annuaes nao .~e1•an a. :m.(J?c.n.s JJe .as .. tspo'-
'sir;õcs ?Jrcecdcnles. devendo se lhfJs n.pplir.m· o J'e(crido de
CJ'eto de 20 de cle:::emb1·o rlfJ trHO. 

(A'rt. O n1Ylcnado. dt? inaeNvida.dc elo COJ'JJO D1:plomrdieo 
í? consulo1'. bem. enmo · n de mttros fJmp?'ertado.~ (fu.e o 1.JM·r.r~
bam. mn ou.rn, sp1·íio calc?t.ladn.~ 11 partos em. moeda b1•azilnira. 
feita a conversão a.n eam.bio rlo rUa. cm. qne (rlh· assianarlo 'ol 
decreto de apnscnladrn·ia. 

'') cru r se .<:nbstitna o a1·f .. !l6 pnlo seguinte: 
iArl.. ·fl!). Picam e.'teluü:la.~ da.~ dispos1:ções deite codidn 

:\'obre rtposcnlado7'ÜI. - os mJlilm·P.s. cu.io. J'e(nrma, }Jm•rhn. nrin 
JlOrlm·á sm· concecNda cmn ?.wndmcntos nwio1•es do ·qne os }Je?'-
ccbidos na ef(ccNvirlacle rln nnslo da J'C(m•m.a. . 

Ao cxamr ria CommiRsiio lnmhrnmns n nlvil.T'C rlr l'CSI.rin
.:.·ir sô aos 111 il H aros· a exccncfío crcacln. peln art. !JG do prn
Jecto. crnanf.n :'i a1posenf.adnl'ia. r nor isRo propomos cruc no 
rcfo:rirlo arf.ia-O SP CltJ a :rcrJaccfín COnstante dO SUlJStif.UtiVO. 

!
·-. :: Nii0. se ,iusf.ificava a clisparic!nrlc _ sobl'o o assumnf.o exi~-: 
enL0 nf.r• a poucn em nossa lcgislaç.ao, quando cstahelccu~ 
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p1·asos dHi'm·cnLes pura cnclu classe do funccionurios alc::mçur 
u:-; :l'avm·cs da aposenLudol'ia. J.<:ssa cliversiclade de prasos, que 
;am desde 20. 25, 30, !tO al.r.\ 5•0 e mais annos ele serviços, além 
de injusta, aüontavu contra o preceito constitucional da 
;gnulclarle csíatuidn no ar L. 72, § 2", da Constituição. H.eco
nhecendo' essa injustiça, a lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 
J!H5, em seu arL. 121, procurou melhorar a situação, esta.:.. 
h'lPcendo ainda regras g·eraes para as futuras aposentadorias, 
das qwws exceptuou apenas, os militares, inclusivo da Policia 
t1 Cnnpo de Bombcir·os cle;.:Lti~ Capital. 

Somos tambem rio pnrr~ccr que as disposições deste co
rllgo, sobre aposentador.ia, rlcvem abrang·or todo o l'uncciona
Lismo p11blico que a olln Lenba direito, mantida a excepção, 
apenas, para os milHares. incJnsivo da Policia o Corpo de 
]Jnm hei r·os da Capital ela Republica. 

XV. Que se dê m1mcraoão conveniente aos differcntcs 
artigos, de accr:Jrdo com as emendas propostas. 

Sala das Commi~'<sücs, :?2 fie junho ele 1!J'Hi. - A1·l'lw1• da 
8/lvrr. Br.1'1W1'Clcs. 

Pf10.TEC'l'O N. 13 
(8" I,cg-islatura) 

O Congresso Nacional doere ta: 
Arl .. 1." Firm suh2Liluiclo o arL. 1:1 da Consl.ituicii.o pelo 

F. cg·u intc : 
O Cnngrcssr. se l'Otmir:í. no dia 1/í de .iulho de carla ann.o. 

~i a l.ci nã:' ·designar outro dia, independente de convoca(;ão; 
I L1l1Cc1onara ~ura.ntc dons mezes a datar de sua abertura. po
rlcnclo sr.r convocc.do e~..:Lrnnrdinariamcnte c ns suas sessões 
Pl'O!·ogadas ou adiadas. 

A1•t. 2.• Acrescen Le-se ao ad.. 20. cm seguida :ls pala·
vras -· «favores da União nu elo Estado>.' - 1). se;:ruinlc: nem 
l'ig-m·ar perante a arlministraç.ão comi) advogados dos roi'c
r i d ns bancos, companhias ou cmprczas . 

J\ ri .. 2." Subsl.i l.ua-so o a ri'.. .H pcl o seguinte: 
() véto ss:í porl.cr:.í. ser parcial quando a. parto vcl.arln c a 

sanccinnD.d:t "hãn forem mu!.uamenl.r. rln[lcndcnl..,~::: -c cnnnc:xal', 
d0 maneira que, com a !illa separ::u:ün, a pal'Lo sanecionada 
non l.inuc a ser um ucl.o intclligivol c completn. cr-.rr·r:spon
r.endn, r'lJ'l con,iuncto. á intenção c proposilos do Cnngo,·esso. 

1\J•L. ·L" Ficam subsLHniclos os ns. IV e V dn arl.. (iG J)clo 
c:rguinl.e: Sómcnl:e os doutnrcs c bti.ehar·ois cm direi Ln porlo
l'iio l"r.r nomeados promol.orr.s de .iustiea n jnize!i togn.clos, 
rwne0didu;;; sempre rln nnviciado as nomoaeõcs destes. ' 

A1·t 5.• E' subsf·,ituiclo o n. XIV do :.wl .. G6 pelo scguintt; • 
E' prohibido conceder ou renovar provisões de advogados c 
rr.rlns de solicitador . 

. Para;;rn.pbo unicn .. Poderão sur renovadas: Uio sómr:nCe, 
por tempo o nas conrliçfíni' qnr.. a lei orclinarin. clr.Lcrminar. 

a.) n.s provisões rle advflgadns que cnnl.arr:'m mais rlr~ vinte 
:mnos de exercício da advncacia: · ·.' · · 

b) as dlif: que contarem l110l10s tempo ele 0XPrcieio .ela 
nro'f'issü0. narn enmarcas cm (JllC 11i.'í0 0xisl..am. · alr\r11 dn pro
mnlnJ• dn jusf.ir.a. mais rle dons ndvoga(los formn.rlns. . 

Art. G." Snbstif:uarn-sn no. n. V. elo art. 7.1. as rwlavras 
<d.J•os nnnos,,, por nual.rn annos. , 
Art. 7.• Ar.ercsccn!.c-sr:l no n. XIV elo arL. 7 !t ·ln-fine o 

I 

r. 

•• • 
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scgmmo: n~m cre;:tr ~mprcgvs vital i cio~. nem conccclor.· apo
scnLnclul'ias ou pensões. 

At·L. 8." Accrcsccntc-sq ao arL. i.'r o seguinte numut·o: XV 
.._ Nenhunt municipio podet'á COllsig·nat· em Ol't;tunento ou 
despender mais de 25 o/o ·do sua :t·ondn ordinnrla com subP-i
dios, porcentagens c vencimentos ele pessoal, não incluidos 
os pr·ol'essnrcs municipacs, sob pena du ficarem os in1'racLo
n.!s !Jm:soalmenl.e rcsponsaveis pelo excesso. 

ArL. !J." Accrcsccnte-sc, d11pols do art. 75: 
Arl.. . . A lei ordinal'ia poderá determinar os casos e1 n 

C!llC se ostc:n•.la n re;;-imen. do arl.igo anterior n ulguus ou a 
Lodos of1 munieipios elo Estado . 

.Arl .. 10. SubsLiLua-so o al'L 70 pelo scguinlc: 
· ArL . . . A tomada de conf..as elas municipal idades sorti. 

feila pôr Uilt tribunal composto ele oito mombt'os, pelo 1110-
rws, elcil.os velas Gamaras Municipacs no nllimo anno do 
seu mandato, cm dia que o Presidente do JJ;sLacl.o cleslgnut·ú 
com sessenta dias de anlcccdcncra. 

~ 1.• O mandalo ordinario dos membros do Lt·ibunal surú 
o mesmo elas Carnaras, perdurando, entretanto, alé a !JOSSC: 
elos novos ele i !.os. 

§ 2." Os 111cmht·os elo tribunal elegerão SClL prcsidcnlc c 
um proctn·aclnr geral elos mumcipios, c não poderão ser 
rcclci Los. . 

ArL. As dcsper.as co1n o Lri]Junal serão custeadas, pot• 
intormcdlo elo Estado, pelas proprias municipalidades, crue 
entrarão, para esse l'im, no primeiro trimcst.re ele cada anno, 
si oulra üpoca não se determinar em lei, para os cofres es
tacluacs, com dons por cento ele sua receita. 

Ar L.. O ag·cntc executivo municipal manclarú no tri-
bunal u rn exemplar auUhentico ele todas as leis ela Gamara. 
halanccl.cs trin1esLracs ela renda aiTccadada c da dcspcza feita 
c o balanço annual ele sua gestão, acompanhado ele documen
tos comprobatorios ela clcspcz~a. 

Arl. .Ao tribunal compele, além da tomada de contas 
c cxarnu prévio elos orç.m:ncntos, o conhecimento c ;julga
mento elos .recursos das leis. actos e decisões das Gamaras 
:Municipaos, contrarias ú Constituiçfto c ás leis para o efi'eilo 
de lhes clccrelar a nullidade. salào aos prejudicados o recurso 
ao Judiciaria para reparações do lesões. 

Paragrapho. Emcruanto não se installar o tribunal, os 
recursos serão processados de accôrdo com a legislação em 
'\rigor. . 

ArL. A lei orclinaria. rc:;ular(L a organização c funccio-
mcnto do ti·.ibunal, a interposição e processo elos recursos, 
as pcnalidaclcs c Ludo quando assegure a ci'ficacia ela tomada 
ele conlas c lc:;alicladc da lcgisl:tçfto c administração muni
cipacs. 

I 

Art. :1. L SuhsLiLua-sc o ar L. S2 pelo seguinte: 
«ArL. · A renr.lu. elo in1posLo de transrnissão ele propt'ic

clacle imtuovcl cnLrc-vivos scr:."L dividida entre o Estado c os 
municipios, cabcn:clo, porém. ao Esl;ado, decretar a ta:o;;:a, do 
imposto c fixar annual nletüe a quota destinada ús municipa
lidades» . 

.Art. :l2. Sup•pl·llna-se o § 2" do art. 82 . 

.Art. 13. ]'icam supprimidas do art. 109 as palavras: ·«OU 
;presumida'>. · · 
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ArL. 1.\.. .~'ica sU[J[It'intido u § ~" do arl.. iO!J. l 
1 At'L. '1 3. Subsl i lua-se a ulinea do ~ (,lU do ar L . on pe o 

~L'"'UiuLe: 
" «Os veucitn1~nLu~ dm: J'ttucciuual'ius. pum os. c~'feiLos LÜt 

aposentaria. se.t·ão diyidu,.; em .l~:es ·eal'Lcs, t~um;Ltlumclo duas 
u nrclenado u a Lel'CI) tl'a a gt•aLJ I Jettt.;ao ~wo laúo1·u. . 

.At·l.. 1.-t;, SubsLi luu-,.;e o s 'i" dn ar L. i OU pelo se;,;-umLe: 
<d•;n1 0aso algun1 a uposcnl.adcll'ia set·ú CI.IIH:edida uorn a g-ra-
l.ii'icueãu Jn'o labore. . 

ArL J 'i. Substitua-se o § !J" du at·l.. lll\J pelo segTLHlL~: 
«;\. accc il.u\:ãc1 d1) cnrn 1·n i ssão uu de uar1,rqs. t·em une~· ado ~rnmu
cipal. esLaciual uu l'edera:l. nu o exet·cww. das :luncçoes do 
pru0uraclor de . pat:l.e::::, illl[JorLnt·(t a renuncm elas vantttg"ens 
da u.pu,.;enLudol'la. . . . 

ArL. HL SubsLiLua-se n ~ JU elo arL. -10'9 pelo .. segTunte: 
«O ftJucc i unal'in puhli e o que :;e inval iclat· por accidentc no 
uxut'cillifJ d1.1 ca!'g·i•. de lltoclv a não poder exercet' o, mcsn~o 

«A" Jieen~~a~ remtmeradus sô darão clireilu ú perllcrpçao 
aiucla ·que não conl.e JO annos de exerci cio» . 

.Art.. ·I!J.. Acct·escrml:c-se an arL. JO!J o seguinte TJUra
q,t·a pho: ~ <~0 Go':erno. cassarú a :.~poset~Ladoria ~desde que vei·i
:lti]UI! nao sc•r Jtwallclo o funccwnario ou nao ter ella srclo 
~:oucedicla regularmente». 

ArL. 211}, Fica substituido o n. 2 do art. :l20 pelo se
~uintc: 
- ·« A exig-eneia do dij)loma de escola normal para a in-

vesl.iclura do rnagisLel'io. 
Ar L. 21. SubsLil.ua-se o ar L. 2!2 pelo seguinte: 
«As licenças. remuneradas só darão direi lo á perceção· 

du metade dos vencimentos, só podendo ser concedidas me
diante prova de molesLia, procedendo-se ú inspecção medica 
sempre que ft•t· julgada conveniente». 

Nenhum :l'unccionario pocleJ•ú gosar ele mais de um. anno: 
de licença remunerada. 

ArL. 2·2. AccrescenLe-se tí.s disposi~~ões gcraes o se,;uinte: 
«ArL. . Não ha outros funccionarios vitalicios ~1.lém dos 

dc:;nmlJnr;,;-adores, juiz de cl.it·eiLo, membros dos Lribunaes JU
·periores cr·cados pela ConsLituição e. acruellcs servenLuarios de 
JusLi·ca que forem declarados em lei» . 

. Paragrapho. Os professores ele ensino normal, se·~tmda
J•io I) ::::upcrior. embora não viLalicios, só poderão os seu.3 car
I:!'O::i no caso de incapacidade physica ou .moral. rct;Lllarmente 
aput·ada. ou na ll}'}JOLhcse elo exLincção elo insütuto ou sus
pun:;iio da cadeira cm que IH'O:l'cssarcm. 

Pnclerão ser removidos de cadeira ou ele cstaiJelecimento, 
se11 tipt·e que fôr conven.icntes ao ensino . 

.Pat·ar,p·.a·pho. A' lei orclinaria et11npre ostahclecut·. as i con
dil.iõPs de ,jsl.abiliclade elos juizos inferiores e do ministcrio 
publien. 

Parag·t·ardm . Os dellt'ais l'·uncdonarius são !ivt·emente 
tkrn issivei~ velo 1 Governo, i ndopendcntcnwnLo ele qun.lquer, 
[J I'I)Ct!SSO. 

Al'i. :!G. A~.:ct·esccnLo-se tí.s tlispnsieõcs Lransil orias o sc-
;;u i H I. e: ·· 

.E' aulot·izada a ruvi~ãn da divisão mu11idpal. J)OliLic.n. c 
.iud'iciaria dr! :E~;~,adu. ;,;-uarclaclu o !li~po~Lo no.·arl;.' H? c pa:. 
rugrapho tJntw quahl.o a sua rlll1'at;au c cw·::~o de. dccennw .. 

Ar L. !!L Jlcvogw' ~-::;e n:; di sposit;úc:; eu 1 coul,rari.o. 
'Sttlu elas se:;~ões, 4 de a:;osl.u de 19·19. _,.: .F't·anr.:ü;cr; Ca·ni-

2J08. _,. Bacfa Nc·ves. :--: Adolpho V'ianna. ,...., J.li'ifllyel dr.: f.,ana· 

.. 
I 
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- Ol1Jntho Narlin8. - Mui'Cira da Rocha. - ftJnw:/o .l!urla. 
- Djalum Pi'llhdru Uhar1as. - .lot1o Lul.io Lle Flli'Úl. --- Joúo 
llc'l'aldo. - Rocha Lauôa Filho. - E·uler Coelh.1 . ..•. ;1/r.wlo 
Ferrâ1•a di.' Azevedo. - Atfclio Dias .llacicl. - A.it:it.lr:s Gon
çalves. - J!'ülelis Reis. 

DPelar·a(:ÜU ele vof.u du .Sr. Ciel!t'n Lnrws curtl.ru a t·efor
llla eonsLitueioual milwi r·u. :\'aseido JlUS ve:+[Je.r·us du udv1mLo 
da HC!JUbliea, quauclu jú so ia lut'Jtancln mais iniLmsa a pro
.pagunda elos idcaes qu_o se cOJ'[)Orificaram na :l'ürma de go
vol'Uo proelamada em 8\J, J'ormei u meu ear.acl-eJ· sub a iu
Jlnenciu dos principios libel'acs de nossa Cal'La ConsLiLucio
nul, que me in~pira, pela /,;-mnde sabedoria de seu eontexto, 
o mais devotado amot' u o ma i::; profundo rosvei Lo. .F.ilho. da 
terra clu l\linas (Jorues, que se inscreveu no p1·i nwiru plano 
da g·loriosa hisl.oria republicana do. vaiz, cu me ufano do 
vel-a, fiel {L tradição llcroica do seu povo, dofensom leal o 
1orLc das bases. cm que as::;cnLa o grandioso cdii'icio clu nosso 
rcg-imen. E :l'oi assim, sob a ÜlS1Jira~,;ão bcucl'ica dessa fideli
dade da Lcrra m.inoira ti lei basica elo Brasil democrata, que 
en me· tupparolhci para a conquista elos fóros ele cidadão, sen
tindo somp.rc na minha indiviclualidade, cada vez mui~ en
raizada o cada vez mais firmo, a convicção ele que aLLint;ir·a_; 
r.nos, com a elevada obra da ConsUtúinLe do 1890, o gmu do 
perfeição sonhado pelos philosopllos fr.ancezes, ::;ubsl.itnindo 
u clú·eüo das ca.1:las pelo dú·e'ito do ho·rne·m., asscgTIJ'aclo esse 
cin·eHo por uma justiça libertadora e pura. 

E quando iniciei os primeiro::; passos na vida vublica, 
tendo por arma um diploma e por brazão o nome honrado 
do meus :paes;., quando na minha 1pa·ofissão, impeli ido pelo 
dever, l.ive .poi· vezes muitas, ele pisar a liça judiciaria - ot·.a 
victorioso, oT'a vencido, mas sempre nobr·e nos torneios -, 
011 l,ão me a~seg·urei da responsabilidade tremenda qu c pesa
va sobre meus llombt·os e do esforço enorme que seda mis- · 
I ér clisponder para cumprir, de .trontc erguida c ele consc-.icn
cia limpa, o juramento que proferira, solemno c irrotracta
vel, no termo do minha jornada -acadomic~» Lutei, tive m
cerl:czas, Livo enganos e desillusões, soHri e hei de soffror 
muit-11 ainda; mas, não esmoreci,· não retrocederei. Do que 
0sLuclei e ·elo que me foi dado observar, conclui que áquellos 
que estão na estacada, velando pelo direito, incumbe defen
ctor e pralicar as leis, g·uarclar avaramente a conquista elos an-
1-é!passados, honr~ar.· a l.i:adição do povo, conservar. Consci·var 
tJ -pmLicar. S'6 a boa I[W.atica das lois pódc clomonsl,rar u erl'O 
c lLponLar a emenda, prog11ostiear o .mal c indica1· o t•cmedio •. 
fJ monumento juriclico da civilização eonto+nporanca, que re
sJ;;t.irú YicforiosamenLc aos embates furiosos. ao ar'J'enw.~so 
fot•midavcl c LiLani~;o elo prussianismo inecncíiario, (i obra ele 
r;ceuln~. ge.r·minon das tradiçõc:,;, floresceu o fructifieuu sob 
a ac~:iiu J enta do tempo. As grandes reformas não se :l'i7.e.J·tnn 
·~m um úia, cusLaPam csl'ol'(;o::; ing<mLcs, sacrifieio::; subrnhu
manos, fo.ram levados a cabo u g·olpes de perscvcranl,.'a, I on-
uJnwnlc, cxperimcnLalmcntc. . . 

SobJ•oLuchJ no Brasil, ··vaiz exLeuso c novo, cuja uat· il)
llal idade mal ;;u cleJinêa, cs:;a boa JJratica é nocessaria. i\:ã(l é 
u. Iall.a de uma legislação uompleta e sabia que p0domos aL
I.r.·iiJtlir.· os clcsvarius do povo e quir;ú, os erros dos ;;ovm·n::t!l
tr:J:;; é, sim, ú falta de uma obi:icrvancia rigorosa das leis por
que (infr~lizmcntc é .preciso dizei-o) p.oucos conhecem a Cun
stjluição. c as loJs · gpganica~ clQ paiz, ;ra;r,:Q.ê 1Pfe§_kigiam c§~O§ 
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ir;.~lilul"" l•a,.;il:tl'r•,; da 11~>;-;sa ~>l'dr•11: ,;rwial. E rk•IILI''' das l'l'lil> 
lei1·:.t.~ d<.> IIII~."" Jo;;-;Ladu (pc:<a-1111! t:<>ltl'tJ.~sal-o) u,.;sa i;.:'JJ•II':tll<'ill 
O (.!~:-ii_' t!P~llf'l 1 ~/i;.do rtfi.ll ~fiO lllt'lltl.~ J'la.g'I.'UilLI~~. J~~X.CIJ/11.:-:i.!.: 1 111~ 
t(Ul!, [IIII' dt.'\'t'l' J'l!ill't.:iUII:t[ Ull Jll_ll' r.>bl'ig'll(;ÜI.I [ll't_l['is,;itH'tt/, t,,.; .. 
lud<l!IJ a,.; Jtos:-;a;,; leis. niD;.;·uc•nr mai,.; as eunllt.•cc "· II'Jl' i;,::::u 
:ucslllll, JJillg·rltJnr as 1:espuiLa. 

l\'I!IWa ,.;11 [JI.'Ul!I/I'Uil J'Ol'JJILll' u eat'aCLt!.l' du JIIJ\'11 Jlt_o/U 'lla 
odueat;ii" "'-'\'L'l'U nr_1,.; lluns lH'ineipios J'fl•lkUhlkailf.l.-: lltlllt:a .'-'t.' 
Jl1e iJl(:lll.iU IIII IJ::']'i.l'il.u, J.IUl' ·!JalU\'J.'tt.'i U jJUl' UXU.lUf.d'-'''• a !JUt:LIS
Sidat.irJ in!lJt!l'iiJ:"Ll, para suguratu;a du iudividrru rJ J!<U'a ,_,s:a
bilidadu da euJJUuuultüu sueiul. du eunlwcut· o l'l!S[Jeil.ai' a !ui. 
::3elll a deJtlulrsll'a(;ftu r:xvur·iJuu!.tL:.tl, preseiudindu .111'1.1 i la Ye
:r.c:; du elc•meuLo h1s~urieu, Luruos visl.u, JJU eut'Lu 1Jt'l'i< """ de 
Eo.s,::a vida l'l!_[.>Ul.ilieana, qui'iu iHeeJ·Las '-' Y<W.i llanLus ,.;e I "t'
JI:lHJ a,; g·arallLius eunsLiLueiulllli!:'. uue t.lu l'eJ'ul'JIIaS "" Lr!o::JJJ 
Juil.u, t.j'JanLa iunoYa~ãu que ~ut·;;u lroje vara t.mh.it· ;l!llanll:i ! 

E~t.a ineon:::Lancia não pr.Jde pcrdunu· : po.ullaJJws do: !:.t
{io us reformas de leis. reJormcwos antes o:; eosLuJuu.,;, edtr
eamlu e JH'UIJtH'.Uilclo u· lJOYo; dlvuJg·uelllOS o eulliWelllioJI!il' 
das leis, anLes de rdurHHti-a:; a cada ~:ms::;u. l\luHu .,;o_: l.un: 
lei l.u, ú vunlade, mas Jm mui Lu que Jaxul' aiml:.t. Bi u;,; ;,;·rNut·
Jlo::; de Minas (lwm·a prrJelamai-u; l.eum Lrar;adu um JJ.I'il!,;'t'all,
ma HUlllliJJUllWHLe repuldieanu; .s1 us Jwmcus lJLilJlier•.-; d•.1 !lt>:-;
so J~sLadu Lecm eoJtsumiclo os seus dias em lJrúJ do en::;TaLtde
eimeul.o do pai:r., qual sedt a eau::m elos cnl.l.'avu.s um iJlW IJ.-;-· 
banam a,; adnrinisLra(;ües t ]~' a· it;110r-aneia ent quu •.> 1 ".>v o 
vivo das uussa.s .lei:<. ó a ineousLmwü1, du,;la>::: ~~. Jltll i lu:; Y•Jl~'·:. 
a polil.iea mal eumril'elicndicla e é, p1:irwipaln1enLe, a falL t dé 
uma obsel'nmeia rigorosa das leis basi0as da Itupul:lliea. l'•Jil
so assim c voLo, 'por esLes moLivus, eonLra a l'e.fOJ'llla .. 

DunLn~ os arl.igos que con f.t.\111 a prOJJOsLa, a/.g-un:; lm t!lW 
me J.'cpug-uaul u.s:,encialment.e : o. dl·minu.içao tio len1pu liu 
fnncdoua·mr:nlo do ()onurr:s:w, u. Jii'Ohibiçao r.lr: 'l'r:noca~·(rli du.1· 
cw·lws tlr: lJI'rJuisr.i.o, o Jlf'iuilr:uiu dar.lo ús 'IW'I"IIW.li.1·1as JIW'U. 'J 

r:Xt.:l'r:iciu du ·uwui.slel'io, a suspr:n.st.i.u dos clireUos de ·l'ifali
dedwle jú. as.\'CfJW'allus cm lei r.t j'nw:ciunal'ios t.le Ju.sliça, u. 
r./.r.:uâss i iJ Uiúar.lr: du.~ 1ll'o j'cssr'J'es ]Jr:la r: :r,Uncçao du -in.1·1i tu!" 
C'lll. rr1w 1J1'of'r}ssw·cm, a demissibilidade dos j'u:nccionw·ius in
aepun.w.:nlc de q-uatqu.er JJI'ucc:sso e a re,:i.\·a.o o.dministNtUuu, 
lJOlüica c ju.dicia.ria.. 

A diminuição do Lumpo du funet.:ionamenLo do Con;,n·u;;sn 
é inaeccilavul. :\ Lenclcncia. ll') nosso l'Cf;'imcn. devia :;cr, uu 
conLral'io elo q u u se preLenÍ:Ic~ :no proj ccLÓ, pa:i:·a J'axer r.ltJs
apparecer a anomalia uxisLnul.e :na vrat.ica. Orgão da sobe
rania nar:-ional, o Congresso devia :l.'lmccionar ~Jernmn•.ml.~_! · 
men.Le. ::'lião su rp/•d:e cunrpl.'ollellr'lnr· a inLcr.I'I.lJI(:[o que ,.;ui'.I'IT 
esse poder ouanclo os ouLr·ns t.l.ous - o J•~.xceu LiY11 e 
.Tuclieiat·ir.• - 1iiln t.tJClll >li>lU\;ilu ti•• n•nLinuidadu . .Proet!l'and,; 
cdw:iar· a ntxão Il.isl.ol'ir~a. das J't•t·ias parl:.tt.nenLa1:us cuitsu!Lc.: 
consl.il.ueionalis/.as nnLanJis u n mr~n f'~pirif.o não tHWtlltLt'rJ,J 
um :l'undamenlo ([lliJ u :;aLisJ'ixr•sst'. Ulll dunLt'rJ ellus, 1\t·ayn, ei
·la.Jo pur Gar·los l\laxíntiJianr.l IHIS seus Curn. :'L Cunsl.il.ui.t,;fi,_:• 
}3rasileiru. diz IJLW - «as :1\~t·.i.a:,; pat·JamcnLa.t·us sut'V·mn ].Jt\r.a 
appl'OXiJUÚJ' u legislador du t:loiLtH'udu, P!1l'tt J'awl-u coni11Jeur 
o l'" ix e usLudar de per/o as suas nceusslcladr~~,_ pam day-lhG.'l 
t.•ns(·ju de voh·er· Lt·anqnillu ao Jubut• do g·abuu.~/,1), dr.nxanol·.l 
an~t.•rter~et· u üt·do;: das lulas parUJarias, preparando-se pa1·a 
dullbel'al' com sduncin e ::;abedori:.t c cooperar 0om u oxcmplu 
IJara se manter <'t concordi:J. social». E accresccnta que «n:;.~ 

• 
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falta de um meio euercillvo pura uccclet•ur o~:; lruballws var
lumen tm·es, a limila(;ão elo Lempo das sessões tem a vanta
gem de tornar p:ücn<tc~ a dcsidia e provocar a criLica da im. 
pr0nsa e us~ censuras do .Poyo, a~~ Lot·nm·em-se ~ndlspensaveis 
as I•J·orogaçucs, ou se aLLtngu· o ltm do anuo sem est.arcm YO·· 
taclt •!l proj r~ dos cxccllcnLes, uprescnladus mczes anLcs.» 

Sem a vel!cidad1: de sobrepor minha opinião á do i!lust!'e 
eon:;,l ituciona!ista arg·cntino, dir-ei que os argumentos s:lo 
ll'acos. Quando o povo cleg·e os E> cus rcpt\Csentantes é certo 
lJUO os escolhe entre os mais eapat.es, entr-e aque!Jcs que, in
telligcnLes c il!ustr:.H.los, conhecem bem o paiz ·e conhecem-ll:c 
la111bem as necessidades. A critka c a censura a que. se su
.icita o leg·islador desidioso não dependo do maior ou menor · 
pc1·iodo de duraçãa das sessões. Ao contrario·, quanto mais se 
:resf;l.'ingir o tempo ele fun.ccionumento elo Congresso,· tanto 
.n1ais será provavel ·que o excesso de serviço prejudique a vo
taçúo de medidas inadíaveís. Rccahiriamos nas prorogaçf,e~. 
na,.; sessões éxtraorcl:inarias. ou vo-tar-se-hiam as leis atropr.
Jadament.e, como súe uconteecr nesta Casa. De resto, as neces .. 
sidu,des de um povo não Sf:l .manii'esLam apenas quando o' Con .. 
gresso está. reunido; não apparecom periodica e regularmente. 
acompanhando as i"erias parlamcni.arcs com exacl;idão mathe
JU[Üica. 

Não é justo que se prohiba u renovaçção das oarl·as de 
,;Jrovisão. Na acccpção ,iurieli'ca ela p:.tlavra, não se trata ele um 
dir·::·ito adquü·ido, porque, como se infr;JL·e do texto legal. o Pre:·· 
úr!,~nle da Helação .- competente por lei para conceder ou re
novar provisões'-.- ficou com o arbitrio de renovai-as ou não. 
A lei está redigida assim: «as provisões de advogado ou sol i-

. citador serão con.::ecliclas, mediante ·exame, pelo Presidente cf.a 
R("lar;ão, por tem (lo· que não cxcet.la. de Lres annos, e poderão 
ser renovadas por igual teiJ11po, e~.::. ·Poderão tarnbetn ser re
novadas as provjsõcs ·concedidas em virtude de lei ou regula-
mcnlo anterior, etc.» . 

Como se vê, 3 uma faculdade concedidh ao PresidenLe da 
-H.elação, que poderú conceder a r;movação de provisões. Mas, 
ainda assim. a adopção da medida eontida no art. 4" do pro
jecto serú uma clamorosa in,just.iç;a; O que se Lcrn observado 
na pratica é. que a~ renovacões t.eem sido concedidas .. regular
mente, de longa data, uma vez que: os candidatos preencham 
as condi1:ões exigidas no art. :119 d\!..lci 375. Os-usos -e a praxe 
Lambem .L:onsulicfam direitos. E sct·ú doloroso, sem um funda-/ 
meato acceiLavel. tirar o pão daquelles que, sentindo-se asse
r.rura.c!o~ pela lei ·;igenLc, iniciarem-se naç advocacia e, rodea
dos clé famili.a c de encargos, cíwclheccm nessa profissão. 

- O Deivileuic. dado t"u; normalistas para o exercicío do 
ma···ist,erio seria 'í.tma n1cdida. ideal si· o Estado de Minas Ge
ra.es estivesse preparado para .adoptai-a. Infelizmente, não n 
eslâ. A esLalisticlt elo ultimo relatorio do Sr. Secretario· do. 
Jntrrior deixa ver a necessidade indiscutivel, em·bem da diffu
siio do enS'i~o, de se .Proverem as cadeiras da;s diversas escolas 
IIOr normalistas c leigos, CS'bcs sr..mpl'c preLert~os por aque!le~ .. 
Sô ha uma escola norunal modelo, a. ·da Capüal. :As demms, 
<!C:iu i paraclas, onerosas para o~ que !l.S p~ocu~am, cm J?C!JUC~'-' 
sponder,. con.!O elemento apl'ec!avcl, a acç~o v~go,rosa c ~n~nter"' 
pondcr; como ,elemento ~precwvel, á acçao. v1gorqsa e mmtc~·
l'üt:ta. que se impõe aos governantns para, cpm cxlto, p~ost;gur
rt'm na sanLa cruzada contra o analphabettsmo. E, -prmc1pal
mente, não .autor1zam .. ~· 111edida ;radical qu~ 9 nr.oject.Q en-. 
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ePet:a. De rcsLn, a compc1Lencia não é pl'i:vilcgio dos diplo-
nuü I os. , . - · - -
. O ul'L. Hi, supprimindo a viLaliciedade elos officios de jus-

Ln,;a, _assegurada no art. 108 da lei 375, é proi'undrumeuLe sub
vct•;;ivo da o relem juriclica. O cl isposiLivo cm queslão, coin . o 

. vrrbD cmJ?l'egndo no fuluro - n ~·Juelles scrYentuarios de jus- . 
t~~·n ~1110 fr~rr.!n dce!nmcl9s em JCI. -. f~z. depender essa garur~- · 

· L m, esse dtrello verdndctramcnLc. u_aqmrtclo, de uma nova le1. 
!Não é jul'idicn, é. inconstitucional. · 
.. .:\ clc•missibilidade dos .prol'est;crcs de ensino normal, se
ctmdtil'io c superior, ·cm con::;cqucncia da exLincção do ins'li
Lnlt~ _em qUe professarem. é uma hurla á segurança decreta.:la . 
nn .r·m·agl'apho do art. iü. ·Si para um governo bem intencio
narlo essa· niedicla ·.pó ele ser do uLilidude. porque ·estou certo de 
qur. o inlerosse geral deve ser eco !locado aci11na de tudo· parn 
OULl'o, 0111 . que as paixõçs bumahas O politicas . enEreni.. cm 
l;i: i.~ na c eni. que. o interesse' gcraF•s'c i a·. esq ubcido .ou sacrii'icadó 
~:m .honeficio das f.ai::Ções partidarias, essa i'aculdadle conferir!a: 
ao, (:~c9utivo nod_oarú. a~~~acticional. honra mineira, e, por certo. 
den:ara,uma pagmtt de d()r c de. trtsLeza na nossa· historia. . 

. . O projecto ~-l,t · foi. a;bandím.ado .por ter sido approvado no 
Senado scin os mLerstwws reg-1menliaes. . . · · . · 

- A demissibilidade dos l'unccionarlos publicos independe 
de CiUalquer processo. ~..,.. Gab·eria aqui simplesmente .um .. ponto 
db exclamação: .pois que! quando íl 1 CoristituiÇã_o da .Republica 
a~se;:;qra .a9 criminoso. a mais almlJ,la defesa, .CJuer ::1.· Constitni:
(;ao ,1\fmeu·n .. armar u Poder Exl:)cuiJvo dessa faculdade suprema. 
de . dcüül.tir os seüs. i'unccionarios, O·S .servidores. do. Estadc, . 
E.(•ró ao. nienos.llies dizer a causa. Bsbabeleçamós os cOni'ront') . 

. Ar.t. 72. § 16, da ConsL da HPpubliea: «Aos acc,·usados :;a 
IJSsC?U!t1'CÍrá ,iw ~C'i a mais. plencL de{e,s'a,, com)oclos os r.ectt?'SIJ,~· ·· 
e. rnel'?~>" (JS§t;.ncwe~· a ella, desde a .not,~ de. culpa, e~tregue em 

. ·nnle e quatro horas ao preso c as::ngnada ~p~la autpndad~ com
I1eliml(;), com os nomes do ·accusador e Léstemunhas.» · . . . 

Ar L. 16 «Os . demo.i8 · /'tlnccioncwios. seio . Uvi·en~:ente. de- . 
1râsr.ivds _pelo Govàno, ·indei;c1idente de · qurilqúer proéCISSo.'t' 

· Ad. pàsso cjtre. a Constituição .da .. Republica .assegura aus 
r;rili:linosds (notc-::;e bem -aos criminosos) à mais ampla de
rei-a. ci proJecto i:Juer tirat· a ciucm commetta uma fàlta ou. um 
deliêtci funccional essa .garantia eminentemente r·epublicana . 

. Não posso concorrer. para es·sa violação do· Credo· Politico do 
Brn~il · · · ' · ·· · · ··._ · .· .-.. ·· · .· 

. 'o ·.arL. 17 - Ha 'pouco :foràn1 ..;·cí~ad[tS as divisões p'edi,las 
por e-ste àr>Ligó _do projecto .. Não se sabe. aiiüla ·si essas .d}vi-. 
sões. consultam OU rtão OS inLerCSSI~S da\ cbllectividade e.já ÔÜ~ 
tras se vãb fazf.w .. Abre..; se a. por La dos precedentes ê ein ·cudtt -
quài.rlonii'io~. eons.:ianle a vontade. dos gov~rnos, .novas re:fur- ' 
11.a•s.virão J:ibrque a ColÍ.stituição 1\~ineir~, nove vezos r.etocac!a 
. eni. · yinte e riove. nnnos de Ropublwa, :pMÇ; ~er· ·rcf(Jrp.adn, ao 
hel. prazet cl,o Congresso 9tl da~ pmqJcw.aJ,Icl~cles:. _ Nao por:;s.o 
n~c.conJormari c~:m:i ·essa ,mstabthdaclo. ;p~g.,ç~19, que; .e<omo. bem 
Clt~!i('. o Sr. Pres1drmle 'do Estado. no·.metnora-v.el-dtscurso prv
f0riôo qüàndo S; Ex; ·:r~cebia: b p'oclç~ d~~~mãôs de. se,tt antece,; .• 
sur, .-:- «um::: .boa polüic,a,-,bcm.:.orJOnlaq~ .e,,eleya~a; s~rá um. 
pri:JcJb·~o. an~rlwr. da. a,dnun~SLJ:'avao.;; E .s_:"·-J,TI~; dara ye~Ift ·p,::u:a 
que .e.u. tire n corollarw. )9g1co,_ao fmal~za(!e~La: profissaCI'; de :1 é 
T'iiJP.ub,IICana: uma. a~~rnn1sLrac~?. bum.· liJ.Spirada, . f:)Scoll19n.clo os 
bons.· qlemcnlos · pol.ttwos ... COn;J(); P~Ç>C.Isos· coll:abor.a~ores. e col7 · locandcr·a.·bon: -pra~ICa da.s ·1e1s iLClrna de_ tudo' e :de ,todos, ·ter a 
(:Oneórrido .·para·: o· engranclcctmentó desta ü:~rra·;que ,deverá 
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· eonduzit· urn dia. IH:la riquer.a ele ~eu solo o pelo valor de seus 
~'ilhc•s, o::; dcslinoa do Brasil. ., 

• I 

Sala das sessões, J 5 ele seLembi·n de 1018. - Cice1•u r.o
Jl'~s. (Mn'ito bem; ·muito bem.) 

. DISCUllSO E DECLARAÇÃO DE VO'l'O DE. NELSON .DE SENNA 

. Gamara dos Deputados - Declaração de voto. - 24 dis
cussão .do projecto n. 13. 
· . . «O S1·. Nelson de Sennct -· Sr. .Prpsidénte, é com geral 
applauso que· todos temos visto o brilho e. a elevação com 
que até aqui foi conduzido o debate, nesta. Gamara, primeira
mente em tQrno do annullado projecto n. 111, quando ia em 
transito do seu. segundo turno reg'imental, .interrompido a 
mais. ele meio caminho andado, :no seio do .Congresso Legis.,. 
lath·o; por se haver i·econlieêiclo a manifesta uullidade dos 
processos de sua LraniiLaçãó; e, ag·ora, . em torno do mais amplo 
projecto n. 13, ora. no sou 1° turno regimental, err.i que se 
vão apprcivar, cm . 2" discussão, :Varios dispositivos .de mais 
u~a. profunda re:l'orr:Ja (a decil~1a, creio eu); da ConstituiÇão 
mm erra . · · · 
. . Vejo-me. portanto, cm· graúde embaraço. e constrangimen
to para vir neste solemnc e decisivo momento da sua votação 
em· 2'~ discussão; c confor•me protestei. fazei-o, desde a 1" dis
'cussão ~ e~pôr ú V. Ex .. e aos dig·nos De.pu Lados as razões. 
do meu dissidip e volo, dis:cordante, em relação . a c.ert.os ar
tigos e dispos-itivos do mesmo projecto. em varios pont.os . da · 
sua acção. reforma,dora ao texto · cons~i:tuciona'l. · Exporei. os 
motivos do meu .voto, de modo S\TI!gelo, sem louçanias de es-

. tylo, nem nrilho mental. mas coin firmeza coherente a prin
ci.pios qu,e. nes.ta .Gamara sem1pre. tenho pr,o,curadb defender 
com o.· apoucado du.s minhas .·.forças. Guardarei, ·entretanto, 
como me cumpre, a . .nobi·e .linha de acatamento .em face das 

. opiniões -abalizadas, que sustentam .em· toda a linha o pro,iecLo, . 
vor.que .entendo que, em materia doutrinaria, não ha vencidos 
nen~ vencedores: h a controversias e pontos de. vista. igual-

. mente .respeitarveis, de .lado a lado. . · · ·. 
. .. E assim, dcdct vrmia. passo a fale r. a minha prévia decla

ração ele ,voto, com a. exposição regimental. .dos motivos que a 
· · fundamentam. . . . · . .. · · . . . · 

J3 Advo(Jallos 1n·ovil:iionados . ' 
' ' ' • ' ..•. ' ' ' '1 : ... ' ' ~ .. .' . ' . 

Em relação, por exemplo, ao art., 5". do proJecto .n. i3, 
penso, salvo meMlO!:' alvitre, qué mais .. a;visado .fôra .. dccrclar, 
pura e simplesmente, .isto: · . 

. . «E' prohibido ·co~c~der. ou pé~m_it.~iy exa:r1es püt·a 
· norvos . advo'gados' provlSlona:dos e soJ.Icrl;adores, no Es

I 
ta:do, ,podendo tão. só mente ser .renovadas pelo . poder· 

-~cornpet·ep.t_e;. cóm as: forma.Hclades e .· i·equi~i~o~. lcgae~;. 
. as proviSO'CS de adv_ogados e carta~ de solw~ta~ores. J.a 

· habilitados. ·e ·as .'quMs ···tenham sr do e:\'ll)edrdas. ate a 
·. data· em ·.que ~ntrou em vigor a ·lei ordinaria n. 722, · 

· cte 30 de selembro de i918::. ·· · ·. · · · · · . . 
··· Esta::.iâ ássil11 1 fetli~dri .a porta,, l~gal.mcii·t:c,. a. novas con- . 

cessõ(3s,. ÍJ}:i~stç · p.ar.LiC~la·~; . cf . estancada a; ~~órife·: .doJ1de ... vjnh.a , 
t•romanando O· numero, crescenLe dos prov.Isionados; ao mesmo 
. IP\;l:SSo.· i;ru,e; ,r~s\p~i tªhdo ·.as •íP:r,·o;v:j~ões;·~:· caftàs d,9..~ j li habilitado~, 
lhos·· p·e·tmJtti,rjàpfOlõ.' ·l!);len.a~ · r.en,qva}.:-ª:S,. gep;.\1:x:o · d~~ ~aJutª~e~ 
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oxigoneias legues vige:nles, islo quanlo ús pt·oyisüus acluul
mcnl.e exislenles e unleriorcs tL lei n. 722. 

E niio é exorbilanlc o numero dos provisionados. em 
l\linas, pois, seg·unclo a relação junta a estas considerações do 
voto, pude ini'u•.'mat·-me, no Tribunal da lleltl.~~ão, que de -15 
:).Imos a csla pa!'lc. no período de 1904 a HH8, l'ol'am exp(.'
·clidas e t'e·novadas ~23 provisões, sendo elo noLar-se que dezenas 
desses aclvog·ados c solicitadores ha varias lricnnios jú que 

·l!ão as J'enovam: .·- uns, l)O•~quc abandonaram a .profissão ou 
e::.cerccm cmpreg:os ou eargo.s publicas incom.paUveis com u 
cxerdcio ela advocacia; oult'0:5, porque se diplomaram em di
J'ciUo ou se mudamm c! este EsLado; havendo · ain.da vadus. pt·u
visionaçlos que jú são i'allechlos, na·. nominuta •<!llO dou em··. 
a·ppenso a esta de·~lat·aç.üo . 

. Pa,ra ·um Eslado, como o nosso,.· onde ora existem pt·o
vidas. 99 comarcas. eom HG ter:mos installa:dos. em 'vasta út•ea 
do tamanho ào tcri:·itorio francez e com cinco 'milhões ele ha
bitantes, núo ha ·neg-ar que aquell·e numero de provisionatlu:;, 
ora bem desfalcado. não é exag1gerado. E' tambern innega:vel 
que tacs cidadãos, habilitaâos ao exevcicio da advócwc.ia, ctn 
1: !'i moira instanc ia, · em muitos termos· j udiciarioa - euj o in
sig-nii'icanle movimento 1'oçcnsc não comporl.a a aeli\"idacle de. 
t:m bacharel. cm direito, .que Lenha de viver exclusirva:menle 
da profissúo de. aclvog·ado - prestavam· e prestam scrviç·os tL 
communbão social. iclenU}'i,eacros comu estão com o mciô em 
que~ sempre vi~·erain e onde tem oulros interesses l1Ue alli us 
,.-adwam. 
· co·mo ir viver ela advoeacia • c fazer carr·cira profissional 
em moço cheio de e::pcranças, recem-.formado _nas uússas 
Academias J,uridicas, o que vá abri,:· . cscri.pLorio . em termos 
judidario:; de pouca ou quasi nulla vida forense, como são - · 
pol' exemplo - os do rcm·oto scdão mineiro, onde •. 111al g·a

nllaria um aclvog·ado formado para passar:', dc.ccntemente ? . 
.Si por um lado, é sabido que, na· classe {i os denominados· 

«rabulas», existem 1nuitos charlatães do i'ôro, ig·nor.anles, de:::
honestos c presumidos; poe ouV:'O · lado é ccrt.o, - c nós 9S 
le.g~i,sladores dcslc Congrc•:5s,o, · em ·cujo seio temos as:::cnlo 
nada menos de 38 bacharcis ou doutores cm dircHo, na pro"'" 

·sente logislatum (islo ,é, mais da metade dos membros com
ponunle;,; elo Pocicr Le3·islativo Minei•;o), nüo a· ncgat·cmos -
·quu · dcnlt'e os. ac!Yogados provisionados, em nosso· E$Lado, 
Int.tiLO$ são doutos conhecedores das disciplinas juridicas c 
L·xerccm com discrcl.u ln·ilho. e muita co'mpet-cnda a honrada 
profit;são de advog'aclus. . · · . 

Por qu c nfto manLet' os provisionados jú,,exisLent.cs c que 
lcgalmea-l•.J ::;c 'habilitaram, clcixanclo que ft iw,:cio. âo ~tempo, a 
ü.tadc, a uturlc, a m·ttclançu da p·I.'O{issüp, a ·Conc.~:·n·encia natu-. 
l'úl elos advogados formad,os, que venham ;se. estabclcccnclo cm 
eada. lermo, c a severa observancü1- dos.:·c:qüisil.os exigidos dos 

.]cig-os em cada l'DilOVUf.:ftO de .provisão, venham: a SDl' OS l'a'
t:LUJ.'Ol:i do seu gTadual e. dcfitÍiLivd dcsapl).;;!-::cirnentci do fl}ro 

, D.1ÜlCÍl'O'?. . .. . . . . , , . · .· . · ·· ';,;::.·. . . . · 
.Acl illslar elos salutares dispositivos .. \d:i;;;lei ordinaria nu..: · 

mc~o Gi_7; .de 12. do ~r,!Lçn~bro du i.!J16, ·a .iútal, scin . fêrit· rc
:,;pmtuvm::; mlercs~cs mc!Ividuaos e com grande vantag;cm pa1·a 
o intcros::;c publieo, l''~solveu a debatida que::;tão ·.do exercício · 
da arte pharmaecutica cm nosso Estado, exHfri:i;üindo ele vez os 

. «pratico~»,. com ' a pro hibição: de . novas concessões, mas re
speltú,ndo as. licetiças já l~gal'meilte. exisLentes; i!ue continuam . 
,·i~I ~Js·or.: :::::-: por ·que -;r.:azaq 'elo .Ol'dc~~~ §.ocial .ou· jul'!dic.;:t, ·p,.t.:c- . 

. '. . ' 
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mente, não 'havcriamos nós de, cmbom estancando, ne'stê 'pt•o
jccto, o ele modo radical, a concessão de novas provisões, dP.i
l>:nr mantidas as vantagens e··rcgalias .i:.í. eludas por leis ar.tn
riot't's a advog·ados c sol i citadores cm nosso Estado ? 

Posso eslar m·t·aclo, não ha duvida; mas seria esse a meu 
v~r um bello gesto rle t!thica profissional, cortando a va~a á 
critica mal•~diccntr, elos prejudicados. que não verão nos d.i:o:
posif.ivos ora consignados no art. 5" do projecto n. 13. c seu 
paragraplto, outra cousa mais que uma escusada medida de 
viólcnciã contra elles c de privilegio 'ele classe a nosso favOJ'. 
hachaPri>: que somos. em maioria. os leg-isladores. Quaesqunt• 
rl'íncndn;; no dil.o aet. 5" - com'o me parí!Ccm ser as hyr~n
thcsc·s dus letLras ·a c IJ cln seu parngrapho \mico - não pa;;
sarão elo palliat.ivos ine!'ficicnf.l)s. c serão o remate de rx
cepçõcs in,iustil'icaveis para uns poucos favorp.cidos confi•n 
muitos prejudicados. . , 

A solução conciliaçlorn por mim aponl:ada acabaria de 
vez ·e01-11 os p1~ovisionados;- deixaria ele pé as provisões exis
tentes, sem restricçõcs =personalissimas ou desiguaes; . c 
firmaria 11111 horizonte seguro ús mais que justas aspiraçõe~ 
dos esperançosos moços diplomados .quer ·pela nossa Facul
dade de Dil'eito,· quer pelos congeneres 'instit.utos ,iuridicos r:lo 
J.-::tiz, ofi'iciacs ou equiparados, cujos lcg:il.imos interesses pro-. 
í'1ssi.onaes sm~iam assegurados, cm hrevc futuro. pela ~~xtinc
ção ou clesapparec imPntb da concm·r0ncia ela class~ ·dos provi-
sionados. - · - . · · · · 

:E não scrú _ inopporLuno rclémbral' n qnc. cm sna Jlen
sa{fem. dcsLe· :um o, clecl~rou n nobr,n -81·. P r·csiclenLc elo Estado. 
Pm rr.laciio a cst,~ assmnpto: ·•cicmJJJ'f! ao Gong1·esso _e:tct'lni~ 

. nal-o com. altenr;ão e ?'esolvel-o com a sabcdm·-ia e o t:spú·rt·.:'J 
rle jnstir;n: qnc todos lhe 1'cconhecem.". 

Ainda sobre ouLros pontos elo projecto, Sr. Pre>~iclcnLC\, 
permittirá V. Ex. que cu. abusando da nirnia bencvolencia~cla 
Gamara. exl:et·nn o ponto ele vista em que, me colloco para não 
suffrag-ar l.oclo o proJecto n. 1:3, com o meu Yoto, si a sua vo-

. taçã-o :fôr cnglobadamentc feita. o não por artigos. . . 
·Si voto. com inl:ciro aprazimento pelas medidas consip.·na-

. elas~ nos arts. 1 •. 2". 3", 4". 6", 7". s•. ·J 0; 13. H~ ·15, 16. 20, r! 
21.. que conl:em a meu ,~er •disposilivo:S clí! toclo os pontos ut.r.is 
1\ clir:mos rlc geral apoio, ;iá o mesmo não posso Jazrr com J'C
!'rr,•Iwias aos nrl igos rrstantes cln projecto. , 

2) Reaimen 1n:eJ'eih.t1'al 
Examinando o teOr do· dispositivo do ar·~; .. n• dnstc pro

jecto n .13. vejo qun. prct.endc clle cxl.cndcr n vcxalorio rc
~dmen-das Prefeitm·as "a alguns ou a Lodos os rin1nicipios ,do 
Estado", poclcnclo cm !('!i ·ordinaria. se cleLel'minarcm os caso,:: 
cm. lTUe esse :regímen ·de · cxccpç5.o, consl.an l.c do art. · 75 da 
nclual· Consl;il.uiç.ão 1Minéit'a. clr.va sct· applicado ús demais 
r.rrcnmscripri:i0s adniinistratiYas, do· Esf.ur.lo. · · 
· .. Nf::ts, mÍtro ser i o temor· de Qtle l'Cpl'esentc esse pa$SO 011-
sado rla reforma uma violenta infracção da Consf. ·_ Fr.drral. 

· qun nn SC'1.1 al'L 68 _dispõe: . . . · - . , . 
"Os Ti:sf.ados organizaJ•-se.:.fin ele forma qlJC f1quc assr.

gnrado. n. aut.onon1ia dos· municipios, em lq_clo q11anlo l'cspcila 
::w sr.n ·peculiar interesse.'" ·· . · · · · · 

Dr. acr.ôrclo com esse principio rarcleal d:t rcm~l.a Pnlil.icn 
da Fcrleração 0.~1.cve ·o· Jeg-isladol' c-onsl:il.uinlc min(\it•o dr ·l8íl1L 
quando · conv~erteu na· lei n. 2, de H ele sc[.emoro claqw~ll:~ 

'".1., 

',- )' 
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unno, o brilhante projecto da nossa organização municipal de 
que foi relator, no Senado, o saudoso estadista Dr. Silvitmo 
Brandão. . · · 

A nossa primitiva Const. de 15 de junho de 1891 crysta
Iizon nestes dispositivos do cnLão nrt. 75 (hoje 74) o res
peito (L autonomia dos municípios ele Minas: 

"II. A administração municipal, inteiramente lh·rc c in
dependente, em tudo quanto respeita ao seu peculiar interes
se. ser(L exercida por conselho eleito pelo po,•o com a deno
minaciin .cJ,e Gamara .Municipal.:· ' .. 

"VI. O governo do Estado não poderá intervir cm nego
cios peculiares do município, senão no caso de perturba9ão ela 
ordem publica. " · · . . 

. E' verdade que successivas mutilações e golpes tem o le
g·Islador mineiro :desfechado contra a nossa modellar · organi
:r:ação municipal de 1891 · como se vê da lei. addicional n. 5, 
o da· lei ordinaria n. 373, ambas de 1903; na: lei n. 305, de· 

· 1901 c da lei n. 306. de 1914. entre as mais.notaveis dessa 
legislação invasora da esphera de acção privativa dos muni
cípios.· . · · . . . 

Si o municipalismo é "liberdade. c escola de liberdade". no 
dizer de ·dom J. M. · Estrada; o publicista argentino, e ~·a auto
nomia. do municip.io é a cellula ela democracia", como · .quer 
Carlos Maximiliano,. no co1ü:eito .ele quem "a vida politica mu:.. 
nicipal tem sido a escOla ·pratica da 'ilberdade": tambcm .é 
certo, no ensinamento de .Toão. Barbalho, que "a :historia· en
sina que os paizes de liberdades municipaes são os ele maior . 
J'esistencia á tyrannia". o que "é lição para aproveitar-se", 
aJunta o emerito constitucionalista patrio. · .. 

. "A intervenção. : do governo do Estado em .negocios pe
culiares do município eaúipara-se á do' gov.erno .federal cm 
ncgocios pcc.uliares rlos Estados, t.ambem vedada p~lo art. 6° 
ela Comt... da República, salvo em casos especificadamente 
declarados, porque no svstema federativo o município deve 
ter, c.onio o Estado, o direito de rcgcr..:sc "pela Co'nstitulcão 
c pelas leis qúc a'cloptar. nós termo's do art. 6'31 çla mcsmaÇon
p,Uf,uição: Su-l leglbus · ntl · (doutri.na um magistrado mineiro. · 
n actnal clescmbarga~or Venoso, · nos 'seus commcntarlos ·~'i. 
Constituição .·elo nosso Estrudo) . ~" ' 

"O pleno cxcrcicio' da liberdade municipal é não · siJ um 
rlircitp, mas uma condicão "sine . qua" ·. de lima organização 
constitucional. sobre. a base do "sclfgovcrnment" _ (commenta 
Barballlo); e "desde auc o assúmpto é puramente· muni
cipal não .cabe na gestão .do Estado, como não cabe na da. União 
o .que for pura1nente. cstadoal".': · .·. · .. , · ·· ·. ·. . . 

Diversa não é:a lição .de J .. astarria. o. sàbio doutrinador 
ohileno, na sua Politica Positiva.: "A applicação dos.principios 
sobre os qnaes rcpousaa ai.lt.onomia nnúi.icio'a!. depende de 
duas concl'içõcs a ·que deve attender 'a lcibprgiil1ica locar: a pri
meira é não confiar aos municípios ncnhurna attribuição que. 
pert.enca ao. poder politico elo. EsL:ido .. iedúzindo a sua com
potencia aos negocias puramente. . corrimiinaes; a segunda; é 
não :ficarem,. nos_ varios . centro~. ::.s :fuyli!çõÇs ~dministrativas . 
sob. a ·~cnom1!1açao, nem sqb a mflucncna d(l; algum agente do 
Executivo, af1m rlc evitar que a politica :geral._. explore os no;. 

· gocios . communacs. como. acont()cu no . regiincn . ela central i~ 
- _,. • . 1"•~:-" ' ' ' ' -. ' ' 7.açao . .. , , . . . . , ; . . . . , · · 

Por isso~~ qne disserta Aristides Milton '!o·Estado, nmlJor:r 
gosc da faculc]ade, de ,SC organizar ·COmo ,mclh1Jr qnte]1dCr,. to-

,''" 

'. 
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davia mto póclo afastar-se dos moldes constitucionaes . com 
relação aos municípios; o "assim, h a um . certo limite ao di
roitq ·' do os constituir, u sabor, ao Estado não é· permittido 
sacrtlwar .. nem mesmo. ccrc_ear -. ~m circumstancia. alguma 
-. a pt•ectosa autononua, que a lm fundamental concebeu aos 
municípios ela Ilepublicà". 

· Jtí, 9111 '1868, osc!'cvia Qo1·l'ines Laxe, sob o antigo rcgnnen 
então dominante etão diverso elo que hoje rege a Federação: 

"Entre as municipalidades e o poder central deve haver 
um laço de subordinação, tanto quanto. baste para manter i\ 
harmonia neccssaria entro bodos os poderes ·do l~stado; mas 
essa subordinação não deve ser tal que tolha tís municipali
dades o livre exercício das faculdades que lhes são conferidas 
pelas lois, sob pena de nullii'ical-as." . . . · 
· · -· E si a independência administrativa do município · é a 

grande.força dos povo·s livres, segundo ·a justa, formula ex
pressa por 1'o1'quev'ille, ao estudar a Democracia Americana. 
demos treguas .ao prurido reformador e conservemos a· viela 
autonomica elos municípios mineiros, conservando-lhes os seus ' 
fóros, den.tr_o. ele um j.usto. accordo com. os interesses geraeo:; 

· ela collecLlviclade. · . . · .· ··.. · 
. Pois não está ahi, no projecto n. '13, \ dispo~!oiVo sa

lutar elo m·L. 'lO, sobre a creação consliLucional ele um Tri
bunal consl.ifuiclo. pelas proprias Gamaras Municipaes, sem a ' 
jntervenção inof'ficiosà do Estado. e p_ara o fim ·ele tomar as 
contas dessas corporações administrativas. chamando ao bom 
caniinho ·de uma escrupulosa administração de suas rendas, 
aquellas ·municipalidades. transviadas de seus deveres q func-
ções? · · . . 

Para qlle lhes ferir de morte, no amago da sua autono
mia, os· ·mu nicipi os mineiros, cxtr.ndenclo,-llws o regímen ele 
futclla traduzido no· art. 75 dà. actual Coristituicão ·do Es-
tado? . · . · . · · 

O regímen prcl'citural se acobertou, no município· da Ca
pital o nos muni·cipios onde ha fontes de aguas mineraes. ther
maes ou não. com a invocada necessidade de ser · defendido di

. rectamente í)elo Executivo Estadual o grande patrimonio dé 
interesses publicos, na séde oJ'fici.al elo Go·verno, e nas c_ircum-

. scripç?es d_o f.err_itol'io mineiro, c:11 que a N~t~1reza accumul~u 
elons mestnnave1s - como as :lontes mediCmaes _,. c CUJa 
administração d!!vr,. ·antes incumbir • ao l'Jstado do q!.le · ao mu-
nicípio, · · · . · · · 
. . Transigimos j:l (desde o ai'f;. JO: da lei acldiciona'l .L. 5,. 
de ÚJ03) .com tal reg'imcn de excepção .. 1\'las deixemol-o re-

. stricto como csLú. · Não cxLcndamos,. im.yJn'lclen~emenlc, aos 
dflmais municípios niiriciros, c pi·ocL~remqs não· ferir mais as 
prerog~~iyas . in Lang'i \.:.eis. elos. mu!licipios ~1~ne~ros, filhos ·

.por lcgrLnna dcsc~nclencia lnsLor:rca e pohhca -.. .. cless~ ~lO·· 
· riOSO ,lllUl)iCipalismo. brasileiro, I'educto. de . defesa r-leis. dmnto.~ 
elo ·povo n.o passà~Jó ~ _bprço _ei)1., que se E)~nbalou, de'!ldll os tem- · 
pos colon1.aes, o anhelo da hberçlade nacrqnal. 

.'J) lm)postos nwnic'lpaes 
' ' - "" 

Apreciando agora os dispositivos ence~rado~ nof:l• arts.' 1 J · 
e 12 do ,nro,iecf.o n; '1.:1 - qnc. n]terou raclJ.calrnonto o arL. R2 
o seu § 2". nn vig·enf.n Col}S!,il.u~r;ao c~q E_sta~p, _ _:._eu relcmbra
t•ci que até J903 as mumcrpalldades. mmmras tmha.m corno 

. 
' 

'• . 



232 ANNAES DO SENADO 

!'untes poderosas ela sua receita os impostos consLanlcs do pri
mitivo url,. 70 da mesma Cow;t ituição, que assim t•esava: 

''E'. d.u nxclusi\·u compeLcncia das municipaliclaclcs dccrcLut' 
B arrccacle.r- impostos sobre imrntwcis r·~n·ars c ut•bnnos c do 
industt•ias c pl'ol'issões; 
. Pat•ag·rupllo unico. A's municipalidades cj facuH.ado crcar· 
11ovas l'ontcf; c/c l'enda.s, g-unl·dudas as disposições desta Con- · 
S''l . ~ " "I U!ÇUO, . , 

Dcantr\ porém, do urt. J 3 da ciLacla lei· addicional . n. 5, 
claquclle anno, c/i~pondo que "a renda clo'_impOsto de transmis
são de propricclaclo immoYcl cntr:e Yivos seria d;;! então em 
rleanLc dividida .ig'llalmcnte cnr.re os rnunicipios c o Estado"
conforme :f'icou consolidado no actual arL 82 du nossa Con
stituição\-, vieram assim as nossas municipalidades. a ficar 
despojadas de 50 % elo rendoso imposLos do siza, isto é/ dos 
acLuaes 6 % desse imposto,. perderam as camaras. exactamente 
a meLado dr.sses clire.i Los taxados sobro' transmissão de bens .. 
rJe ·raiz, inter-'íjivos . . .Porém, agor·a, novo desfalque vão soffre: --

·'as rondas municipq.os, cm face deste novo dispositivo da re::.. 
forma: · · · · · 

"A· renda do. imposto de proprioclacle immovel entro vivos 
será "-dividida entre o Estado o os municipios, cabendo, porém, 
no .Estado· decrétar a· taxa elo imposto o fixa1• annualmentc a 
quot.a dp.sLinucia ás munkipaliclades. ".. · . · · · · 

E', data 'nenia, a partilha elo leão .. Como pàrte mais fort.c 
c clisponcln de 1~1nioi• poder politico, vac o Est.aào.- a pretexto . 
de corrigir os aprcg·oados desmandos d~ algunul.::: camara.; 
accnsadas de mú · applicaçílo elos. dinheiros publicas - · absor
ver em sou provei r.o 1.1111::1 . boa somma da arrecadação rmmi
cipa1. · . . . . . . · . . · . . 

E' uma snngTia · qne mi clenaupcrar o erario de 178 mu
nicípios mineiros; e a medida é violenta em clemasia, ·impor
tando cm serem 1úcnos .iusl.amenf c- castigados os innumeros 
municípios que contam Óperosa:s e honestas administrações, 
por causa das culpas dc al)nunas munici'pnlidades pouco es
crupulosas n:!. g·cstão elos clill'heiros a· ellas pagos por seus con-
t:ribu infcs. · · · 

Além ele fa.zcr dcsapparcccr o ,justo critcrio ela ?·aualdacle,. 
na. cliYisão dos impostos .cm qucsUio, deixa o art. 11. do pro
,ircf.o ao inteiro c discrecionario arJJHrio elo Estado a taxação 
ele tacs impostos c a fixação .ela. quot-a - inecrta ainda - que 
se drstine nos. municipios. ·· .. 

Não p6cle o· meu ~scnl.imcnl.o repub1icano concorcla.r com 
esse ().lYilro nnf.ocraf.ico do Estadó .c. por isto, nego o meu· hu-
J~1ilclc v.oto a fão iniquo :disr{ositi\·o·. . 

.. ·: ' " •· i' ;; ' 

4) PI'OC?.l?'ado1'e.~ de pm•f.,tJS 

. . .·. Com rc:feroricia 'áo · ru·t:~ J7; :apenas entro cm du~·ida, e 
bem' fundada. si na. c:xprossão. vaga e gencrica - "o . e:xcrcicio' 
das funcçõcs ele procurDdor. de par.tcs~. para •o caso· de com tal 
profissão \'ir o exercicío clclla imporf.ar para· o Jtmccionar.io 
nposerif.aclo "rt rcmmcia das vant.iigcns. de aposentadoria" -
estão coryJprchendi~os: -.- p1•·iní:ei1•o, os :formàclos· 'em ·rl.ircito, · ~ 
que. cmJ)ora ftmcc1onal'JOS esf.nduaes. venham. a· ~cr· :~.poscn
tadoR .P: ·. no oxt;rcieir; legal ·e irr~sh·icto de sua·. I'ro:fissão de 
advo8':;dos, acc~I!.om manda. Lo c~e parLe~- perante qua9sq~er, re
portJçoos pubhcas elo Estado c da· Unmo .. no caso ele v1rem a. 
nc!Yognr clcnf;ro rlo Estado _,... , pelo que vida o art.. 17 crear 

' . ., ' ' ' ,' . 
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innchn issivel rosleicção uo manda lo, nu orbiLa do· Direito Ci
vil; - MJ(J'Ilndo, si o Congresso l\1ine>iro tem competencia para 
prohihit• que acceitem procuratorios per•ante· 1'epar•tições j'e
de1'aes a quarsquer funccionarios rsladuuos aposentados, ful
minando-os com a pena de· perda das vantagens da aposenta~ 

- dol'ia, pelo facLo de oxcrccrom i'uncções de procuratorios junto 
a repartições qu o e~capam á fiscalização, alçada ou dependen
cia elo Estado. O vag-o o impreciso da expressão do dispositivo. 
neslr:J ar·t:. :17 elo pl•ojocto n. 13, deixa que a materia se preste. 
ovitl0n f,rmcnlo. a duvidas; o urge que a· illustrada Commissão 

. do Uonstí Lu ição o .Justiça desta C amara expurgue elo tr.xto se

. mcllt::ml.c pl'ohihiçiio, que, com tal latitude, é atentatoria da 
liberdade pt•ofissional e .fére de ft•enlc, segundo o nosso 
obscuro cntcnclimrnto, não só a um magno dispositivo do esta
tuto i'edrwal (§ 24 do art. J2), mas ainda a preceitos das nos
sas leis Civis, que pelo Seu Cat'acter substantivo não podem 
ser alterados pclQS Estados o suas asscmbléas, porque são da 
compeLencia privativa do Congresso· Nacional (Oonst. 1 Fed., 
art.: 31, n. 23) • · · 

5) A.cc'irlentes no t'rf).bal/l.o 
,., 

Passando ·a 11xaminar o art. 1.8, Sr-. Presidente .. é com pe
sar que· conta crnão pouco está merecendo de todos n6s, do 
honrado C:m,\!'I'I}S>:O J .. eg·is'taUvo Mineiro, o dedicado corpo dos 
modestos servidores elo Estado, desse ftmccionalismo tão r·e
signado c palriofico, que vive mourejando·- ou no recinto 
das secretarias e rcpart.ições publicas; ou no meio do magiste
l~io primario, .<;ocundario e superior; ou nas fronteiras e pos
tos fiscaes mineiros, collectando rendas para o Thesouro.: ou 
nas. circumsClripçõcs Jitterarias, inspeccionando o ensino pu.
blico.: ou no~ districtos de terras, colonização e ôbras publicas, 
trabalhando 1}111 pról do progresso economico ela no~so terra; 
ou ainda cm outros c diversos rlcparf.amr>ntos rle serv-ico .pu-
blico. em .Minas. - · 

E é .urn factn, por ninguem ,dcsconhe.cido. que desde o 
• , '• , . - -• T .-1 - ,. ,.. J. -~ 1-
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cxoreicio do emprcg·o ríublico o funccionnrio ·se invalidou te
nha r,!lr, um nnno,.10 o.nnos, 30 011 mais annos de sc1'viço. Todü 
o orclnnudo do seu cargo, no menos, é o que se lhe deveria do.r, 
t'm s.erncl hnn te. caso ele rupm:cnLadori a reparadora da inval i dc:r. 
~h:vs1ca sofft'Jcln pelo funer.ionario, qnnnclo ao scrvir~o do 
Esl:vlo. . , · · 
· · --- l\'iin ha como exemplificar. para rcsnJiuda ficar a clu-

re?.a leonina ctessc dispositivo. · · · 
. Supponha a Camnra que um cscripl..urario do Thesonro. · 

.um i'iel, um outro qualquer empregado das Finanças, vú de 
Helio Hnr·izonl.r. ao Rio, éni commisslio official, buscar snlcJn,:; 
disponivéi.<; na Rccebed0rit1 de l\'finas, e sp,ja victima na viagem 
por I.J·om de· ferro de um possivcl desastre. em r.lcscarrila
mcn lo; sac. do. accidcntc ·mutilado. alei judo. mas com a vida: 
c.· por· esso ·modo invalidado, apen::u:; poderá ser aposcnlafln 
- diz o arL ·1s do projccl:o ··- com a «esi110la» de ·«mcin OJ'
dcnaclo simples», que mal 'lhe clar:'t para mal.ar a :fome c cobrir 
de undru,ji:is ·q. Rna p'es.:;oa c dos entes que lhes são ca1·os... · 

· Pig·ürcmos um exemplo:. Um engenheiro ele Obras Puhli
C:ls. no cumprimento elo seq dcvr.J', impug·na a má. excénç:iio ·. 
de .tal ou. qual 'serviç~o exccut.ado i'ór·a dos planos officiacs po1· 
nm empreiteiro inconsciente, que. cm 'clesforco .vingativo. r• 
pr·nf'ta ··a tiros, c.m cslupida . aggrcss::ío, da qual escapa· corn' . 
\'.ida aquclle servidor rlo 'Estado. mas para sempre inutilizacl•1: 
c, cnUio, é. nessa quadra difficil r.la existenci:i ele un'l sen in-

. feliz ~·crvidor, arrastado involuri.tariamcnLe ú inactivi rlad c. qn c. 
virá' o Poder Excrutivo atirar ao 1'unccionario .invaliclacln nn 
ser·viço publico a migalha da «mcLacle» de um já parcn nrrlr.--. 
narlo ' · · · · · . · , 

· Ós exemplos figurados i1adn. Lécin élc exl.raordinario c se. · 
cn'}ll a riram na possibilidade do::;. eventos rcacs. 

· Afigura-se'-me, portanto, que (l cliSlpo,;itivo do projecto ~ 
deslmmano e insustcnl.avel, porquanto se afasta dos preccil.o~ 
da equitladc, da cLhica sopial. da iwoão do que é .iusLo n nr,n, 
si quer acompanha a . marcha elas legislações· proLccl.oras ela~ 
classe::; qnc se invalidam nq h:ahalho, cm,n~)SSf)s dias. 

6) A n:n.nllru;(i.() de aposcnlacln1'ias 

Di,;põe o ad,. ·19 elo proj0cto n. 1.3 que: «0 Gove·rno cos- · 
sorá rr. opnscnfrulm•iá, rlesdr! fJUC 'I..'P.'ri{'iquc nlio ser hwalirl.o n 
funcr!'ionario ou. nqo lr!1'. cl~n sld'] t!nncedida 'I'I!(J'll.lr~;·l"m.cn/f'.» 

Qi!anclq se. :faz1a a :ln cl!seussac~ do_ 2'' hn:n2rcg·,men.tal, rio. 
unnullado pro,,cci:C) n. ·· 11:1. ·--. prm1c1ea cchr;ao rcsnmtda do 
acLual Pl'Ojqc.t,qn. 13 -. cn.já tencionava TC.iei.tar esse rlispo:
·siti;yp por ser ocioso, como aqui bem lucldamcnl.c urgumen-

-tm.J um nosso brilhante coJlega · clp. rep~csenLação ·pelo J 1." di;;-_ 
l.riclci; residente nesta Capital, ao f~?.er cn'Lão a sua an_P.piciq...: 
sissii11a c àpplaúd i ela csl.ré('par.lan1enlar. nc~Ja,.Ça;n1ara: ·. . 
· · .Nem sei como se ·havcr1a ele, conccdcr~uma';aposcn.LadorJa 
r.lolosiúncn(c,. quanrJo é certn qúc. o EsLad,G!.~êihanclo .. honvqr de~. 
c.lcCJ;etal-:1. ,;ô o .terá feito depois ele ;minücioso c::xam.c. das 
peÇa's CSfiCilCÍaes ao COÚ1plic~i:lO PfOCCSSff:pc inyalirlez,' SOJlrlO 
O exame n1crJico SeJ11r.re .c 'J'Cg'Ul~rl11CJ1I.C . .P,T'!)CCd!cl? pOI' :f~Cll];-. 
l.ntivos dr.sig·nados pelo Goycrno e pera111.q au l.o1:Jrlarl0s .rmh
cinrias .. De maneira quo, anl.c$ .rlp pxpqdir'. q rlecrr,t,n. con.cc-
dr~ridq .a aposr.nl.n(.]QT'i(l pnr jnv:)lj;lnz. ;i:í:jqve o Ef:larln ele-

. rnenl.ofi,: tj:ncr.nltt!/1.. sa('1~~ p~r~ f.l,Cyir.lamcnLq>,l)Pllral' C:}rla c~::sr• · 
l.!<:curr,en,L.c, b.cn1 ,exq.rnm~nc)P.:-:.Q, c concedp1HJ!? .. aqnclla ou. nuo, 
nos ·rigorosqs .ter111qs cl~ l.e1. • .. · I ·:;;: · • • 

I 
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\ Si chega,, nesse m.omentn, :'t. f!nnclnsílo ele dolo, vicio, ft'au-
dn ou g·ravc Jl'I:eg·ulnrJdaclc, deve proecdet• conLr·a o t'CCJU!'t'rml.e 

,da uposentaclnrJa t! contr·a ·l~' qnc com e:':le ~e acumplicivrant 
par•n 9~'sa ~ tc>n!.ntiva do proju izo on lesão nos col'l·c;;: pu!JI (cos. 
As lc1s rlan no pndr.r pub!ir·o· meios pura so clcrl'rmdcJ' de:;sc· 
a~;sallo ~1tt hw·la. Por·érn, .feil.o. ueabac!o c publicado o acto de 
conces:o;;ao da aposcnt.acloria por invalidez; apôs o prévio c nc
ee:;sar'Jam~nle escrupuloso exame medico, já acceito pelo 
Esl.nc!o; L} elos como I'egulnrmcnlc processados os1 respectivos 
flllpr.Is; vu· o Governo se armar· elo poder despoLico ele clecrc
,f.ur um:;t, cnssuç.ão tardia c intempestiva .do seu . pr·npJ·iu 
acto - Ja legalment.c p·assaclo cm ,ju!g·ado .para todos os errei
tos administrativos, cm relação ao fnnccionario definilivn
~nente ap?senLaclo - é o que seria obra de tyranna;'iniquicl~dn, 
llleompaLJvel com as normas ele uma clemocracJ:t consl!Ln-
einnalmenLe ·organizada. · 
· Enfermidades lia, c. gravíssimas, ele qnc o individuo, por 
cllas aLLingido Q.. em certo l.empo invalidado para as i'LmcçõeF: 
publicas, vem mais tarde a ~·e restabelecer·. sinão recnbranrln 
o antigo vigor physico c mentaL que lhe ·per:mit.l.La n cxer·
eieio de toda a sua actividade, pelo menos ficm1.clo cm nm es
tado ele media na vi La! idade. compat ivel com funcções ou t.ras 
que; não as' de. um sedenl.urin P.J1lpr·ego pnblico. Grande ü 
opportnno exemplo u invoéar 1} o do Prcsidenlc acLual da 
Hnpnblicu, vcÍ'daclciràmenLc ,jnlgaclo invalido para o cxercicio 
rias funcções ele um cargo <!xhausl.ivo, qual o de Minisl.r·o rln 
Supremo Tribunal;· mas, posteriormente, com:cgnindo rcsLan
rar gTnnde pm;le do SeLJ antigo vigor physic.o, tant.n que pondo 
se •:!ntregar a outras L:ircJ'as inlellectuaes c poli.t.icas, eonw 
Senador Federa]. cü1baixaclnr no Congresso da Paz c, postc
riormen te, o c1e PT'imeiro magisl:radp da Republica. · 

· E. não serão raros os casos de molesüas mentaes e phy
sicas, nas quaes venha a ser dar a hypothese jú acima :figurada. 
pt)is, mesmo no caso de vir a se restabelecer aquelle que j:'t 
teve ai.LesLado de invalidez, é evidente que· ele todo não recn
ln·ará osso mesmo iúclividno a sua "sauclc c energia, como cln 
antes. . · · · · · · · · 

Pm: consequencia, a um fLmccionario dado como invmirln 
por ilm·lauclo medico. que homologado seja pelo aeLo official 
do prQIJ)l'ÍO gpyerno. cer~o que n~o poderá jámais o Estarln 
~~as!"·ar-lllc a apqsentadorJa ·concedida, sob o pretexto ou :fun-

. damcnto de un1a posterior verificação cl~ que. osso ftmcciQna
rio não csl.cja mais no mesmo cslado de mvahdez, como quan
do à a ~~poca' em quc foi aposentado. Ary nossn fraqui~simo cn
tencler, é· insustenJavol ú luz ela .TusL1~a c . dos cnsmamcntos: 
il1ridicos o dispositivo dó n.rt. 1.9, mesmo quando se chegue rt verificar não' estar cm. invalidez. o funccionario jú clc:finHi
vamente apnscnLaclo,· c, pcirtan to. já :f6:r:q,_da a~ç;ão do Esl.arln. 
adminisLràtivamcnCe. :fallando. E da :fe1çao' od1osa que toma-
ria o prrcesso acln1inislral:ivo ou. ri emprcgó elos meios conrln
cenLcs lÍ cassação' da aposentador1a pelo Governo contra o fun-· 
c.~ionario . apol'lcnJaclo · -· parte. mais_ frac:;t deante elo Por.ler 
Execn t..ivo ·:;:__ nem qu cremM, d 1zcr, tno ev1dentc . parece a m
c:onvcni.rm.cia elo disposifivo do arL 19 deste pro,jecto n. 13. 

·· 7) . iJem.issãrr (lc . {uncc1:onar1:ns esladuaes ,' hlrle1wnrlenle 

·, . 

. de procrJssn · 
R r: Prcsiden te; eu bem sinto nu e cslou fatigan~Jo a atten-. 

ção da Gamara: mas, relevem V. Ex, e os .J11C1.1S drgnos pares 
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a 0xl.0nsüo dos molivos do meu voto, o facum cssü sacrificio 
dc:vislr~ á magnit:t.lcie do assumpt.o. . • · . 

. 8 que me smLo no dever· ele ann!ysar, no mcn voto. lodos 
,-,~, pnnlo.~ destes :l'al.idicos dispositivos,· que combato com o 
melhor· dn;::· minltas Jnr'l.)ns c com a sinceridade dn minlm 
ennscicncia. 

· Dit'~'i. tHJi>;, quc nr·m s(, I1Clo modo .iú exposto pretende 
e.~ Ir J1t'Ojl~clo 11. 1.:3 prrmiut· os scl'Vfço.o:, a dedicação, a Ionl-. 
duclr. u llnnl'arlez i nqu e brim LaYrl ó Lmdieional do abnegado c 
mal r·r•!lll rnrrarln fnnccior-mlismo do E::; tarJo; porquanto, cnl
mina 11 r:nlval'in pui'U qs marLyrios rio empregado publico. em 
1\[inas. cnm a iniqua dnutt·ill::t esposada no ultimo dos pur·a-> 
gr·ar1hos do ar L. 22 do projcdo, c ·a~sim concebi ela:_. ·'. 

«Os drnnrtis (uncdrmru·ios (as poucas excepções es
tão no t.cxLo inicial elo d.ito arl.ig'o e não nos seus trcs 
parag·mphos) silo h:?J1'f3!il('lile demlú'ive.-is l)elo Gove1•nn, 
oindcpcndentemenle de qualqum· 21I'O'cesso.':> · · 

!Has. a meu VCt'. csLa' I~ llma arma. perigosa, rias mãos do 
um llOdcrYcsseneialmcnLe pol!Uco. que concentra nellas o cofre 
das graças, a cornucopià elos· énpregos e 'pode, n.o desvario 
das· paixfíes de par Lido. sem O freio das garantias legues aos 
Rorvidores elo Estado, ·vir mais tarcle reinaugurar em nossa 
terra ( quod Deus ave1·tat) o reg-imcn elas «derrubadas~, do 
~:boLa-abaixn~ dos empl'égados .c funr:cionarios; como nos 
c•minosos . tempos .do ferrenho . narLiclarismo monarchico, nas 
cx-provincias brafõileiras, quando se 1;evesavam no. poder os 
duns partidos polit.icos do P.XLincl.o. Imperio. . . 

Não se trai.[). agora dó Governo. A, do Governo B.; a mi-
11 h a dive!'J:!'r.mcin ;;ryra em torno ele uma dNltrina serenamente 
rJ~sfocal izada elas· pessoas o do presente; c. nadà L em que ver 
r.om a adrninisl.racão elo actual c honrado governo de Minas 
Geracs. . · .. · · 

.. Quanto a mim .at<'!. que. mn cles\·:anec:o ele. 'eonservar uma 
velha admiraeão pela fignrn. ausl.r.r·a: elo Sr.. Prosidcnle Art.hur 
Bernardes -.- e,:sc homem ele Estado. r.üH.o. virtuoso r. inte
r;rn, do.tado de uma fort.c individualidade moraL e polit.ir?.f.l (c 
dahi à minha maior estima por S. Ex .. apreciador da intcl
ligencia c da energia r.m accão) -.- ncnlmn.1 temor me assal
laria o espirHo de cpJo, mesmo votados estes. berigosos arU
~;os r. par•agraphm:,. na .vigcncia de Fma administração, viesse 
a usar d() t.üo lata c arbitraria :facul da ele esse cmerito · chefe· 
de Estado. ' · · 

. NJas. quem pódc pJ•ever o :futuro? Reflicta e mNliLc a 
f;ama:ra nio;i,o: oucm rios pódc assegurar rruc amanhã, em
bora rlistanlr.. e imprcvislo da.s urnas não eleve ao sol i o p-rr.
siLlenciul .um· governanl.e ><cm .. cnl:ranhas c, que venlm a abu
sav da porigm:a ou torga do 3" parf).grapho .•do ··art.. ,22? 

. Qn ai rm r. r q:0v0rn o .. a1·macl o d n cli sr)(Js it,iv(l.'i, cru c ora com
bato. podcr:í. - si o rrnizm· .- drmil.l.ir: n;:i;odos os fLmccio
nnrios, pondo-os no «olho da rua». sem Jórma nem figura elo 
proccss0, desde que prevalõca. o .ct\le dispf.)c':,esfc pro,iocLo; que 
ai.•~ <;<:~ esqunceu da· exisLcncia da sabi:1 I c}(; mineira· n; 6, de 
1801. a qual. no seu art.- 1.0. nssccmron n.ns::\fnncc.ionarios rln$ . 
rlo::s:is Fic.crr.l.arinr; ;Jc EsLado ·o direi lo de'i1ã.o serem clr.mif.
t.iclos rt.d ?Ht.lum. clcsdc que tenham complQtaclo cinco annns 
di' rxr.rciein em seus. carg·n:;. . • ·.,.:... · 

Encerracln como · esbí. o clehaLc .. 1m 2" .discussão. aint.la 
?UM,. nas' l':l7.ÕCS dcsl.c vol.o, C'XOJ'ftl' do Congrrsso n. fma me-

.• 
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Iltor e mais bencvola atLont.:üo !Jlll'a l!sLc aspecLO gmvissin1n 
CIO. reforma que cstarnos olabo:randc1, esposando-:-se nclle don
tl'inn r]UQ JriÔ .pll.J'ee1~ Ulll l'CSUSC i Ln I' do 8it: . V o lo, si c ju IJeo cio 
anachronico :f'egalismó adrninisl.raLivn ele outras · éJ•a:-.- que 
jú se foram, pum sempre. fclb:nwnlc. Sorú is.~o. no meu nn
tcnclm-, ·um dcssm·vi<:n ar>:> propJ•ins g·nvr!t'J1n~ rccLnl". l'uJ'Lc;;. 
m·csLig-iosos o bem ini.fmeionadns. llt>mo. é o acCual. ao qual 
damo~ o. nossn apoio conscient.e dt• cidadãos paf.t·inl.as. cm 
um EsLacl~J clcmncraUco o cclucuclo na pratica .da LiboJ•cladc 
tJ da .TusLu:;a. 

Não é qtw ·me· an:ccoin dos impossivnis cJ'feif.os rcLt·o
ttct!VOs desses disposil.ivos. cm J'clat:;üo nos :l'nnccinnarios, cs
tadua.es, aos. empregados :rmhlieos minoir·os. ael.ualmentc.! 
c:dsr,cnt.cs, r~mposs::v.lo~ ·~ no ex~rcicin regular ele •seus caJ·gos: 
pois clles o::c aehum g·uranLidos por lnis expJ·essns e unlerio
tes, ú sombra protecLora das quaes podem Lrnnquillamcnt.u 
confiar) om que• os dispositivos ela refo.1·rnu não os podem 
utn·angrJr, clcsdci C]Llt~ não é_ um ·myLhn n douLr·ina cnnsagJ•nda 
llo :iJ•. numr.t•o .do al'f. H da ConsLiluir:üo ela Hepuhliea c no 
urt. 3• do Godigo Civ.il .Brasilcit·o. 

Daria cu pt•ova rJ~ rematado clislul.e si qui;.:es"o admif.l.ii' 
retroactiviclaclo t.ão aberrante dos eanrmes ,iuriclicos - c cu.ia 
simples admissão, cm l'elarão aos r.rrc.if.o:; :lo projecto n. '13, 
}Joclcndo .apanhm: ·cm suai'> malhas o funeeionalismo já cxis7 
tent.c. impotlarin. na aversão elo todo o nm,icstosn eclii'ieio elo 
nosso· clireitÇ> consLil:uirlo, (t lu;.: da, jul'ispruclcncia interpt·e-
tai:lora de tão . pacifica doutrina. . . 

O que me arrepia 6 a futura :;tll'fe dos que tenham de se 
ar'riscar a servii· o Estado, apól" <t passagem ela refot·ma, cl8 
YCZ t:'tue então o dii'iLico do inferno dantesco - Lasciale ooni 
spc1·anza_. ovoi ch'enlratc! - (versn D do canto tct•ceü·o. L'fn
{m·no) - .podr.rá ser um aviso misot·icorclioso a quanl.os. er.1 

· desespero de collocaç.ão melhor, se sacrii'i quem ao azar de 
um emprego publico, sem a menor garantia de esLabil iclaclc, 
Gm nossa cara terra mineira, .. 

·Qual. o esLinmln, a sog-ura·ncu, pn.l'a o i'nnccional'in assim 
ameaçado de uma- livre demissão elo . seu emprego, da noiL0 
para o dia?· ·. . . 

. Com a vigencia, ele f.acs dispas i Livn;;, o:-; bon;;;, ns e::;crupu
Iosos, ós eompet.en Lcs, (,s aproveiLavei!", cle.sorfarão dns em
pregos da .nossa burocracia administraliva c quem mais so:f'~ 
frerá ela ifalla. ele um. bom corpo ele l'unr.cionarios scrú o pro·~ 
prio Estado 0 com este os seus altf"J.S dirigentes. 

8) ·vaalicidcu/.!! c inamovfbilirlad·~ de j'unccionri:,.ios esta
cluacs emJ (ace da 'l'e(or·ma. cunslilucional do E'sl'çulo. 

Quero alJordat>; .finalmente, na explanação sincem c!esLt!~ 
. n1ofoivos do· meu ·votr.1, ar ino.f;eria consugmcla pelo projecto, no 
texto elo primeiro elos. tecs paragraphos elo mesmo arfign 22. 
ú ·. c!P.clara~:.ão da ·vUal'l:ciedacla - Lão 'sómcnl.c nellc resct'vtH!rk 
o ara os juizes ele primeira c segunda insf.ancia c ouLI'os Lrl-
bunae~; que do ·fuLm·o se i.nsf.ituam no Estado. . .. 

Nesse ·art.. 22 c seu 1" pari:tgJ•ap!w c aUnea. :l'ar.endn l~
bnla 1'asa. d e.~uaran.Na8 .i ú exrn·essamcnlc aSS!J!;UI'Uclas po~ I ms 
antcl'iores ao .. magisterio ::;ce.unclario c supcnor, quanLo a sua 
·vitalic-iedade. e inamovibilidade; nos cargos que exercem, cm 
cstabcleciment.os. de ensino ·do ·Estado, o · pl'qjecLo n. 13, ncni 

.. 
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s6 o:; clespo,iu. du sua gal'Uutla do viLtiliclos, corno lhes com
rni nu a perda dos cargos (!), «na hmwthese de extincção elo 
üz:,·tiluto ou suspan:,·ão da cadeira em que 1Jrofe,~lj(tJ'Om"' - c 
ainda d(t ao governo o poder cliscriclonurlo elo· removei-os "do 
cadeira ou do cslubcleeimculu scniprc que :l'Ol' uonvcnicnlc ao 
ensino". · 

.Uirable d·icl1t! 
Tal, nestes dispositivos do pl'ojecltJ, a synLhese de at

lcntados ao dircilo adquirido de dezenas de docenLcs, c dit;ciLo 
esse jamais passivei de enganos ou confusões, eonformc o 
deelaram crystallinos LuAtos ·de leis do Estado, abonados po1· 
pareceres elos seus mais a!Los ol'gü.os dó consuHa c o Leem 
cxpre~;samcnte l'CCOllhecidoi:i con~tantes decisões elo Poder Ju-
diciaria·- Mineiro e· E'ederal. . . 

Vem, por exemplo, da lei rnineira n. ld, de 3 ele agosto 
de 1892 (arts. :l25 e 127) e elo decreto estadual n. 611; de 6. 
de mat·uo do 18!.13 (art. 32), -no regímen rermblicano, a pri
JIIeit•a c expressa al'firmaçã.o legal de ci:garantias correspon~ 
dentes . a vitalicicdaclc»,1 após cinco annos . de exercicio elo 
cargo, para os «lentes» do Gymnas'io Officiàl Mineiro (com 
insi,iLuLos septiraclns na Capital e cm Barbacena), nhrilcaclos 
sempl'c pelo Presidente -do Estado, mediante concurso l'eilo 
pemn Le a respectiva congrcgacão, c os quaes sómmite. podem 
perder os seus logares pela :l'órma prescripta na !r.i. 

Para o mag.isterio normal, os seus ~·e.spêctivds doce:i:J.Les 
cm nosso Estado tiveram no art. 4", ',do regulamento n. 61l7, 
de 27 de fevereiro ele 1893. nos termos da sabia lei n. 41. .as 
mesmas regalias qqe importam em vitaliciedade, depois .. ele 
decorrido O qnintjUCllliÍO dê .cxercicio nós . seus Cargos, dos 
quaes sómente seriam privados. si condemnados. nos termos 
da- dita lei e regulamento .iá citados; emquanto . que para os 
I~:nLes elo ensino supórior (o pro:l'essoraclo da Esco!'a ele Phar
mucia de Ouro Preto), busca assento a sua qualidade de do
centes vitalicios, no arL. 281, ~:la referida lei mineira n. 41, e, 
mais expressamente, nci art. 3'1 do decreto estadual n. 6-DO, 
de · 21 de janeiro de 1893. · . · · 

E note ainda esta digna Gamara, pondere o Ccmt,Tesso 
nisto: aos )entes ào nosso ensino secundaria ol'ficial. em es
tabelecimentos ·do Estado, hoje equiparados ao Instituto Na
cional, .seu paradigma o .Collegio Pedro II, tambe;n se ap.:. 
plicam '--7 e.7J •.• ?ri das. cxigencias do primitivo decre~o federal 
n. 806, de 2!'J de à.btil de 1.802, que concedeu ào Gyinnasio ·Mi
neiro as regalias, officiaes do Gymnasio Nacional, e. por forc.a 
da·s disposi\}Ões 01~ganicas · do actual ÇJonselho." Superior. ele 
:Ensino ela Uriifío. -- os r'ilcsmos dispositivos federaes, como 
condição «Rine qLm» da sua equiparação. . . 

P1'0(IJ'ammas· e JJlano. da ensino.: di.~tr·i[ntição das mallú'Íet8 
o.u. cli.~ciplinns.: J.l'f'Occs,ço e nota.~ de e.r.ama~·.:,,:11.uuw1·o c cl-iv'isão 
r:lc caclrJims e· dos annos do pw·so ayl?J,?Íasoi,a~; 1:'t?,veslir(lw·a clCJ ·. 
p1·o(essorado,. rnedi'anl:e. concnrso; -.-. suq:;cem substancta; esses· 
imíceitos. aliás obedecidos até agora, errhjnósso Estado e desde 
a lei ciLáda · n . .1ol (arts. 151. e 152) . ii>~ •. :: · •... . • 

.Assim ~ ·quê, por e=-::emplo, a~1 dr.creJ9i.federaol .n .. 3. 551, 
de. 8. de abril de 1899, ·que •rporgamr.ou o··entao Gymnasw Na
cional, .correspondeu .o . Ooverno M.ineiro ,~()om o decreto os ta
dual n. L285, de 30 de maio do mesmo anno, sobre identica 
i·cqrganização no Gyn111asio ,Mineiro; e ·.assim o tem: feito 
scínpre até hok o nosso Estado, acompanhando «pàri-passu~ 
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a órgunizacão do Collcgio Podrll n. C[liO ilos SC!'VC do modolo 
ol'l'icial u rcspei l.o elo ensino sccunclarin. 

J~xc'c·DÇÜCS rat•a::;, :Lcem havido, de investidll,l'US sem O 
processQ .legal do coneurso:, que. é rcg·l'u; mas, infloxivclmenLe, 
n Conselho ·Supcrinr de :En8irw as lcm condcmnadt'l como eva
sivas ela 1 c i. 

Cumo, l)uis, Iw:ycl'Ía o prú.ieclo n. 13 de jusLificar o seu 
plann de dctTocnd;?, de toda e~sa csLn:cluru basilar elo ensino • 
sccunrlar·in of.fici.a.J, em Minas'? . 

. . · Si n Governo vier a exlingulr os cun:;os ele .funccionaríos 
vil.alicios, comu são, ph1· exemplo, c:s antig·os lentes cuLhedr·a
tieos -- hoje, nu regimcn federal, denominados proi'cssore!:i 
~-· do Gymnasio do Estado (i:lO!:i dons actuacs externatos de 
Barbaccna o BbllCJ. Hr.n·iz.onLc), Lerá de manLcr o direito delles 
ele reclama1·em pagaincnLo de seus vencimentos. conforme im
'r.•craLiva doutrina e uniforme· jul'ispruclcncia· elo S'u!n·emo 
.Tl'iblin'al da H.cpubliea. 
· DiH'icilmcnLc se . har.:monizarão o UI' L. · 22 o seu -1 o para- .. 
grapho .c ulinca do pro~ecto n. 13, com estes pontos cap'itn.es 
di.t legislaÇão federal, obrigatoria para os gymnasios csf;aduaes 
cquiiJaraclos: - 1 u, eom essa garantia de indemissíbilidaclc 
«acl nut.um» elos lentes. após cinco annos. do cxercicio em seus 
cargos; -. 2", co·m á" prohihição que a lei Ol'ganica do. ensino 
da Uúião, cm vigor noR institutos equiparados, faz da rcniooão 
de• professorado .dei umas para outras cadeiras. por contraria 
aos intei·esses do ensino c tí. competencia clidacticn. dos do
centes; -.c 3", i'inalmentc, com ,a doutrina indubitayel de que 
«a vilalicledadc limita o clireiLo qne tem o poder publico do 
bupprimi~ empregos; sem. correlaf.amente, assegurar ao fun
.ccibritl.rio que della gosa, ·emquanto viver. a permanencia nas 
vanLagbns ·C prorogativas elo mesmo. emprego, em caso de 
sú:Pimissãq d6ste por inntil» .;.._. me::mo porque do direito á 
vitalicil:icladc rião pócle ser privado o i'Í.1rtccionario que .iá o 
tiver adquirido (clizem.:...no os tribunaes) . . · · 

· 'l'aes proventos do emprego vitalieio entram para o pa..,.. 
Lrimonio ,iuriclieo do funccionario c constituem, no dizer do 
preclaro Seriado r Ruy Barbosa,. um à propriedade, ou melhor, 
t.i:·rnam-se cnmo qi.1e «o clori1inio ele uma renda. do Wt1lar da 
vitaliciedade, vindo esta a ser, em. summa, o direito de não 
pérder elle o. cargo sinão por offeito ele sentenca, em pro
cesso de fórma regulai:la pâra a especie, ci nos .termos confe
ridos pela lei. ____, 

. Ben'). <;e comprehendcill, Sr. Presidente; os altos .intuHos 
previdentes elo programma do actuaL governo de Mmas, no 
{lcsc.io de uma reforma que allivic o. Thesouro dos crescentes 
e pesaclissimos encargos. que do anno para anuo lhe voem 

·.trazendo as classes. inactivas: mas. na tra'nsicão da lei· actual, 
que rege a aposentaclOl'ia, P·ara os· no_vos iiíoldes legislativos, 
qtie passarão a rr:igqlar esse institui.(); ~egundo a reforma pre
londicla pejo . projecto p. 13, eu não rliv:iso um olarão repa
rador _;;. qual deve~iap.i ser as clisjJ,rÚi'r;ôes_ ~ráns;il'o1•ias que o 
projecto dévcl'ia cotiter·, oni resalva exiJlicita dos direitos já 
adquiridos.' , . . .. . . .. • . . 

Ora, em face llp,I.oclas es,Las constdcracoes, Sr. Prçs1dente, 
feilas sem af.avtos rhcLorwos ou para armar effe1to, mas 

ao . cortf;rado expostas modesLàmente .e corí:J. o aniino sincero 
de contribuir, clertLro das forcas .'db n'ieu apoi.icado intellecto, 

'~ ' 
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nu ~e h• dos lu n ugusLa Cum:~ru, pu1·a u . mellwr claborucãn das 
.. lJOssus lei:-; - penso I.'Ll que V. Bx. lm do relevar-me o dizer 
-~que me assit<l.em sobradas razões para recusar o meu vóLo a 

tantos disposil.ivos, qunes os já analysaclos, e que, 1.1ma .vez in
corporados ü nos~n mag-na lei poliLica, ú 'consLiLuição Mineira, 
nella l'icnJ·ão como. indelevcis sig·naes · .dP. violencia juriclica e 
l'Ctroccsso soc:iaL projectando sombras no claro horiz.ontc da 
nossa r:ulLura liJJeral de povo J:lisciplinaclo c educado nas sem-
pilernas lii}Ôl~S elo· Dü·cito. · 1 · 

E lenho .. por esta t'órrna. moLivacl0 o dissidio ela minha 
dcs:wlorizacla opinião r.m referencia a pontos capitaes deste 
proj eclo, a cu;ja votação ora se v ao proceder, declarando, f'i
nalmcllte, a V. Ex. que dispenso_ a insercão deste voto no 
corpo da acla ela sessão de hoje, c que me contentarei coú1 a 
sua ptiblicacüo no .iornaJ da Casa, ele modo a constar dos 
'Annacs clcsla Camara. · 

Sala elas ;,cssôes, 28 de .agosto de 1\119.- 1Velson de Senna. 
Subserc,·cmos os fundamentos elo voto supra. 
Sala elas sc8sõcs. 28 de agosto ele J\H9:- Mü·wulÍ:L Manso.· 

J l•Ü.o Jlw·linlw. -· J.lla1'ÜJ Azevedo. · 

lklaçtí'J dtJS 1l1'o1;isionadns rnn "Minas, com.o aclvoaados c soU-
·'·citadm·cs, ent·J·e os annos clrJ HJ0-1 o. 1.918 (até á v·iaencia 
da le-i estadual n. '722, ele 30 de sclemb1·o de 19~8) 

Anno de HJ04. : 

1. HnclolJJho ~\J.mcida (advogado),. Formiga. 
/ 2., Sebastião Pires Ribeiro . (advog·aclo), Ouro :P.ino. 

3, Claudiano Lopes (solicitador/, Juiz de Fóra (fallecielo). · 
·Í, Antonio Leão .. Monteiro ele l\Ioura· (aclvog·ado). Serro. 
5, "\clclardo Lisboa (solicitador), S. SebasLião do Paraiso. 
ü, At:LI~ur Pinho Brandão (advogado), Conceição do Serro . 

. 7, .Tosé das Chagas A. Sobrinho (solicitador), Oliveira. 
8, ArL!wr A!Ycs de Alcantara Campos (aclvogaclo), Enlr.e 

Hios. ·· · . ·.· · · 
fl, Silvinn V.ianna (solicilador), Alto Rio Doce. . .. 
10, engenheiro F·rancisco iPalr.nerio .(advogado)~. Sacrel-

menlo. · 
11. Aul.oni11 .Aug·ustn SJJyet· (advogauo), Montes Claros. 
12". Ada·lbcrlo "\ugu::;l o Fct'llandes 'Leão (dvogado). 

/1b!'e Campo· (Jalleciclo). · -
13,, Pedro Celeslino Rodrigues Chaves (advogado), Aras-

sually. . · . . . · · 
f.i, .Tosé Aurcliano. Paiva Coutinho (advogado). S. Se-

b&stião elo Paraíso . (fallccido). · . · . · · 
15, Olympin Liberal (advogado) .. Varginha. 
1.G, l\fanocl Ferreira ela SilYa (advogado). · 
Anno ele 1905: ,. · .:

1 
• . . •'' , . ., 

17, Cat'lus Lucio ;Casl.ex (advogado); 1\·cs Cqraç;.ões (fal-
I ccicló) . . · , . . : . . . . 

18, Augusto Cal' los Alvares Pcnna (so,Licitaclor) ,Juiz ele Fóra. 
. . . . 1 q, .~·\.r·Lhur · Gnim~rã'!JS . Leão (solic.itadqr:), · LcoJJ.nlcl!ina. 

l:tO,Je t: Jormaclo em clirclLC'. . · · : . · 
20, .Joaquim Maria Alvcrnaz (advogadof, .Santa Barbara 

(falleciclo). · · . ··. . '- · .· . . . 
. 21, Herculano Vclloso (aclvogado), s; .Joüo d'El-R.ci. 
· 22, Ricardo c+ •. de .Oliveira lVIal'~ins (solicitad.or), Leopoldina. 

/ 

'·. 



' .. 241 

23, l\:ranoel J'oaquim Pereira (advogmlo), Além :Paraliyba. 
21,, JnsrS · Prooopio A. Ctu·vallw (advogado), S. Pat1lo do 

· Muriahé. 
25, 1-Jnl·twio-:CaLLla PreLa ·(advog"ttclo), S. Paulo do ,t\lu-

riahé. 
20, · Getulio Monteiro Mendonça (acl_v.og·ado). 
27; All'reclo IPaulino Gomes ·(advogado), AlLo Rio Doce. 
28, Honor i c· Garcez (solicitador), Pyranga. E' Labell"ião, 

a c Lualmenle. 

O Sr. Presidente (fazendo soa1· prolongadamen.t'e ·os .. t·yrn
panos) - Attenção I .as galerias não se podem . manifestar 
nem a favor nem contra o orador. . . 

E' novamente lida, posta em discussão e approvada a re
dacção final. ela emenda do Senado ~~. pi;oposição da Gamara 

· dos. Deputados n. 61~ de· 1921', que •abre um credito supple
mentar de 23:900$000 ·á: :v:erba 14" - Obras mil.i..tax:es ,....... do 
p;roamento da guerra. 

O Sr· Presidenl:e __, A proposição vae ser devolvida á 
Gamara dos. Deputados, con1 a . emencl<t. 

ORDEM DO D:nA! 

.Votar;ão. um 2" discussão,· ela proposição da Gamara dos 
/ Deputados .n. -í 1, de 1.91.8, estendendo aos empreg·ados civis 

que prestaram serviços na campanha elo Paraguay. ,iunto das 
repar.tições militares, as vuntag·ens do nrt. 1 o ela lei. n. 1 . 867, . 
ele 1907. · 

\ 

~~ppr9v·ada. · · 

(E' apj)rovada a seguinte 

,. 
EME'~DA 

• i :Accrescente-se: ·' .._ ' 

, ":A.rt. '2." A sobredita concessão :fica Lambem · exLensiva 
nos ·officiaes: do lExercito c da· Armada -e classes anne:XJas, so
breviventes da guerra do· Paraguay, que. se exoneraram do 
serviço militar-depois de terminadas todas as operações da 
l;qferjda campanha, isto nos postos .em que regressaram. 

J...ICENÇA. AO. SH. ACCAC!O GOUJ:;'AH'l' 

VoLa~,;iiu, em :2" discussão, da proposição da C~tma.ra dos 
JJeput.aclos n: 50, de ·1913. concedendo' a Accacio Pegado Gou
lart, oscripturario· de"' 1 ... classe da Estrada de Ferro Central do 
Bràsil, seis mezes. de licença, para tratamento de saude. 

· Rejeitada; .vac ser. devolvida tí · Gamara dos Deputados. 
. \ . . ' ' ' ' . . 

CHE.'Di'l'O !'ABA· GHA'l'll~ICAÇÃO A PBSSo.u.. DO 'l'HIDUNAL DE CON'l'AS .... ' . .. - ' . 

:.1• discussão, da proposição. d.a. C_amara · elos·. ·Deputados 
n. GO, do 1021, que' abre, pelo Mm1sLcl~lO da Fazencl::!, um cre
dito de· 24:338$666, para pagamento de gTatificagões a fun .. 

·s.,-Vol. v1. 16 
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lmionarios do '.l'ribunal de Contas, por SQrviços oxtràordin:i-
l 'l"os · · 1·,. -' ...... ~.·-·. '······. 1 . • ' ' ' ' ' ...... ' ·t~ .. ~ .!~.;.•,,, ·-·'·~ 

Approvada; vae ser submettida á sancção. 

VARAS CRIMI'NAES DA JUSTIÇA LOCAL 

3" discussão do projecto elo Senado n. 13, de 1921, deter
minando que as varas criminacs ela justiça local do DistricLo 
J?cdcrat passem a consUtuir, para todos os cffeitos, uma unica 
entrancia. _ 

. .. " 
iA!ppr,ovado; vae -á Commissão de Redacção. 

O Sr. Eusebio de Andrade r pela ordem) · req ucr c oh Lcin 
urg·encia afim d·e ser immedliatàmente discutida . c 1\'0tada a 
redacção final- do projecto do Senado n. 12, de fi9'21. 

O Sr. Paulo de ·Frontin (JJela ordem) requór e obtem ur
gencia para a redacção . final •do proj eêto .que foi approvado 
na $essão anterior, relativo á Polyclinica . do Bt.io de Janeiro. 

São. concedidas ·as urgencias. 
' o Sr. 20 Secretario lê e é, sem debate approvado o se-

guinte 
PARECER .... 

N. 326.- 1921 

Redacção f{nal do p?·ojecto.do Senado n. 18., de 'HJ2.f, d.et-errni-
. nando que as Varas Grüninaes da Justiça Local.do Dis-: 

tr-ict-o Fede1·al, ·passam a constitui?", para os effeitos do 
dec1·eto n. 9. 263~. de Nm r, uma unica ent1·ancia. 

O Congresso Nacional decreta:· 
Art. 1.0 As Vara.s Criminaes 'dà'·Justica Local do Distri

cto l<'ederal, inclusive a Sexta Vara, passam a constituir, :para 
os effeitos elo decreto n. · 9. 2'63, de 28 de dezembro de mH, 
uma unica entrancia. · 

Paragraptbio unico. Nos. casos· C. e vaga de · uma •d:essas 
varas, qualquer dos Juizes criminaes :POderá pedir a sua re
n1oção para · ena, dentro do tJrazo de cinco dias. 

Art .. 2.0 .Revogam-se as disposiQ~õ~s eni contrario. 
' .. 

Sala da Commissão de Redacção, 10 de outubro . de 1921. 
Venancio Neiva, Presi1diente interino e Relator .. -·- Vidal 

Ramos. 

O Sr. Presidente :._ O pro,iecto vae: sér remettido ,á Cu-
. · rnara dos Deputados. " :. . 

.. · E'. novamente lida, · posta cm discussão c ap:J.)rovada a 
redacção final · odo ·projecto do ·· Senado .·n. · 28, de 1!1)1.21, que 

. manda auxiliar com ·a· quantia de 300: 000$·, a . construcoão de . 
. mais um pavimento no edifício da ·Polyclinica do Hio de Ja-· 
nciro, na avenida. Rio Branco. '· · · ... ·· · 

O Sr·. Presidente - O projecto :vac ser remeLLido · ú Gu-
inara dos-. Deputad.os. . · .· · 

. ' ~ 
ó 

~ : " 
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.Di:':leussão unicn clo.·v,J/o .elo Prefeito i1. 3, de Hl::!l, á rcso
·lu~:iio ele! Consçlho Municipal, relevando a prcscrip,_:fio cm que 
incorr1m o. udrninistt·aclor do EnLrcposto elo S. Diogo, Lniz 
Babo. pam o fim do r·ecebct• u rlil'fet•eJH:a de vcneiln('llLos u que 
tem dli·uiLn, 111),,, pcriodo rq ll o .menciona. ' ' . ' 

A11 LH'IWUdo; ·YlW. set· ücvulvido u11 Sr. Proi'eiLu. 

'· ' . ' - .. 
. ·Dismtssüo unlca do ·vélo 'do .Prefe-ito n. 35, de 1!)21 á reso
lução 'do Conselho Municlpa1, l'cgulanclo a promoção d~ pessoal 
tcchi'!!eo da Dlrr~ctoria Geral do Obras e Viação, observado o 
art. ,·O elo decreto n. 73TI, ele outubro do i!H!J .. 

• . _Jloj e i lado; vue . SOl' devolv.ldo . ao. Sr. Prei'~ito. 
' 

. NO!vlEAÇÃO :DE PHOl>ESSORES · PlUMAHlOS 

· · Disét;ssão tmicu. do véto do Prci'eiLo n. 4.5, do 1921 á re
solu~:ão do Co~1sclll.O Municipal que autoriza a nomeabãõ de 

.professores rprimttrlús elos ac Lu aos elementares. : 

. O·Sr: -Irfne~ Machado._·. Per~ a palavát. 

O Sr. Presidente -.-. · Tem u. palavra O Sr.: Trlneu Miwlladl). 

· .. O Sr .. Irineu Mach.ado. --Sr. Pi·es'iclcnLe, LhÍha pecliclo a 
palavra a V. Ex., na Mesa, ·para fallar sobre este véto. Mas 
t•omo sobre. elle Lambem deseja i'allar o honrado Senador Sr. 
•J'àulo de. _;fl·.onLin, ceêlo a .S .. Ex.,· a p~lavl'a, usando-a. depois 
de ter. oH:lr. Lopes Gonçalves l'efutado ou ter pretendido re-, 
~fu L.ar os argumentos do meu honrado collega. 

. ' ' ' .. -- ' 

· O Sr. Presidente- 'l'em a palavra o Sr .. Paulo de Fr.·onlin. , :: . :. . . ' _·- ' ' · .. ' ' : ' . ' 

. O Sr. Paulo de Frontin (*) -- Sr.· Presidente, o pat·ccet· 
. do honrado Relator da· Coinniissiio do Constituição . manifes
tou-se. contrario á .resolução. ·elo Conselho · Municipal 1pela 

. circumstandia .de que haregras geraos j(t es.Labelecidas. quanto 
á :·passagem! das .actuaes professoras e . · dos urofessores ele-
mentares a primarias. . · · . · 
. . ·:.Não nie parece que e_ê.ta ràzão ·seja ·sul'ficienle :pa~a se ma:.. 
·mfes Lar contra a .resoluçao a que acabo de me reienr .. · 
· · · De JiLCto, existia1il antigamente .ti'es classes· que ·perten
ciam. ao curso primaria, .. constituindo, r_espectivamente, esco

.1 us oléme.ntm:es, pscolas mé.clias e escolas_! cnmplen;tentares. . 
· 'l:endo ·sido as· escolas elementares transformadas· em ipl'l

marias;- naturalmente' os pi·ó:fessores . 'elemcntare's·. t.in11am de 
: ser transferidos pá.í·a~~professores primados. • ( · . · · .. · 

. · . A• disposição legal, ,que consta do .arL 11.dü· àecreto nu
lllOl'O 981, de 2 de s.etembro de. i914, estabeleceu; de confor.:. 
l!1idade·· tambem. com a re~olucão de 5. de· ,janeiro ·de 19i6, ;a 

' ' ' . . . . 

. , ( *) · Esbe. discurso . n~o foi ve:Vi.sto pelo or~dor .• . . . . ' 

. . : ' 

~ . r 

• 
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fúr•Jtta !)ela qmll o Pr·el'Pil" t.li!Veria coúsiclcl'tU' professores 
l'I'Ímal'ius de JeLLras a~ acLuaL•s pt·ui'essoras elementares que 
t L'nham Judo provas de af)tidão pedagogica. . . 

Mas, V . .l!:x ... compruhende que todas. as prbi'essoras ~~~
lTJerlLarcs Leem mais de .lO annos de servH;o, e que a. modifl
eu~,;ão Jeila, eliminando o curso elei:nen_tar, .tr~nsfor:mando:o 
cm uurso ,primar i o, não deve determmar pre.J mzo cm reluçao 
ú siLuavüo cm que' ellm; se ,achavam. 

Dahi a ·razão ele ser· do ;projecto approvado pelo Conselho 
Municipal , que não é Laxativo. Não· se. trata ele uma disposi
t;ão impc1:at:iva, que deLerm'inaria a nomeação immediata ,das . 
quinze proi'essoras ou. proi'essorcs elem,entares, yara profes
sores primarias:· A disposição. elo ,art. 'i" do· proJecto do. Con:
:;,t•lho Municipal diz:. «F)iua . o . Jh:ei'eito ·autorizado a. nomear· 
•pr•)Jessores primários as actuam; ·professoras• c 1professores 
-L\lemenlar·es, que tenham ·mais de dez annos .no exercicio deste · 
i:Ul'l:;'ll, sem interrupção». . . . , . . .. 

Comprcllencle_;sc, pol'Lun.lo,: que .se truLa ele uma auEoi'i
t:~wãu. Si houver um mo L Ivo de ordem superior que faça com· 
qLtc algumas das professoras ou· professores· elemeütares não 
ücvam ser üomeados; o l)rei'citó. podcrú .deixar de. levar a 'Cf
JciLo, cm J'elação ao caso particular, a . medida constante ela. 
Te:;olução do Consellw- ·1\'Junicipal. .. ·. c . . . · . 

. Par;ece-me; J)o.is; que não hav1a·razão para que o parecer 
:;,~: manifestasse :ravónivel a.o ;véto. Essa autorização era suffi- · 
cienLe para atLender 

1 
a quafquer caso .partic1.1lar, em que se 

não devesse ·dar essà · transferencia. . continuando .como' 
·ftll;OÍCSSOras clei:nenlai·es. aquellas . que naO ·tivessem. as condi,... 
~:ões exigidas oú os· requisitos necessarios para o exercicio do 
cargo ·ele proi'cssoras primarüts. · ..... · · · - ·· . . . · . · .... · 

O honra.Clo' .Relator, ' digno .· repres(;!nLante do Amat:onás, · 
:;;abe perJ'eitamcnLe qu'e, mais elO· que as. provas de úm con
(:Ltrso, · vale·. a. regencia -, <::bm satisfação; . , sem · haver causa 
!wnhuma ele eeru;ura ou 'ele critica ·ao modo pelo qual tenha 

. s.iclo desempeühaclo o ca1·géi dürante dez annos > ·iA.' professora 
element9:r: qge demons~rar dl!raüte css·e tempo, que -tem todos 
,,s reqmsiLos necessar10s,- nao para ser uma professora de 

. curso superior, mas;para ser uwa siil1rr;iles professora ele ins
trucção primaria,.·cr·eio que correspo1idc perfeitamente á no-
meação, que.não pod'eria SCJ' dada de outra Jórma. . . . ... 

. . Kús saben1os o J?~?clo J?Clo qual~se obtem .o accesso para o 
ens.mo ,!Uts . escolas· prm1arms. Basta que· o candidato' tenha·· o .. 
·curso ela Escola Nf)!.-ú1al, crúe se tcilha cliploínado por ·esse cs
.labclecimento; P,ara que possa ser. non1eado. adjunto dê térceira· . 
e! asse. Dahi ·por deantc .. não. ha eoncursos.ou qüalqu·er oütra 
!J).OdJlllclàdc; a lião ser ·,u nç'l!-leacão, c[1i_9 é feita !Parte por an:..: 
!.Jgmdacle c ]Jarte por .111e1:ceunento. Nao. h a ·circ.umsLancia al- ·. 

' g'Ullla :cm qÜe SC. CXiji;un OUtras' provas Cjlle. não' sejam àql.:tellas 
· que Lhrcctamente resultam do . «;J,xercicio:do·. cargo .. E' exacta~ 
. )l~enLc o qLJc se cltt: com Jelacão ·ús .. :i!r'élf.essora,s .· elemenl;ares 
· .que, pum poderm11 ser nomeadas sat.i,sfiz·cram, .as: . condic.ões. 

h;gaes cxigi(:las ·na. occasião'.<Dal!i. eúi:;,de:iüte. o ·exei:cicio ·do 
l:'eu. eargp 1 tw · p~1·nii.ttiria, ··a :prr~mo{;.!~t.J; -rlqsdc: qüe 'p.ouvessc · 
t~nalquer categol'lu >para que. pudessem ,, ser.: · nomeadas;'· O · . 

. 'curso. el.ei!lcnLar Joi suppdmiclo c.sU:hstil,uido .pelo' primaria . 
. . 0 ex ! elO' ' ·go ' · ·, " · ,, · de · · · · .,· ~ · , 

-... 

·. 

, I 
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i:xerclcio · ininLerruiJLos durante dez mm os, cargo de professor 
elementar. · . " . . 

·Foi esse - parece-me - o objectivo · do Conselho Muni
C'ipal.. Julgo que a sua resolução nada prejudica a instrucção 
do DisLt;icto Fedoral. A medida não é taxativa. E' uma auto
riza~;ão c Lodas as coru.li()ües estão satisfeitas, ]Jara qne não 
elevamos clar· approvação ao vélo do digno Prel"êilo do Distri-
e t.o Federal. . · . 

Era o que cu Linha a dizer. (iJi·uilo bem.: muito bem..) \ 

. o sr: Lopes Gonçalves - Sr·. PJ'CSidej,lLC, o 'l!élo do 
P·refoiLo do DisLriclo Federar tem . toda a '!Jrocedencia. C'mbora 
a resolução. do Conselho Municir)nl seja em i'órma auLoriza
Liva; e 1-C'm locla a proceclelicia porque o art.. 21~ da Conso
licla()ão 1.1. 5::L60. de Sele março de t9•0it, que, 1como Lodos sa
bem. (~ a Lei Organica elo. Distri'cLo Federal. declai-a que devem 
ser suspensas todas as resoluções, Lenham caracter impêra
Livo ou não, qne forem contrarh1s aos inL."'ressC's. do mesmo 
Di;;l.f'ieLo. . · · . · · ·. . 

,Na ·segTinda aNnea do m·~igo. se não mc':ralha a' memoria, 
del.r~l'lllina-Be· .o -que seja inLei·cssr· elo Disl.rict:0 J!'c'Clceal . 

. «ALLen L::un .conl J·a· os inlcr·esses {lo D isL1•ic Lo Fcctáal». diz essa 
· seg'11nd'a 'l)al'ie do arf:. 24-. «l.odas as resoluções qnr deso·beclr-
cer:r'n~ a normas arlminisl.,·al iYaR que i.h·eJ·cm .sido esl,ahcle-
e i,rl'hs c ri1 lc i. » . . ·· . . . · . . 

· Üi'U, a. lr·i n. 1·.730, 'rle i'i>cle janeiJ'O rle ·UlHi. qúc o hon
rado SenadO I' pelo DisLdelo Federal acaba ele ciLar. diz. tex-· 
f.nalmcnl.c. cm séu artigo L2; qnc J'iea n IPrcl'eif.a autorizadc· 
.«a · consic!·erar pro.f'c.sso:ras .primarias de, 1-clLras, nos respe
ctivos distrietos, · as acLu·acs ·pro.fessoras e.lemenLares oCJI.lé te1 
nham dado ·provas ele aptidão. peclago~ica. em cuja escola· a 
maLricula . annu.al seja ..:sup·crior a fOO,- c~ bem assim. que te
Uham: aopl'csen.Lado alumnos para exame do cut·so médi•J .• pelo 
llÍ0110S. · . . . ":'" . . 

Ha .. por COil.soqucncia .•. normas arlminisLraLivas .para con
v_eJ;sãn . das Pl;Q:l'essoras e~el11enLares ·em pro.f~ssorns prima-
.rras. Dr passagem devo cl1zer... · · ' · ·.. · 

. ' . t ' - . .. ' ' ' . 

o Rn:. P~\ULO Dl~-J!'RONT!N -.Si. v. Ex. me pcrmiLLc um 
n.pa1·h~. direi que ·a disposição do Gonsc~l h o Mnnicipal çlr qno 
l.i·al.am,s rcyog-a nessa ·parle rlisposi(:lío a que V .. Ex. sr re-
fere. · , . . .. ' ..... ' - . 

. ' ·o sR.. ''LoPES GoNgAr .. VBS -. - •• : •. que a rcsolucão veLada 
·não- pôde · vig·o·rar, ·P.óvque. sendo pessoal c singular. aLtenLa 
,ooniLra; •a 2" .pa1·Le elo· ad. 21~. o:monclo os j.n;f.c·resses do Distl'i
·cto ·Federal. no1;n'!as cstabclécidas ·cm· leis e regulan1enlos. A 
J.oi dc·cJue se 1.-ra:La é umá. lei geral sobre u ensino- c esl.abrlncc 
as eonclições cD1"· que os . il1l'Ofessores rlrn1enUú·es rlrvcm RCr 
cónvcrl;i dos em proféssorés· prima rios. · · 

' ' ' ' ' ' 

A reso-luci'ío velada diz o .. ~.e.guinlc·: 
' - ~ ' ' ' . ' 

·/ 

«Fica .o· Prcfcit,o' autorizado a 
- Q1r,imarias ·.as -a-cLnaes professora." 
menf.ares, eLe. ». · 

( ') ·Não fói rQvisto pelo orador . 
. . 

nomear :ri·rofr.ssoras 
o:_ pr'lfr.ss:rn·o.:: ·r.~e-

\ . 
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Em primeiro Íogar, ~r. PJ•cs~rlcnLc, ncnhu?~fl. lei, .ncnhü.ma, 
resolução póde S()t'_ accelta au LorJztmclo _o l~rele1lo .a í~z9r es~tl. 

·ou aquella nomeaçao, porque a nomeaçuo e· acto dlscrtclonarw 
d0 .Poder Executivo. Este pl'incipio está consag·rado no art 27, 
§·a" ela Consolidaçfio, n. 5.Hi0, ele 8 de.marco ele 190-1., baseada. 
nó art. IJR. n. 5, da Ccmstit.uiç~o da 'He/p.ublica. 

Os actos ele· nonicação; com ex•cepçã0 .claq~elles_ que cUs
serem respeito á .SecretarJa do ])ode·r LegJslatJVo, sao de e:x- · 
clnsh'a. éompetcncia do J?oder Executivo. . · . · 

Ora, a. resolução autorizando o0 Prefeito a nomear pro
fessoras l)rimarias as. actuaes professor:!~ eiem~nLares, re
voga cm absoluto aquqHa regra, contrarm a lot n' .. 1.730, 

-sobre pt•ovimento das escolas municip::ws. 
o 1Sn. · .MrauEr. DB CARVALHO - 1 V. E:x. não :r eu. ·o arLi~o 

Lodo. E em segu·ida .G que estú _0 busile,s. . . . 
" O .Srt. LoPES .GoNÇAT .. vEs -·E' facil ... · «elernenLarcs •cruc 

lronham mais ·ele 1 O. annos de· cxcrcicio neste' cargo .. sem· in...:. 
t.errupção). · . ·. · ·· · · · ·. . . · . < " 

Ha por. consequcncia, conclicões . para. se corisid.cral' os·. 
professores eleincntares . pro.fessores prima•rios. Estes requi-
sitos são cst.a·beleciclos. em lei ·que._ a resolução ,como· que an-

. ·nulla complcta.rrwnl.e, porqLlC manda conv9rl:er todos, sem qxi-
gencia desses. requisitos ·em rprofessores prima rios. . 

Ora, devo dizer que. esta classe· de . escol ás ·elementares. 
csi.:'L se· extinguindo pquco a. poúco 'n'J Distric~o Fede-ral cm 
conscquencia _.r.la medida estab.clecii:la no ar!;~ 168,. do de
crcl.o ele 2 .de setembro _ele· 1914, n: 98:1. que é lei geral do 

·ensino .. esl.abelecenr.lo que as mesmas, ít proporção . que forem 
~ag::mclo aposentados -0ü fallecidos os .respectivos titulares, 
rogo após se.iani convertidas -cm cs·colas primarias-.: ·· . · 

' 

H a. porLan I. o, regras a rcspeit.o cl.o l!ssumpto; · e, . si uma 
rc.,oluçã.o dessa natureza ma.ncla. ··de um modo ge·ral converter 

' todas as professr-Jras cf ei~cnlares ·._cm .\primarias.·_ d·ef,'JJ:Jcde- · · · , .. 
ccndo .assim ao dccr:cLo n: · 1-.730, 'ele, 5 de ·janeiro dQ 19'LG . 
. Ql,lC S .. Ex~ invocO'lJí, cont-rario: ou. não aos inL'cresses !elo 
J)js'ricl.o Federal \ · · · · '· ' 

O Sn. IP'AULO DI:: FnON'I~T"'~ 
• , • I . 

,. 
Não; a•bsolulamenl.c; ·. · 

O ·Sr.. LOPES GoNç,\J .. 'VES "----, Certamcn te que sim,- •porque 
al;lcnla confra a.<: m·rmas. ~clministrativas; porql.ie o ·PTefeit:o 

. so pcícle promorver as. :pJ•ol essorns eiemQn tares v; professoras 
. primc.rias quando tcn11am .. ;._: · · 1 · ·. · • . . . . 

O Sn. · ~'fiOUI~J:. DE ClAn~·-~r~r-ro ---·-· · A bi . 
. ' ' ' ' . '.•·: ' :·· ' ' 

... • ·.· 0 ~R., LOPEs';G,ONÇ,<\T,.VES ,-: .· •.• ~ladô" TlrO~!l,S dé. aptidã.o. 
pcrJagogJCa c cm. Ctl.H:t. esco].n. §lC matrJculem annualmente nn.:. 

·mero superior a ·:1 00, alumilos; c, h cm ·ass·ini ·l.enhani apresen
tado. ai umno::: ·ao: exame 'do· •CUJ:s0. n1édici_;c: Essas condições ·são .. 
por conscquencia. :formacs,. c ··á -J:csoluçã·o·:,vcvo•::ra· torlas e·Has. · · · 

.... • : A G(Jlilmis~ãÇJ não cosbu1n::t. .. eSlllda; léviànan1enl.c as· qups- · 
.· t.oos. ··neth rªmtlnr. srm ·o cJ•cvJclo: cu1dado:" p::t.l'·l?·cer · so~Yr-c os 
· f!SSlú.npVis snhmctl.idos an sci1 -'cril"crio, ·pot'gtlh:''j:i deve· conLar . 
ele nnL('mfio. havendo· qnakru.cr 'dcseuirlo ,oti:{simples deslisc, 
com. a opposiçfin. com· n .bomhàl.e; coú1 a disci.lssão ab'crto. 'dos 
pobres rcpresent.antés elo 'DistriÇ~6 F~cleral.. · · J: . 

• , O' 

, I·, . -~ .. , 
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O Sn. P (uLo DI~ FnoN'l'IN - Mas •pódo haver divergencia. 
de opinião sem ter havido leviandade. 

O Sn.. LÓPES GoNç,\LVEs - Sabemos que as .questões 
podem toma•r. um caracter pessoal, conforme forem os in
teresses. mas a Oommissão não •es~á restricta a esse parti
clarismo ..,... pcrmiW1-sc-me a exprcssiio - no Disl:.ricLo iFe-

cl oral, nem ús injunccões dos seus dignos chefes. Ella con
sull.a as lois e examina quando o Prefeito tem ou não razão. 
Muitas vezes aLé cos!;u:mc a dn. :rpareeer contral'io aos 'Vetos 
de S. Ex. 

O Sr... PAULO DE FnON'l.'IN - Isso é muito raro. 
O iSn. LOPES GoNÇALVES - Da .ordem do dia . de hoje 

consLam, entre 'OS ;quatro, clous pareceres da Commissã opl-
n::tndo ·pela rcj1eicão dos vétos do Sr. Prefeito. . .. 
· 'V. Ex. Sr~ Presi:denl:.e, sabe, e os dignos representantes 
do DisLricLo ·Federal, sabem, sabe todo o Sooatdo que o curso 
para professoras primarias sempre f1Ji muito differente dos 
conhecimentos para 1proi'esso·ras el-ementares. 

O SR. PAULO DE FnoN'l'lN - A normalicta,. de posse do 
seu diploma. é nomeada 'adjunta de 3" classe e ahi comeca 
sua carreira . 

. O .Sn. LoPEs GoNÇ:\LVEs - Esl:.ou dizendo isso mesmo. A 
norma:!isLa faz IJ curso da Escola Normal ·e é nomeada adjunta 
de '3n." classe; depois que alcancou a. categoria de adjunta de 
1 n classe passa a professora cathcdratica. A professora ele
tnenlar não está sujeiLa a essa graduação; n5:o se lhe exige o 
diploma passado pela Escola Normal. Po·r consequencia, não 
está sujeita ao curso· de lettras. · · · · · 

Ora, essas ·professoras ·elementares foram. durante muito 
tempo, Qm grande numero no Districto Federal, ao tem:po em 
que. o ensino não tinha o desenvolvimento que tem hoje. 

;Em geral, eram pessoas qt)C -se habilitavam. em cursos 
partictüares c· conforme as provas .que a;presentavam · ao 
Sr. IJ?'re.f'eito, 'eram nomeadas para· as cadeira~ de ensino ele-
mentar .. ·· · · · 

E' o que está na lei do ensino. 
· ... As condições. p'ois, 1Jara ser professora primaria. são dif

. ferentes das n ecessari as para ser professora ·elementar. · 
. O nobre Senador pelo Districto Federal disse muito hem 

r.me .se não exige da parte dellas o dipl<Jma de normalista·s. 
E !las são n0meadas ad libitv.m elo ·Prefeito. · 

· Essas escolas estão· hoje se extinguindo. Actualmet,te 
são •15 e a lei ele ensino ele o191ll providenciou sobre a con
ycrsão dessa~ escolas elementares em primarias, á proporçã'0 
que as· suas. p·roféssotas forem fallccenclo ou abandonando o 
!professorado. · 
· Ora, a :i;esolucão delernünando · que todas estas profes-

s>Jras se,iam, em globo, transformadas em professoras prima
l'ias, oHencle a uma n6rma. administrativa tracacla ·que venho 
ele citar. , · · 

Ncslas conclir,ües o «vé!o» tlo Pref'ei-Lo deve ser appro- . 
vaclo 'PC•lo Senado, porque concorda perfeitamente com a dis
posição elo. art. 24 da,Cons·olidacão 160, quo determina sejam 
suspensas todas. as • resoluções que offendcrem aos interesses 
.do IHs.Lric.Lo ('l'nu:iJ;.o. .. bem) , · · · 

" ' I ' 
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Assim, tSr. Presidente, nilo posso conoordar com o ponto 
ele vista elo nobre •Senador pelo Districlo Federal, pedindo a 
~·cjcição do «Véto~. . . 

· Si ha questão liquidtt cm face ela' lei, c elos prlncipios 
regulamentares elo ensino; si ha uma questão que não possa 
suggerir umn contestação séria, é esta. A J~S?lucr~~ ele · ca
racter tpessoal . vem derogar uma nórma aclmlntstrat.r~n.. i)!'O
movenclo 15 p1·oJcssoras -elemcmtares .para escolas ·prm1n•rJns, 
sem ohcdec·er ao /Pr.ec'cüo .ela lc·i n .. 1. 7·30, de 5 de maio cJ( 
1 !}l6 qu c estrubtclecc as concliçõ·es cm que possam ser conver-
tidas as professoras elementares em primarias.- · ·· 

!A' vista disto. mais uma· vez .acertou o. Sr ... Prefeito >CfO 
Districto e a Commissão . ele Cons-tituição . 'CSpera que o Se- .. 
nado app.rove ·· o parecer '-concluindo pela · approV'ação · do 
«véto~. -( 1rluito bem .. "lf~tito bem .. ) 

O Sr. ·Presidente -- Continúa a discussão. 

O Sr. Irineu Machado -- Peoo a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o honrn(1o .. Scnàrlor. 

·O Sr. Irineu. Machado ·- Sr. Presidente. desejando Jam
:bem tralar elo assumpto em resposta ao honrado . Senador 
pelo Amazonas, . c achando-se. o rócinto quasi de$erto, u, além 
Oist.o, cs!.andn cu cançaclo por Ler occupado a tribuna .durante 
lwra c meia, pediria a V. Ex. que adiasse para n: primeiJ·n.· 
sessão a discussão da ·materia. Si V. Ex .. tivesse escrupulo, 
cn requereria a V. Ex. consultasse o .Senado a esto res-: 
peito. · · ·.. · . · . . . 

O Sr. Presidente -· . A/Úndendo ao pedido do nobre Se
nador levanto a sessão, .designando para ordem do dia .dn. se.,.. 
guin'te: . . · . · · . · 

Discussão uni cu do v é to dó Prefeito n. M5. ele 1921, :."L re
soltl!}ão elo. Conselho Municipal que autoriza ·a nonieaoão de 
professores primai·ios dos ·actuaes elemenl.:]J•cs (corn pa1•acm• 
(rmoravel da Commissão de ConstU~tição n. 28l, de !1.921 f; 

Discussão unica do véto do Prefeito n. 51. ele 1920, ú ré
solução .do Conselho . Municipal qU:c manda contar a D. Ri ti
nha Regina 1\foreira de-- Sá, ad,iunta ·de~ 1 n classe, o .tempo de· 
servil}o que menciona (com: '[Jctrece1• céntra1•io da Comm·i.ssão 
de onstituiçilo n Diplom,acia n. 657, de .l924); ·· 

· . :ln discussão do projecto do Senado n. 20, ele 1.021, rc,. 
duzindo os prazos a que se. refere o art. 1" da lei n. 3. 992. 
de 5 de janeiro de 1920, relativament.e aós.,::funccionarios de 

.· rcpar·Lições cxtinctas que occupam .cargos". em conimissão 
'(com pw·ecr~r {amo1'(J.VfJl da. Cornm·tssão de ·Consl-il'üi~:r1o nu.:... 
m.ero .'Jf7, de '19~·1):. · · 

..· ' ' ' ' ; J ' ' .... ' - . ', ' 

3n discussão do· projecto· do Senado:·. n ... 27; elE! 1921, . de-
clarando que os uniformes mllitares mandados: adcipl.ar pelos 
Ministerios ·ela Guerra e da Marinha s6:~,poderão se.t• ·usados 
pelas pessoafl n que se referem _os respectivos reg·ulamentos . 
(da Com.:nâs.wio da Na1•inha a Guc1'1'á, va.1·ece1'. n. 276; tl.~ · 

1921); . 
' ' .. ~ 
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2• discussão da l)roposiçúc: tia Gamara dos Deputados 
n. 1!6,' de 1921, aulorlzanà· ~ o prolongamento das linhas Lo...;. 
leg·raphicas no EsLado de ;5. Paulo- até a cidade ele Yplrang·a, 
dcnL1·.o dos recursos ôrçamenLarlos (r.:ont parccc1· f'etvo?·avcl 
da Cmnm:1:ssl1o lle . Oln·a-,; Pttbl'icas e B1n1Y!'C:::.as Pl·i:v'ilcriiaclw.; 
n. :.10.1 .• dr~ ·1.92'/) : . 

Discussão unica elo véto do Prc~i'cil.o n. oo; ele 1920, ú re
wlução uo Conselho Municipal que· relnLeg1·a Candido Fran
cisco Osol'io Gncdrs nc· Jogat• de guanla municipal (com. :J}0-
1'ecer /'r.t'IJm•avcl ela Cmnn'L'issão de Ccmsl'itu·içi1o n. 238, doe' 
4924);· 

Discussão 1.ndca do v é to elo Prefeito. n. · 8. ele· 1. 02'1, · ú rc-
·soluc.ão do Conselho Municipal .que promove ao ~argo de ca
t.bcdratico da Escola Normal, os professores ele Escolas. Pri
marias que houverem regido, interinamenLc, durante o-dous 
annoc;, qualquer cacleil;a da mesma escola: (com, 2Ut:l'ecc1' f'a
'1Jo1'a'l)r!l ela. Comm·issao de Constilnir;ú..o n. -/7.1, (le '1921) .• 

'• / 

LcvúnLa-se a sessão ús 15 horas c I1G minüLos. 

J 1- ~·..,."'.,~O ,.,,r I'' J)·. ·.1•.~ OTT1.'U\.0 'R'0 JJ"Jr ... :!.". 2.i ·::," >:-Ji.o·t-iSA .1!.~'· ·~· • _ uo • "-, 

PRESlJ)gNCrA DOS SRS. A. .\ZEREDO, VICE-PRES!DE~TE, 

PlmH.OSA, '1" ·SECRETARIO 
g CUNHA • 

.A'.s 13 :1.12 horas abre,..se n. ;;essão. ·a que concorrem os 
Srs. ·A. Azeredo. Cunba Pedrosa. Hermenegildo de . Morar.s. 
topes Gonçalves, Justo Chermont, nndio do Brns,iJ. .Jos'é Eu-
7.cbio, IC:osta H.aclrigur:;, .João Thomé, Benjamin Barroso, Ft·nn
eisco 1:::<ú. Elor ele Souza, ,JI)ão Lyra, 'Antonio Mn,ssa. ·Antonio 
Moniz. l\Iareili'o de· Lacet•da. Miguel · de Ca:rv:üho, Paulo de 
:Prontin. Sampa.io Corl'l}:i, Jrineu Mn·chaclo. Bemardo i\'Ionteil'O, 
All'l'cclo Ellis. · Alv::tl'O de Cai'\·a.lho .. José Murlinho·. Carlos Cn
valé.ant.e. ,Laut·o l\:1\il~c.r. Vidal Rarrios, F.'e1ippe Schmidt. e Ves-
Jl1.W'lll ele "\breu l30 .' . · . 

Dc~txaü1 cJ,) com paJ;eecr com cau'sa .i ustiJ'icacla os SI'S. 
Abdüis Neve3 ... Mendón1;a :\'J.art,ins. Alexandrino ele Alencm·. Sil
vcr"io Ncry . .Lmn·o Sodré. Godofredo Vianna. Fclix :Pacheco. 
AnLonino Jl'l'eire. Ben.)atJlin BaJ·:·oso. Tobias· Montcirh. Venan~ 
do ,-..:riva. C:amciro da Cunha, :\'lanocl ·Borba, Hosn c Silvn. 

, Eu%ebjo ele Andrade, Araujo Góc::;, Oliveira Va'lladão, Gon(;aló 
rtc:illember.g; Siqucira ele ·l\Ienczos. !Vloniz Sodré, Ruy Barbosa .. 
Be-rnar.clino. i\fonteiro, .Jcronymo :vlont.eiro, Nilo Peca:nha, •Mo
deslQ ·Leal. Raul Soares .. Francisco S:;t.Ués, Âdolp,ho Goeclo .. Pe-

,...dl'CJ- Celi~stino, Ramos ·Caiado,. Generoso Mar.qucs, Xnvicr ela 
Silva. 1Son.res elos Santos o. Gados B::tJ'bosa (32). 

·]~''lida .. .posla cm cliseuss~o, P srn, ·t·rcin<~l1:1(;fín n.pp1·ovadn a 
acl.n da sessfí.o anterior. 

'' ' ' 

. ·: O ·Sr. :1.• S_ecretario· decl::mt que não. h a expe-diente, 

' .. 

·- •, 

.... ,:, ' 
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O Sr. 3" Secretario procedo :í lcil.uro. do !Seguinte 

A Commissão ele Diplomac•in-c ·rratados, tomando •conhe
eimenlo da proposição n. 52, ele 192'1, da Camara elos Srs. 
Dcp11l:ados, vem !')Obre .clle apresentar sua opinião ao Senado. 

·O pro.i e elo em. questão approva, para todos os efleitos a 
adhol"iio do Govet·no do Brasil ú Convenção :de 10 de seLem
bl'O rlc HHD. relativa n,o commercio dé armas e munições e ao 
r,roloeollo. ;ilrt. mesma r.Inl.a, ns);ignado cm Saint-,Ge.r·n1nin-en 
Lzye. · · 

Pelo primeiro. os Governos delle signatal'ios, attehrlcndo a 
que a longa gucrr<L que então Lermin::wn. c á qual se· associa.
ram succe:;;sivnm enlc ·a ·maior parte odas nações, trouxera como 
conscqucncia a n0cumulação, cm varias parles do mundo,· de 
;:!:r::tnclcs qua.n1;iclades ·de armamentos e munições de guerra. 
'm.ia dispersão pelo orbe consLituiria um perigo para sua paz 
e t.ranquillidadc: al.tenclendo a que as esttpulações convencio
nncs .noLndamentc o - Acto de Bruxellas de 2 ·de .iulho de 
1.890 - re~ulnmrmtando ·o trafico ele a.rmas c munições em 
certas rcg'iões não correspondem mais. ás circumstancias 
n.cl,unes; c sob a reserva ele que na expiração elo prazo de sete:. 
annos a n·ctual Cqm:cnção ficará su,ieita :i revisão. ·levando-se 
em conta a experiencia adquirida, si o 1Conselllo da Sociedade 
.das. Nações, actuando !'lm ·caso de necessidade por maiQria,, 
emlttir um voto nesse sentido; resolvem assumir o compro
misso ele prohibir a eXíportação de armas e munições de 
guerra, coin as ex.cepções ·que estipulam e de accõrdo ~om as 
regras .que prescrevem, . . . . . 

Pelo segundo consideram como contrario á intençuv ,:as 
Altas .Partes Con l:ractani.es e ao espirilo da ·Convenção. supra:. 
referida. que. tcclo· em vista a entrada em vigor da citada 
Convrnção, uma Parte Gon tracta,nt.e, tome qualquer med·ida 
que rste.ia em conLraclicta com as estipulações conlidaR na 
.mesma Convenção. · 

(f governo· elo Brasil. bem avaliando . o sentimento alta
mente humanitario cjue ins.pirou ·o realiza,mento da mesma 
Convenção c por outro lado visando superar embaraços . que 
em consequencia ela mesma Convenção pudessem. surgir con
tra o material de .guerra que encommendara ou encommen

·dasse, no momento ele lhe ser este- entregue, aproveitou-se d" 
dispof-litivo elo art. 2::1, ela J::í alludicla. Conv:cnção, .iá que dclln 
hão fôra si:;natario, para a ella adherir,,,collocando:-se assim 
no concerto· das nações ·que a ·levaram a ·:ef:feito. a· saber: 

Os Estados Unidos ela. America do Norte;· a B•elgica, a- Bo
Jivia., o Tmperio Britannico.' a. Ghina, Cuba, 1 o Equãdor, a 
França, a Grecia. à Guatemala, Haibi. o F.flidiaz. a Tta,lia. o 
.T,apão, . a N·icaragua, o Panamá:. o ·P'erú, a .Polonía,. Portugal, 
.n. Rmnnnia. 0 Esl.rt'rlo RcJ•vio-Groata-Sloveno .. o Sião e o F.slado 

· T·cheeo-Slovaquio. · · 
O Pl'o,jccto da Gamarn, a que nos vamos referindo a.p- ·· 

prova essa udhesão e a Commissão ele Diplomacia · e Trat~tdo::; 

' ' 



• 

SESsÃo om J3 m~ nuTtmno nn: ·192i 251 

pt~lo .r.on.junelo clp rm~.fol'; neimn cxpo:=;t.os é de opiniiio nuc o 
nllu,rlrrlo )11'o,jr•r.to mcrr·cn n. :lJ1provnr·.iío rln Scnn:clo. I . . .. 

Sn,la. rins Commissücs. 3 de 01lluhl'O ele 19211. -- Laurn 
J.llli.llt?·r • . Pr·t's~clrntc. - Ve.çmt.cio de Ab1·eu. rclnt01·. - Venan
cio Nd1•a. -· Alva1'0 .rir: CÔ.1··vn.lhn. - Mm;ciUo de Laee1•drr.. 

PJWPOS!ÇÃO. DA CAMATI:\ Di)S D~l-'UTADOS N. ·52, D'rn 1!J21, A QUE 
SP. 11RFERE· O PAnECJm SUPnA': 

O Congresso Nacional decreta: 
.... Al'L. ·L" Fica approvada. pa.r·n. l.odos os effeitos, n. ad:hesão 

prcsLada · pcln GoYcrno 'do B1-asil ú. Convenção. de 1.:0 d.c se
embro de :1919; relativa no commercio -de nrn1ns c munir•õc~. 
c ao Prol.oco.llo assignaclo cm Saint-Ger1nain-en-Laye. · 

Art. 2.0 Revogam-se ns disposições cm conLrario. 

· · Camnra ·dos Dept1tados, cm 12 de Agost.o de 1921. -- A1·
nolpho Rodriuttes de Azevedo, presidrmtc. -.- .José A1tattsto · 
Beze1·rn de iJl celeiros, 1.0 sccret:u']o. - Costa Reao, 2.0 secre-
tn,rio. · 

E' novam~nlc I ida ... posl.n. cm cl'iscusstí.o, qur, se encerra 
sem debate.· f1e::mr!o adiada a vot.ncão,. por falta r! r numm.·o 
n recla·c<;ão final do .proJecto do 1Scnado n. üi. de 1920. emen
dado pela C.amar•a elos Deputados. autori7.ando a Sooicclaclc da 
Cruz Vermelha Brasileira a tüilizar-sc como melhor lho eon
vicr do terreno que lhe foi rloacio para construir o edifício 
destinado (i sua sé de. · · · ·. · . 

> ' • • • ' .... 

· O Sr. Alfredo Ellis - Sr. Presidente. bem razão tinha cu 
quando. lln. mezcs. vim. desta tribuna. ·denunciar a conspi
ração da Directoria da s: Paulo H.ailwa~· contra os interesses 
(]irccl;os. niío i=;Ó rla commnnhão paulist.n.. como de toda a zona 
servida e vassalla clnquclla grande étnpreza ferro viaria. 

Desta tribuna denunciei esse plano da Directoria da Sfi.o 
·Paulo Raihvay. no sentido de exigir elo Governo Federal ·uma 
.nova proróg:a_cfio c)e prazo para a exploração de· suas linhas. 
l\fas -· como 'semnre acontece .-· mais interesse, muito maior 
do qn o o 1 i gado á d.enuncia d.essa conspiração, d('}spertou a 

• carta Jalsifi.cacla .attrihuida· ao Sr. Arthur Bernrdes ! Como 
se viu, os 11r'elos g-emeram, acccnderam-sc as iras, c, 'por 
pouco. não houve ducllos e lutas. não só aquL ·como tambem 
·:na· ·outra Casa do Congresso. Entretanto. quando se trata do 
,jntcresses fnndamentacs. ele interesses · que dizem rcspeibo 
ao nosso fnh.tt·o. á riqueza publica. a ·imprensa ... se desin
teressa c ao caso· o· p11blico não d::í. ·a miníma impcírtancia. 
. Não :fosse a minha tenacidade. a convicção intima dr 
que dcsl.a. tribuna elevo defender. custe o que custar, os in
.f,eresscs ela Nação, por crrto on .i:i t.cria atravessado o . rio 
Lath.es r me 'banhado nas,.aguas do esquecimento, prefermdo 
um viúJr commocln. a travar lutas. Mas a luta é uma questã0 
de tcmneT·amento. Ningnem Inl.n porque quer,-. mas porq11c é 
obrh~·aclo n. hrfal'. ::tr1·astado pelo tem.rerament,o proprio. 
· Sabe V .. 'Ex .. S1•. Presi.denl.c. qnc lm pouco fallcccn Lord 
Balfom·. pl'f')Hidente da rlircctoria rJa S .. Paulo Railway; Era 
um homem cm incnte. IPara o Jogar deli c, a directoria es- · . ' . ~ 

. \ 

. I" 

, ·• ·, 
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eolhen o J ... orrl Concl8 Bcssborourgh, que immcdia~amcnLe 
tomou um vapor 0 vein como um · tow•1:ste, examinm' a SU:o 
Paulo Railw.ay. o. naturalmente, visitar o EsLaclo ele S. Paulo, 
como quem visita uma Ja~encla Rua, a ver· as _possibilidades 
de nmn colheita ·- RC se trata de café; se se traLa de pe
cnnria - verificar· se o numero ele cabe(~as nrw climinuiri't por 
fall.a rlc intervenção das vaccas, na m~gan1zacfio· c consCituic;.ão 
da forl.tma rla crnpreza. . 

Lor·d Bcssboroug·h é convencido como um diplomata ha- / 
hilirlnso, intelligente,.. aptó a perpetuar o programma · quo 
lodn ingle~ tem, segundo par·ece, desde o nascimento: se1'1'a'l' 
dR ciuw.. OuLr'ora a mesma directoria enviou para o Brasil 
o Sr. Dr. Daniel Fox com a mesma empreitada que foi con-
fiada ·ag·ora ao Sí·. Conde ele Bessborough. · . 

Naquella . época presidia a Republica o .intemerat,o ma
l'echal Floria no Peixoto, e r.ra Ministro ela Viação ·O Sr. Dr~r 
Paula Souza. Daúiel l!.,ox ·não conseguiú a nov.ação elo con
tmclo, porque cu o impedi, eu evitei a m.anob1·a. O que é fa
cLo. porém, é que mais tarde, em 1897. a compa,nhia ingleza 
Lr·inmphon obtendo. de um· governo - aliás paulista - 11 con
eP:"~fio ele uma JH'Orng:u<:ão p"nr 30 mm os, proro_gação que tor-
lll ilutt·ú em :1\1'27. . 

Como, Sr. Prc.sidenLe, n. directoria.. (lá .S. Pn.ulo Rn.ilwn.;~~ 
consc;;u irr essa lWOT'Ogação ? · · . · · · 

Gnnscgniu-n., crcanclo uma crise artificial ele t.ransporr.es, 
. tle Jürrna a demonsLrar que não tinha capacidade de l.rnfcgo 
stifficiPnlr. cxi.ginr.lh .. portanto, nma. cluplicaçfío rlc linha. du'
plica(,'.i'in essa que ifl11)0rt.aria cm clcspeza, cm n:ugmenl.o da· 
c a pi Lal eqrrivalentc nu superior a. tr'es milhões de li.bras CS·· 
l.crlinns e al':firmando qne não poderia levantar esse- capHal, 
se porvenL11ra o Governo Federal não lhe concedesse· uma. 
nova pror-ogação ele 30 annos para a exploraçã-o ela estrada .. 
E; para acentuar. bem a sua argumentação, creou essa criso · 
arl.ifirial ele transporte. A:ffirmava ess.a directoria. que a. 
companhia não podia transporl.ar. diaria1'nente. mais ele 20 
mil saccas de · c a :r é. · · · . 

E na · rxecução desse p 1 ano, $r. Prrsi dente, o que s0 Yé
riricou foi uma cousa assombrosa - o porto elo. Santos :ficou"· 
at.ulhaclo ele cae:;as .. ·Granclm: lanchiics o savciros permane
ciam carregados ele carvão, clesLinado. (Ls companllias ele es.., 
Iradas de fcrro._Paulist.a c Mogyana, obdgadas. a cnormissi
mas .dcspezas, nao só. por :J'n.lLa· de transporte ele. combrrstivel 
como de material que lhes eram inclispcnsa.veis. , · .. 

Ent.re o::; .. escombros e rui nas de mat.eriaes e meJ•cadorias 
accumulaclas, ·nas praias de S,antos, a Companhia Mogyann. 
eh cgou a .. 'Perder uma locomotiva ;•, .· · . . 

Enl.rel.anLo, J,udo . isso visava uni . fim nnico: a:f.'firmar 
qne a Tngln~a~não Linha capacidade ele l;l.;ansportc. 

Sabe V. Ex. a. quanto montou q ri're;jüizo do commer.cin 
0 da indusLria d~ S. Paulo, para que SÇ! .':firi11asse a crença de 
que era necessar1a a duplicação da linha'? · · · · · · 

Não :foi inferior a 4.0 mil. contos ! ·< .. :.:·; . · · · 
, Foi esse o argumerito cle,qne se servhl.:.~';\ companhia para 

obngar o Governo Federal a dar-lhe nova prorngar,.ão da 
prazo. . . . • 

. Parn provar r.rpe _:'l crise. foi. artificial;'\basta considerar .. 
que a.2ücs da clupllcariaO da lmha e após a \obtcncão. dn. 'orl"
rogaça?•. a Ingleza, ~ue declarava positiv·amenl.e lliwer -chegado: 

•" .. ..• 
( 
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an Iimilo nmxittH1 ún seu Lt·u.l'eg'Cl, qu1~ não ct..intpot·Cava LL·an:;
. pot·Lc supet·iot· a ;2,ry, mil suceas de car,~, começou a trans·porLat· 
immecliulamcnlc 70 ntil, na mesmn linha, com o mesmo mo.-

·tm·ial. 
E' clttl'~), St·. ·l'rn:;irlenLe, g uc esse a,rgumm~to a(l r.e?'l'01'eu~ 

a compunlua empJ'tJgavu, nnLao. para consegTL\1'. eom a 'faca 
no pr, i Lo, essa prorn;:;w;ão do mais 30 annos. . 

Tendo ollc \{laqo resultado, a directoria dcllc mais urna 
vct. si'l •serve. pn'L'a, n:peganclo-sc ú necessidade inilludiv~l da 
clm:Lrificação ·de suas linhas, solicilal' nova prorog,ação ele 
contracto. · 

Não se púdc- viver, Sr. Presidente, sob a conLing-encia 
dessa tompanhin vir exigil', quando nos faltam só 3, :!L ou G 
aunos pa1·a a Lerminaçüo do contracto, uma prorogação com 
a: l'aea au ·p1~iLo, com argumentos cul te?'?'01'em . 

. A sitmwão cle:t'ine-se, Sr. Presidente, porque verifica-se 
que u. lnglczu vae Ler. sem duvida algwna; .um aeCl•cscimo do 
trafego, L!adu a inleátação pelos EsLados do ParanJú., Goy.az c 
l\iatlo C: t•usso, das estradas do penetração. E' evidente qúe se · 
pot.· este facto o Lrafeg vac augmontar, augmcntarlt4 tambc.rn 

·pelo desenvolvi'rncnto das industrias ·e da ·l].g'ritculturu. do Es
tado d1) ·.S. Paulo, ho.ie mulLil'ot•me, demonstrando posiLiva
mcnLe esses factos .. que a estrada Ingleza, com a linha actuaL 

. eom os planos acLuacs, não poderá talvez dar vasão a esse 
tra:l'egCJ, necessitanclo, por conseguinte, utilizar, immecliata
meiltc, os vel·hos planos, ou então. electrificar as suas li
nhas·: · · . · - · . · · 

·Gbegamus, portanto, ao problema que :vac sel' proposto e 
que Lerá de ser .solucionado pelo ·Governo Federal. . 

· ]~' ·claru .. Sr: .. Presidente, •que ha necessidade, ha concur
:t'tme.ia, que lm ut·gencia na clecll'ificaoão elas linhas paulistas.·· 
que" servem de . tronco tís · linhas subsidiarias da. i\Iog'Yana e" 
ela ::sorocabana. · . 
- A PaulisLa, co.tn o maior· patriotismo, com uma súbia ot·i

cnLu()ÜO, com ·Clariyidcncia, iniciou a lectrificaç;.ão das suas li
nltus, primeira tentativa na America do Sul. ·Consta-me que 
até o fim. dó anuo, a Companhia Paulista ele Estradas ele Ferro, 
far:.'L correr trens, pelo novo sJ-·stema, de .Junclia;hy a .campi
nas. Se o não i'izCI'-. em todo o caso. dentro de dous ou tres 
mc:t.es mais, ella éoúscguirú realizar ·a seu IJlano de· electri1'i-

.car as. ~mas Iinl1as de .Juncliahy DI Campinas, trecho que jtí. foi 
.. clupli icadu, e tem um trul'eg·o extraorélinario, porque recebe 
· toei a a carg·a clu .l\fogyana. · , . . 

Ora, .1Sp. Presidente, se· u J.laulisla, electrificou as sua~ 
liulla:;, por LJUe Tazüo a Ing·leza não o furú Lambem, ele .Jun
dlahy a· São Paulo c de S. Paulo a Santos? 

. Este ,3 · o ponto princival. Força clectl'iicn, ella crwou
'Lra em S;inLo::; · ecJuivalcute a :20 ou ~8 ,mil I.JU.vullqs, lJCl'tcn

. «..:eu te ú Companhia Doc~s de Santos. Por isso, a Süo Paulo 
Railway não· deixará de electrificar as suas linhas, · porquu 
lho :l'alle a :l'roça nccessaria. . ·· · · 

• ,Se a Paulista teve de lunçat' mão ·da. foq)a electrica pro-
(ll.lziüa, et·eio cu, pel.o rio 1Sorocuba, a Inglcza poderú, pel'fei

·tamen.tc, a~é talvez cm. nieHwrcs eqndicões, · conLraLat·. forva 
ulce~ricn. com a ,companJhia Docas de· Santos.-

·. · .De fórma que, :por esse lado,. a ~Compan:hia nãu LcrCt ne
cp~s1d~clc 'de ·pro1cun~r tun m:anancial que produza força nc
.c.essm~Ia .pt\ra .u. movunenlar,ão dos s·eus .trens . ·~--,,···~.·-··- .. _ .. l.J . . , . ···-· ...... •_,_ 
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i\Jas, o l'aclo (~ clat·o, dianlc da nssovomção do IJorcl Bcss
bttt'I.Htglt. em S . .Paulo, .quu ü o qno mo truz ú. tribuna. 

!O <dTisLado do S. -Paulo». do Lcrça-l'oim, inLrovistou .ó .Pro
sic!ontc ·da Campanhia .S. Paulo Railway, o foi c.m virtude 
.iusl.umcnlo ela dcclaraoão do Presidente da mesma que vim 
:í. J.r·ibuna para confirmar, cll.unclo o Lt·ccho ela sua ·inte.·t•v'ic·u:, 
a rlrmuneia quu eu aqui dei dos planos da Ingleza. 

Vntn·ennfir·mar, Sr. ·Prcsidonlo, que a S.Paulo Il.ai.lway 
Pl'ucisa do rtrua TJJ'orogação de prazo para eloc.l:.l'ificar as suas 
linhas. · : 

J!:m lodo o caso, ha o valor ·da franqueza; ella da::;mascara 
a hal.eria, de l'ór'ma quo n[io podemos mais duvidar do· pen
samento,· do plano, ela conspiração Lramada contra os inLcl'es
scs do Estado. 

Vou ler o Lr·ccho. A par ele muiLos ·elogios ao progresso 
do S. Paulo, p:hrascs. agrada veis, ·eP·e diz nessa interview: 

.. «Durante minha permanencia, tenho a agradecer . 
muito penhorado, ·ás estradas de ferro . Paulista, Mo
e"Ynna c Sorocabana, pela maneira gentil· com ·que me 
:l'aciliLaram ludo, de modo que em muito pouto tempo 
pudo visitar muitas localidades, em condições favora-:
veis e muito commodamentc. Faz um anno que fui no
meado director e merios do que tre11· mezes, desde que 
fui cscolhiC.o para presidente da S. Paulo Railway: no 
emtanto, tomei a primeira opportunidade que se apre
sentou de vir até aqui e espero voltar frequentemente. 
porque a hospitalidade elo povo paulistà é realmente 
uma tentação muito ir.resistivel. Eu recónheço ,que umo. 
estrada de· ferro é um serviço ele ulillo:ade publica.~ 

nealmenLe, Sr. Presidente, é. este um homem. intelligen
Lisslmo. Reconhece que o serviço ele uma estrada dé ferro é 
r;Jc u.Lilirlade publica. ·Mas não precizavamos, .para reconhecer 
1sso, que Lor.d Bessborough se déssc ao trabalho de percorrer 
tres ou quatro' mil miihas pava vir dizer-nos uma banalidade 
dessa ordem. · . · . . · 

O ·sri.. IH.INEU MAcr-Úoo - Temos até lei conside.r.ando as · 
estradas de ferro seryiço de utilidade publica. · 

O Sn.. ALl~H.Eoo Er .. Lrs -· M 1as ·Como -se trata de Lord Hessbo
rough, tudo quanto diz deve .ter uin cunho dé originalidade. 

Continua ainda S. Ex. : 

. «Esta hon1·a envolve Lambem responsaniJidadcs; é, 
examinando cuidaclósamcnte o funcciona;mento da São 
Paulo Railway ; tentei appi·chencler o· ponto de vista c 
os desejos do publico, c,· espero que' poderemos saU:s.,.. 
fazcl-os, todas as vezes 'quc.nos fôr. dado esse. prazer.~ 

Sim·.·. 'Naturalmente o inLerc~se do i:mblico' ·é ser servido 
cotn tram;porf.cs. 1 ~~s cs tl'Udas de fcl'l'o ·só servem paru. tran ... · 
sporLe.s. Não peúso que h aja outro serviço"prestado 'por ellas. 
além desse. . . · · 

I · , • 1 

Di~· ainda, na sua entrevista: 
«Estou examinando · · ponLo ,por ponto as diiversas 

opiniões a respeito dos seryiços da· companhia, ·com o . . . ,_ 
' 
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verdadeiro uctie,jo do suLisl'a:t.er, uLé o UnL'ita da nossa 
capaC'idada,, -todas as necessidades ele um grande c pro
~pero Estudo como este.~ 

Mais para adeante diz : 
~Com um futuro limitado a cinco annos apenas, -· 

a respeito do futuro, o publico conhece tanto u <:Si
tuação como .cu - o Governo Federal tom o poder de 
cncumpar a estrada ... ~ . . 

Sr. Presidente, este é o ponto. Bllo vem chegando ma-
ciamente, mansamente, :t'elinamento. . . '· . 

« ... em 1927 e estou certo de que, qualquer que 
soja o seu modo de ag-rir, terá em vista sómente o 
bem-estar e o progresso do Estado de S. Paulo e dos 
Estudos visinhos que dependem da nossa já vossa rôde 
ferro:.viaria. ~ 

Tambem não seria necessal'io que S. Ex. fizesse tão 
longa viagem para reconhecer que o nosso modo de agrir devo 
ser no interesse justamente de resguardar o futuro do paiz. 

I 
'l 

«Presentemente. ignoramos qual será l2. sua decil'lão, 
mas· em todo _caso, eu, pensando apenas nos interesses 
do publico (o publico é muito grato a S. Ex.), acho 
que a· decisão, seja ella qual for, deve ser tomada sem 

· maior demora.~ · · · 

Ainda faltam cinco annos de prazo e,· como se vê, quer 
uma resolução sem a maior demora ! 

«Com um futuro limitado a cinco annos, apenas, 
é evidentemente impossivel arranjar o capital neces
sario para supprir as progressivas . necessidades. A l'e
speito de · quaesquer melhoramentos, achamo-nos ccim 
as mãos atadas até termos uma decisão.» 

Está descoberta a bateria ... A:ffirma o Sr. conde. de Bessbo
rough que a companhia não podera levantar capital sem ter 
uma ,decisão. 

«Quer seja o futuro. da companhfa entregue <::m 
nossas mãos por mais tempo, ou sómente pelo tempa 
que nos resta pelo contracto, será sempre o nosso con-

, stante esforço vêr que as necessidades do publico se .. 
jas attendidas com a maior boa vontade, dentro •los 
limites do possivel. A electrificação da estrada (che
gou o ponto !) é uma das grandes bemfeitorias que .iá 
se tornou uma necessidade· q_uas·i irr&pe1·ativa (veja bem 
o Senado) : Não ha nada que o faria com maior pra1.cr 
do que comp'letar a obra, tão meritoriamente começaria 
pela iniciativa. da Companhia Páulista, mas, infeliz:
mcnce, até que a .nossa posição se,ia definitivamente de
cidida, não estamos cm condições 'para agir. EsLou 
perfeitamente convencido de que a sabia decisão do Go
verno Federal ser(t · em concordancia com os desejos de 

' um povo educadc e progressista e para .. o bem-estar rlo 
Estado. do S.· Paulo e dos seus hal:Jitantes., 
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Eu deixo S. Paulo huje, ú ilOiLc, com muitas sau
dades (agradecemos us saudades do Sr. conde de Bc~
sbol·oug·h), muHo grato por todas as umabiliclacles qne 
aqui recebi, e com lllmu alegre antecipa(.\ão de poder 
vo!Lar o mais breve possivel. · 

E até a minha volta, um dos. meus collegas de 
dil'ectoria visitarú o- Bl'asil, provavelmente dentre sei;; 
mezcs, com o mesnw f'im mn 'Vista. 

Nas nossas relações com o publico deste grande 
BsLaclo, estou ce1·to que posso contar com o apoio ela 
illustre e acleantada imprensa paulista,. para evitar a 
possibilidade 'de qualquer mal . entendido, que pode ap· 
parecer de repente, mesmo entre os melhor"!s o mais 
velhos amigos.» 

Càmo disse. Sr. :Prcsidcn Lc. 'esLú desmascamda a baleria: 
Não. hu mais .j Ilusões. c o que ·se sabe, o que .se affirma ·no· 
EsLaclo ele S. Paulo é que este conde ele Bessborough leva ú. 
directoria de Londres--a certeza ele que o Governo capitulará 
o durú (L empl.'eza uma nova proroga'<ão de 30 annos .. · 

Quanto ú mim, não. posso -acreditar que' o dig·no, que o 
lwmado- Sr. Presidente da H.epublica tivesse dado ú >mininm 
esperança do conceder ú S. Paulo Railway uma nova proro
g-açüo ele prazo. assim como não posso ·conceber que. o digno. 
qüe o hoi1radi:í. Presidente do Estadd ele S. Paulo, Sr. Dr., 
Washington Luis, tivesse dado ao conde dP- Bessborough a mi
níma esperanca. de· capitulação cleante da imposição ela dire
etoria ela estráda, de obter a concessão dos '30 annos, sob pena 
de não electrificar a linha. creando-nos uma nova crise arti
:l'icial ele transportes. quando ella é a propria a assignalar que 
a situação ü quasi imperativa, é.-.,:igindo que. se iniciem desde 
;jn us estudos para a execução desses melhoramentos .. · · . 

Si a directoria da est:rada, pelo seu presidente, l'econhdcc 
eoriio imperativa, como é que v_em c!eclarar que não· a fará 
si pOl'Ventura não conseg~tir uma prorogaç~o ele prazo '? · 

B assevera, S1·. Presidente, com o ma10r desplante, que 
a S. Jlaulo R.ailway não conseguirá 9 capital. necessario para 
osso melhoramento. si não obtiver do Governo uína nova. 
prorogação de pra~o de .30 · annos para exploração de suas 
linhas. ·· · · · . · 

1\fas, Sr. Presidente, a S. Paulo Huilway tem um fundo 
dll reserva que não é pequeno, tem um credito extraordinar.io 
em Londres. Si, porventura o prazo ele quatro annos for in...; 
sn:f:ficiente para a explora~:ão das suas linllas de modo· a re
munerar o capital gasto na clectrificacão, -não poderá ella 
orHrat· cm accôrclo c;om .o Gove_rno; fazendo uma contabiliclaclü 
c"L. parle, no sentido de gara.ntir esse serviço? · 

. ' . . .~·~.· 

O l'::in. P,\ULu DI': FIW?>TJN_- l\'Iuitó_:'bênt. 
o :::iii. Ar.Fni~!JO J~J..LIS -. Pallo ctc~ina1 .. de do ui rmgeuhci.,; 

tos, de dous ].H'Oie:;snrcs nnnncnf.es ·de ~noesu ·. engenharia. ·c; 
r_•.ruquanlo esLr:\ia mctLcndo mão. en1. sC:{~ra a.lllcia. · não· hesito 
l!lll. ·affit•Jimr que os clis~inctos rc•.ngenlJeiros Srs. :brs . .Paulo de 
.1:ronl.in e Sampaio\_Gorrêa eo~fil'mar.ão r~&la cleelara~:ão qLlc cu 
:r a(~o. tle r.J ue o Governo poderu pcr:fettame.nte entrar cm accOr
do com a S .. Paulo Railway ;no senLid~ de garantir, por mr~io ele 
um. a:: COl!,La separada, u capital que .fôlr necessa{'io para a clc
ctri1J~aoao ele estrada, de modo que, na éP.oca da determinação 
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;ln eonii'[l('.l.,;, possa wri ficar·Sil o l'~!~;g;al'l d~ uHÜ'~ldH, ':'cn~~.~~~;; 
dn e11111. O ·dÍ~iHJ~i( Í\'IJ eial'!l 1.~ .let'lllitlU!lln .~[o J;ICSJ,UO ~?,. .. '

1
• ;l~ 

~l'l~l'I!-HI\ IdU. l'filrL llll pof'latH:ltL do VUllll' ÜU CU[JÜ.tl ClllPL CoUC O 

cluct.rificuç:ãu ela linha ... 

O Sn. PAULO nm J!'n.oN'l'IN - Muitn bem. 

O Sn. ALFREi)o lijr.LIS ..,.... ... se houver boa vontade da 
parte da. cli.rer·.:t.m·i::t ela S .. Paulo Railway . 
. · · Sr. Presidente, -não póde haver desaccordo algum, nem: 
r:u:0rs nom motivos, nem justificativa para se privar a estra
d:J desse mel•horamcnto. correndo-se aM {) risco de uma nova 
c !.'lsc c1c. transportes. · · 

. 

O Sll.' SAl\rP~\Io CortRIÊA- Tanto mais quanto, permiLta
me V.: Bx. o aparte, é a S. Paulo Railway, a estrada que 
cmrípra carvão por prceo superior ao das demais estradas bra
:,ilciras. crescendo assii1J a sua clespeza sem justificativa ·sa-
tisfactória. . · · · · 

O Sn. ALPREDo Er ... r.rs ··•'- Vê, V. Ex., Sr. Presidente, que 
a minha nrg-·umentacão. 'é clara, quando solicito, não .. s6 .a 
aUenção do governo do meu Estado, mas tambem a v1g11la.ncta 
do Governo Federal, âfim ele impedir ser esse novo plano da. . 
C(lnwanhia para conseguir a prorogação. 

· A mim não me apavora uma nova prorogação de prazo .. ·t 
. O SR. PAuLo DE FRONTIN ~ Desde que possa haver a en-

r..ampação. · · · 

· O St:t. Ar.FRJWO ELLIS - .... porque entendo que o Go
VCL'110 Feclel'al póde enc1ampar a estrada e fazer deuois um novo 
eonLracto com a mesma cm preza, mediante. outras condições 

· o'Jue a :l:avorcçam mais. o attenuem-lhe os· encarg·os ... 
. . ' 

·· ···O SR. PAur~o DE Ii'RONTIN- Ou. ·m.'lsmo prorogando, man_. 
tido o direito ele encampação. 

· · O. ~R .. ALFREDo ELLrs ·- .... ou adoptando o alyitre Iem..., 
brado pelt> nobre Senador pelo D.istricto Federal. . . 

· · ·O Governo .1:!-..ederal, . póde encaro pa-r· tambem a linha, fir
mando um novo contracto com a Inglcza, restabelecendo ou 
::cnovando ~ clausula ·CIUe em 1$90, ·foi extincta sobre a divisão 
ele .lucros .. quando houvesse um· excesso de renda SUDerior a: s %,do capital. i. / • , 

O sn: SAM:PAIO· ConH:f:A _..., Por isso ·mesmo que o carvão 
~::-cava mais caro. ·· · ·. · 

. ' 
. .o Sn. .ALPnED~ Er~Lrs :_ Sr. Presidente, a Estrada Ingleza 

ex:IgTu · pm·a a stta.' construcção uma garãntia de juros equi-
. •valcnLe a 7 %-: E'ssa ga:r;antia i'oi dada.· repartidamente: . 5 % 

peio · Govemo irnper:ial e 2 % pelo Go~erno· provincial.. Com 
ess~ garantia a S. Paulo H.ailway levantou o caJ;lital neces-
sal'Jo :1 construcção .de suàs linbas. . · . · · 
· ·· ~m 1890, _porém, ;a. S. P'aulo Railv\ray propoz ao G:overno 

l•'ederal a renuncia. dessa. garantia. Essa .renuncia. importava 
· em gra\"e prejuízo para os cofres federaes e estaduaes porque 

o' contracto estabelecia· a clausula da ga.rintia inas estabelecia 
a divisão ·de lucros; is Lo é, a .companpJa c:ra .o.brigacla a diviqil~ 

'S·:·-'-YoL VI. 17 

... 
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u:; ltll:I'OS enm u Uu\·ernu Fcdet'al e m·ovineiul 'doseie que :1 
l'emla i'os:o;e :;upel'iol' a t-l 'í'o,. ' 

l''o i ,iu~Lumontu com .. esse cxccssc• que a Uuião Le,·e o 
liii.Jl'u SllfJOI'JOl' a 200 ou 3UO mil Jibr·us I:J o 'l'hcsoru·o du .l!.:s
l.ado do 8. Paulo wna renda equivalente c Pl'ODOl'uiouul uus 
:! % de garantia elo juros. . • . 

)I:Ius, .. sr. Pre~i~lcntc,. dcsistill\10 t!o OSL!'Uda uc:,:;n. g"UI'Ulll.iu 
d_e 1 %, l1eou habt!JI.adu. t~ cobJ·u.r mms de 8 'Yo, que u JJJ'iwi
tJ vn euu l.i'twLu lhe gamnt1a. O Governo Federal i'iouu :-;en1 
essa renda que, aliás,. era importante. O 'l'llcsouru e~tndual 
l::unbullt l'icnlt privado. dessa não .péqueuu quantia que lhe en
tl'ava. annual!nenLe, pu r· essa divisão c~os lucros. !\l.as dou ti 
cumpunhia umu cousa que valia mais que tüdo isso: libertou-a 
da Jiscalização, que· clla Lem burlado, auferindo lucros supe
l'iorcs aos que lhe daria direito o contracto se p·orvenLura, 
:fol;su rnaiil parca, mais sobria nas· súas desp~zas c tivesse o 
intuito da reducção das taxas. .·· -. 

Mas a verdade é esta: nenhuma empreza. neste· paiz, ui'il 
virLuclc de excesso de rondh, reduziu taxas: Todos nús sabe
mos. qüe as emprezas ferroviarias, assim como as de .. nave
gação, teem os seus dividendos limitados a 12 o/o, mas. não 
h a exemplo de uma só reducçãu de taxa. em virtude de ex-

, cesso de renda. -
1E 'percebe-se isto.. porquanto o . ca.pital rn:aneJt~.dp por ' 

· companhias particulares é melhor remunerado do que o· das 
emprezas dirigidas pelo Governo. Aqui mesmo, temos, actual
mente, um exemplo claro e evidente, comparando o nosso in
feliz J_,loycl com as companhias particulares de navegação. A 
Companhia Lage. tem dadó lucros remuneradores á ·directoria, 
aos donos ela cm preza, e as ouLras, emprezas de . navegação 
tambem teem dado lucros, dizem até que fa.brulosos. A' me
dida que as cmprezas particulares auferem vantagens. colos
sues e f::mtasticas, o Lloyd, dirigido. pelo Governo, afunda-se 
em de('icits cada vez maio.res. • . 

O capital varticular é ma i:: exigente e é por es:m. tazão 
que entendo que o iE:stado de ::5 •. Paulo não póde absoluLa
menLe prescindir da encampação .de· duas grandes cmprozas 
para garanl;ü· o futuro da-nossa riqueza:. a.S. Paul"o Railway 
e as Docas de Santos, mesmo com· os seus capitaes, diluidos. 
aguados. Mesmo . assim, é ele toda conveniencia, de toda ne

,cessidade, é de urgencia a· encampação dessas. duas compa-
nhias. . 

S. Paulo não será S. Paulo, .emquanto não tiver nt> seu 
bolso a chave da porta da ·rua. · · ' . ·· 

A encampação de uma e de outra impõe-se. . • . 
O Governo Federal não poderá deixar. d, o fa1.er. ceden

do ao Estado · as · mesmas emprezas, para que este . p·aguc os 
juros elas apolices que ·.fore.m emiltid~s p~ra a. arreqacla(;ão e 
posse das duas emprezas. Ambas estao Jrgadas ao futuro cll) · 
S. Paul o c, , comquanto· tenham· eonc"orrido" - sou o prü11cirr.• 
a. reconhecer .- em grande •escala, pará o .. progresso _do E§- · 
tudo, como disse, o capital particular é mais .exigente e nao .. 

· serít absolutamente com solicitações do Governo qlle as taxas 
serão reduzidas. Em relação á. Ingleza, :ha. o r.ecu.rso de ser 
emprcguclo o trecho da e9trada V·elha, .·na' Serra, 'pa.ra au

. '"'montar o. seu trafego, conforme ainda ·lia;" .. pouco lembrou. t\ 
nobre Senarlbr pelo . Districto. Federal, Sr ... Paulo de Front,m. 
Augmentar-sc-ha a capacidade acLual de 2 milhões de tone-... 

~··; 
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la~las. Mas, su .a cli r·ecl.oriu da J<~stmda não quizcr qtrc run
ocroJteln os anl;rgus plano:::, ou cntcnclo que aincla lm ttnt t·e
Clll'sn, q11e t\ n pt·olnngumento da Sot'ocabana a San!.ns. lij~sa 
estrada. con:w sabemos, por·l,ence hoje no Estado do S. J>anlr1 
c .u Esluclu dcvet•tt responder an bl'U[f ing-lcz, otnpr·o.l!tlnLlu 
meios o recm·sris para prolougar a Sorocabanu até SunLus. 

O Sn. P.mLo DE F·ro:N'l'tN - Muito bem. 

O Sn. ALPlllmo ELLrs - E' o meio. é o recurs1) par·a nfi,, 
ohri;;at· o Estudo ele S. J.laulo a scrrúr ele baixo, ficando u 

... directoria da c~l.l'ada inglczn serrando de cima. 
De 1'ürma que, lendo o trecho da ·interview, cnncndida. 

pelp Iord Bcssboug·l1 :i imp'rensa. venho chamar a aLtençi'io do 
Governo Federal. para demonstrar que a btateria cstú aber'l.a 
c sô um cego não verá o intuito e o plano de nos ohr·igut· a 
accciLttt' a solução de um problema de modo a contrat'iar.· 
jn.tercsscs ligados. não só ao futuro de S. Paulo, mas ao fu
turo elo Brasil inteiro .. (11llt'l.to bern; muito bem.) 

O Sr. João Thomé - Sr. PrBsidentc, pedi a palavra pura 
communicar a V. Ex. que u commissão nomeada para apre
sentar ao Dr. Urbano Santos os cumprimento~ de boas vindas 
do Senado,· desempenhou-se d-essa incumbenci::t, recebendo de 
S. Ex. calorosos agradecimentos por essa pr·ova ele estima que 
lh-e tributou o· Senado. 

O Sr. Presidente - A Mesa fica inteirada . 

. O Sr. Irineu Machado - Sr. Prc·sidentc, achando-se Ilcsia 
capital o bravo general Mangin. cm missão elo governo franccz, 
requeiro a V .. Ex. que consulte á Casa c; obre si concorda em 
n0mcar uma commissão de cinco mcmbro.s para levar ao illus
tre representante da nação. :rranccza c do seu g·lorioso general 
as homenagens do Senado brasileiro tt França e ao hcroico 
cxerciio franc-ez · .. · 

· ':I:'ercmos :r.s·s'ím affirmaclo a nos.sa admiraç5.o pela coragem 
indomHa c pela energia. sem par do soldado francez, as nossas 
sympathias pela gloriosa nação latina ele onde tem irradiado a 
luz c a liberdade para todos os povos, -e cuJo peregrino gcnio 
h:lmoldado a mentalidade e as insLit.ui~~ões de todas as nações 
irmãs e, ao mesmo tempo, affirmando a nos.sa solidat'iedade 
desde o· passado até o.s chas de ho.ie com a cerLcza de que 'Cssa 
amizade ha ele perdurar para sempre com ;~, invicta e heroic<t 
Fran~a.. . · · · · 
~ ·Com ella partilhamos, nos dias de Judo para a civilisação, 
dos mesmos riscos, companheiros de armas gue. fomo.s; com 
ella partilharemos elas suas alegrias. dos "'CUS JHbllos, dos seus 
triu'mphos e elas suas glorias. nos dias ela sua prosperidade c 
da. sua grandeza. (Muuo· bem; muito bem.) 

O Sr. P1·esidente -- O Senado ouviu o requerimento que 
acabou de apresentar o Senador p~lo DistricLo F-ederal. 

Os Srs. que o approvam ·queiram ; evantar-se. (Pansa) 
Foi approvado. 
·Nomeio para cumprimentar o general 1\íangin, em, com

missão, os Srs. Irineu Machado, Laura Müller, Alvaro db Car.
.. :valho, Carlos Cavalcanti e .Francisco Sá. 

. ' 
\ 
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UJ tlJBM DO DIA 

~01\'lE;\I]ÂO DB l>ltOl''B8801lBS Pill.MAHJOS 

DiSllll::iSflo uniou elo 'Vrilo elo Pr·of·ciLo.Jl: 45, do 1921,, 
::;ultH{ão do Consellto l\lunicipal que U!ILol'lza :l nomouçr 
pt·o.l'csso.t·cs JH'Üntll'ios dos actuues elementares. 

O Sr. Irineu Machado ( *) - St'. P .t·osidente, di ver! 
do .jJtU'ellCl' do nosso hom·aclo colleg·a, o eminenlc .Ser 
pülo Anmzona::;. pediria ao Senado e a S. Ex. que mr 
·ü:rassem o uso., ela prdaYra para oppor á replica dada pel 
nho.t· Lopes .Gonç1alvos ao eminente Senaâor ·Sr. Paul 
F1·onUn,, algumas eonsidq·ar:õr.s que me parecem refutar 
rJmil', de m:odo. clarissimo, a queslflo, ·deixando !JOl' · 
todas a::; razões do eminente Relator. 

O SR. LoP.c:s GoçALVES - As razões são do parecel' 
s~:l'ip Lo unanimemente pela Commissão, e não do Rol: 

O SR. ImxElJ l\L~:.:a.JADO - Para S. Ex. é fóra ele clt 
que o prefeito pó4le v<í'Lar a resolução do Conselho. que 
em debate. · 

Sr. Pl'csidenle, e.t·ro frequente elo honrado Senador 
Amazonas -· que me releve s; E:X. a· phrase e aquellc v 
bulu - é o do dar ao véto do. prefeito do Districto Fer 
a mesma. inte!lig·encia e a. mesma extensão ,que se dt 
omvresLar ao vrJI.'o de que usa o Pl'esidente da Republic 
·clloi'e elo E;xecutivo Federal, quando diverge Lias propos 
:;ubmeLLiclas ao seu e~~ame. · . 

Emqmmto o véto do Presidente ·cta Republica é ar-. 
é illimitaclo, por que lhe cabe a facudacle · de negar· sar' 
a todas as proposições que sejam_ contrarias ao interesse 
c.ional, a mesma cousa não · occorre, a mesma cousa nã· 
clú. no caso do vélo "do prefeito .do Districto Federal .. 

Como a Casa sabe, o véto do prefeito, nomeado pelo 
d:er. Executivo :F'ccleral, . é· uma 'intervenção, é· uma limit 
ao principio da autonomia, que é basico no · regimen . e 
tambcrn ú garantido cm relação r,c Districto com certa' 

• miLações, apenas com certas· resLricções .. Além disso, c 
a Casa Lambem sabe, o Presidente da antiga Camara·Mm 
pal tinha funcções executivas. A sua investidura era ' 
vezes cleetivas. Como mémbt•o · ela · municipalidade. o an 
presidcniP da llluslL'iss.in.nt Ca.I'nara Municipal, qLÍé cr.a. 
v~rcaclor, .Linha a sua investidum no vo'to popular; ·como ~ 
Slclento. Lmha a sua funccão c!ec'orrente do mandato elec 
c do vóLo elos mcmbi•os dá Assembléa· Municipal,· de que f 
parLe. · 

A. ltcpuJ)lica, que vinha para reinodclar os nossos 
.. Lume::; o a!:l nossa:. lei;;, !W sentido ·de ôpcrar na nossa Ie 
mção toda. a or·rJcm rle prot;resso c ele 'mehoramcntos, não 
di<~., em assumpto dessa nature~a ,inyoluir, indo: ·tão lc 
para tráz, como prelenclem SS. ElDx: .~, os. membros da c, 
·missão do ConsULuição, quando ·hoje dão1;:~o ~vélO do pref 
do Disl!:·iclo TI'cclcral a amplitude e. a ·exte'nsão que lhe (• 
rem emprestar. · . ' .. _ ' · 

· Sendo,. pois, uma intervenção do ·:Poder· Executivo 
dera! ,......, pois o prefeito é de sua nomeação; .e não uma at 
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ridacle electiva, - nos negocias elo Município, c sendo ao 
rúrsmn L<:t npo urna im i l.ru.:fin. "lll fac o do twsso passado, daR 
nossas. lraclicl;õcs, da leg;islaçfio elo Distl'icto Federal. clm•o 
é que dalli decon·em os limites traçados ao v dto do prcfci l.o 
do l.Vlnnic.ipio, que 1!, de facto, uma intcrvcncfio federal. cm 
assump Lo peculiar ao Município. , · · 

· Quando se deu ao prefeito a faculdade de vétar as ro
soluções do Conselho Municipal, a lei a restring·iu aos seg·uin
tcs casos: quando a resoluçrro elo Conselho for contral'-ia á 
uma lei federal; quando for· contraria a . leis de outros Es
tados; quando :for contraria á Constituição Federal ,c quando 
for contraria aos interesses do Districl:o. Vê-se que desde 
logo não se deu ao prefeito o direito ele veLar, quando a re
solução fosse contraria ús leis municipaes. Apenas se deu a 
::I'aculclqclc .de votar quando~ elln. i'o~se eontral'ia ú 1C.onstHui
ção Federal. á lei federal e á lei dos out,ros Estados. 

Ficou, pois, o . v é to adstricLo, nesse assumpto, aos casos cm 
vez que cite l.ivcsse de· modificar. dispensar, revogar as leis 
Licado ou subordinado, conforme diz a lei, ás leis e rc:;-ula-
mentos municipaes. · · 

Assim. o véto elo prefeito não póde ser exercido quando 
se tratar da allegação de que a resolução ou a proposição do 
legislativo münic.ipal contraria ús leis do 'município. 
. Si se pudesse dar essa. amplitude, a situação reduzir-se
hia a isto: o Conselho Municipal não po-deria legislat' .' Cada 

· •.-ez que ello tviesse de modificar, .dispensar, revogar as leis 
anteriores, sendo essa proposição contraria ás .leis mnnici
paes, a sua acção estacaria . 

. Ora, como a autonomia não ia tão longe que se impedis
se o Conselho Municipal elo alterar a legislação vigente, por
que, de outro t'noclo, isso importaria em. cassar-lhe as· facul
dades legislativas, o poder de legislar, o que se deu ao .Pre- · 
feito :foi o véto-. quando se tratasse de um· acto administra
tivo suborclinadó ás leis e regul::wientos nmnicipaes. 
. Ora, acto administrativo r; · acto legislativo são duas 
cousas completamente· distinc:cas•. Todas ws allegações ido 
honrado Relator se recluzer.t a isto : a IJ.ei actual<contraria 
a c Los legislativos anL-er10rr.s; actos administrativos, não. 

O que é acto adniinistrativo subordinado a normas ou 
regulamentos ? 

O Sn~ LoPES GoNÇALVEs ;..._ v. Ex. sabe que tenho por 
habito não dar apartes, ma~ si V: Ex. me permittisse ... 

O Sn. IrtTNEU l\'l'ACHADO - Com toda a liberdade. 

O StL LoPES GoNÇALvEs. - O ·Relator não diz que se 
r0fero a. actos . anLerionnento praf;i.cados pelo prefeito, mas 
a actos aclm inis.Lrnth os que obedecem a normas estntuidas 
cm leis C\ reg·ulamentos · gcracs o qu0 q11er dizer que essa 
clisposir;ãn c\ exactamente pura. evitar. a1;1 leis singnlarcs ou 
leis de :favor pesson.l que voem ele alguma fórma 'revogar 
principias eslallelcc~dos em lrii; c regulamentos gernes, isto 
11. atLincnLcs a todn :ftmccinnalismn, OlL por ouf.ra. a l:nda a 
classe soei ai. K cousa rn n i to differenl.e. · ,. . 

· · O Sn, TlllNEtJ M,\CHAOO - Omri ·claramente o aparte. cio 
V. Ex. 



' l•' '· 

\ 

262 ANNAI~S DO SENADO 

Sr. Presidente, toda a nrgmnenLação do honrado Sena
dor se condensa nesse toqur. Vot1 ler. o topico do sen dis
curso, profm•ido na ulLima sessão: (L-endo} 

«Ora, elevo dizer que esta· classe de professores ; 
elemenLure.s est,â se ex~ing·uindo pouco· tt1 pouco :no 
Districto Federal em consequencia da medida . estabe
lecida no art. 168 elo decreto de 2 de setembro de 
1. 911, n. 98L que é lei geral elo ensino, estabelecendo 
que as escolas elementares, i'L proporção que forem 
vag·ando, aposentados ou fallecidos os ·respectivos ti
tula~·cs, logo após . seJam convertidas sem escolas pri
marws. 

I:Ia, por consequ encia. regras a respeito do ;lS
sumpto, c si uma resolução dessa natureza manda, de 
um modo· g·eral, converter todas as professoras elemen
tares em primar.ias, desobedecendo assim ·. á regra elo 
decreto n. L 730, de 5 de janeiro ele 1Q1G, que S. Ex. 
invocou. é ou não· contraria aos interesses do Distri
cto Fcderttl ? 

O Sr.. PAuLo DE. FnoNTIN - Não; absolutamente.· 
O Sr.~ J,rJPES Go,NÇALVES - Certamente que si.m. 

porque atten_ta c~ntr~ as normas adminis~rativas, por.:. 
qlJ.e o Prcfmto su pode p~omoycr as professoras ele
mentares a professoras pr1mar1as; quando tenham ... » 

Ora. é G. Ex. mesmo quem Iwln qÚe Lndo se reduz it clis
pensar ·condi(!Õcs qur n lei vige-nte tem institui do .. para CJUC 
r.··qssam ser peovidos do carg·o de professores primarias. ~s 

·· prn.l'e>;soras elementares. · . . 
..I'J'rata-sc, pois. de uma medida que vem alterar as ante

riores, is to é, as CIU c res·u I nvam as condições ele promoção ... 

. O Sn. PAULO DE FnoNTIN - Que jú tinham sido afteradas 
an t:criormente. \ 

O Sn~ ImNEU MACHADO -. • •• que .iá tinham sido al!.('ra.
dns pela modi:l.'iea~{Lo feita {t lei ele 1\HL 

O Sn. PAULo nH FnoNTIN - Perfeitamente. 
O Sn. IniNI!:U l\L'\CH.1DO - Ora, si a lei de i!HG, pod.ia 

modificar a ·de 1üH. si. o· Conselho Municipal ten1 podr~ros 
r.ara regular as concli(!Ões elo nccesso, claro ·r~ que só se· a!Le.:. 
ranclo as eondições legues para o provimento dos cargos por 

·normas aclmin:istrativns, subordinando as leis, só. assim se 
poderú., forçando a mão, aclmittir que :na hypothese ha da 
violação ela lei organica, que o Prefeitq 7P'6cle vetar; fundado 
no direito que lhe occorre de negar n. sua sancçãô ás leis con- · 
~rarias aos interesses do DisLricl;o FederaL ~. . 

Mostrei que o véto não é· ariiplo mas restric:Lo. limitado ao 
Distr.icto Federal. que, 11ara que ollc póssa.,~•ser ·exercido no 
caso de lois municip·aes r\ ncccssario que seja.:Jundado no :racl.o 
:!n hn.vrr n lei rrHeradh normas adminisl:rativns .iú em YÍf!'Ol'. 
i.~l.n r_!. nfJcctando clircil;os aclqniriclos em mal.eria eonLr:wLLml,. 
Pm virl.udc da snbol'dinnçiio em que se cncàn~rnv::un essas nor-
mas adminislrnLivas ás leis i:tnlcriores. · · .. 

"•· ' 

' .. ~ 
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Qur.r isto dizer; que quando ~n Ll'ala de norma& adminis
trativas vra ti_cadus cnt exeeuçüo das leis,. isto . é, quando os 
actos que, nssnu silo praLicuclos voem allernt· rclueúes de facto 

I - t' . " ' re rt(:oes ·va r11nonw,es, produz-se uma Jusüo ao clit•eito indivi-
ciLwl un JlULrimonial . 

. O dilernma, pois, reduz-se a isto: ou S. Ex. confunde as 
normas aclminisLraLivas com as legisla livns e nesse caso à 
vélo do Pr.efeito elo DisLrieLo :J?cclerul é Lüo' amplo como o 
t·,ft_u elo Presüleute da. Hepliblicn opposLo aos projectos lcgis
laLI ,·os. ou norma lcgjslal.iva é cousa diversa ela aclrninislra
liva, acto n.dmiflistralivo é eousn clifi'crcnto ele aclo legislativo 
l~. ncsLc caso, o Conselho pcídn alterar as luis que regulam as 
eC!ndiçõps ele P.t·ovimenlo para o neccs::~o dos carg:os publicas, 
nao lendo poe ISSo procedcneia 1.1 p-arecer do 'honrado Sctmclor. 

Que o Conselho pódc aller·ar· as condir\úes neccssarias ao 
IH'OVimcnto (['Os r_:argos; CJUC cite, Conselho:' e que decla~a 
quncs são as normas neccssàrias, é fora de duvida. 

Ji'oi, pois, nccessar:io clr!slocat• a hypotliesc de um para·
f_rrapho da lc i. para outro. is lo é, eonsiclcear que, no caso, não 
se i.t'ata de. normas que regulam o· accr!sso para o provimento 
de cargos publicas, caso cm que o conselho· Lem a faculdade 
ampla de votar. ele deliberar. para o caso ele normas aclminis
t.r:llivas, ele acLos administrativos: foi preciso ·forçar a mão c 
cslabcleccr como base ·,ela arg·umcnLação o postulado :falso de 
que se trata no caso dfl um neto admin'ist.râtivo irrevogavcl. 
para se acrmiUil'' que o 1•r:to era r;.roccclcnLc. · · 

Penso. Sr .. Prcsidrntc'. n r0~olução elo Gonsclho Municipal 
de i'!'l2J. rj um acLo lcgislaUvo que cabe. ú su::t a!(;adn. lcgis
lat.iva·, exactamente eom as duas anteriores: a de HJ:t.4 c a de 
1.9fG. elas (ÍUaPs esta. a ·de. :192'1. r\ apenas moclifietrLiva . 

. Entendo, pois, r'tuc ·o Conselho :Municipal l.em podere::~. 
tem a :f'acu:Iclacle de alterar as leis que ngulam os acccssos dos 
ê.argos publieos, o seu provimento.· 

Assim o SPnado Iom ele! ibcraclo sempre em dive1·sos 
casos, ele um elos quaes mesmo cu Ju i Rc!ato1', o · fJUC dizia 
respeito Ú. OJ'ganiznc,:,ÜO do funecionali:"l110 C do operariacln 
mnnieipal. Pr'llsando, pois. · q110 ;;o trata ele uma fLmccãn pri
vnl.iva dn Consellln. r. nfin ck :wl,o adminisLrnt.ivo. isto ,:, rprr_~ 
:-:e l.ral.a rín 11rnn rcsnlLwfio_mndifil'.:\Livn de outra anl.crinr·. 
nftiJ hasení:lo Jll) (,aso nnnlmma norma, . nenhum. neto arlminis
tral.i\•n sulwnl inncliJ :í.lcL nfin sn t.r:ütinclo:. pois. de violncão do 
h eLo I f'g-islati~·Q in tr:.;Tb. i r.Tovo;:;-avcL pois ps:::a é a lim i Lnr:ãn 
{ln. lei l)r::ranien. as :faeulclaclc5l Jeg:islntivas do Conselho 1\Inni
·eipaL vot.ó-ennLT'a .o IH1rcecr do honrado rtnlntor r.m no.mr; c]o~ 
princípios do clirqito constH,ueinnnl. cm nornc {]qs prmcrpros 
nclministr:üivos. r.m nomo ,dn. autonomia· do DisLrJClo Feclnral. 
principio~ esLrs· qun dcvrm ruma!.' o voto elo Senado cm 
ma.tcria de tanta. in1portaneia. (Mu.·ito bem.: mwi.to bem.) 

,• ' ' 
· O Sr .. Lopes GonÇalves-- Sr. PrrisiclcnL,e. vcn1Jo. :i Lribn.na 

pm•n. :fazer· algtm1as eons,iclerar;:õe:o; sobre o r.lJscurso pronnnCJa
dn pc!o · h0m·nrlo Senar.lo,r pel·o Dis!.ricto ,Ferleral. 

Antes de Inflo; devo. ucccnl.nar --c S.·Ex. sabe-o mr•ll)<"il' 
rln qrw r~tl - qtlP n m1Lnnomin rln DL<:I,r·ic!.n .F~rlm·nln~n ~·r;;11l1~ 
l'v)nwnf,f' nn CnnsPlJJO Mrrnir·ip::tl. A aulnnornm dn Dr;;Lr·reln o 
rlr:>l'cn·flida. niio ,..,., prlh · Cnnsclhn l\'fnnicip[tl. ·como pela nulo. 
riduclc" elo Prci'ciLo, que é a anLoridude executiva, 
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~~o havend? l~oclcr Jucliciario, Municipal, c estando os 
mum~IP~R elo Distrwto sujc_H.os._ao Poder .:rudicia!·fo local,· 

. cons~It~nclo pclC! Go_ver1:1.0 filO: U~1wo, m~1l:!- vez que nuo se devo 
admJttJr orgamz.açao .. JUdiCJarm .mumc1pal, pondo de parte 
o~ ta cJrcum~tancHt, é :!6ra de d1;1v~da que a gestão do Distl'icto 
n:.~.o póde cle1xar. ele ter, nem cx1stJr sem os outros clous or!:'fí.o::; 
po1'ilJ cos: o legislativo e o executivo. · 

Conseguint,~mente,. S .. Ex. 'la~or·a . em equivoco suppon(!o 
que a autonomia do .Dist.rwt.o reside simplesmente na autorl
daclc elo Conselho Municipal. O Preféito tambem é autoridade 
municipal.· E' verdade que, pelo nosso regimen, é nomeado· 
pelo Presidente c)::~, RePt;t,bli~a. mas é o orgão executivo e, por ... 
l.an Lo, a autonomia do D1strwto se. acha representada nà. pessoa 
do Conselho Municipal .e na pessoa elo Prefeito. . , 
. No caso veTtenle, nem siquer se trata de promooão. · A' 
propria resolução elo Conselho Municipal emprega ,estafl ex
pressões•: «Fica o Prefeito autorizado a nomear .professores 
primarias as· actuaes professoras e professores_ elementares· 
que .tenharn mais ele 10 annos de serviço nes'te cargo s1em i.n.-
lerrupoão.» 1 · -

Ora, a funcção. tle nonwa1· é da autqridade administrativa . 
. E' principio geral da competencia do. Poder Exécutivo. E' o 
que está estabelecido no ar I;; 48, n. 5, da Constitui cão e· qtie 
fQi adoptado pelo art. 27. § G0 da.Consolidacfi9·n .. 5.1.60, 
de 1904; . · ·· . . . 

' O· Conselho Municipal s6 ~tem compefencia para nomcal' ·. 
:l'imccionarios da sua Secre.!aria. . 

Mas, pondo ele pado a impropriedade. dessa expressão. que 
si fosse acceita ao pé da lettra, como se · ac11a, viria deter-: 
minar uma inversão de· attribuições, 'admittindo; m'esmo, que 
se trata de promocões, o que regula o. assumpto é o . arL .· 12. 
letf.rà c, do decreto n. 1.730, de 5 de. maio de 1916, e qué vou 
ler ao Senado. Argumento com as. le.is niunicirpaesi não façQ 
divagacões, não me occüpo e nem me devo occupar de assum- · 
ptos de lana caJn•ina. , · 

(Lê): 

«ArL. f2, lettra c) ·A considerar professoras primarias dr~ 
lei.Lras, nos respecUvos distric.tos·. a.s aetuaes professoras .ele
mentares que l.enha~n dado 'provas ele ap.tidão p~cla_gogicf!.. em 
eu,ia escola a. matncul~ annual ele alumnos se.]a. superiOr a 
·li.JO. e bem assi111 que tenham apresentado alumnos 11ara o 
e:rra!nc-de curso n1édio.» · ~_.... . . ; ·, . ~ · 

A cons'ideràr. professoras primarias, :diz a lei.· E' tul]n.·. 
rlisposiçã.o que se p6de entender no sentido ele uma promocao 
.facu ltaf;iva-. ·. . _ .. · • · - · · · · . ·. . ·.. . . · 

Esta disposição do decreto n. 1 .. 730, de 5 de ,janeit·o ele 
. ! 91G está de inteiro accârd() com o arL 1.Lda lei .geral do m.l-:

s.ino. que é a ele n. 9·81:, de 2 de &etembi·o deA!J14. Mas :;tn
lcs de indicar ao Senatlo· o clispositi:vo ge:ml1:da lei do.ensmo,' · 
~levo observar que. o diSP!OSÍf(iv'o elo ,:çlecretô,· q1,10 ac'ah:)i · .. ele l cr, 
se acha interpretado p'elo decreto .:n:. · ;2. 3.?0; de 29 ele. outu
bro de 1.920, que pro,•idencia, ·1.ambem: sobre o provunento . > 
das escolas municipaes. ·, <. · . ·:' ; ·:_/ .. , . . . . 

Nestas condicões, a dis)Qosip,ã.nklo àrt_;.'. 1·2, -al·tnea.. c, elo, 
decreto n. · l. .730, de .5· de Janerro ;".de .1n6, é extensiva ás 
fJL'ofcr;sorns el emcnLarrcs ·.q.ue .l:cnham clado,;alumnos a ... exame, . 
:Qcilo meno.s, do 'curso ·médio;. até 1919. ·, { .·-... · 

! . 
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Vou ngorn mosLt'nr ao Senurlo que estas duas leis, a lei 
geral n. :1 .. 730·, sobre provimento elas escolas mun icipaes o. 
po.~tcrinr·mcnLe, ·a decreto de 29 de outubro de 1020, com :força 
intor.preLaf.iva. estão inteiramente baseadas no. pr.inciUJi,o do 
arL. 11 dn lei geral elo ensino, que diz: 

«0 curso primaria clividir-se-ha em tres classes: ele
mentar, média e complementar.» 

Estas professoras, Srs. Senadores, são professoras que 
Pão fizeram curso na Escola Normal. São, em geral, profes
sor-as ele curso particular, de escolas subvencionadas ou sub-

• siadns pelo Dis!.ricLo ou pela Pl'efeiLura, durante muito tempo, 
emqua.nlo o ensino não tinha a extensão que ·hoje tem, cm
quanto o .ensino não se achav-a provido como hoje, nos c.ut'·
sos primal'ios, com professoras diplomadas pela Escola Nor
mal. 

Estas professoras não são obrigadas· a leccionar n c1u.~o 
corn1Jlem.enlm·. A sua :!'uncção não vae além dos cursos ele-

. rnentar ·e méd-io . . Pois· bem, o decreto citado, n. 1. 730, de 5 
ele janeiro de· :l!J:l6 estabeleceu como já .demonstrei, certas 
coricli~ües para conversão dessas ;professoras em primarias.: 
c a lei interpretativa ele 29 ele outubro de 1920 não restring-iu 
ou limitou a exigencia á obrigação ou dever de apresentar:r.m 
ellns para exame alumnos da classe média, ou, por otür.a, do 
curso· médio. Ao contrario.. tornou extensivas as cliposiçücs 
elo art. .12, leLtra-c, daquolla provisão, de caracter gernl. ;ís 
·Professoras elementares que atd 1919 tivessem preenchid'J a 
formalidade do exame de alumrios elo referido .curso. 
· . Estas gscolas elementares s5.o hoje- em numero ele 15 o 

15, portanto. são as suas titulares. Pois bem, que fez a rc
Rolução ? Abandonando as normas administrativas estatuidas 

.em leis geracs, qual a lei do Ensino e 'a lei sobre provimento 
nas escolas municipaes que autoriza o Prefeito a, de uma. 
só. vez, em. globo, nomear .profes.,oras ;primarias t'odas estas 
pr·o:t'essoras. elementares. -

· · Além da inclebita invasão do Poaer Legislativo em run
cções · prival;i vas do .Poder Executivo, qual a de autorizar o 
Prefeito a no'Dear. quando o Prefeito tem as suas attribuições 
traçadas na :Lei Organica . para provimento dos funccionarios, 
em .geral, co·upctencia privativa e exclusiva delle, além desta 
iítvasão, dá-se a flagrante, express•a e -positiva violação de 
nórmas admtnistrativas estatuiclas em leis e regulamentOiS 
geraes. · . . . ' 

Ora. é o:\:actamente o ar~. 214' da •Gonsol:i:d~ção n. 5 .l:t.60 
de 8' de mat'I)O de · 1904 que estabelece o dever -do Prefeito 

· susp~nder · totias as ;-esoluções_ do 'Çons_e!ho M).lnicipaL sejam 
taxat1vas ou 1111peratrv.as ou determmatrvas, se,Jam meramente 

· ::mtorizativas. que offenderem aos interesses clp ·proprio Dis
tricto; talqualmenl.c se estabeleceu, em r~lação a9 . Presidente 
d~ .. RcmJblica; [1, faculcla:d~ de ve~~r as lers elo Consresso Na-
cronnl que forem contrarias aos '1!1teresses .cJ~ ~aç~o. . . 

· ·' Para que não ficasse em duv1da. ~ def!mçao ou a sJgn;l
fien(;iin do ip.lC devesse ser u. expressao. «:nteresses do Drs- · 
tl'ict0 , Fcd_cr·aJ» .. Q Jegislad~r feder:aL que frrmou ~ssa Con~o
lidnção. l'lre~Cl'fWe~l que sao conr;Jderadas_ contr~rms aos lD;-. 
l.er'r\::::<f'S. rln .J)Ts~rlCto ·Federal as ?'eso'lttr;oes, se_Jam determi
naLivn.s m1 .~iruplcsmenl:e autorizativns, ql'!e desobedecerem a · 
ri.órihas · aclminislrativ(IS estatuicla~ cm· lets e reguTamentos. 
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O ctuc sn teve cm vista, St·. Presidente foi evitar que 
o nnnsoJbo !\lunicithll votasse lois singulares, pessoaes que 
atLonlnssem con h· a princípios geraes estabelecidos em leis e 
reg·~, I amcn tos, a que se devem submetter todas as classes da 
soc!tNindo c l.oclos aquelles a. quem estas lois disserem res
pett.n . 

. 0r"a, si n lei sobro provimentos de esc.olas municiapes ~ 
a Ir 1 n; +. 730, elo que jú me occupei, de 5 de Janeiro de 19•16-
c n. lm Jni.tJt'Pt'<.~IJativa posterior, n. 2.3·30, de 29 de outubro 
do nnno pn~o;;:~clo, estabelecem condições para que sejam con·
si rlcl'ndas PJ'.Ilessoras tn•imarias as. professoras elementare.:l, 
si nssas leis est.abelecem regras para taes promoções, como 
ó que o Com:o-lho Municipal, que nüo as revogou, .que nã.:~ 
l'eYog·ou 0stes principios. vem baixar uma resolução de ca
raclnt· especial. singularissimo. autorizando o Prefeito a n,J
mNn·, do pan:!rtda, ele ·uma só -\·ez, de chõfre, professora~ pri-
marias 1.5 proi'essoras elementares ? . ·~ 

l\'fio será isso .nltenlar contra uma n'órma aclministrat.iva 
o>:f'ahclec.:ida 1)111 leis, .pergunto ao Senado ? ! 

Certo; que sim. . . 
Ou então,. ~ks. Senadores, o senso jurídico desapparcc~u. · 

por completo, do meu cerebro e já não sei lêr, .iá não se1 In
terpretar, jú não sei atinar onde este.ia a justiça, que nada 
mais 1:\ do que á coi1sagT'acão do direito, .iá não sei onde esteja 
o direi to, qn e nada mais· ó que a. expressão positiva da .lei,,· 
Então. Ludo isso jú esqueci ou nunca apr.endi. (Não apoiados.) 

Si 11ão pórlc haver .iustiça contra. o direito e si não péide· 
haYel' direHo que nf:ío se,ia regulado p'or leis .. que não se.ja 
regTilado por princü)ios .iuridicos, estabelecidos pela socie- .. 
ôadc. como condicões de sua prop1•ia- existcmcia, para· que tn
dos :fiquem su,jeitos a :normus o prcscripções geraes e não se 
estabeleçam exc~pções de caracter pessoal, 'de caracter pe_r:'lo
nalissirno, que, em absoluto, se tornam· odiosas em uma de
mom·acia ·como a. brasileil·a, que se tornam odiosas .deante do 
principJO estabelecido pela nossa Magna Carla, de que todos 
são .. iguacs perante a Jei. se existem estattttos sobre o pro-

. 'Vil11f"lit.o rios eargos de rn·ofeSSOI'C'l em escolas ll111llicipars. 
como aclmittir c tolerar a resolução vetada ?. ! 

O il1 uslre representante ·elo Districto Federal fali ou 1?X
rr.Trnnrlanl'ia e~ nomn sempre. architcclou uma tal ou qual at
titnrln uc minha pnrLo contm a. antonomia elo· Conselho 'Mu
nic:ipnl. 
· Renllnrr-)s, n. autonomia elo Consciho .Municipl esl:i defirridn. 
pela. propria Constituição: está circúmscripta ti .. ' autoridade 
.do Congeesso. Não é iclenticn. (1. dos demais municípios da Re
pnlllica, .. ([llC se' acha Clll'acterizada pelo preceito do art. 68 
da nossa lei. basica. estabelecendo que .nenhum Estado poder:í. 
. org·anizar-se sem assegurar. aos seus mnniÍ}ipios · a. mais ampla . 
autonomia. A 'autonomia do Districto FederaLnãci e::dste, nP.m .. · 
'(H5de cxisr.ir como a pretende .o· nobre représentante. . ~·'· 

Entretanto. como n.dmittir uma autonornia que vem revo .~ 
gar lois geram; 'por meio .de resolu.{lÕes ,dG favor .OU de car.ac~.1ll' 
pessoal ? . . : .. .· . : ' · . . .. 

E' levar n barJ'a mnitó longe supnrh· que os .poderes nf.í.o 
sejam 1 imHarloi;. Ri ri pri11cipio ela ill imHn.çfi.O ''rlri pociArr:s 
fos:,;o D.CCOif:o rmf.l'C nÓS,. nfi.o cxisf:iria' O I'eg·imen :fe(]Ol'UI.iVO: 
si o ridontnsi'!Prnr,~.· nTi.o cxisl.irin..a clcmocrricih.; si· o adoptas-· 
somos, não 'existiria o ·regímen constitucionaL 

' ' ' ' 

.. 
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E, M'Jim, a expressão teclmica o positiva -do arL. 79 do. 
nossa ConsLiLn.içfí.o firmando que, quem exercer as funcl}ões 
ele um p1;.der .. nüo púdc exet·cer as de outro. o· preceito do ãr
tigo 15 que presct·eve, no fado da independencia, a harffi')lllll 
entre os poderes seriam lettra morta. 

Dr;~sl.c modo, qual o Jll'incipio ._,J,c ordem publica que po
d.nr·ia .iusLil'icar urna resnlur:flc, da 1raLureza ela que se neha 
N1r debaLo ? 

A auto!'iznç:ãu pura o PreJeiLo nonwar. de uma SIÍ vg_z, 
prot:essor·ns -rn·imal'ias. cruinzn pt·nl'r;:;soras · elemcntnrcs, nao 
Lem .. absolularnroJltt•. razã.o de ser. mesmo porque as anl.eces
:;.;nms cl.esLns 'CJUinzo twol'cssorns e! enwnt,::u·cs ficaram su.i citas 
Úi.' prescl'ipr,.ões eslabelccidas cm leis ordinal'ins, isLo 1~, á pl'OYa. 
dP cnpaciclade peclagog·ica, da frequencia do c·enr nlur.nnos cm 
suas ••scolas u da apresentação a exame dn dnsse média •lc 
alunmos JH'npaJ'.Udos c habilitados. 

O qw~ sn lcv.o em visLa eorn e>:sa proposição. o que se 
Gb.iccl.iYa nesta resolução. c\ si.mplcsrncnLc melhorar a sil.ua
ção pccuni.al'ia dessas 'professoras, f.or~:ando-se a lei, nLLen
l.anclo-se eonltll'l as regras esLnbelecidas. c. de algTIIIHt :l'ór.·rnn 
sug·g-m·indn ao .Pref-eito llrn au~mc:nLo de dcspcztt considern
vel. li:' sabido qun uina l)l'Ofc:;:sol'a c-lement:m· percebe men
snlmrmle 250$ eni>CJuantn que uma primada vence' 550$000. 
A diJ'l'crença mm1;.;al e,om as ·15 pro:l'cssoras serú de 4:500$, ou 
sr.i n rn 5-i: 000~ annuaes .. 
. Ora, Jar.er btuTelncla:;: é muiLn bonito; mas que cada •um 

a;; Jaça corn,,n proprio c'hap•~o. J!'az,el-as com os · col'res pu
b! i cus sobre Ludo CJ unndo elles se cnconLrarn em condi(:·úes 
pr.ccaria.s. quando o. pr·oprio executivo municipal, a;uxil indo 
pelo Conselh-o, alJPcll·a para f'111Jl7'r:sl'irno, r) cousa -que não se 
comprehcnc!n. 1) uma cont.radie•;,ã{, eom as boas normas da 
aclminisLracão. princi-palmcnto 'quando .esl.es nugmcnLos voem 
ferir· prcscri t~·(l'ões nstnhelecidas üm · leis c rcgulamenLos, 
que o proprio Conselho clevPria ser o primeiro a respeitar, a 
obedecer .a faz·er cumprir, insurgindo-se toda. · n. vez. que se 
aLtcntasse conl.ra os saluLarc·s pecccitos .csLabclecidos em .leis 
gcraes. . 
. Nomeadas . ou p,romoviclao; essas quinze profcssnr·as 
l?lrmwnlw·es,. que todas conl.am dnz nnnos rle :;:ervi(:,os, fica
lf~o ellns, no mag·isl.crio~ .cnns!.ii.uindo t.nn qn:vJro c:r:'l.·,·w!·Nl'i
·Hn.'l'io. por·qnc. acLna.lm:enle, l.odas a~ r~senlns rln cnr·sn Jl't'Jmrr-
1'ir; ;;i'· aeiHlin· providas •k Li l.nlare>'. 

·E' por nss·e mol.iYn, Sr. Prcsir:lcnLe, qun o pn.t·ccer·. una
nirrrnm~nl.e a;;s'ignnclo prla .Commil'sfío, enncluinrln pela ap
]1ro\·n(;fio elo. 'l.'r!lo ·do Prei'ni!.o. deve ser· nccnitn n n.pprn\·ndn 
.pelo SenndiJ, fiorque. é a e:xpt·,~ssfín posiLivn. du qun ~;u ac:lrn. 
cnn>'n<:n·ndo nn n.d .. 24 da Cón,;nlid·ne.fín, do B do nrn.ren rio 
:1.\J'fH~ (Mnüó br::rn.: m.ullo bem.) 

O Sr. Lopes Gonçalves pronuncia um discurso qnc ;.;rl':í, 
publicado depois. · 

. . 

O Sr. Paulo· de Fron,tin ( •) (JJam n·nw r::mplicar;ão JlCS
soal) - Sr. Presidente, nãn voll.nl'in n. !;raLar cl11 n.ssnmplr• 
so. imperiosa necessidade a issn n5.n me nbrigassu. · p,,,. is<;n 
solicitei a pnlavm para .. 1rma explic:wã0 pessoal. Quer·o rJe-

f 

( •) Esl.c. discurso nün foi revisto pelo orador. 

':'\\' 

, .::·_·:rl~ 
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monslrar ao Senado que, absolutamenLe, não se trata de um 
:favol' pessoal, como o illustrc representante do Estado dv 
Ainazonas assevera envolver a resoJução do •Conselho . Muni~ 
oipal. 

S. Ex. o honrado. Senador está habituado a imaginat· 
que nós, os representantes do District.o Federal, :::ó LraLamn>' 
de nos· opp'or, aqui, aos vétos do· Prefeito, . visando intct·essc .. 
eleitoral ou sustentando interesses pessoaes, 

O SR. LoPEs GoNçALVli:s -·- Eu não disse semelhante cou- · '· 
sa; pelo menos agora, não me occupei de sem.elhante as-
~>umpto. · 

O SR. PAULO DE FRON'l'IN - Por mais de uma vez S. Ex . 
. tem asseverado isto. lEI' esta a razão pela qnal SQU obrig·ado. 
como ':representante do Districto Federal, a tornar bem claro 
,que não é, em absoluto,. esse o motivo, que não é essa a razão . 

• ele ser das manifestações ·contrarias a alguns dos pareceres 
da honrada Commissão de Constituição. · . . · . 

A legislação sobre o ensino tem sido modificada muitas 
vezes .pelo Oonsell;w e as resoluções que a toem modii'icado. 
sanccionadas. . · · . · . 

Actunilmeiüe, sobre o .. ponto em discussão, o que vigora 
é a clispo'sição da lei de 1916 citada por S. Ex .. e que .iú foi 
objecto de alteração pela resolução de outuqJro do anno pas·-
sado. · . · , · · 

O SR. LoPES GoNçALVES - E' uma lei .interpretativa. 

p .. Sn. PAur..o DE FnciNTIN - Inter.pretativá OLl não, aHe
rou. supprimindo, a obrigação .relativa a que houvesse ma
tricUla annual ele alumnos superior a 100 nas escolas elemen-
tares. · · 

O Sn. LoPES.· GoNÇM"VES -· Mas manteve o exame. 
\ 

O Sn. PAULO DE· FHONTIN -, O honrado Sena.Clor honra-me 
' sempre com os seus apartes; mas chamaria ·a sua attenção 
para o Jaclo ele, boje, não lhe Ler dado nenhum. E,· como 
não estou diseutinclo o Jacl.o. mas dantlo uma explicação 
pessoal. não p'osso cstcnrler-n1o cm cons.iclerações, de' móctc. 
que me \'c.io na conLingencia ode não lhe poder responcler aos 
.apartes. ' · 

O SR. LoPES GoNçAT"'\'J~s -·· Confesso que dei estes apartes 
a V. Ex. contra os. meus habitas; não incidirei. na censrira · 
de V. !Ex. / · 

o SR. PAULo DE, F;~NTIN .....:. O que ; Conselho Municip:Íl 
fez. :fo.i modificaJ' as condições geraes estab~lecidas em 1-!)1.6. · 

. ·A lei de 1920 - e agora fez-se a;: mesma cousa - .. nfin 
esl;ahelecc :r:worcs. pessoacs á classe dos professores êlemen- · 
Lares; nii.o promove a primaricis A o\1 B. E.sLabel.ece, apenas, 
que cm log-ar de mandar alumnos approvado~ nos cursos mt'
clios. tenham o exercício do cargo, sem inl.errupçã.o. por n1ais 
de ·IO annos. ' ·, · . 

Portanl.n. a r.onrliçiío 6 perfeiLamentc geral: determina :1 
i.r·ansfernnr.ia rln:,; prnfcsso.rm; elemenLa.res a . .PrimariM desrle · 
qrrc sal.isfacn.m as ennrlir,.ücs agor.'n a.ll.cradn.s ~rn rr.lat,:.ii.ll ,:í. lei 
de 1920. · · · · · 
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Es;.;a I'C'Sillueüo alloJ·uu as enndições Lltt do UHu, pela 
mesma razül) !)tlJ' quD tu11auhã poderá ser allllt'adu, de ruodo 
g·uJ·al, Ioda e qualquet· outra· lei. Retirada do Conselho l\Iuni
rii pai u;;su l'une(:ão. nenhuma ou tm lhe restará. 

Tem as ve%e,: D Conselho entendido resolvet• lll'oblemus 
pur·u casos pur.·Licularcs, taes como reintegracão, contagem ele 
!.empo, 'eoncessÜ•) ele licença, em condições diversas elas nor
mas gemes. São casos conct·etos a examinar e a ver i :ficar, 
sn atLendem ou não os interesses do Districto. O caso actual, 
porém, nada tem. que ver com isso. Não h a nenhuma · me
dida que vá de eneonLro a elle. Apenas estabelece uma me
elida, ele ordem gera•l, que permitte que se faça a tr::msi'c
rcncia das profess01·as elementares a primarias, uma vez que 
I t;uham 1 O annos ele serviço ininterrupto. · 

· Poderão melhores provas. pedagogicas ser exigidas para 
quem, neste caso especial, queira ser professor primário? 

Não acredito. . . \ · · .. 
· Pul'ece-me, portanto, que não encerrando a 1·esolução 

qu:.üquer eiva de pessoal, que não. aí'fectando ella 'qualquer: 
acLo adminisLraLivu. rejeitado deve ser o véto. 

Umu sú objecção 'póde haver e é sobre uma palavra que 
não foi com propriedade usada e esta é - nomea1· -· porque 
a· resolução diz: 

"Fica o Prefeito autorizado a nomr:a1· professoras 
primarias, os actuaes professores e professora!:i ele-
mentares" · 

' Seria mais correcta a expresão - considerar -· - como 
disse a lei de 1916. Seria .. uma expressão mais exacta, mais 
precisa, mais de accürclo; mas )sso não quer dizer que a 
resolução do Conselho Municipal não Lenha attendido satisfa
(:i.oriamcnte ás c6nc!ições desses professores sem ferir os inte
~·esses do Districto Federal . 

. Em 1916 e en't 1920, todos os professores que satisfizeram 
aqut:llas pbncl~ções g·e~racs, foram transferidos de elementares 
a pnmanos amda que desse acto ·resultasse C)'.ualquer augmento. 
de despeza. · · · · • 

.. · Nessa parLe não lta nenhuma objecção por parte do Sr., 
Prefeito. O véto ele S. Ex. não faz· a menor referencia sobr~ 
a questão. ela clespeza; ::1os fundamentos elo seu véto, S .. Ex., 
não ;:tlleg-a que ha accrescimo de clespeza; que a situação fi
J ,anccira elo · DisLricLo não a comporta. Cingiu-se S. Ex. ao 
.fac Lo - são palavras textuaes ele S. Ex .. ..:... que· essa resolução 
succcdc a uma outra, não muito antig·a, . transformada em 
iei, que dispõe sobre as condições exigidas para aquelle 
accesso. 

Diz, em scg-Llida S. Ex. : 

"Parece que nada· aconselha_ crem·. um regímen 
novo." 

E'" uma. objecção .de S. JDx. discorclf!_ndo desse regimen 
Iwvo. Pcrfeitamoilte. mas esse reg1men novd ltllí.o a:ffecta 
:Jbsolutamente os· iiüeresses do Districto. Federal. E' um 
regimen que compete ao Conselho acceitar desde o momento 
que· julgar conveniente e ao Senado, ·.rejeitar o véto desde o 
rrwmentci que não haja fundamento preciso dà parte do digno_ 
Prefeito elo Dis_lricto, em. contrario a essa 'resolução,, .O . .Oon.-.. 
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~:>elltu que•, utu lUlü, u~tu/.Jel<:e,:u llltlll l'Ug'l'a, muLiificnLI-u Clll 
i!J~U, uuvumenL1:, all.urunc/o.a ugum. 

Ora, U 1'1'1::-iWUll IWVU rJilJ JHldll Ulilltl'al'Ílt US al/.J:iilttii}UUS 
tlu lJl'efeilo, .1:111 nada pn•judica o:; lnLet'UHiWS du 1Ji~Lt·iutu. 
K llll.JU llW1licla do t~uuvenivnciu u cujo olJjuuLivu capital ú 
acabar, du ,·uz, cu1u essa:; uscola::> clcmenl.uJ·cs, fu:r.endo i:OW 
1.1 LI u su l'll Lt·1: IW regim~:11 dcl'iu.lli v o, cllmi nunJo u rcsnllwtw 
trausiL"l'ia du su HlUJ!LUl', aLü que uecurra o fallcdrnunLo uu a 
apu:;uJJLudoJ·ia das' t·u~vecUvu::; uaLlwdraL.icas, as .u:>colas uk-
mcntaru:; IJill.~, JHJUL'U a poueo, \'fw duStt'[Jparuu,:udll. 

Esta mudida clusde que seja J,:vtula a c.l'.l'ciLu, Lerú a van
.. iugent du LI u il'ul'Htizat• o ensino pdtnal'io cm Ludo IJ DisLt•icLo 

,k'udcral. (Mn'ilu úe·m.) . . 

O Sr. Lopes Gonçalves (pw·a wna expiieaçr.ío z;e:;:;oal) -
Sr. Presidcutc, sabe o Scuaelo porque a resolução do i'avul' 
lJes:;ual eslalJeleee; eu1uu eo11divüu unilJu, . o dclJUlllliu vara a 
uoJII'-'U'Jiio uu eonvet·su.o. de professoras clornc'nlat·es u printa
riaS'! (Pousa). Porque Lodus us IJ!'Ol'cssorus cloruenLat·es, eut 
nuHWJ'u de 15, que existem auLualmonto·, j(L !)Olllam 10 aunos 
tdu :-;L'J.'\'ii~U. · 

. Pu r· lJUHScgui nle todas ulJas set·ão inunediaLumciltc pt·u-
uwvidus a professoras primarias. -

u ISJ: . .i\lJGUEL !JE CMwAJ,uo - Todas, --Huo . 
O Sn. J~oPJ>:S GoNÇALVES - O .Profello afl'irma · trne sm·üu 

toda:;. Y. J~x. não púclo sabel' mais do que o .Prefeito. Toctu:-; 
1as prnr,_.ssot·us olomcntares cxistonLcs actualmente f.oorn mais 
de dez unnos de serviço. í 

Quer o 1:ionado sabct· f.l que vue aconLocor? (Po:nsa). 
As cslJolas [H'imat•.ius eslão {odus providas, todas com l..i

tulat·es e essas :Ui professoi·as olcmenLares que passarão, pclu 
l'csuJu,_:.ãu, a fll'imarias, constiLuirão um cruad1·o oxtrunmncr·a
rio, ]Jul'q(f(; nüo terão clu prompLo cadeiras· pura leccionai', 
vislu eorno as cadeiras riu curso lll'inJario de leLLrns i'ol·am 
iodas lH'UV idas de urna só vez. 

· Sr\ t•ssas 15 nrol'ussorus eleJJtelJ.Lat·us. r:onseg·u ire111 set' 
p.1:ÓJJ11.1\'idas a prol'cssoras JH'imat·ius, J'ieat·ão eonsLiLuinclo mn 
quadJ•n uxlmnurno1·ar.io. obrig·ando o Districlo Foclcral a unJü. 
dcspcr.a improdu cLiva. (Mwito bern.) 

]!';nccrrada c a{!iacla a votação~ 

COZ"~'AGI'J:l\.f lJE TEMPO A i\D.TUN'f,\ 

. . 
:iJi:scw;sfío 11/lica otJO 'l)rJlo cln Prefeito ll. 5:L do 1920, ú 1'8-

SO]ll\:iio dtl Cou:;el!Jo i\IunilJiLJal que rnanda rJÓntae a D. lti·
tinba Hr.•gi11a J\lut·eira de Sú, ad,iunlu de :1." classe, o lcrnpo do 
sct·vi<:;u que menciona. 

E'Hccrra,Ja e ·adiada a vola~.:ão. 

MOIJII.•'JC:AÇÃO DA LJ;;I N. 3. !)!)2, Jm J!J20• 

J• discussão elo projecto do Senado. 11. 20, ·dr: )921~ re
duzindo o.s prazos a que se refere o art. :to ela lct n. 3. 992, 

. .. 
·' 

. 

L 
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:ic ;, do jallcit·u do lV.:!·O, t'olal.ivuinuiliu uus J'L!Iwt:iiJIIlll'ius do 
t'L'Pttl'liiJÜus extinel.a~, que uct;U[IUIII t:ttl'!:l''J.~ cw eurntuissfto. 

,i!;Heut'l'ud'u. o adiada a Yulu(.'Ü••. 

t.':;' J Uu:; LJ:-1 li"Ullfll!O:S ~llLl'l'.\ltJit-) 

,'j" di,,,:u.::::-<i•• du vrujudu du l::iunadu, 11. .:!7, Llu -l!J.21, do
clal'umlu LJUu us uuil'ui'Jl!US iililil.ttt·•.!s. Ittttlldadus atlupl.tu· i'Olus 
2\liuisLL·t·iu::; da Uuot'l'a u da 1\luJ·iulw ,-;,) vudut·üu sct:· w;adu.: 

.. nelas pu:;suas a LJUu ;;u t·~rut'CllJ u:; í·usvuelh·•JS t'oHulaHwnLus. 

JL•uew·ruda o adiada a ,·uLw:üo. 

~" •.I i:;cn~~flu da [.ll'n pu:;i ,_;Uu da C::.un:u·a d 11s lJup u Lados, 
:· •. \ti. do -1\J.:!l. auLot•limmlo u lH'olullg·anwnLo das liulws Lelc
:;~·~1 p lt ieas no ]~:;Ludo de ::; . Paulo aLé a ddude de Yvü·ung-a, 
•:( n Lt·u dus t·oeur.~os Ol'r:amuttLal' i os. .... .. .. 

.IL'IWOJ'l'Ucla o adi ::tela ::t voLuçãn. 

llEIN'l'EOHAÇÃu DO Sll. C.\NIJIIJU UUJWE:; 

. :Uiseussuo unica do vrJlu elo Pl'efciL(' 11. Oü, jlu :IV~IJ, ü t·c-
~olu~~üo elo Conselho Municipal, que rcin.Lcgm Gandido l•'l'tttl
eisco Osol'io G uedcs no logar de guarda municipal. · 

Encerrada e adi ada a vota{;ão. 

NUM8AÇÂO DE PROFESSOltJ~S GNl'liRIJil.\'.l'IC:OS 

. :Ui::;eussão TI.nicu ·do vélo do Prcl'oiLo, n. S, r!D I!).~ I, :i. J'G-
solu~_;ii.o elo Con:;ellw l\'luuicipal. QtJu pr'OIIIll'\:9. <W t•:u·g·o d•J ea
t.hcdl·al.ieo da J!Jscola Normal us professores de Escolas .l'l.'i
murlas· que l.touvcL'cm rcg·iclo, inl:crinamcnLe, duranlc clois an
nos, qualquer c·a·clei1·a -da rncsma escola. 

Bncerràcla e adiada a voLaçáo. 

O Sr. Presidente -.Nada mais l:tn.Yenclo a lraLar, von le
vantar a sessão. 

Designo pam ordep1 do dia ele seguinte: 
. ., Votação, cm cl iscussão unica, dâ redacção final_ do pru-

.iccLQ ·do Senado, n. 67, ele 1920, emendado pela Gamara dn~ 
·· Depu Lados. autor)zanclo a Sociedade ·ela Cruz VermeliJa Hra~J

lcim a uLilizar-sc como melhor llle convier elo terreno que lhe 
foi doado para construir o edifício clcsUnacJo .. ú sua !iéclc. 

Vof.aciio. cm discussão unica, do vcilo do Prcl'ci!.o. 11. .1.-;· . 
. de 1!J2L ú J'csoiLlCão""' do Conselho Municipal. qno autoriza a 
nomoaç.ão ele professores pl'imaJ•ios dos acLuaes elomcn!.at·e~ 
( cO'fn 1Ja'I'CCC1' (avoravel da Comndssão ele Constil.ttição '/1.. 28 I, 
de ofrJ2.f) ; · 

Vo-Lttt;ii.o. en1 discnt;sfío tnl.iea. do. vrJto ·elo Prc.feif..o n. 51, 
de .Hl.20. · á rcsolur;fí.o do ·Conselho lVIunicip'al que manda con-

l . / 
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lat· a ll. 1\ilinlta ll1•;.:ina :\1'11!'•'Ít'a 1!1• Sá, ad.iunla dn t• elasse, 
" I1~IIIIJU do Sl~t'\'it,:u que• tttt•twiuuu (1'11/n JlW'er:t:J' cunlrm•lu lia 
Cn'IIIIJI.Í88t.Í'.I r/1~ Cun~;tiluit,'t.Íu u Di}Jlrmw.cia n. ü!i'7, r.lu .[.1)21); 

\'ola~,;il11, t•ut i." disetts;;ilu, do pl'o,i·el\Lo do ~euu.clo n. 20, 
du I D:!L l'Cduzindu os 'Pl'ttZtJ~ a qno &fJ r.cfore o at·L. ·L" c.la loi 
11. il. !lU:?. de .0 de ju:neiol'u de 1!):20, relaLivarnouLo aos funccio
ttat'iu~ de t'I'JHil'Li~,;ües ex-Li'neLus que occupam Lmrg-os cm com
Jttis~ilo (.r;t}lll, JiUI'eceJ' J'(WUI'avel (Üt Com·Jnü;stí.o ({e qonstil'tt'ição, 
n. ;u 7, de 1 !JM) ; 

Vutw:il1J. em :J" disc'ussilo, rlu pruj.ecLo do 'Seimdo n. 2'77 
dt' I :.t.~ L d1'e I at·auclo que os uniformes mil ünrcs mandados 
ad11pl.at' p1~lus .\Unisl;eJ•ios cl:.t GUCl'.t'U e da •:\l:ariuhn tó poderão 
Sl.'l' usmlu::; peku; possuas a quo so ·l'tJferem us IJ.'cs:pcc~ivos 
t·ug·uJatttenLo~ (da Com'missl.io r.le illal"inha e Gtte1Ta, parece'l~ 
u. 271i, de 1921) ; 

\"uLavilo, ent 2" cliscust;ilo, da pr·o.posiçrLO da Gama:ea dos 
IJI)JJULados n. .H;, de 1!J2:l, autorizando ·O pr·olüng:ameDüi das 
I i nlms Lelegl'a.phit.:as no Bs•Laclo de S. Paul·o· uté ú c1c1adc cl:e 
Y·pira11ga. denLro tlos rccm·sos Ol'Ctmwntarios (eom pw·ccer 
(w:ura·vd da Cu·mm·i.ssliu .de 0b1'as P·ttbl·ieas · e Euvm·ezds P?"i-. 
vileuiad.~t.~:~ n .• ~0:1, ele 492-1); 

YoLação, em discussão unica, do véto do Proi'eiGo· n. 66, 
dü i D20, .. ú resolução do Conselho ll\iunkipal que ·reintegra 
CancUdo Frr~::mcisco Osol'io Gued·es no logar de guarda muni-:
t:.ipal ( r:on'L · 1JU't'ecel' (a7.!01'dvel ela Comm;issão de Clonst'itttição. 
n. 238, ele .J ."J2·!); 

Ynlação. cm cliscuss:Io unica. do véto do P11efeito n. 8,. 
rln Jn:!.J. ú J•csoluçi'ío do Cons·olho l\funi·ci.]J'al .que .promove ao 
~.:m·gu de uaUte·clraLico da J~scola Normal os pl'Oil'essores de 
esuolas pl'imaria.s quo houverem regido, inte·riDJamenbe, · du
nmLc dois annos. qualquer c•adeira da mesma e•scola (corn, pa-
1'ecer {avo1'avel da Cornrn-issão de Constit~tição n. 473, de 4921):.1 

Levanta ... sc a sessão ás 15 'horas. 

'11.8" sgSSÃO, EM. H DE OUTUBRO DE 1921 

PHl~SIDm•.:CIA DO SR. BUENO DE PAIVA, PRESIDEN'l'Jjl 
~ 

A's J3 c % horas abre-se ·a sessão. a que concorrem os· 
S.t·s. A. Azeredo, Cunha· Pedrosa, Herinenegildo de Moraes, . 
1\'lcnclon\,'.a Martins, Lopes Goncalves, Lauro Sodré, Justo. 
ChCl'mont.. Indio do Brasil, Goclofredo. Vianna;~ .Tosé Euzebio, 
.João 'J'llomé. Benjamin Barroso .. Francisco Sá. Elov de Sou
r.a, -qoão Ly!'a, António Massa,, l~osa e S}lva, 'Antonio Moniz,' 
l\lomz. Sodre, Paulo ~lo Frontm, SampaiO Corrêa, Bernardo. 
1\Jonterro, Al:l'redo Ell1s, Alvaro de Carvalho, José Murtinho, 
Pcdw GclcsLino, Lam·o Müller, Vida! Ramos, . Felippe Sch..., 
midt, Carlos Barbosa e :Vespucio de Abreu (30). 

·.Deixam de comJplar~cer com causa ,justificada. os Srs.; 
Abdms Neves, .A.lcxandrmo de Alencar, Sllverio Nerr, ·Co§~~ . 

. ' 

. . . , ,, 
I 
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llodri:;uus, FeJix Pacheco, Antonino ]'reire, 'l'obia~> l\Ionl,elro, 
'v' onancio Neiva, Uarneiro da Cunha, Munoel Bol'bU; Euzebio 
de Andrade, Araujo Góes; Oliveira VaUadüo, Gonçalo Rol-
1emberg, Sique.ira de Menezes, Ruy Barbosa, Bernardino Mon
teiro, J"eronymo Monteiro,· M.arcilio . de Lacerda, Nilo Peça
nha, Modesto Leal, Miguel de Carvalho,· Irineu Machado, Raul 
Soares, Francisco Salles, Aclolpho Gordo, Ramos Caiado~ Car
los Cavalcante, Genreoso ··Marques, Xavier· ela .Silv:a e Soares 
dos Santos (32). · · 

I 
E' lida, posta em discu::;sãu u ::;em reclamaoão tl.y:pruvadu 

i.t acta ela. sessão anterior. 

O Sr. 1" Secretario dá eonta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do S.t·. i" Sec1·etario. üà Gamara dos Deputados reme_~.., 

tendo a· seguinte -

PROPOSIÇÃO 

N, 86 - 1921 

O Cong-l'esso :Nacionàl resolve: 
.--A1·tig·o unico. Fica o Poder ExecuLivo aLtLorizado a con

cc::der ao D1·. Deocleciano Pires 'l'eixeira o soldo vitalício a ' 
qne se refere uJei n. 1.687, de i3 do agosto de 1907: revoga-
Llas ·as dis!p!Osições em co11Lra.rio. · 

Gamara dos Deputados, ·i3 de outubro de i921. - tb·
nolfo Rodrigues ele Azevedo, Pr·esidente. - José Augusto Be

;zeJ•ra ele 1liecleü·os, i o Secretario. - Costa Rego_. 2° Secreta
rio. ·-. A's Commissão de Marinha.. .e. Guerra e de Finanças. 

Do mesmo S1·. Secr·etario solicitando a .devolução do au-
. tographo referente á proposicão daquella Gamara n. 328, de 
1920, regulando a locação· de .predios urbanos, o qual deixou 
de acompanhar as emendas· do Senado a c li u. nfferecidas. 
N Secretaria para attencler. 

Do Sr. Ministro da Justiça e Negoeio:; IuLeriore::; ~m
viando dous dos auLog-ra:phos da. resolução legislativa, sanc
eionada,· que reconhece de utilidade publica a Sociedade 
Amante da Instrucr\ão. com séde na Capital Federal. - Ar~ 
ebive-se um do:; ar[tographos e remetta-se à outrO ii. Gamara 
dos Deprütados. · 

O Sr. 3" Sec]\etario (sm"v·inclo de .2°) lH'ucede á leitu1·a üu~; 
seguintes. 

PAl-I.ECERES 

N. 328 - 192~. 

Ao estudO da Commissão de Constituição foi presente o 
projecto n; 21, de ;23 de agosto deste a~no, que visa dispensar· 
os alum:nos. que no anno corrente termmarem o curso cl.o Col-
. :S. -Vol. vr. · · · · ·, 18 
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lt!gin Pedro U, do exume vesLibulut• das Esenlus Naval o Mi
lilal', pur·a pnder·cm se muLt·iculat• nas rel'c!'idus: escolas, desde 
qun. lenham os exames do pr·cparalnl'ios exigidos nas mcslrtUH 
escolas c saLisfa~\Ul11 as taxar;; cstabclceidus nos· l'eg·ulamontos. 

A Cnmmissão. depois de e:mminat• o rql'erido projcet.o, 
submcl.l.idn ;i ennsideração .rln Senadn. verificou que a nonhnn! , 
tlispo!':'il.ivu ennslil.ucionul elle nl'l'cnde; pelo que 1} (:lo paJ•ectw 
que p1:rrle SI" I' JeyarJn ú discusc.;ftn. dPpnis 'dn csluclarla a sua eon- · 
vcnir.ncia e opporLunidade pela Commissüo enmp1JLent.o, rna-. · 
teria suhr·o a qual não cabe ú Commissão de Gnnslif.uit;ã''. i;~ 
pl'onuBciar. 

Sala das Ct:JmtnissG,~s • .t:~ de uu L1.1bru do t!J:2L .....:.. l:teJ•nnr
dhw Monteiro, Rela lo!'. - .Anfon i o Mon-iz. -- Lo2w> fion
çri.lves. 

PlWJEC1'0 DO SENADO N. 21, 11B 1U21, A QUE SE HEfo'!~RE O PARECBI~ 
SUPilA 

O Cong'J.'csso Nacional decreta: 
..,\rt. ·J ." Os alunmos que terminarem o eu t'!':'O do C(l!lcgio 

JJodro H :;crão dispensados do c:xarnc vestibular· das Escolas 
'i:'uperit1re!':', e do concurso elas Eseolas :Naval c 1\iilit::u·, pal'u 
a matrícula nas rcfcr:iclas l'.SC·Oias·. . . 

Deverão. en:ircLanto, ·t.cr os exames prcparaLorios rcspu
eUvamenle éxigidos pelos. regulamentos das mesmas escolas 
c estarão sujeil.os· ao pagamento das taxas. nclles . csLabclc-
cídas. . .· · . 

·.As presentes medidas applicar.:.se~hão aos almna.oe que 
terminarem os cursos .no· armo corrente. . · · 

Art. 2.0 Hcvogam-se as disposições em contrario .. · 
. . . . . - . 

Sala elas sessões, cm 23 de agosto de 1921. _,. I· · lU 
.1! étcltadó • 

N. ~329 - 1921 \ .. 

Das infoemacõcs prestadas pelo Sr. Prefeito, depois que 
n véto fôra discutido na Commissão. evidencia-se que D. Coe
ma Hemetcrio dos Santos l)acbeco ·exercera cumulal"ivame1ilc 
as i'nncções de adjunta do curso primaria. d1:1 leLtras eas d(l · 
regenle e substiluto ela cadeira de pot·.t.ugue:i. do 1" c· 2" annos 
da Escola Normal. · · ~ ~· 

., . ', ' ' 

Os .per iodos. de exercício nesta foram: 
a) comó' 1·euente,. d<:l 20 de.· abril de 191-2. a 2.9 de marc;o · 

de 1!H3, c ·de 22 .de abril ele 1913 a 20 de abril de 10-H, l.endo 
dado 21 faltas; · , . · . · · . · . . , . 

b) como substituta, de 2 .de março de 19ii a 16 de n'laio · 
de i!J11 e ele 1 de janeiro a 28 de fevereiro de i!H2. · · 

. .. , . . I . , , . 

A res·oluçãq_ vetada calcula todo osso tempo no magisLerio 
ela Escola Normàl: em quatro anfJ.OS, 11 l:nezes- c 15 dias, quasi 
l!inco annos.· . · ., . · · •. .· . · · · · . . · 

A informação n ... 2 assignala que essa Junccionuria. quan- · 
do funccionou nà diLa escola,. J'eccbeu. seus vencimento's ·como 
adjunta do . ensino primaria c que, neste. caracter, conta Lodo 
p seu tempo .de trabalho, COJil(l as demais de·sua classe •.... · · 

./ 
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i 
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Nt!sl.a:-; e1 Jlld i I.'ÕPs, ,!ú :-;endo 11m alHI sn. 11n •.a 1-!'l'tt\'t~ i r·r·u
gu!::r·ic!udu J'uwt• das 11C'SSI.Ias. JlOt' mais eompoLtJnl os- que ;;eja1.11, · 
eab1des de ClllPI'ogu, dando-lhes a vir·luclc de nbiquldorfr· tlllllt 
PUt'L:Cllu dP ef:'pil'iln di\·inn, que ludo •1:,J c anda '2JOI' todn i)(u•lr!, 
Jl,lt'l[W.1Jli.fl n al'i. !)fi dn 1/uerel.n 11, fl81, rle 2 de sclt!lllbl'u du 
I !JI.í, que (: a lei du cn,ino Pl'irna1·in, estulmlccu qrto. 11:-; .Lra
ÍJ:tl!tll.~ e:-;t'~.ilttl'l'~ d111'ariíu eineu lrnt·as e n at·L. 30 ·do H.l~; .. ndu- · 
lllenln da Jõ;:-;l'o!:t :\nl'lll:tl (rll'l'I'Pln 11. ·l.lifí!J. (lf! Jlt 1ln 1'1!\"nr·I!ÍI'" 
d1! lUiU) IJI'IY.:1•Iúa qrw n r;xpedil!llle da uwsma irá da:o; 10 :í_,: 
1~ lHJI'Uo<, gntnde' illeg·alidadc !JaVCI':.Í l\Onlunt.lu au bennl'ieiad'' 
'las U.CCllllllllur:ões LemprJ du SOI'\'Ít;l.l veto dnlJl'll ou veln Ll'iplo, 
l!Jll Lttllltu; J'C[Jat•Li~\ÕOS !jllalli.OS fnl'Cill Us Cll1IJl'Ug'CIS fliiC CXCI'CCI' 
no we;;;rio ver·ioclu runcuional. 

E' que o sen·1ço I>1thliuo, embora pl'estar:Jn onr diven;ns 
derJat·LaiJwHius cnlii.Ulath·amenlr..:, para conl.ag·cm do Lcmpr• 
rc~pecLivo, S\Í vr.ídl! sei.' apt·ceiadfl crn cuujuneLu, cm urn sú 
l.odu J'üJJI'esenLaLivo do esl'ol'r,:o individnal. A eonLag·ern. prtis. 
deve sct' tntra. u 1dmplr:s e nfin pelo clobt·o, ou em p!'OPOI'c:fio aos 
diver·sus rumns de aclividudo que cxcr·ceu o individuo na mcs
!na época do sua cxisLencia, afim de que o deoueso clcsLa nftn 
st~ torno inferior aos annos de exorcicio burocral;ico. 

.A' visLu. do exposto, aconsell!a a Commissü.o a al,)provuçü.o 
do vila. · 

Sala das Commissõcs, :1:3 de ou.Lttbro do :UJ21 .. - JJcmaJ'
dilw 11l onl ulro. P res:idcnLe. - Lopes Gonçalvc8, llclaLoJ'. -
.1nt on"io M oni:i. 

HAZÜES DO VÉ'fO 
! 

Srs. Senadores _, Tem sido norma invariavcl da Jni-nlm 
adlnmisLr'êli.JÜ.O não dat· a responsabilidade do JBxecutivo Mu
nicipal a qLmcsquer conl.agcns ele tempo cm dup·licata. 

A. presente r•u:,utução mai1da contar, para todos os ei'Jei
t.os, o tempo ele serviço prestado pela" adjunta de 1" classe, 
D. Cooma . Herneterio dos Santos Pacheco, como regente c 
subst.if:.ula da cadeira do portugu.oz nu Escola Normal. · 

,E;' a cont.a:;em. cm dobro, a que tenho sempre· recusado 
o n01eu asscnl;imento. Abrir. agora, un1a excepção seria pro~ 
ceder com ~·lagrantc Jn,iustica. 

· Por esc motiVõ, neg·o. sancção á prcsen t.e resolução; sub
mcU.cnclo o meu vélo á sábia clclibcmçüo cl.o Senado. · · 

.Hio de .Janeiro, 18 de jancit'Õ de 10-21~ Cm·los Sam-
2,a;o · ~ .. ~-··-.·".· J • 

.I " •' .••.••• ~ ............. ·-·· ,, . .---: ...... ·.-!.-... ...;."r~...Ji:-.. .. i!.. 

RI~SOJ.UÇ:\n 00 C0!'1SI>Ll·.to :MUNtCJ1~,\L A' QUE SE ftEFETIEM O VÉ'rO . 
N. 2-L .JJE 102:1, _t;; O PAI"t!;CEn SUPfi.A . . 

.O Conselho lHunicipal rcso.Ivc: 

A1·f;. J..• .F'iclt o PrefciLn autorizado n mandar conf.ar, 
P~rn todos os efJ'e~tos, o perioclo de quatro. annos. c cruinzt1 
d1as cm .ccu c a ad,Jun La de ·1" classe Coem a I:Temetceio d0s 
S.o.ntos Pacheco :foi· rrzont.e c substitutá "da cad.eira de . po:t· .. 

. . . . ... ~ 

. . 

. •,, 
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f·ng'IJt'Z do 1" e do 2" unno, na Escola Nol'mal do Districto 
Federal. 

Art.. 2." Hcvogam-sc as· disposições em contrario. 
Districto l<'edcral, i4 de janeiro de 1921. - José de Aztt

rem Fu1•tado, Presidente. - P·io Dutra da Rocha. - A1·th?U' 
Alfredo Co1•rêa de JJfcnezc's, 2" Secretario· 

N. 330 - 1021 

O Comelho Municipal, autorizando a reintegração do 
guarda municipal Estevão Gonçalves · do Outeiro, fere de 
frente o art.. 27 § 6" da consolidacão n. 15 .160, de 8 de março 
de 1904, que obedece ao· preceito do art. 48, n. 5, da Consti-
tuição. . 

Embora esse acto não dê ao beneficiado direito \á per
cepção de vencimentos durante o tempo em que, perdendo 
aquelle ·cargo, não. prestou serviços publicos, porque o Le
gislativo do Districto, conforme o art.--12 § 3• da citada con
ciolidacão, só p·úde nomear, e, portanto, reintegrar os empre-
e;-ados de sua Secretaria. . 

.Por melhor provada que estivesse a injustiça da privn.
r,ão desse emprego, sómente o E:x:ecutivo do Districto poderia 
repaml-a, aclmini~Lrativamente, ou. então o Poder .Tudiciario 
pol' força -elo a1·t. 13 da lei ·de 20 de ·novembro de 189L 

Nestas condições. respeitando os precedentes, que se re
gulam pelo:; dispositivos invocrudos, em harmonia com o ar
Ligo 28 da dita consolíclaç,ão, aconselha a -Gommissão a n·p
peovaoão do ·v r.! lo. 

Sala das' Comniissões. 13 de outubro de 19!2·1·.- Be?"rta?'-
c:tino . Montei?·o. Lopes Gonça~ves, Relator. - Antonio 
llioni.o;:.. 

.1\AZÕES 'DO .VÉTO :. . 

A resolução qne ora envio ao Senadc .importa 
cm uma -reintegração. Soú, por isso, obrigado a vetal-a, 
dentro do criterio que estabeleci de ú.egar minha collabor.acã() 
it projecto· de lei em que me J?areca que houve excesso de 
poder do Conselho Municip,al. · . 

Effec!;ivamentc não é o Poder. Legislativo o indicado 
para coi.·r·igir in,iusticas ou reparar erros acaso commettidos 
pelo Executivo quando .exonera, no exercício pleno de . suas 
fa.culdadês, funccionarios demissiveis. . 
. · ~R:ecusancir.1, assim.. · sanc.cionar a presente resolur:ão, 
ta_oa-a presente ao Senado que decidirá sobre o caso. como o 
ttconselhar sua re::onhccida sabedoria. ' 

HiÔ ele .Taneiro, 12 de. ,janeiro ele Hl21. 
paio. 

Carlos Sam--

HI~~OLU!)ÁU Uo GONSEI . .J W Ml!NJC:ÍPAL A QUI~ S.l!l lliWgiiJ!: O Vlh'O 
N. 20 DE J !J2·( g O PAH!!;GBB ~UPRA 

O Con~dho Mnnic.ip·al resolve : 
. At't. :1.." .l:'ica o Prefeito autorizu.Llo a ·l'eintogl·ar sem di-

·. nito á perccpr;ão d.e venc,imentos que pe1:d·cu durante o tempo 
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em que esteve i'óNt do exercicio de seu cn•rgo, o ex-guarda mu
nieipal, l!::sLevão Gonc·nlves do Outek<>. 

ArL 2." Revog-aní-se as dispos·ições em con~rnl'io. 

Distric·Lo Federal. 11 cl·e ,janeiro de 1921. :__José de A:tt
?'em P11rtado, Presidente. - Pio D1tt1•a da Rocha, 1. • Secre
tario. - A?·thtt·t· Alf'1'eclo Co1"1'êa de Mene:es, 2" Secretn·rio. 
- A. imprimir. 

PARECER 

N, 3:1.1 - 1921 

D. Leonilla Oct:aviana de lVlenez.es e Souz·a, cqm:o s·e apr:e
senta em rnemo1·ial, .que dirigiu á Com111issão, ·OU D. Leonilla 
.de M·enezes .Souza, como dispõe a r.esolução v.etada, .beve uma 
escola subv,encionad•a. ·que · :funccionou de 24 de maio de 1894 
a 10 de agosto de '1897, .quando lhe foi cessada a subvenção, 
perdendo, po·rtanto. a protecção <>u intervenção official. 

A escola ].)articular dess·a· :pro.f·essora, ·COm esse carac•ter, 
regulada, corno as ·congenere·s, pelo cJecreto n. 38, de !) do 
maio. de 1893. deYia admit.tir 15 alumnos pobres, ter f'l'equen-
cia-regulame.útar ·e obeclece·r :h; prescripções legues, tra~\adns 
nesse decre.Lo . · , · · 

Por não ter :preenchido Lodas ou alguma dessas formuli. 
clades, perdeu s·enrelhuntc ·cscoln a subvenção ou subsidio elo 
poder publir:o, uoJ'aslada, ·como de·ve se.r. a llypothes·e d·e quul
qll.iel' injustiça,. dado o longo ·espaço de íempo, mais de 23 an
rros, sem que a .diLa prof.esso:ra tivesse feito reclamação e a 
car.cncia ahsoluLa de ,provas lU seu favor. 

Conforme. o dee•ret,o n. 844. de 19 de ·de~embro de 190'1. 
que foi lei elo ensino, as •escolas particulares ·subvencionadas 
passaram a ser elem.enta.res, quando nã-o mais ·exisüa :paru a 
Pref.eHura a de D. Leonilla Oc~avian:a de Menezes e Souza. 

Evidencia-se, desLe modo, que ·esta senhora não era, re
gendo ·Ou dirigindo uma escola padicular, que perdeu a sub-

. v~nção"·tres annàs, dons meu~s .e .dezeseis dias (3 annos, 2 me
zes é :16. dias). após sua .concessão, funcci-onaria publica. E' 
que o seu curso não cheg·ou a. adquirir a categ·oria ele escola 
r.l·ementar; perdeu, no g.rande llipparêlho do ensü1o ou elo ma~ 
gisterio dei Dis.lricLo. antes ela outorga dessa denominação. 

· :pelo decrel1o e i lado. de· ·19P I, a prol1ecção ou favor dos cot'ees 
lJlunici.paes. · · 

Ma.s, -admissivel, para argumentar, que D. J ... eonina ti
. vosso a seu lado ·essas condições. improcedente seria a. reso
lução vetada, acceitando, por absurdo, a compe~enci.a elo Con
selho. porquanLo t1 i mpossivel .roinbegrar alguem ·em :funcção 
qne mrnca , cxm~ceu. Ora, D. Leoni lia nunca :fôra professora 
publica - de· cw·sol,elem.:entw· ou de escola prima:ria .. 

. Os princi.pios reguladores da ·S·i1~uação de um cm:pr.c•gaclo 
·publico,. quando .se considera injusuarnenLe exonerudn, ron
rlcmnam, ·en:trctanto, ·a intervenção da legislatura. l~~wepto 
qu~ndo o caso incide. ·em :funccionarios ela respectiva Secre
Larm. 
· Dando, pois, li mcnci()rrada normalista, ·Si fosse pos,siv.e!, 

· o caracter de membro elo· magisterio publico do Distri·cto. a 
Sl;!a .rein.tcg~'ação; media!Jtc provas da ~ua intenção, que;. <l,liás, 
nao procluzm, s.o poderHt ter Jogar por acto· do Prc~r:nt.o !flOH 
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tcJ•mos elo nrt. 2i ~ G" da Co.nsolidnção- do- 8 · de. m::u·.;n de 
:l!HH, porquo s1\ pódc J•cinLng'l'HI' qnem póclc nomear. ou. 
onLão, por scnLença judieinrin, e:r:-vi elo art. 13 da lei de 20 
.do novomb1·o do ·189-1. . . - · 

. Nestas concliÇ\ÚOS, por so achar 'nos moldes elo :ar~. 211 da 
cilada Consolidaf•ão. neonselha a Commissão o. npprovacão 
do y(\lo. ' · · 

Sala elas commissões,· ·cm 13 do 0utubro de 1921. - Be1'
nardino JI outei1•o. - Lopr:s Oonçalves. - Anton·io. M.on·iz. · 

1\fKiVfOI'lTM... A QUE SE HEPERE O PARECER· SUPRA 

:Exmo. Sr. 1PresidcnJ.c do Senado Federal e E·xmos. Srs. 
Senadores - Lconilla Octavina de Menezes c ·~ouz•a vem á' 
presença elo J!jgrogio Senado da. Republica, afim de pedir a sua 
esclarecida aLLcneão para as razões que se seguem c que são 
oscrinfns para rcbnlcr. uma por uma, as allqgaçõcs constantes 
do vêto oppõsto pelo Sr~ .PrcfcHo. dQ Di·sLricLo Federal á Re
solução rlo Conselho MunicipaL que autorizou o Poder Exe
cutivo do DistricLo a rcintcgTar a abaixo as·~~gnacla no cm::::'o 
rlc professora elementar. ele ct1,ias flmér.ões foi exoner.ar.!a 
sem causa comprovada. · 

· Nãq querendo fatign.r a aLLenção· elos illusLres Srs .. Scna
clol·es com um .longo historico dos seus serviços ao ensino 
publico. o qnc poderia fazc1' corn grande vantagem, porque 
desde rnuiLo jovcn dedicou-se ao magisterio. sem nunca aban
rlonar essa ardua carreira, limitar-se-ha :í transcripção. de' 
trecho por trecho elo 'véto elo Sr. Prefeito, rebatendo os argu
menLos com a:uc pretendeu. impugnar a referida resolução 
legislativa. · 

PRIMEIRA ItAZÃO DO «V~TO'> 

• ' . 

, .·«De accôrdo com o.art. 168 _da lei do ensino, as escolai'J 
elementares ostüo sondei transformadas cm primal'ins. á mc
(]ida qne vão vag'ando e actualmente estão reduzidas· a HJ. 
];;'. pois. uma classe extincta a de prqfessor elcn,enl,n.r~ -
diz S. Ex. · 

Or·a, realmente as .6lscolas elementares estão senclo trans
fórrnnclus cm escolas 'primarias, á ·proporção que vagas oe
corram nesse quadro. E' isso uma· verdade incontestavcl. 
mas qnc cm cousa alg•umam.rc.iudicll. o projecto de lei qué ó 
Sr. Prof e i to prel.cndeu. com' essa· razão. impugnar. O sim
ples :J:aclo de · estareri1 essas escolas sendo t;ransforn·!adas cm . 
escolas primarias,· á proporção ·que. vã.o _I•_ desapparecendo as 

_ ac~uaes profess-oras. mostra q_ue ella.~ ainda· e:m:stem,. qúe. as. 
escolas elmncntm·es pe1·mo.necem. no apJJO.?·elho do ens1.no rnu.
'ÍI:icipa.l. Como. portanto~ · Mlmittir a conclusã.'o ·do · iPTefcito: 
« ... é, pois. nma ·classe oxl.incta a de professor elcmentnr» ? 
Essa .conclusão é contrai.·iarla pelas proprias premissas elo scn 
anaZibadn. Si a cln:sse ainda existe - c o: Senado lia de. ler. 
quasi todos o R rlin.s. no orgão official cluPrcf(;)i Ltira,. licel!cafi 
a p!'ofcssores clcmcnt:rres. ·. cRcolas clcmentar·es ·transfer1das 
de local, cl:c. :._. como torrinr cm consiclcraçãoi·a fâlsa a'l'.f'il·mu-

• • 
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oão elo Prefeito rlo que a cln.sse de pro,fessores elemcnlare~ 
nsl.:í nxl.inleln '? ?\o Diccinrwr·in da Lingua Por·Luàueza, de Cor
rêa de .Lacerda, M. se encontra, a pags. i .2'12, o seguinte: 
«E:-.."'l'IN"CTO, n- p. p. · ( · aln.tinado) apaaado; acabado, QUE 
Cl~SSOU 'l'O'I'ALl\mN'l'B; ••• abol'iclo, 8'!11JP1''imidO.'!J 

·Cousa cxLincLa é, pois, cousa acabada, cousa que CCô'SOU 
totalmente, que foi obqlicla, supprimida. · 

As escolas clemcii.Lares estão supprimidas ? .Não. Supprl
miclas ellas estarão ·futuramente, cm· época mn.is ou menos 
remota, quando morrer ou se Jubilar o ultimo professor. 

~ Ccs~ram ellas tota.T.rnentc? · Absolutamente não, porque 
é o Pi·e:lciLo quem confc~sa que existem i9 dGssas esc·olas, e, 
portanto, . i !J professoras dessa categoria. · , 

Si não cessaram totalmente as escolas elementares; si exis
tem ainda - o em ex.crcici9 de suas funccões -. pro:!'esso:r:as 
elementares. como diz 8. Ex.· que essa classe estt'i «extincta'?» 

. O que hu, apenas, .,; ürna ·tentativa ele intcncão suppres
sora; é o deSe.i o ele t;ransformal}. essas escolas, aos poucos, 
lentamente,. com o correr dos annos, em escolas primarias 

· compleLa.s .. 1\fas, dessa t.enlativa de intenção, á · suppressão, á 
err:l'inr:çlio», var, \Una d iiõf.arrcl<l .. bem gJ:and~, porqlle podem 
muitas elas a:ctnaes professoi·as dessa classe, nem, rno1'1·erern, 
nen1 se jubilarem -·c, · em<rnarito não oocorrer ~qualqqer 
dessas ·duas hypol:'lwses,. ~s escolas elementares e os . seus 
l'~speeti~os professores hão ele e~stir, queira ou não o illustre 
stgnaLano elo véto. . 

Fallou. portanto, :l.' verdade o illustrc Chefe do. tPoder 
mxecutivo 1\Iun.icipal, tal\ce~ guiado por falsas informações .. 

\ . ' . 

' SEGUNDA RAZÃO 

E' fragilima ! :-.. . 
I • " ' I 

Di?J o 81· .. PrefeiLo: «A Rcsolnt~ão manda reinLegrar Leo~ 
nilla Ocl.aviano de l\Ienez0s e1 Souza e não Leonilla de Menezes 
Souza, .como consta· da Riesolução, nesse cargo extincLo (que 
r~lla em rigor nãn ex:et·cru) como 11ro/'essorn de cl'osse l':l~-• . rnenta1· .» . . . . . . . . 

· AiJega.ndo.:.sp a l.u.do, o· Prefeito lembra que o nome ~la 
r·eque·rentc não é Lconilla Menezes· Souza. como está na Hc
solncão; mas.· que!'endo dar o . nome' exacto, erra taml1em, 
Lransfórmando o segundo nonie de Octav·ina (que .. é c cerl.oj 

. cm Octaviano. · ' 1 · · .. . , • . 

:·,]felizmente o Conselho. Municipal, nmJJ.ora cng1an'ando-se. 
não incJ:liu no erro dn Prefeito. «Leonilla de Menezes Sou?.a» 
- é a }11esma· «Leonilla Octavina de Menez.es. Souza» - que 
ora se dirige ao. Egre:;ío Senaé:lo; :racLo qt'e, aliú.s, o Prefeito 
não conLP~'il.a. Si. porén1, o Conselho houvesse posto na lei 
voLiir.Ia «'Leottilla· OcLaviano de Menezes Souza» - ahi, sim, 

. rí qi.lc sC!'ia1pcssôa rlifferpntc r. absolutamcnl.e desconhecida. 
Os Srs. Scnadore~ .são conhecidos omen.'lS por .. dous J10ffiA8 • 

. dn uso parlntrtentat', · embora Lenham Lrcs c érua.tro, e são 
ns rllciSnHlS pnssoas. apesar de fiA'lll'árçml. nas .. actas e nos An- · 

· naes, con1 nomes abreviadds. l<'oin .que aconLeccu com a re
qu·ere. nte. O Cons.elhQ abJ•eviou-lhe o nome, · ao passo qUe o . ' - " ' 

\ 
.. ' •·. ,,.', ' . ,, 

' ' ' ' •\' ,-· 
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Prefeito quercnclQ emendar, adulterou, encartando um «Octa-
viano', que em nada se parece com ~O<ctavina». . 

Ainda tratando do nome da requerente, o chefe do Exe. 
cutivo Municipal insiste no . erro de considerar «ca1·ao e.'lJ· 
t-i neto» o ele professor elemoutar. 

Si tal fosse verdade, estaria S. E."'':. praticando um crime, 
pois conserva «Professores elementares» em plena. funccão, em 

~ «escolas efementares» e confessa iSso nas proprhs razões in· 
coherentes de seu véto. Tratando do cargo de pro;fessor ele· 
mentar, ucorescenta o Prefeito, entre parentbesis: ·«que ella 
·em 1·igm· n,úo ea:e1·ceu.». A linguagem de S. Ex. d~ixa muito a 
desejar. Elle ·não quiz affirmar ·'@e a requerente. e:ce?·ceúl N · 
cargo de professora elementar, e nao poude tambem.:pontestat"" 
que o tivesse exercido. · Assim, usou daquella formula hesi-
tante e sibilina: «que ella ,'em rigor não exerceu». . · . 

. Ora, o que se quer saber é si a requerente exerceu· ou 
t1.ão. Sim ou não, sem , so-phismas. Em rigor, não exerceu . o 
cargo. Mas exerceu-o eritão sem rigor ? E em que consiste ess~: 
1"igm·, alli ·encravado com· tanta impronTiedade .? . O Prefeito, 
mais abaixo explica, com' a{•guma · difficuldade, . o; seu_. pensa
menlo: .«Essa senhora foi :oroi'essora de escola su.bY~nciona
ua, de 24 de ma·io a 'I O ·de ãuosto de ·1897, quando lhe f.oi ca<s. 
sa:cla a subvenção. Eram escolas particulares a .que a Preféi· 
tm1a, -'na· de:ficiencia de es·éól:is. primarias e de professores di~ 
plomados, <concedia uma sübvencão ou snbsidio, este de \.200$ 
"' aqueJl.a de 180$, ·com a condição ele darem ensinó-a, pela . 
menos, 15 alünuws pobres, • <subvenção que .era cass:\da si a . 
nscola deixava :de ser 'l'rcquenf,ada ·ou no." c, aso d:e • in·correr n . 
seu director nas· penas da-lei ( art. 56 .§§ .2° e ,3o do decreto< . 
n. 3'8,. de 9 de maio de 1893) .. · . · .·· ·•· ·. . .. ·. 

E' lamentavel que a primeira autoridade administrativa' 
do bistri-cto Federal falte tão corajosamente á verdade em , 
:u.ri1 documento' publico ? .. , · · . · \ · . . · . : . . . 

Não -é verdade que a requerente. tenha exercido o cargo 
de maio a ag'osto de 1897. O. Sr; ·Prefeito redu21iu a· q_uatrtl 
mezes . apenas, os quatro- annos. de trabalho da. p~tici ~narm I O 
véto inventou datas e .fez .. um trabalho de presLidi•gitação ver
dadeiramente su.rp.rehendente, para: quem conhece os· factos, 
tão profundamente· adultera.dos ! · · · · .. . . . . . 

. Mas, ao mesmo ten'lpo · .. que S. Ex. adultera oP. fachos; 
deixa claro o direit oda · recruerent e, quando diz: 4:; • • suh~ 
V·encão ·que era cassada, se , a escola" deixasse de ser. frequen ... 
!.Ilda OU no caso de incorrer.. O .seu director rras P·enas ela lei». 

Ora, .era ·de-esperar,· depois .. disso;. que .o·Pref.eito mos.:. 
trasse que a requerente deixára de. exercer ás suas fui1r.C'Õ••3s; 
porcrue incorrera em·. uma das pontas daqueUe :dilcm111a .le;:: 

-·-·,gal : cse;ola. sem :freqt.1encia; ou .ter incorrido nas pena:5. ela 
lei. ·l\Ias S. , E.~ .. ·citando as· dUas unicâiir J1ypotheses previstas . 
no·· arL. 5fi ·.C) ·paragr,aphos. cloi>;lecreto in·. ·38: ·tle--1.89'3. ·não· 

· poud'e diZJer Citl'e ·· :.í. ·escola · cla·:requererite'~úiHasse. :frequen:cia. 
ou que n · P·rofes·sora houvesse 3ilcorrido·- :n:as pellas da lcL· 
Logo, si a lei. estabelieceu, dous iunicos · irio_tivos parn: a. !'-:Up

.1)ressão ela subvenção, ·e si: no ··caso não e:x:.istiu nem Jlm, nem 
nutro -· é claro, insop11Iismavel,, crue o acto 'foi ·megal. ·foi. 

.• af.Lent,atorio ela .l·ei •e dos .:direitos da ;requeren~e. · · 
· .M agora nã'o é n. requerenL<" qUJem o ~diz. · O proprio . Prc

r,~ito !mostr-ou os dous. ca.so.s de. f'.UIJPressã.o·:dé subvenção e nas 
>'ll.US inves~igações não poU:d~e apurar, nem· 'qtfe. a.·.escola ·da. Pe
rrnerent.e 11ão tivesse fr·e<qúenc,ia (pois qne:2·19 alurrinos. ·a. cUr-

' .:· ,.. 
· .. 
I 

'· 

" 



.S.ESS.'\0 DE -J4. DJ.~ OUTUBRO DF. -1921 281 

savam) . nem que a sua directora h·ouvessc incidido em pena
l idadl!:'l legal. 

E', pórtanLo, o Preí'eiLo i(J\.tem mostra a illegalidade. da 
dispensa da. requerente· e, pois, a. razão ~e ser ... da resolu~ão 
do Conselho' Municipal. que apennH repara uma in.iusti~.a e 
<l'az observm· uma lei ·que :l'ôra, quando cm vigm·, desresp·ni-
tada. · · 

· Poderia ·parar aqui a nbaixn ass ignada, deanl.r. da con
fissão frito •PCl•o Prllt'êito, ~nm ai hí·s snnf.il' que o e::; Lava J'a-
r.endo. , · 

Quer .. por6m. ·anal:Yzar ponto P·OI' r-onto, o l)l'C
eiosu · documento oft'ieial C.Olll :que o . Sr .. Prefeito prnrurnu 
manter uma innominavel inJustiça, ali:'i.s . prat.irarla em ou-: 

. tra administrar;ão. 

'l'EROEIRA R...o\V.{O 

Diz. o Pref.eito do Districto J<:ederal: 
·~cLu.almente todas as escolas diurnas são iguaes na sua 

nrg·anização, teem o mi3'Smo ~rso de. cinco mmos e o mesmo 
programma dé ·ensino. As elementar-es são assim chamadas 
pelo titul-o dos seus professores. Seria preciso crear uma es
cola sóm:ente de classe glementar para. ser regida pela profes

_sora que a resoluçã:o manda 1'rdnte.g1·m·, etc. (O resto dn 
período estudar.emós adeante). 
, . Ora; o argumento adduzido pelo Prefeito t! inteirame.ntP 
:fav.oravel .{t benefici-ada pela. !'esoluçl.'io; como passará n rlr
monstrar. 

Qu~ dir. ·o Prefeito ? 
D1z que apez;ar ele serem chamadas escolas elemcnta1•es 

(sómente pelo titulo dos seus professores) as escolas dessa
-especie sã.o iguaês ás p·rimarias, isto é, o ensino nellas é ~eito 
e.m cinco annos, com o mesmo programma. · Isso nã·o é bem 
verdade,·porque hoje, até mesmo em muitas. escolas prima
rias, ·estão su:pp.rirnidos o quinto e o quarto annos, o que con
stitue privilegio de algumas em cada districto. Mas, admitta
mos como verdade o qde diz o Prefeito. Si as r1scolas elemeu
tares são iguaes em tudo ás primarias, se a designação «ele
mentares:.> só significa que os seus--professores são d:e cat.e
.goria um. lpouco inferior aos outros - como admitLir o ~r:m 
argumento de que seria preciso crear uma escola só de cla.,·se 
clernenta?· p.ara -·a abaixo assigna:da ?· O argumento r.í incon
·grnente: Si as ·actuaes . professoras elementar·es ensinam I ur
mus médias e complementares ·e não apenas elem~n.trü•es, n:pe
r.ar dacruene titul-o rest.ridivo, nada· imp~dir.á, · que a aba:xn 
nssignada, reintegrada. ·co1no professora r'lemrmta.l'. · ensine, 
como as outras. e! asses não elementares. · - · . 
' Foi, portarito, .o pr.opr·io. signaLario ·· do vét.o quen1 dc•-

monstrou ·crue a sua ·Objecção nã·o tem· n mini ma eonsi!':t.encia .. 
nem ft1nclnmento rle nrdem alt;Llmn. . . 

. · QUArR'l'A nAZÃO 

Par·a impressionai' · o Senado, o PrefeiGo csc.reveu-: 
« ... pagando--lhe ainda. vencimentos de 23 .. annos al.mznrfo;;, 
isf.o é. ele i897 a 1 !)20. ou sejam cerco. .de 50 :000$·000. · 

'•, . 
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Em primeir.o J.ognr não é verdade quo . a abaixo assi
gnndn Lenha sido dispensada ou exonern·cla em '1897. c sim em 
1808. Depois, pouco importa que a Prct'citum tcriha de pa7 
gur·· cinco, ou de7.. ou eincocntn contos. O essencial é saber Sl 
a abaixo nssig11ad'a J'oi ou não il!cgalmenLc dispensada. Essa 
é a questã.o unica a averiguar. E o· Prefeito ;iá confessou 
essa inegalidadc, sem o sentir. no proprio véto. Si a repara
ção cJ.o uma injusLiça de uma. illega!idade, de. ;um attentado 
no direito expresso, dependesse do preço mawr ou me~or, 
da inclemni7.ação, o direito c a justi(;.a seriam uma m-ent1ra, 
uma ficção, uma :f.arça. E que represenl.aria a somma de 
r;•o,: 000$ (si o calculo do Prefeito fosse verdadeiro) :para uma 
Prel'eiturn. que 'constróc uma avenida ·em torno de uma pedra, 
consummindo com essa obra sumptun:rin e sem utili·dade, mi
lhnre::: de contos?. Que representaria .. aquella quantia para 
uma Pr.el'eiLura que adquiT'e, diariamenl.o, por preço elevado, 
casas velhas para acla,pLal-as n escolas contra Lodos os pre-
ceil.os ela hygiene e ela peclagogica? · · . . 
. Que Tepresentaria essa im.rortancia em confront~ .com 

ris '1&8 contos roubados mysleriosamente eh Recebedoria, por 
'l'n!La de zelo e i'iscnlizaÇão. · 

Não, Srs. Senadores. 
O Senado não ficará. impressionado com os, cincor!n:a 

conl.o.;;, arrenclond.a'clos e , enfostaclos. com que o Sr.•. Prefeito 
quii P-mbelJ.ezar o seu véto. dando ao mesmo o aspecto de um; 
acto de defesa daquellqs n)csmos cofres elo onde os dinh~ierJs · 
toem desappareciclo ·tão mys~eriosamente. . · . _ 

O essencial não cí sabor si· a ,conta ·,~ grande. ou pNIUena. 
e sim si ella é ou não certa e Justa. E quem é culpado de 
se haver accumulado essa conta? · . 

·A reclamante? Nã:o. a Prefeitura e só clla. praticando ·• 
dispensa iUegal. Pouco importa tambein que o ·acto fosse as-. · 
sig·naclo pelo prefeito A ou B. . . · . · 

. A enticla·de é uma sõ e foi essa. entidade quem deu causa. 
·ao prejuizo que tanta dOí.· de cabeça ost.á. frizendo ao Sr .. Pre-
. ~e ,i Lo. A.. reclamante foi a primeira. vict.ima e a Pref11i tm·a o 
alg-07.. As·Qra, o nlgo7. quPr que a vicLimn. continue como vi- · 

·c Uma. por·quo sn · accumulou uma 'div"icla qUe s-6 elle · cr·:)•)U . r, 
dr1r eausa! · · 

QUINTA R.~z:.>:.o 

Entende o Sr. Pr·.efcilo qu.o a. reclnmant:c voll.ar:i 'par:<~ o 
. rnngisl.eri·o mli i Lo velha. · · · . 

R. Ex. não indagon qnr. ndadc Linha a abaixo assil:l'naéla 
quando lhP. despoJaram dD srm cargo e :faz tn.lYC7. o calculo 
dR que. a esse tempo, a ·demil.t.ida .iúJ.ossc uma sexagcna.rin e· 
llo,lc uma macrobia. · · · ... ··· . . .· · . , · 

Mas. Srs. Senadores. si, para r}nsinar .cri anca, é. nec,~s
sario a .iuvenf.ucle. com maioria ele razões t.erinm VV. EE:x. ele 
r•cformar a. Constituição. paPa rnchcr· o·. Senado de n1ocinhos .. 
· . E crur .iuYcnLude sr:i exigiria .11nt.ií.o 'do ··prefoH.o, que l'.em 
de despnchat• tnilhnrcs de papPii:· por· ~emana; CJUfl é obrigado,a 
per·corrr.r 1odn n 'D.islricLo VNlPral cttle ··~· o fiscaliza{lor· dr· . 
tndas as obras ·fl mclhorament.ns. ria cidade?. Berú o illustrc · 
ctl·f~i'e dCI Executivo !Munieipal. ccim I ocla ·'e'ssa sornma de tra
balhos. mai,; .rnoç~1 que a prci:fessor·a que .ora reclama o· seu 
logar no mag1sler10? · 

' . 

\ 
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Foli~rncnto pura a rcclurnrmLc, S. Ex. ~~.mais odo;;o,· não 
obsl.::rnlc Lodos us ar·Lii'ici.os f.ip conscr·vnçüo c a vida cont'or
tnvnl que sen1prc teve. Nua hu, demais, na lei, lirnil.t!S do 
Jcludn, o, CJUmHlo os houvPssr., seria pam as «:nomeaçües» e 
não par·a as «t'f'inl.eg·r·al:;.õr.s» do i'unccionnr·ios nnler·iormrmto 
clcnrit.Lidos conl.r·n a lei c o direito. 

SEX'I'A HA7.·.~0 

E' argumento mu H o velho c mil vc?.es destruido. Toclns 
os Pre:t:cil..os se !.cem valido, egoisLicarncn~e. deste me;;;:nn ar-

. gurne~ll.l~, que J~ão resi~lc a um c': Ludo sério. ~ 
«Alt:!.tn ele rmpcJrim· a rcsolw,:ao. nm unn1 norneaçao. que 

c nLLI'i!Juiçuo do Prt>feil.o. pam um cargo cxl.incLo. tmLr·ar·Ja · 
essa pr·ol'csora para o maghd.m·io em ,idade que nãn llle per
iniLte mais exercer satü:facLm·iamenl.e a sua nobre funcçãn. 

A par·le final ;iCt foir·csponclida no capitulo anlerior· il:>'la 
::xpo!;ição. 

Falia analysur o argumento ele. que o pro.iccLo do lei 
vélado impol'La!"ia om uma nomeação, «que ú aLLI'ibnição cln 
Preft; i I. o» . · 

Não lJa tal. «Hei nlcgrur~ não é o mesmo que «nomcnl'». 
«N'omear» r\. escnlhcr uma pessoa pura o provimcnl.o rlc nm 

', cargo ]1uhlico. «llr:dnLcg·rar» é recollocar. cm um clcl.crminado 
<'ar·:;n, uma pessoa qnc. ;jú o Lendo cxcreido por nomeaç,ão de 
qnem podia nonwtu·, havia sido illegulmcnLc despojada. de,;;Li
i 1 ti ria. afastaria das respectivas funcçõcs. 

A abui:xo assignada' :fi:. r a nnmearl~J- pelo P r·rJ'ni l.o: ag;ora 
H~rá «reintcm·ada>.' por lw.ver ficado prnvada a illeguliducle ela 
demissão. dcsiHu:ção 011 dispensa. . · . 

Vê-se, pois. que a resolução nuo nomeia: «1'e1:nteam'» -
C· que é bem rlifferr.nte. 

Demais. si é verdade qnc ao IProfciLo compete «nomear. 
· su·srcndcr·. lieenciar P. cicniit.Iir» os fnncr:ionarios não elec!.ivofi 

dn mLmicipio. excluídos· os da Sccrelaria do C::onsclllo Muni
r:ipal. não é mcno~ cxneto que ao Poder Legislativo rlo Dis
l.riel.rl, i11cumbe: «Hcglllar ·as condições de nomca.çrín, suspcn
F'iin. uposcn Ladol'it1 ee otrl.rnR» dns cmprcgudo1:1 dn Lo das as rc
pnrLi~~fics mtmir:ipnrs». (§ r.o dn url .. 12 elo dorrcl.o n. 5.'1GO. 
rio 8 r.Jc marr·.o de ·1901. -- Consolidaçii.o das Leis Fecleraes snhr·t~ 
tl nr:::-a.ni~ar,ITo Jmmicipal do Disrir-lo Federal). 

C::nmn se· vô. n Conscllw Municipal. não Stí I cm compeLr.n
eia para rcgnlar as condil}.õcs rle nnmeaçrío rlc :l'rmecionarios 
u:nm rc:drircões quacsqner a essa ampla :facnldur.lc) r.omo tem 
a al.f.ribniçiio rle rcgnlm· ::tfi condiçõr..~ ele «I'CÚ1leornçri.m> df' rm
prcg·adofi municipnc.r::. comprrllmlrlicla nn exprr:.;sã.o «t; nnl.r·a:.;» 

· rJn allur.iido paragr·apho .ltn do art. 12 cl~ Lei Orgnnica, snnrn 
f.!·nnscri.p ta. · . . 

Vcjam 1hcm oc; illnF;f:res Srs. Senaclrrrcs. Emquanto o lrg-is
Jarlnr· const.if.uin!.o rlo Disfricl.o FederaL deu un Conflclllo l.iio 
nmplas ::tLI.rihuiçi'ies .. nii.o investiu n Prefeito dP comp8i•"nrin 
rmrn «rein l.r.grnr>) fnn c c i onari Of;. 
· , Orn. si a clrmLJ•inn rlo .Prcf'rifo fosse verdadeira., nãn teria 
r.nmpct.cneia par·:t «rcinlü.cTar». porque ao Exeeut.iYu não. J\1i 

. dada ess:.t· fneuldarlc. n o .iiJustre sii!,"Tlatario dn ·cao nega ('SSU 
r:r.t.rihuiç·ão n0 Poder Lcg'islutivo! 
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Vi!-sc, pois, o erro elo 1Prefeito quando nega ao Conselho 
·compeLencir, legal para votar projectos de «1·r.inJnm·açúcs» de 
funccionarios do municipio. · 

E alití.s o SPnado nunca acceiLOlJ. o ponto ele vista do Pro
foi Lo, .porque tem rejeitado innumeros 'l)étos .a resolucões qu u 
1 eintegravam :funccionarios illcgalmenLe clcmitLidos de cargos 
municipaes. A insistencia de S. Ex. em bater esse thema ,iá 
estafado e condemnaclo. r! duvidar da memoria e coherencia 
dos honrados e esclm·ecido;;.: Srs. membros rio Senadô Federal 

I • \;>. 

Podia o illustre Sr. IPre:l'eito municipal 'vétar a resolução 
do Conselho que é objecto desta exposição ao Senado?, .o di-
l'eit.o de véto é illhnitado? . 

A professora slgnataria elas presentes razões. embora não 
0SLcja muito habituada ao estuclo de leis. teve a ventura de 
estudai· a lingua portugueza e isso lhe tem bastado para eom
prchcnder, de uma simples e rapida leitura. a leg·islação que 
llte interessa mais particularmence. . · · . . 

Diz o arL. 2'4 do decreto n. r.; .1.GO, ele S de março de HlO-'t 
:rcousolidação das Leis .Federues sobre a oJ•gani:;;a,;ão mnni- . 
eipal elo .Districl.u Federal) : 

' ~ . . . J. 

«0 · Prefeito susi)en.cterá as leis o. J'esoluções ·do . C'onselho 
·Municipal. oppondo-lhes véto. sempre que· as julgar inconsLi-
1-ucionaes, contrarias ús leis :l'edé1·aes .. ao~ clireitos dos outl·o:- 1 

· muuicipios 011 do'J Estados, ou aos :interesses do m'Psmo Dis-
tricto». · · 

Ha, pois, quatro casos de véto: 
1.". quando as leis ou resoluções são mconsti lncionars: 
2", quando contrarias ás leis' federrws .: . . . 
3". quando e-:mtr·arias. aos {lireit.os dP oulros muniripim~ 

nn Estados: · . · · · · 
/f~, qnancio conl;rarias aos interesses do Dist.rlcLo Federal. 
«Está,. pois, provado que o direito dr «vf.to» não ~~ illimi-

1 nrlo: é. no contrario. mui to restricto .» 
A J.'esoltJção é inconsLitucional? Nflo . 
. E' contraria ás leis federaes? Não. 
Fr!re dü·r;Hos de outros munir..ipios ou EsLados? Tambmn . ~ ~ ' ' Itao. . · 
Resta, pois, apenas verificar si 1\ r.ontraria aos· inte1•rssos 

do DisLricio Federal. · ·· · · 
. . · E quem vae responder é o proprio arl .. 2ft da Lei Organica 
iDec. n. 5. :l60 citado) . quê in fine claramente dispõe: «Consi
deram-sr. contrarias aos interesses elo· DisLrict.o Federal. as 
deliberações do Conselho que, tendo po:~ ohjeclos adminisl.rn
tivos subordinados a normas est.atuid.as em leis c rcgnlamC'n
tns, ,violarem a!:' respectivas leis e regulamentos.» 

O legislador constituinte do Districto >FederaL tendo J'n
ceio d.e qnn n.quella expressão «contra'ria aos interesses do 
Districto» déssc logar á ampliação. do direito ele véto. :rm: 
questii.o de definir o que se dev:c com;idei·ar .como contrario ao::: 
interes:Jes deste municipio. A resolucão ,:do Conselho de que· 
ora se t.rafa, tendo pnr ob;jecto acto administrativo subordl-
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nadu a llor·nw.:,; w;Ln.Luidu:,; um leis e t·cgu lamenLos, violou essas 
.llt:is ou regulanH.mLns? · 

Absolutamente não. ]~ bem ao contrario a resolução visa 
rnaudar que se observe a lei, que foi ·violada pelo acto ele dis
J.iensa da professora abaixo assignada, conforme o proprio 
::::r. Prefeito, sem o sentir, confessou. O que o Conselho não 
.JH)dc fazer. 6 violar as leis ·e regulamentos pre-estabelecidos; 
·mas, com a resolucão que ora se discute, bem ao contrario, 
olle quiz forçar o Executivo a reparar um acto de violação da 
lei. . . . 

E está, portanto, demonstrado que o wJto do "::;r. Prefeito, 
~ão se enquadra em. nenhuma das hypotheses do art. 2-í ela 
Lei Organica (lo Districto Federal. JTI tanta certeza disso tinha 
G signatario elo véto, que não teve siquer a coragem de cita< o 

'"' dispositivo constitucional .em qLle baseúra a sua desarrazoada 
impugnação. , 

OONCLUSÃO 

Exmos. Srs; S•.madores - A abaixo firmada julga ter des
truido, uma por uma, as :razões com ciuc o Sr. Prefeito elo Dis
tricto Federal oppo;:; véto á. resolução· elo Conselho Municipal 
qu·e ora é objecto da· alta deliberação do Egreg·io Senado ela 
Republica; 

E.· quando essas razões não fossem::~ esmagadoras elo arra
zoado· ( ?) do. Sr. Prefeito, bastaria o- facto do vél'o não se en
,quaclrar cm nenhuma das hypotheses elo arL 24 ela Lei Orga
nica. :para q~1e não devesse o Senado ~lar· app:rovacão. ao acto 
do Sr. Prefc!Lo. · . 

Nestes termos e .muito respeitosamente, espera Justioa. 
Rio ele Janeiro. 27. de maio de 192L- ·Leon·illct Or.ta·v'i-lta de 

Me:nezes. SoMza. · 

HAZÃ:O DO «VJo::'l'O» 

Srs. Senadores.__, De accórdo com o al't. 16tl da lcf: 
do ensino, as escolas elementares estão sendo transformadaEI 
em primarias, .:1 medida que vão vagando, e actualmente, 
estão reduzidas .a 19. E', pqis, uma ·Classe extincta a de pro-
:~essor elementar . · · · ·· 

A Resolução manda reintegrar Leonilla Octaviano tle . 
.Menezes Souza e não Leonilla de Menezes Souza. como co11sta 
da Resolução, nesse ·Cargo extincto (que ella, eni rigor, não 
exerceu) comop1•o{esso1·a de 'classe elementw·. · . ' 

. Essa senhora foi·. professora de escola · subvencionada. de 
24 de maio de 18!JI4 a 10 ·de agosto de 1897, quancld lhe'· 'foi 
cassada a· subvenção. · . ' · 

Eram 'escolas particulares a que a Prefeitura, na den .. 
ciencia de escolas primarias c de professores diplomados, 
concedia uma subven.ção ou subsidio, este de 200.$·, e acruclla 
de :1.80$, com a Qondição de darem.. ensino a, pelo menos, 15 
alumnos pobres, subvenção· que era cassada se a cseola dei-

. :x:ava de ser frequentada ou no caso de incorrer o· seu director 
·nas penas da lei (art. 56,>§ 2§ 2• c s• do Decret·o n. 38, ele 
· 9 ~de mai·o de :1.893). · · · · · · . .. ' ' ~ 

! 

'·'.1 

., '. 

. ' . ' 
'• 



~86 

Pelo .Dccr·e[.o n. SH., do 1 fJ de de~emb1·o Llo 1001 (lei elo 
· onsino), l.aes e8colas passaram a elementares, muil.o depois, 

portanto, dn haver sido cassada a subvenção ti escola dirigida 
pela professora Leonilln. . _ 

Actualment.c, todas as escolas churnas, sao e~ruacs na 
-;;ua organização, teem o rr!csmo curso de cine~ aun_os c o 
mesmo pro~rarnma ele ensmo. As elementares sao assmJ cha
madas apenas .pelo Litulo de seus professores. :Seria prer}iso, 
3Ssim, crcar urna escola sómentc ele classe elementar paru. ser• 
regida pela professora que a Hcsolucão manda · ?'cinle(f?'a1'; 
pagando-lhe ainda vcncimentbs de 23 mmos atrazados, isto. 
r\ dr• HH;•i a 1!1:?0. nu sr•,ia1r1; cPt'Ca de cincncnla cnnl.os dr! réis. 

Além de ünportar a Resoluçü.o em uma nomeação, que :é 
\ attribuicão do Prefeito, para um ·cargo extincLo, etürarw. 

PSSa vrofessora para o niagistcrio em cdadc que não lhe per
mitte mais exercer satisl'actoriamentc a sua nohrc i'unccão .

Nego, assim, sanccão (L referida Besolução, cntrcgandO-'U. · 
ao defimtivo julgamento do Senado. -. Gm·los Sam2Jaiu. · 

m:soLUÇXO DO CONSEJ ... HO MUNJCIPAT... A QUE sg REl"EnEM O 
""\'ÉTO N. 1, Dl~ 1921 E O PA11ECER SUPHA 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. 1.° Fica o Prefeito autori·z.ado a reintegt•tu· a profes

sora diplomada pela Escola Normal elo Estado da Bahia, Dona. 
Leon.illa de Menezes Souza, no cargo de professora primaria. 
de classe- elementar, de cujas i'unccão foi exonerada sem 
causa comprovada. , · ·' 

:Art. 2.• Revogam-s_e as disposicqes em contrario. 

Districto Federal, 30 de dezembro ·de 1920. - .José ele 
Azu1·.ém Fu1·tado, presidente. - Pio Dut1·a da Rocha, 1" secre
tario. - Arthu1· Al{1·edo Go1'1'c'Ja de Menezes, 2• secretario. 

:N. 332 - 11121 

· D. Julieta de Lamare, irmã so!Leira "do finado capitão de 
mar e ;;ue~ra B.odrigo Antonio de !:'amare, requereu ao . Con
gresso Nac1onal, em 1907, por fallecrmento de sua · mãe ·e a 
contar .da data· do· fallecimento, a concessão, por. equidade, de: 
'!!leio soldo e do montepio deixados a esta por aquelle se·,: 
1rmão. . . · .· 

lA>. Carnai·a dos Deputados, depois de ottvir .., Ministro da 
Marinha de então, c as suas Commissões de Marinha f' Guerra 
e de Finanças, q"t1e se pronunciaram favoravelmente á con- -· 
cessã·o, approvou a .proposicão n. 157, ,daquelle anno, · conce:.. 

· dendo. á requerente só o montepio, a. contar da data- i:la. >.lei. 
!E' sobre esta propos:i.cão que cabe agora ú. Qommissão de 

Jnnancas d~ Senado o d.ever de cmiLtir parecer. o o:uc passo e 
fazer nas llnhas · a seguir; .. . . · ... · . · . 

·· . Examinando a legislação em vigor rel'erent.é á. concessão 
de meio soldo \3 de montepio a herdeiros de . officiaes do 
Exercito e da Armada, verifica-se que :a: irmã do official cm· 
nenhum dos casos previsLos nessa legislacão ó considerada 
herdeira do. meio soldo deste, mas sim -e· ·unicamente .do mon
~epiGl, a CUJa percepção Se poderá habili~aj -POr mo;t:te .dQ 



I . 

SESS.lo DJC 14 UE OU'l'UÍ:Jl\0 DE 1 !J21 287 

conLribuintc, si no. ocdasião uão houver- herdeiro a quem 
caibo. a prioridade na· pensão. 

No caso vm·Lente, houve herdeiro a quem uoube a vriori- . 
dude - que i'oi a mãe do conLribuinte, - mas ú requerente 

. Jieou o diroilu ú rc•versão desse muntep i o, em l'uec da lJJOHmu. 
lt!g·ü;lação, desde q u o :;e rnanleve :;ollt!i r·u e "i \'Cll etn vumrm
nhiu ele l'Ua mfir!. alú " fu.llccimcnl.n dnsLu. 

Não hn. du l'ucLo, na lei que regula a eoncessiln d11 awn
Lt!pin mililur, qualquer· disposic;ão que uxpres::;arnenLc ~e tJP
I.:onha a essa reversão, que, ao cont;ral'iu, os Lá implicitamenLu 
eornprclwm.lida nos dh;positivos dos ns. 5 e li do arL. 1V e no 
ut·L. '27 do deurcLo tle 28 de agosto de 18!JO, quando est.a1Jeleuc 
um u u. 5 a priul'idadc da mãe Yiuva .~em 2JI'ohiúir a 1'CVC1'8ão 
ZICU'a .a8 {'ilftas 80ltciras q1lc v·ivam em 8'Ua companhia, eom.o 
it1zem cxrn·c::;snmcnl.c os ns. 3 c 4 do mesmo urtig-o, cm relacão 
.ao.1· filhos e ás {ilhas casadas; quando pc!·mitlc em o n. li que, 
nr. i'ulLa dc_mãe viuvu, se habilitem as irmãs solLcil'tti:H.loi; offi
c·.iaes, me8nw qu.e m:nda te~hcun 2Jac vi·vo, c quando, lHil' ul
l.lrno, con .. signa no. al'L. ~7 que não pC1'r.lr:1·á a 1.u.:n8tio clu uwn
h'1Jio. a ú·mã pcnsion'i§la que se casar, sr:ja qnal for a pi'OJ'i.\'8áo 
tlC• •tnaddo. · · · 

Lei tmc assim fuGulia monLcpió do irmão a irmã q.uc 
tenha pac· vrvo, sr.rn cogitar si este é rico ou não; que uão i' a~ 

.pc•J'dCl' u montepic ú. irmã que se casa, seja qüal l'ot· a posic;ão · 
c, siLua(ião social !lo marido, e que, ainda mais, pcrmittc, cm 
Bou art. · 20, que ~ irmã do ol'ficial se habilite ú. pcreepc;.ão do 
montepio, quando por morte de· sua · rpãe viuvu, esta não se 
tivesse habilitado, por qualquer motivo, ao· dif;o montepio; lei 
assim liberal, repiLo, não contraria, por certo, a reversão dessa -
1)ensão á irmã orphã de pae, vivendo se!11pre em companhia e 
a expensas de. sua mãe, só porque deu. a esta o direito de 11riori..., . 
dacle no processo de habilitação. 

· A nossa jurispl·udencia adminislr;:.Jiva assim tambern o 
tem entendido, pela uniformidade com que ha deferido os casos 
t;nquadrados na cspecie, com exclusão apenas dos que incidem 
L'lll dispositivos da lei em que a perda da pensiio é taxativa-
mente consignada. ·. . · 

Assim sendo, parece ao Relator que D. Julieta ele Lamare. 
· l'Ct'JUerendo a. conc:essão, por equidade, do meio · soldo c do 
morüepio, prf'lendeu ld de :favor que 1 h e permittisse receber· 
concomitantemente as duas pensões, por isso que sómente. de 
uma -.· a· do mont.epio - era herdeira e podia, por via· aclmi• 
nisl.rativa,, solicitar ·.a competente reversão·.· . · · · 

. ·. }. propo~icão, porém, deferiu o requerimento com cx
clusuo ·elo ·mcw soldo, concedendo sómente o montepio com a 
i"cstriccãc de) .. ser·.a respectiva pensão contada da· data da lei. 

Deferidc· por tal Jórma o· rcquel'imenLo. o voto da Ga;.. 
mara não satisfez,· ccrtamenLc, o intuH,o dá requerente do 
que parece prova o fact.o de estar a· proposicão sem ai~da
mcnto, np Senado, ha 14 nnnos, sendo que, no ultimo, em mãos 
cl1; a c: ual. Relator. 1 · · 

· ~i:n Ll;lCS condições c á vis~a do exposto, purcce á Com-
mlssac que o Senado não deve approvar a proposição. . ' . . 

. Sala cl:t~ Commissúcs, 13 de outubro de' 1021. - .<tl(J'erlo 
:Ellt,\', Prcswcnte. - Pe,l'ippe Schmirlt, Relator. - F1•ancisco 
.'Sá. - Bemarrlo ilfonle'ir'o. - José Eus!'bio. - Sa·rnpaio Cor• 
1·êa. -.Justo .Chc1~mont. -João: Lyra; · · . ' .~ 
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l.'JlUPO:O:l~:.\u• JH C.\>\I.AllA DOS DEPlJ'l'ADOS N. 157, DIE 1 !)07, /1. QU.E 
SE REl•'ImE .O PAlllWEn SUPHA 

O Coug1·esso Nacional. decreta: 
Ar L. 1." E' conceddo a D. Julie La de Lamat·c, cmquanLu 

f'ulteira, o montepio clcixado por seu fallecir.lo irmão, ó cu
piLão ele mar c g·uerra B.odrigo Ant.onió ele L amare, da da Lu 
des.ta lei em deante; revogadas. as disposicões em contmriu. 

Gamara dos Deputados, 12 de novembro de 1907. - .. Cal'
lo.~ Pwia;ot·o de Mello Filho. })residente. - 1.rHlC'iades Ma·1"io de 
Sd F1·eú·e, 1 o Secretario. -·- L~~ i:; Antonfo Fe1·r·cit·Q. Gttalbe1•to, 
3"; Secretario, servindo de 2". . "' · · 

N. 333 1921 

Tendo a Jettra b, do n. · 8 do art. 33 da lei n. 2.050, de 
:.H de deze'mbro de :1.9ü8, próvidenciàdo sob1;c o assihnip'Lo de 
que trata a proposioão n. 205,. de 1908, autorizando o Governo 
a :restituir· á Gamara Municipal de Palmyra, em :Minas Geraes. 
a quantia de 15:108$, de direitos de importação por ella pag·os, 
é a Gommis'são de Finanças de. parecer que, por ess:o .moLivo,. 
seja rej eit.ada a mesma proposição. · . -

) ' ' ' . . 
Sala das Gommissões, em .13 de ouLub.t·o ue HJ21. 

Alf?'edo Ell·is, Presidente. -· - Sampaio Cor•réa, Relator. -
F'1·ancisco Sá. - Berna1·do Montei·ro.·- .José E·usebio. - Fc
Tippe Schmidf·. -Justo Chcrmont. - João LY'I'Ct· - h·inctt 
Machado. 

l'ROPOSlç;\o DA GAMARA DOS-DEl)U'l'ADOS N. _250, J?E f918, A QUE 
SE REFERE o· PARECER SUPRA 

N. 205 :- 1908 

O GongressÇJ Nacional 1·esolve: 
ArLigo .unico. Fica o Presidente da Republica auLorizado a 

l'e:;tituir á ,Gamara Municipal de Palmyra, • em l\finas · Gerâes. a 
r.ttlantia de 15:108$, proveniente de direitos aduaneiros c Hi;Üt
f.istica, pagos em abril de 1908; pela importação do material · 
despachado em nome de Scubla e Alhanese e destinado ao abaf::. · 

·r ecimenlo de agua potavel da mesma cidade, dispensadas a!" 
Jormalidacles elos art::;. .?." e 6° do· decre.to n. 9~.7 A. ele 6 de 
n nvembro de 1890. 

Carnal' a dos Deputados. 5 de novembro . de 1908 .. _: Ca1•lvs . 
Pi!i:roto dé lliello Filho. Presidente . .:....., _;o,.filciades Mct1•ío. de Sei 
fí're·ire. 1 o Secretario. · :..... Lg·i::; A'ntonio · Fe~·?·eü·a Gualb e1·to, 
;jo SeCÍ'etario. servindo de 2". · · · · 

N. 334. - 1.921 .. '· ~· -A proposição da Camara· ·elos. De·pulados ~qÜe autoriza u 
}'oder Executivn ·a conceder subvencãó ·aos· Estados,· mtmJ.,. 

· cipios. e· particulares. ou ernprezas · por estes órganizy.das, que 
\ . 

I 
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se. pt·npttJ.et'l'ltt eunsLt·tlit• e consr:•t·vat• cslmdas elo rodagem, 
csl.nbelcce: 

· J.• Que nenhuma su·bvcnr,.fio ou uuxil iu seja concedido, si 
o. csl.t•ada gozat· ele privilegio de zona, qLler se tmle de constru
cç:ão :f'eil.a velo.-: Estados ou pelos municipios. quer se consi
dct·em cstl'adus construídas vor parLicularcs ou por· empreza~ 
Tlrivuclas de viucãn. 

· 2." Que, no J~r!n~c iro caso, - conslrucção da esLrada pelos 
Estados nn muntelpJos. -· a subvenção a conceder será sub
ordinada :is :::cg·uinl.cs condições: 

• 

a) a estrada deverá sct• destinada ao uso publico 
g-raLuil.n, sendo ampla a liberdade elo trafego, salvo no 
qne so refere a medidas de policia c a restricções pas
sageit·as. impostas pela neccssiclacle ele reparos ou do 

. conscniu;ã o; 
b) a subven<_:.fio 'só· poderá ser concedida, depois dr. 

rwovado que o Estado. ou o município. dispõe elos re
Cll!'SOS ncccssarios :i boa conservação· da estrada, rc
Stlllcm clles ele verbas proprias .. consig·naclas nos rcs
peoLivor; orçanientos ordinarios. ou provenham da ar
l'ecndação ele qualquer taxa especial. «que não a.f'fectc 
clireclamcnte o transito pela estrada~; 

c) a estrada deverá sep franqw~ada a quaesquer 
vehiculos. automoveis ou não. com excepção dos deno
minados carroi-1 clr bois, desde que satisfaçam ás exi
gencias impostas n,, regulamento a expedir pelo· Poder 
Executivo, seJa quanto {L largura do aro, seja. quanto 
ao comprimento elo raio das rodas; 

d) a subvenção por kilomelro, conforme se trate 
r.! e regiões montanhosas ou não, poderá ser: 

1) !'c5peclivamcnLe, aLé 7:000$ e 4:500$, quândo o 
JeiLo ela estrada Jor revestido de . boa pedra britada c 
consolidado pelos processos technicos conhecidos; 

2) respect.ivam(;'nLc, até ,} :500$ e 2:500$, quando 
o leilo for consolidado com cascalho macaclamisado; 

3) 1'!. respectivamente, aL1! 2:500$ e 600$, nos 
casos de estradas ele leil.o naLLlral, mas não arenoso, 
clPvir.!amclite abahulaclo e consolidado por comDresSOI', 
de cinco toneladas ele .[Jeso, no ,minimo. , 

:3". que no caso de ser a subvenção ~olicitada pur parti
culares oh '1Jor cmprezas privadas de via,;ão, devem ser con-
dições csscnciae~ á sua. eonce::::;ão : . 

al não excedei' ele 25 annos o prazo de privilegio 
para a exploração incluslrial da es,Lracla, a qual, findo 

· o prazo alludiclo, reverterá ao domínio publico, sem 
onus algum para o Gover.nu Federal, _que assumirú de 
então em deanLc c si uss1m lhe convtcr, o encarg•J du. 

·conservação, oü que a transferirá ao. EsLaclo, OLt ao 
municipio, por clla d irelllamenle .servrclo; 

b) obrigação, a assllmir pelo concessional'io, de 
explorai' os serviços de transporte ele cargas c ele lJ~S-

·S.-Vol.vr. 19 
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sagoirns, por meio de auLomoveis, possuindo, nüo s6 
os vcll i eu los dc!"sa estweic. «como as inclispcnsavois 
insl.allaçõcs mecanicas. ern numero sufficiente o. eom 
c::t})aciclacle basf.ante, a ,iui:t.o do Poder Execntiv0. para 
que fique asscgumda a regulal'idade do trafego»; . 

·c)· approvaç:ão, pelo Poclee Executivo, das tarifas 
de transporte. que elevem ser revistas ele tres em tres 
unnof', <(para o fim do serem J'eclu:t.iclas, semt'n•e que' a 
J•ocoil.a I of.al, diminu ida das despezas com a ma nu Lcncão 
dns serviços. correspondei' a importancia maior que a 
somma da quota ele amorUzação e elos interesses, ú 
razão de -12 % ·ao anno. c1 o capital proprio, eHectiva
mente invertido na cm preza pelo concessionario»; 

d) reclL1cção de· 30 % sobre as respectivas tarifas. 
nos transportes requisitados pelo Govct·nos da União 
c dos Estados elirectamente servidos pela est.rada; 

e) graln ida elo do se1·viço ·de conclucção ele malas 
elo Correio; ., 

f) direito ele ut.ifização ela estrada pela União, 
pelos Estados e pelos municípios, e ele requisição elo 
respectivo material 1'\Jclantc. nos casos ele necessidade 
:publica, merlianl.c condições analogas ás estipuladas, 
«Cm casos ielenLicos, para as estradas ele ferro»: 

. o) clire1lo de imposição ele multas, até o limite 
r.la propria subvenção, por qualquer" um elos governos, 
- ela União. elos Estados e dos municípios. - nos 
casos ele infi·acção ele clausulas do contracto;· 

/1.) direito ele cncampação, cm qualcLuer tempo, 
pela TJni~o, pelos E!stados, ou pelos municrpios, desde 
que esteJam decornclos trcs annos, contados da inau
s·m·açã0 elos serviços, seja das obras, se.i a do mat.erial 
1'0dani.P. r. rnachinismos. mediante inrlemnizacã.n «au e 
corresponda ao ea;piotal proprio, empreg[];cJO pelo ·con
ecssionario, e juros relal.ivos, ú razão de :lO o/o ao anno, 
menos as quotas d c amorlizaçãn e juros, po·rvenlura 
,i•ú r.eccbiclos »; 

i) :a subvenção por ldlomctro, conforme; se trate 
ele regiões montanhosas ou não, poderá ser: 

-1 ". r·c.spe'clivnmenbc. até 5:000$ c 3:000$. nos casos 
rlc leito revestido ele Ma pedra bri·Lada e éonsoliclado 
pelos prqcessos tedhnicos conbecidos; 

2", r·espectivamen[.e, até 3:500$ •o 2 :üOO$. sempre 
que o lciLo fOr consolicladu · com ca:.wa.lho macadu.mi
zudo; · 

1 3", C, I'-O~j}l!ULiVI::tll1C11lC, até .2:500$ e 5'00!f;. (jUUHdO 
se. tJ.·aLat· de lcilo natural, não arenoso, consolii:Iaclo por 
comprcsso·r, ele uinco toneladas de peso, no miniJJJÍJ . 

.t.•, que . os concessionados serão. obrigados a submeLler 
tí approvação elo :l\:l.inis&erio da Viação e O~Jras Vublica~ os 
se.guinlcs documentos: 

r.r.) planta geral da esl;r:ada, reiJt':esenLacla, po1· cuJ.·
vas cl c· niv.ol cs·pa(;adas de l J'es m cl,ros, a con.i'iguraçilo 

·do Lel'rcno, até 20 mctl'os pa1·a cada lado do e·ixo; 
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1/' p e l'l' ii 
i.J•ucla.' rtss•i!ll 
obt·as Ll'ul'lc. 

!nugi!l.ll!inaJ l~ rJI't'l'iS i.l'Uil:'YC''l'S>llic'·S ria CS
COillO os pi·u,icel<os ele sun•s principacs 

·:i", que. us e.~LJ·adu:; u :;u!Jvenciunar :;aLi:;l'u(!nm üs :;e
~guiulc:; ·t:ondi,;üc:; üe OI'dcm lccltniea: 

a) larguJ·u I ti ii elo tf'ilu nlininm de qualt•u rncLros, 
ttas regiões llliJll~ttulw:;as: de cinco mc-Lt·os. nos uli
nlwmenlo;:; l'l!clos. e de sols mcL•ro:::, nas curvús, quando 
a es>l'l·uda l'ô1: cunstr·ukla c·n, cllapudúcs ou rcgii'ícs le-
YI!!l1Cn'k1 accklenlaclas: ' · 

I;) r·umtxt nmxima. nas csLt·a:das de lei lo revcsLido, 
elo :; '!ó. cm l'egiões plan::Ls, c ele G,5 o/o, em ~·.eg,iôes 
monlanlwsas: d1~ :u; %. nas estrada:; de lei-Lo natural 
cuusuliclado vot· cylindrugcm; 

c:' raio minimo de üO mdt·os, .salvo. excepcional
Jnenk, na:; r·eg-iúeil, nwnlanb,osas, onde set·il. aclmit.lido 
o miniu10 dG ::JO mdt·o:::: 

d! ohecliencia. ele [llll'l:e dos concessi-onat'iu::;. e 
qww~qlH~r ou!J·as pr·escr·ipçücs de. nat.m·cza tedmica, 
imposla~ >~~Iii regulnmcnl.o a expedir pelo Poclr~r· Exe
cuLi\'fl, q11anln •ci profuncli{ladc e Jmr:;uea das valletas, 
aos va.sscins la.tlcracs, ús' obr,as de :protecção, eLe. 

G". que os vehicnlos niío recebam carg-a de peso superior 
ao que l'ür rixado, t.cnrlo ~~m vista o rcspccth·o [ypo o systcma. 
de suspensão: · 

7". que as csl.J·adas não lenbam fccllu de qualque-r fôrma. 
ou l:vpo. inl crrnmpc•ndo o lei Ln respectivo: 

8", ·CjUO a subvoneão só poder:í :">et' pa;>Ía. pelo Poder Exe
cul.ivo da União, rlcpois dn devhlamcnle exami'!lada a cs
ü·acla. cabc.nclo ao Governo. cm qual·quc·r Lempo, o direito dê 
:fiscal,izat· a sua consl.rue(:üo e cnnsc,rvaçiin. 

!1", que ao Governo da União devem ser StlDtnctuclos 
pelos sul'J\'rncionados. - Estado .. mu n ici.p in ou par-ticular. -
« Lodo5 ns informes relativos ü Yirla Lechnica c inclusLrial· elos 
m:.traclas subv-encionarias». annualmcnlc .. c pr>t· inLcrmcclio da 
Inspector i o. IFierleral elas Es,l~ntclas: 

JO, que as subvenções serão i)agas lJOl' sccçocs ele :30 ld
Iomcuros e-ntregues ao trafego. abríndo-.se; pam tal fim, os 
neoessa.ri os m·ccl i Lo~, «na. t'e.[)arl i vão fi-~ cal cliO lng~ar cm q11 c a. 
esl.racla fôr conslrukla »: 

tL que n .Pnrlcl' :Exeeufh·,J sô purle'l'iÍ. coHceclot· suhven
r:•:ícs dcnl,t·o elos IimiLcs dn verba anmmlmenlc voLnda pam 
tal fim. « nücí pod·cnclu Lomat· cOJniH'IOI11issos supel'iorcs :'i 
verbo. rnfe,t·iclo. »: 

-12, que. finalmenle, a pi·oposiçfio nüo rlcroga as dispo
f:ir_:ões do rlcCJr·eLo n. s.az.'J.. do 2•í do· oul,ubJ'O do UNO. e 
:12.2%. de :20 de• mm'!!O ele -1!118. c reiS'P·CcUvas insi,r·ucções, 
rl,esclc que nfio c•olliclam com o prescripLo nu mesma P'J'O
posição. 

A JH'oposidio, cujos IJl'incipaos di-s-posiLivos constam do 
resumo acima, foi a,p.rc;;enlada (L outra Casa elo CongTcsso 
Naoi,onal, cm . -1DJ7, · pela respectiva ·CO'm.misslio de Obras 
•l)úblicas, tendo sido rel•ator do proJecto de lei o illustra 



:· ··. 

292 ,\N!\'.\1'8 lHJ SlmADO 

·~t·. Depuladu .\I ao I' Pt•nln. qu1• n ,iu::;lil'icuu e1n lll·illltanl.c pn
l'ee.et·. undL~ ~·uJ'Hin. emn ;,:t·nuck pt•ni'ideneia, cuid:tr.lu:mnwnLu 
,•xan1inudus u~ 1nais impol'lanl.es aspedos du lJI'ulJiutua. po,.;Lo 
r~nlüo ~~111 J'ôeu Jllll' 1,1n1 pl·ojt,clo. de auLorit't do,; ISt·s. De.pulado:c; 
Clt l'isl i an-o Bt'as i I. Bal'bosa GtJtl\<::tl \'US e uuLros, r;m que erant 
lll'C.':iUl'iplus Ynrius motlifie:.tçücs ao decreto n. 1 ~.3:!·í. ele ';!,/ 
d1~ o11Lubru dP L!J'IO, que rcg·ulamcnlúl'a o •dispusLu no n. X 
do al'L. ::;;; da lei u. i.S!d. de :31 dt) dezembro dr~ HHJ7. 

En.1 :;;eu bem elaborado c c;xhausLivo parecer. o illustra
cln rcprescnf.antc ele l\Iinas Gcracs na Camara dos Deputados, 
clc•p•.ds elo varias c preciosas considerações ele orc!em g·cr·al 
sobre a irnportancia extrema ela ma teria, sobre· os erros que 
a l.al respeiln lcmns pral.icadn. seja cruanto ::i conveniente 
upplir~ação elos dinheiros publicos ao serviço ele viação de 

· rodag:r.m, seja quanto ao l.raç.aclo das estradas, <<que nem sem
Jli'C obedecem :h; f:olicila(!Õcs dn interesso geral. mas ao con
trario, infelizmente, resultam ela inl'luencia malsã elo regio
nalis.mo mal cnmprehcnclido, sinão da pressão de exigentes 
c:t]:ricbns de figuras politic_as prestigiosas··· no momento"; 
dcpn i::; de apreciar, devidamente. as relações ele interdcpcn
dPncia en I: r e as cslrarlas de rodagem c as linhas fcderaes, 
cnradLcrizandn os destinos cconomicos destes dous. typos de 
\·ias de eommunica~ão. e de mo!!'Lrar o desenvolvimento que 
á~ linhas dr. rodagem lião dado. nos ulLimos tempos. toclos os 
paizcs cullos elo muncln; estuda, pormenorizadamente, as se
g·uintes questões: 

a) classificação das eslradas ele l'Oclagem, quer do ponto 
rle vic::la tcchnico. quer dn ponto ele vista aelminist.rativo, 
a[lreciando. neslq parl.icular, o que se ha p,raticaelo até agora 
na França. na A mcrica ·elo :No r te e cm nosso paiz, para con
e lu ir. sinfiu em faYor da centralização extrema elos serviços, 
an menos pelo reconhecimento das vantagens de uma «ad
ministração mais. capaz e menos sujeila ás fluct:uações das 
opiniões politicas dos municípios»; 

ú) obtenção elos rncursos precisos á . construcção e con
scr·var~ão das Cf'tradas ele rodagem, assumpto explanado com 
grande dr.scnvnlvimento. tendo sidn mrmcio:narlas e analy
saclas as divm·sas rnoclalidades crmhcciclas até hoje. como o 
pr~da;io. a capitação, os impostos espcciac·s sobre· as 'Pl'O
pl'lccladc~ c i'Obrt:\ as indn.3trlas, as subvenções, ct.c.: 

C) as concliç:.ões Lcchnieas elas estradas, quanto ao llta:Xirno 
de l'<'.<npa a ndopf.al' nos Lraçaclos. aos raios de curvas ele con
erJt'dancia dhs al inhamcnf:os rectos. ú largm·o. e ao revosLi'
mcnL'-' elo lciLo elas csl.rarJas, Ludo pnl'quc <lo .autor ela prÓpn
siçün pat·eec que a Unifío, «si se clispuzm· a au:xilil;!.r .pccnnia
r·iamcnLc a conslt·ueç.ão das cslt•aclas de rodagem», I1Ôcic c 
eleve <<exigir, em relação ás concliç:úcs · Lcchnicas a que cllas 
hajam ele ::.:al.isfazcr». . . . · 

Robt•c o IJI'rJjecf.o de lei arH·e::;cn Lacln pelo S.l'. Alaot• Prata 
emil.l.i11 llal:ccet• a CumJtli,;:;li.o ele Finam·as chi Gamara, que o 
adlliJf.llU nn inf,•~;r-a, de aeet'll·cln Wlll n fJliC 'ftJJ•a. rclaLadn Clllúo 
pelo Sr. Fclix Pueheeu, [JHJ'tt quem, r.:om inl:eira ,iusLie.a, n Lm
]JallJo do roprc.seutunLe lllinciro. UI'U «um at\,Liculadu rniuu
dcnl.c,. atalhando n pos:::ibilicladc de abliSos c· .elisporJLlo cotr1 
l'igor, nüo só sobre a:; condições tecbuieas a. scrctn observa-
das, como sobre a 'fiscalização ·elo. emprego. do dinheiro for-
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ncc.ido pela União aos EsLaclos c aos PUl'ticulares, a titulo de 
auxilio o subvenr:ão». 
. . . CcyLamcnLc, G digna elos mclltorcs encomios a feliz 
IntcnlLt\'a du illnslt·o Sr. Aluar Prata, que procurou coorde
nat·, cm lei ele cut·ncLct• permanente. val'ias disposições alé 
a:;:·•.11·a vol.adas pelo Congresso Nacional cm leis ele orçamento 
de despc':r.a nnnual, relativas ao clcsenvolvimcnLo da viação elo 
rodag-cnn cm nosso territor:io. 

A pr·irncit·a resolução do Congeesso :'\acional sobro o as
.c;umpto que ot·a nos preoccnpa. consta do arL. '13. n. XI, leLLra 
ú, ~la lei 11. l . .:\5:::, ele 80 de dezembro ele 1\!05, que autorizava 
o GoYet·no a ubrit· o.s Ct'ccliLos nocessarios: 

«.Para a construcçlio ele estradas ele rodagem. que 
liguem entre si as capiLacs elo quacsquer Estados, ob
servadas as seguintes regras: 

'1 ", as estradas Lerão no minimo seLe metros de 
larg-ura c 30 meLro.;; de raio nus curvas: a sua dccli
vicludr. ma:x:i ma será de 8 o/o; 

;;o, o leiLo c as obras ele arLc elevem ser· calculadas 
para su.p·portat· o peso rlc H.OOO kilogrammos ropar·-
Liclo por quatro rodas; · 

3", a iniciativa da construcção dessas esLr'aclas póclc 
SCJ' do Governo Fcrlcral. elos Governos. esLacluaos e mn
nic·ipaos e aLú mcsmn de simples parl.icularcs, que, in
dcpcndcnLcmcnto de qualqncr fnrmaliclaclo por pal'LO 
ela Unilio, cmp·rehcndam c levem a cfi'eiLo l.aes com
meU. i mcnt.os; 

·I~, o pagamento ::;6 se fará depois que as estradas 
estiverem eonclu i elas do c:x:Lrerno a extremo e lwn
vcrt~m sido submet.ticlas ás nccossarias medições c pro
vas ele resislcllc.in, obtido pr·éviamente O COlllPl.'OJ1liSSO 
formal, por par·l.e elos Governos c0nipetcntcs, de que 
ilão deixarão cslabelecer no leito clcllas Ll'ilbos ele 
qualquer natureza, canalir.ações acrcas, ou SLlbLerra
uea~. fins, bar·roiras, posLt)S. eonsiTnce<Je:<; on· qualqur.r 
t'ittl.t·a cou.~a crur. p.o,:;sa. etnlJu.r·ac::u' a livro circulncãn, 
que I ambom niln pnrlcr·ú sct· embat'::t.\:·:.vla enm a cnhranca 
de pcdag·ios ou ex:bibif;ão ele qtwcsqucr· dnet.1menLns; · 

5", o oagamcn!.o serú limitado. qualquer que Lenha 
sido •l l.empo da execução o a dífl'iculcladc elas obras, 6. 
J'!T'Opn.r·r,:ãn do soldn c el.apn. elo HlO soldados elo Excr
,";iLn clur.·anl:e um anno. para cada c:x:Lcnsão ele :lO kilo
'mcl.rns de estrada n · re:<;pccLivas ob;·as de ar·Lr!. l.udu 
coJÚP·lelamcnLo prompLo; . 

G". ns officians c ,;olcladns dn Exercito que :rnrcm 
e.ommissinnados para esse rim, perceberão quantia 
igual ao soldo a q11c normalmente fizerem jús, ma~: 
quantia qt.H' lhes sor'ú pag·a de nma só voz, depois qne 
a e.sl.rnda esLr.Ja completamcnt.c peompLa c na propt)l'
~!iiO cxacl.a marcada no n. 5, a sabct·: o soldo de wn ho
mcn;;, nfficiacs ou soldados. durant.c 11111 annn. para 
cada e:x:t.ensão de JO kilnmr.tr·os.» 

Esl.a disposiçun d~ lr.Lann11a .. qne admil.l.ia f?sscm .as r;s
esf.radas cnlrc as cap1Lacs dos >Eislndos consLr1.11clas cltr•ecr.a-
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menl.c pelo Gnvornn .Feclr.ml. mas Cillc JWcscreviu em Laos vio.s 
-do :r·oclng·em a culJr·nncu rlo quulr!IJCI' pedagio, ni'im de que não 

lwuvosse embaraço ú. l ivr•e c i r·ctrlu(;fío elo;;; vnh ic11los, i' o i rnan
t.iclu em vig-or· nn unno imrnedial.o, pelo ar·L. 3ü da lei n. l. 017, 

. do 30 ele clczcn rbro de :l DOU. que a Lornuu exlortsi vn a esLr·u
dus «enl.r·c cidades de populáçüo não ini'eriur a 10.000 lJubi
t.anl.os. si l.uuclas em Estados clifi'erenles». 

Come' a lei nenhum resullnclo upreciavel tivesse tido. o 
Cohg·:r•eso, talvez po1· act·editar que u sua inerl'ficienciu pratica 
houvesse deeol'l'ido ela pequena conLribu i cão consignada na 
clausula ou regra 5". embora u mantivesse em vigor no anno 
seguinte, segundo ccinslu da lei n. L SH, ele 31 ele dezembro 
ele 1907, arl .. 26, alterou, de 10 pam seis 1\ilomelros, a pro
porçfto estabelecida nu rel'e.ricla regTa 5". Ao mesmo tempo, 
pelo art. ::27 da citada lei por n\Limo mencionada,., clispoz o Cun
:;rossiJ fossem cnncediclos os mesmos favores de cru o l.ralnva a 
lei n. 1. !!53. de :L 905, «ús csLr·aclas de rodagem qLw lig-areri·r os 
lagares Bat:;'•:~ ou N'ova Empreza, no Acre, a .i\Iercedos ou Senna 
Madureira, no Taco, e a Loclas as estradas que conm11micruem 
dons rios navegaveis. na rPgião elo Acre». . 

Apezar de haver.· mant.ido cm vigor, ainda que cnm as pe
quenas alterações mencionadas. os dispositivos ele leis ante
r·iores sobre estradas ele rodagem. a mesma lei n. :L. s.'t 1. de 
31 de dezembro de 1·907. no n. X ·elo arl .. 2·2. sem· ntLendoi· ús 
contradições que promo,;ia, autorir.ava mais· o Governo a 

«Subvencionar·. na razão de 4.:000$ por ki.lometro 
de estrada consl.ruida. as emprezas ou particulares quo · 
organizarem o serviço de transportes de passageiros 
ou mercadorias por meio de au tom oveis industriaes. li
gando clous ou mais Estados da ·União ou dentro de 
um só Estado. Este favor r3 relativo· aos IEistados ou 
municípios que organizarem o serviço de que trata o 
presente artigo, observadas. cm ambos os •casos. as se-
guintes condições: · · . 

1 n - as estradas obedecerão, em todo. o seu per
curso, ús eondiçúes technicas .exigidas pelo 're-gulamento 
que será expedido para execucão deste serviço, devendo 
aprnveitar a uma só ou mais localidades importantes. 
sob o J)Onlo de vista economico ou administrativo. a 
juizo do Governo Federal, quando construídas por c.·m-
pre.?.us ou particulares; · 

2" - a subvenção só se. tornará effectiva, quando 
o fiscal do Governo, pago pelos interessados, mediante 
quotas recolhidas ao · Thesouro. semestralmente. decla
rar que as estradas ou os trechos prompLos estão con-

. struidos de accôrdo com as condições technicas cxi::;-i
das pelo regulamento supra-referido; 

3• - o pagamento da subvenção só se ef·fcctuará. 
quando as estradas es·tiverem conclui.cJas de extremo a 
extremo ou tiverem, pelo menos,/ 120 ldlometros. con
struidos.· com todas as re·gras de· arte e de a.c.côrdo com 
as condições tec.hnicas exigidas pelo regulamento:· 

q_• - entre os :l'iJ.vores concedidos ás ·linhas de au
f.ornovo.is. niio se inclue o privilcg.io de zona. Os con
cessionarias destas ·unhas te em direito· sómente ao uso 
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e g:osn exelusivo das linhas, qno para aquello flm llOu
vot·cnt eoustruillo, e dos LCl'l'üllOH osLl'iclamenLe inclis
pPnsnvt~is ú sua üunslrucção. » 

. Esla d isposi(i.fi_o, que L_l'anscrcvemos tcxlualmenLe, cm 
v1slu da :>ua alta unpor·Luncw, :l'oi mantida cm varias leis de 
ort.:nnw11Lo ~all!:c~innadus poslm·iormenLc, · alú que o § 1" do 
ar!'· 'íll, da lei '~·~·j,iJ3G, de 81 ele dezembro de 1\HO, substi
ltttu a ,;tm cottcllt.;uo 3" pe·la seguinte: 

«O pagamon(o da subvenção se J'ar:.í semestral
mcnlc, atü cumplcLm· a quantia col.'rospondente ti tola
Jidacfc rJm1 es!.rudu;;, por Lreeltos de csLt·acla nunca in
for·iores ;a ~O kilomelros. » 

Todos us dispositivos a que al.t~ agora nos lemos refe
rido, L'tW(')lum bem, pela sua t·eclacçiio imprecisa, pelo itll;om
plelo tk sua.~ fll'L'set·i P\:ün;; e, aLt\ pelas eontinuas a!Lerat~ões 
inLrnduzidas eada anno, ·que nem satisfaziam elles ús neces
siclarfes J'r•ru_·s do paiz. nem, tampouco, atLencliam, de modo 
CQD\'(!Ilit!nln. a uma clel'esa e:l'ricaz dos cofres publicas. A 
Upp]Í!'U(:.ão das lei~ alludidas .cJeu at6 log·ar a uma acção, ainda 
suiJ ;iwlir~1:. de vultosa indcmrtização, reel::unadn. elo Tltesom·o 
Nacional, nt.ios in ll'I'esses não podem set· e:l'ri0ientemenle nm
paraclos, em :vislu clus :l'alllas das leis, a que se abri,garam os 

· que a r,Jiu:l r·rr~Ot't'r!ram no servi\:o elo construeção ele estradas 
de rocl:1g·(')m. A eonccssão elo direito ele uso c goso exelusivo 
das csLmclas CJLlC i'ossem eonstruidas pnlas cmprezas privadas 
do vi::u::ãn. suhvcneionadas pela Uniflo, basta para conclemnar 
ao abandono as mencionadas leis. 

.. Por tudo isto, resolveu mais tarde o Congresso Nacional 
approvar o n. H. ar L !)7, ela lei n. 3. 4.54, de 6 de .i ane iro ele 
:1 !)1 S, assim redigido: 

«Art. 97. E' o Presidente ela Republica auLori- . 
zaclo: 
I 
••• o o • o o' •• o o •• o o o o •• o o o •• o ••• o ••• o •••••••••• 

m - A .conceder subvencfio kilomeLrica.. · alt~ 
2 :OOM· por.· kilomeLt'o?-clo uma s6 vez .por secção ele 2!~ 
kilomrtros ronslruiclos. elo estradas do rodagem. pro
pr'iu;; pat·a St!l'viço regular ele Lransport.e de passageiros 
e cnrg·ns por meio de automoveis ou outros velriculos .. 

~ 1 . " Essa subvenç:ão ser(L concedida ú emprczas 
ou particulares que construirem c Lrafegarem a estrada 
por automovcis ·ou outro meio de transporte c gosarem 
rle C'f!'Ual subvenção elo Governo estadual. 

§ i2." O G'overno estabelccer(L as :condições qui') 
rleve preencher a estra·cla para que se torne oi'J'cctivn a 
subvrll(iÜO. que poclcr:í ser concedida tambe.m aos Es
Lados que· empregarem. na execução .desse . tl'abaflTo. 
pelo 1Í1enos o clôbro da i rnport,ancia ela eontribui(;5.o 
i'e(lcral e prcenebam ns condições exigidas parn. um 
I.J ..... ,.,.~o r·r.n·ular· 
• · u. ~.:·o . · · .•e • · 

· ~ :3." Para esse fim~ pocler(L o Governo iFcctcral 
tJ[)RJI;;nd''t' al.t~ J .000: O O O !fi,. no cxcrcieio de HJJ'8. aJ~l'indo 
o r·t·rdilo preciso ou rea Nza n elo operações ele ered r Ln.'> 

Para o r.xrt·cieio inlmecliaLo. de '19HJ, entendru o ,con
gresso l\'acionnl de bom alviLr(') d.ut' maiot· liberdade de acçi:io ' . . 
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ao Governo, eliminando muitas elas condições ou rostricr,~cs 
impostas anteriormente. Não é outro. por· eerto. o resultado 
rla ·lei n. 3.071. ele 7 de Janeiro ele 1919, art. ~H. n. VII. auf! se 
limitava a autorizar o Poder Executivo a · 

«Conceder aos Estados. cniprezas . ou P.articulares que 
construirem estradas ele rodagem, .propr1as para o ser
viço regular ele transportes de passa.g:ciros e .c.argas por 
meio ele automovcis ou outros vchiculos, uma subven
(:ão até 2 :üOO$ por kilometro, pagaveis por secções de 
20 kilometros . .abrindo para isto os creditas necessarios 
·qt..e. no exerci cio ele . 1919, não poderão exceclcr ·de miJ. 
contos.» . 

A falta de continuidade ·de acção, ou de obediencia a um 
principio geral clire;ctor, ainda uma vez se manifesta na lei 
n. 3.991, de 5 de janeiro de 1920, cujo ar4. 28, n. V, ne
nhuma reg·ra mais estabelece para o pagamento das subven
cõos .. limitando-se a prescrever, textualmente, o seguinte: 

«ArL 28. E' o Presidente da Republica. autori
zado: 

o o ••• o ••• o • o • o •••••• o o o • o • ' • .... o ••••••••• o o o •••• o •••• 

V - A conceder aos Estados, municipios, empre
zas ou na L' ticulart~s qur. construirem cstra.clas ·de roda
gem, prÕpf'ia.s para o serviço regular de transporto ·de 
passageiros e cargas. pbr meio 'de · automoveis ou -ou
tros vchieulos, uma. subvenção até . 2:000$ por kilo
mctro. submetticlo o .projecto e motivos da convenien
cia das estradas ao. Ministerio ela .Agricultura, só depois 
do que se autorizará o serviço.» 

Forç.oso é ·reconhecer que foi salutar a exi.g:encia, ' con
stante do dispositivo acima, de submissão do projecto P. dos 
motivo" da convéniencia .das estradas á apreciação prévia do 
l\'Iinisterio da AgTicult.ura. A :l'a!La desta cxigencia rléra Jogar, 
por vezes, a pedidos ele crcdi tos extraordinat•ios ao Congresso. 
por nü.o saber o Governo elas estradas, que, em dGtcrminada 
moment.o, esl.avam nos c.asos de receber a subvenção. au lori..: 
zada. como se dopreh onde, por exempln,. ela mens:;~g·em do Sr. 
Presidente da Ftepublica, de 28 de outubro ultimo, r.m que 0ra 
solicHado o credito ele 2. 000 :000~ para pagar subvenções (]e 
estradas. já então construidas, sem que o Poder Executivci 
houvesse préviamente julgado da sua conveniencia. . 

· Foi com o elevado intuito de evitar a reprodncção; cm 
leis de orçanJento, ele disposições tão incompletas c imprech;as, 
como as que a.té agora· :foram votadas pelo Congresso Nacional .. 
:I' orçado, neste part.icular, como cm muiLos ou Lros·, a atLenclcr 
ás exigencias inilludivr.is ela população, qúe l\ã.o pócle dispen
!':ar o 'desenvolvimento da sua viacão. de rodagem; - que o· 
.illustrc Sr. .Alaor Pra La redigiu· a proposição, ora submettida 
ao estudo elo Senado, cu .i os termos. alén1 i:le ·fixarem regras. de 
caracter permanenLB, r.nfcixt~m todo o sci'viço, de approvaçfw 
de pro,jectos e ele :fiscallí:ação das obr:J.S, ·cm um SÓ cleparLa
mcnl.o da administração p11b!ica. confiando..:o no Minist.erio .dn 
Viação e Obras Publicas. dr. pr·e!'crencia ::w ela Agrirultura, In
rlusll'ia e Comnwrcio .no qual haviam sido crrudanwntc · cnLrc- · 
gucs pelas leis cm vigor até a presente data. · . 
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Estudemos, de agor:u em dr.anl:e. a rwoposrçao approvnda 
pela Gamara, cxnminandô-u ú luz t.los pl'incipios Cl•nsignados 
na ConsLiLniç!ãO Federal n das regr·as Lcclmieas que pr·csidem ú 
conslruceão clns ~~strnrlns. bem eomo ú or·gnnização r.lo Lrnfeg·o 
l'CS p CC LÍ\:0 , .... , " 

O re::;umo. feiLo cm pag·inns anleriorrs. elos prin~ipae~> .cli::1-
po~;i l.iYos ela proposiç!ilO sobre que Yl'l'Sa C'SLo parecer, mostra. 
desde logo, que dous são os casos nclla considerados: refere
se um, ás cslradas conslruidas e industrialmente t)Xploradas 
por parLicularcs on por cm prezas privadas de viação; respeita 
o outro, ús subvenções a con.cecler aos Estados c aos munici
pios, afim ele que elles intensifiquem, tanto quanto :,e :faz ne
cessario, a consLrucção de estradas de rodagem nos respectivos 
terri to ri os. : 

Um c outro merecem, pela sua alla rclevancia, t'stuao CS·· 
pecial, que Lentaremos fazer nas paginas a seguir. 

I - Com referencia ao primeiro dos clous casos e· exami
nar -· estradas constnlidas e industrialmente exploradas por 
particulares ou por emprezas ele viação - cumpr0 observar, 
rlescle .iú, qne a proposieão volacla pela Gamara, ao mesmo 
I empo que exige. no' al't . .' 2°, como condição ·essencial ás snll
vcnçües a conceder, aos Estados e aos municipios, n não exis
f.cnc ia ele qualquer privilegio de transporLe, clevrmclo a estrada 
"ser clesUnacla ao uso publico g-eaLuito", com "ampla liberdadt~ 
de trafego"; aclmiLtc. no arf·.; 3°. que as estradas conccclidaf; 
a particulares possam constituir objecto ele privilegio de 
transporte: desapparecenclo. cm consequencia. a ampla liber
dade de tr·afc~·o. imposta ás vias de rodag·em conslr·uiclas por 
qualqncr umt>. das duas rnLiclaclcs politicas - EsLa~'1 0 ou mu-
nicípio. . 

Preliminarmcnlr, não parrce ele bom conselho. nem está, 
tampouco .. de accürdo com o clesLino :l'inal elas est.rr..das ele ro
clag·cm nos tempos modernos, admittir que iacs vias de com
mnnicaoão possam constituir ob,ieclo ele privileg·io de trans
porte. 11111 itr:i embora a condit;ão 4" do n. X do t>.rL 22 da lei 
n. 1.8!:-1. ele~~ de dezembro de 1907. iú houvesse rer.onhecido. 
in.consf.if.tJcionafmen{.e a nosso ver.' aos concessionarins das rs
•. rarta~ .,,.Jhvencionaclns. direito "ao u,::o c g·oso exclusivo cras 
I inhàs ''; que houvessem consínlido, 

Conslnündo qmdquer estrada ele rod~.gem, afim ele sa
Lsifazer ·a determinadas necessiddaes ela população. o Estado 
não póde deixar ele rccohecer~a cada liabit[mtc ele> tcrrif:odn 
nacional o clireit.o de utilizai-a .como entender", ele percorre!-:1 
a pc), a cavallo on em qualquer vehiculo. em qualquer ncca
sirio n St'm nrnlmma !imHo.ção", a não ser que decorra rL :~H)-
d i elas dr polic.ia c ele f;rguranÇ'a publicas. . 

./A es'll·ai:lo. or'clinaria ou de rodagem commum <., ;:1r 11>;o pn- . 
hlico, rlisina Cr.sare Gasca: o Cloverno que a estabelece. pre
para. ·pois. uma obra publica. de inteeessr. publico. da mc3ma 

·f,'ll'lllf.l que quando faz um porLo. ergue umv. hibliotheca. rasga 
nm ca:wi rlc nt1vegação. on !anr:a uma ponf.e sob1·e nm rio on 
solwe nrn ht·aço ele mm~. Quo.m qnr.r .:tne 11se da C3t.racla. nfin 
fnn r1 dil'citr. rlt~ impediij sP.ia clla ig·ualmcntc ul.iliznrla por 
ouft'Cli:'. nãn a pcíclc occnpnr ele modo permanente, e deve, put• 
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:"Í J!I'O!Il'io, "ctlidnr rlof' rnPiM dr• Rr Lt'ansportnr, p!'r.tmver-se 
r:nllll'a os fJCI'igos da \' ing·pm a Plll[H'clinru:lcr. uppm'clhar-so 
COIIH'n.ien r mm''' Le pn 1':1 a con:,;r.•t•ya~~fw n defesa pt.·oprius. sem 
IWnlnJimt ingorc~neia nu gat·anlia da autol'idadc publica." 

O nE>o L'GIIHlll.JHl da esi.I·uc:ln. ollSC't'\'a ainda o mcsrno ant•J;' 
ríiadc•. b1·na pu.;;"i•;pJ ;, l'Urn~ttl'l't'ncia oni.ro os que ,;o pec~iam 
a l'nze1· ll'nnspul'll'!" por eonta de nnf.t•o . .::, concurt'C'ncia que sern. 
Pnl ão n•g,·ufada ]H) la v c locidallc, w:cessaritunon te Iim itada. 
twla al1111Hianeia ,. conforto dos yclliculos de tr-ansporte oi'fe
l'c.'L'ic.Ius. pelas tarifas. e, aiA pela cont'ianr,:a que inspiram O.'l 
COIWIII'I'Piltes. Hnnmllo conetn·r·cncia c lilicrducle. não existe 
mrmupnl in: c. corno a qua!qtH!I' pessoa t'! perm ittidc pcrcorrm· 
a r•st.:·ada e rwlla l.t•nnsporLal·, poP conta peopria ou por eont~ 
dr• IPI'ecii'Os. cnmo hum entcndr>i'. Hinguem ú obdg·ndo a uti-
1 iZUl' nS St)I'\'ÍfJOS dos ernpl'i'Z::tl'ÍOS ele tl.'l1TlS]JOT'f.c, · Se:·viços que 
pod rm sr~J' 1 in·r~mr.•n l.e 1'N'usnclos, por· serrm dn tio mini o elo cl i
t•cdLo pri\·aclo. a J•rgtilrll' por·· conYenr:fío nn pPlns rlisrosi(.:íle~ 
eommttn~. rr•fr'l'f•nlc•s :'1 lor·aeiio cln srrYicos, ele qnr:. t.t·n.tn. o 
Cod igo CiYi I. 

Niio :,\ nur.rn. n. cloul.l'inn. consag·rndn nas nossas lois. 
1\s r;;;t.J•adns siio ]ir~ns pnblicos, rlc t1sn commum elo povo. 

assim eomo os rnnt·r::;, rios. runs c pra1.~as. preceitua o al't. ôG: 
n. r. rl0 n0ssn Cnrli:;o Civil. pelo qur lhes ~~ pccnlinr o cnrn
r·.tc:rislic·n dP inalirmahilidndc (nrt.. G7). mnito cmhN·a aqtJrllr. 
uso eomnmm nr•1Tr SP111])J'fl sn.in. gr·at.uitn. podendo Sf!l\ ao eor,-
1.J·m·in. J'ro(,J•ibuinrln. rnnl'nrnw c;;:fipnlarf'm as leis ria Fnião, dos 
Rsl.nrlo;;: o ti dos mnnicínios, a Cll.in nclminisl.rnçf.io pm·tcncercm. 

. O c.a;;:n dns p<:fradas dr rnclag-cm nfín c\, desse .ponto rl•J 
v1::: 1n. cnmpnr·ryrJ nn dnfl via,.; fc:~rra.::, cm qnr. n$ vehicnloc:; srír.• 
obrigados a scgn ir i':cmprc a mesma t.rujrcl:.oria sobre o leit.o 
rc:::•pedivn, imposta pr.la cxist.enciu ela::: clnus filas purallclas 
dn l.ri!hos; cm que é essencial a 1midade nu direcção do tr'a
frgo. rwrqnc• o srrviço ele lran.sporl.es, nas estrada:; de ferro, 
8 ·fnJ'Illacln pela rcpe!:ir:rro J'rgulnr de· 11111 (!'rnndc numer(• dr 
npnr·a<:f>l's simplrs. I\' a~ linhas :ferroas, que .. '\Vag·ncr·mui pro .• 
pri:l c cxpre.osiv:mwnlc rlrnnminm.t esfabrlccimcnLns de cio
e~J!neiin. cxil'ln srmrH·c um mnnopolio de facto a. consirl''''ar, 
rlr~l rwminn.rln }Jrr·r la fnrcc rlrs chnscs, segundo observa Cnlson, 
nfí1• sPnrln po.~.~i\:pJ. porlnnln, «conf::tr eom n. concnrrrncia pnr·a 
pr·c.ol.n•· a.n pnhlicn um hom scPviço». 

C:Prfn. niin foi nn!.I'U a razilo que levou '\Vagnm' a distr1-
b; li I' ns vias rl0 cnmm nnica~·ão em duas en.!rgoria!>. segnndo 
o! la" pnrlcm nu nãn sei' ul:il izaclas «em diHer0nLe;;: serviçns dr 
h'nn.~pnrtcR cor.xisf enl es»: de 11m lado, as estradas de roda
gem. ns mnr.·0s, u.c: agnap~ .inlr.t·iorc::s e. em parte apnnns. os 
c:1naC'~ de naveg-ação; de Olll:ro,. os eanat;!s com eclusas. p.s 11-
nhas lelegraphir:n.s c as r.sf.l·ar:las de ferro. «nas quacs o:;:, vr.
lliru!os não se deslocam ú vontade 1io leilo respccLivo, sendo 
olJ!·ignclos a 1110vimenlos determinados pclm: f.·riJhM». 

Desta impm·t.antr. disLinC'c:,fío rcsulla, eRer·evc n eminente e 
mrdi('.niMo :f'inancisla g'rl·manir.o. niin ser neccssario. nn pri
meiro caso .. mas se1' inclispcnsavcl. nn F"Cg'lmrlo., a nrJ,'lpçiío dn 
nmn. l'egulrimcnl:ll;ilo :fixa r111 do· uma nr·gn.niza(:ãn trniLa1·ia dor~ 
Rf'I'Viços de Lmnsi:JOrl.c, afim de CJUP. cl!c;;: possasm sal i~fazcr 
(•i'f'ieir>nl.emenlr~ an !'-len rlosl.ino. · 

Da org::m iznr;f.í.n n n i l.uriu n qu r se r e rQr·c \Vngnor, nasee, 
nuLT.ll'::tl c rueilrucJ1.Le, o monopol i o de J'aC'to. 

I 
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.• 01'!1• n .r·nennh'~~imnnl.n dn r.xi.~lroneia dl'~ 11111 mnrHJflnlin do 
!::tC:IIl, .lllP.VJi.aypl, 111Jlil:t qur• 'J)IJrfi'lllio 1~ dl~\'('lhiO SPI' l'l'i.nJ!adO 
prll' lr>J, llll en.sll das vias :'t'J'l'!.':ts, nii'1 jusLil'ica, de I''ÍI'JJJa al
gnrna, n cnnef~ssfio rio pr·ivilcg·ills de Lr·nnspcJJ'I.es na~ '·'sir·adas 
.ic• r·nrlag,•m, .t.lrHfe nenf!lllll munupofiu P':HIJ• l1~1· uxisl.mleia for~ 
c~rla pelas ct r·eumsl ane ias .. As e~lr·nrlas du 1'1.!1'1'11 «Sfio i nsf.l·n
!ll<m! os l.ln empreza~, [JLihl ieas ou vr·ivada,.;, du viavfi.,J " ,.;c 
clns!nulm ao nxnr·eicin rfe uma indusi,J·ia. :'t produc~,;ão ele umrr. 
rrnrln: as \'ias df' rnrlngcm ou enmnwns, assim eomn a~ J'ua~. 
sfín r],J cf,Jminio pul.Jiil~,~. ])!H'([lW siio clt~ usu pni.Jfirn. f'lllhor·a 
:\s v0zes c•ncrr•su,- n pedug-in, ·- <l.usc.r·ev.in. ninda no I111Pr!J'ÍO, 
n SU11dn.,;n e ernincnl e ,lnr;sennsulf.o. pall'ir:i" Ctll'llls de Car
\'<1llln. par·a QUI'Ill, por· i~sn mesmo, cr:un u~ csLr·adas de roda
gem. cnn111 sfín lruj11 ainda. bens inalienaveis, inqJI'eser·ipl h•eis, 
q11c !liio pod(•m cunsliLuir übjee!.n de eommct'eiu. de cuja or
bifa e:-:Liin flíru. l.'ttt abf;•1iutr•. 

Esfn. c a lit~ft,, dos mc>'.[l'l'.~. c, 0111 face clclln c da bôn c sfi 
dtml.rina, jú cnnsagracla nn 11nssn Cndign Civil, nt\11 fm comn 
mantr•r· n clisposilivo do ::ti'::. :3" da propnsit;ilu. porque ellc 
ndmiltc t~ J'L'eunlJecc n pl'ivilrg·io rln f l'::tn.~pur·l.u nas esLradn3 
de r·odagcm. 

· ConLt·a a adop~~iio dn arl.. 3", ainda se oppCiem. r]P mndn 
ir·rc! nr·qu ivcl. a I c! lr·a r~ n •Jspil'iln ela r:unsl.il.llir:fín FcriPml. 

Xa verdade, si nn.rln. lla que po!><:a impc•dir· a Unifi" de csL::t
be!C'ccr as t•SII·adas de rodagem IJIW t)rJ! cndcr·, a,;:;;irn eomo do 
~t•lXJ!iar· 11 csL~1hrlJ~cinwnlu daquelfns qL11• julgar· mereccrh,ra.s 
do seu ampm·n, por quacsquer· LILulos. ·-· visl.11 se Lr·al.ar de 
rMtleria d1) affTibrrinfin eunnrlal.ivn. ria T.Jnifíu c do" E~lndns: 
n c~l.abcl,:r:inwnln (fír·,_~cLu e o auxili'o nãn porlcrn rlei.xnr rle ser· 
subnrclinaclos an que prcsc.r·eve '' n. 2 elo a ri.. 35 da nossa 
C r. f'f a Fumlamen La!.. em que su c!ccl at·a incnrnl.ril· nn Cnn!:;'1·esso 
Naeional, ainda que não pt'ival.ivamonte, 

<<animar, no paiz,' n descnvnlvimenl.n elas lctJt·ns, artes 
e !'·cicneia, bcrn como a immigrnç;fin, n. ugrir:JJ!Iur·a. n. in
dltstr·ia c n. cnmmer·cin, .<:em privilegios qne !olham.. a 
acçfio dos gover·nos locars.:o> · 

Assim, si a Unifio l.cm, rln 11m larln, n dever· rlc cr.oprrar 
par·n o lwm r'sLnr pnbl ir:.n, pam 11 rlescnv,Jvirncnl.'.i e pant a 
uniJ'rwnw rlisLl'illuição da riqueza gel'al, as~int eomu rmr·a o 
J)l'Og'r'ns~o dn scif'ncia, fl da insll·i'rc,;iin. seja auxiliando nn J1I'O~ 
Ill!lYCndu as inicial.ivaR privadas, srja pr·ovendo dit.'Pel.runcn.l.c 
:'ts ncccssidar.lcs de or·cfem '!'era!: de nu! r·o lado. nrn ltiJn\JJIItl 
caso, - pril'quc ü csLe o espiril,) da nossa ConsLiLuit;fúl c do::: 
pdncipios libnrucs ern que c!la assnnt.a, de rr~conlwcimenl.o da 
plena auLnnnmin. dos Estados. al1\m de >'Ct' lef.tra expJ•essu do 
seü ur.f;. 35, n. 2, - cm nenhum caso, lhe poclcrú caber· :w~~il11 
inl.er.·vcnLnra crue determine nn pr·rwq.q11c a maniJ'csLat;ãn de 
'1twe-:;qucr· privilegias. capazes. por Slla propria naLm·,~za I) Ci'· 
senr:-ia, ele perturbar a livre acção elos governos lncaes. 

· Ora. a in LJ·nmissün do Podei' Federal cm ma teria di) vi::u.:ão 
· cll' rodag·cm. 1'!cja em fôrma de auxilio, seja para p.J:omnVI't', de 
um modo di r·ec'Lo, n scn clcsenvolvinwnt.o, só :;c jusl.ifi,•n, <filan
do elln usscnla ho ciLacln rli.~pn,,d.livo du al'l .. :35 r.J:.;. nu~sa lei 
basicri: e:':'l:L porl:anLu. snonrr.rinada ú resl:ricçfi.Q, illil"':-;l.a llt'• 
mesmo dispÓsiLivo.- sem· pt•ivilcg·ü,s que Lolham n ac~,;iio dos 
governos loeacs. · 
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Si o pPinC!I)JO a que nllmlimos, H verdadeiro na gcncrnli
dnr~e dos enso.~ rl9 que l.r~fa o n_. 2 cln ar!.. 25 ela ConsLituiQÜO 
de 21 do fevc•J•m_rn. mtnf.o ma1~ :·esr,c1Laclo clevcJ•ú ser ellc, 
cl0sdc qun se consJdcee o caso e:;;pecwl elas estradas elo roclngcm, 
em J•elaçãn ás qnacs r! permlttirlo ao.~ poclcrr.s csr.aclnacs resol
ver o lPgislm· liYJ'cnwnLc. t:O'lln cnlcndorem melhor conf't~ltat• 
ú clcfcsn dos fiCtts lcgil.imos inf.ercsses. E' .esta, pelo menos. a 
eonclnsüo a que se r) natur·almcnLc conduzido, quando ·se 
nl.f.cnrln ::w rli;,:posto no m·l:.. :13 da Const.il.uieão, que ccrcêa ,, 
di !'C i f n rln::; J~s!.ados de !cg·islnrcm sobre VÜl(;ün :ferr·ca c navo
g·açün interior. mas nenhum nbstaculo oppõo ú livrn acção 
daquel!as enl.irlar!e:;; politicas, s0mprc que se l.l·atúr de viaçün 
c! e rodagem. . 

.:Vüo ~~ nu {.J'a, em vcrcln.clc, a intm·prefar:;i'ío que decoreo elo 
cilnclo art. 13, ruja rodar~ção é a ~e;uintc: 

«0 rl.irniLn ela Uniüo c elos Estados de lr.gislaJ·cm 
· sohrr. viação ferroa c naveg-ar;.ão interior scr:í. .reg-ulado 

por lei federal.» 

A conclus:1o a qnc ehegamos. r;! ainda inccusavrl. sr post.n 
cm ft'entc aos termns elo clrernf.o lngil'l:üivo n. 109. rlfl H 
rlr. nt~lubro ele HW2. votado pelo proprio leg-.islaclnl' da Con
i"l.ifuinfe. quando esta ;,:c f.J•::tnsfnrmou cm nsscmblr~a orrlinn-
ria. 

Assim 6. de Jacto. 
Tcndn em visl.u o que a Constituição r.Rta.lJelccc, explicita 

e implicitamente, com J'cspcilo ús vias ele communicação 
i'luviaes e !.errcsLrcs. seja no art. 13, seja no n. 2 elo ar~. :35. 
e no cviden t.c inLu ilo de rcgulammltar estes dous dispositi
vos Junclamrmt.acs, afim ·de delimitar a coun;pcnLenJCia da União 
e elos Estados cm mal.erTa de viação; approvou o legislador o 
citado der:r·cto. rm .que aqlllollas duas, dis.posiçües são consi
deradas em conjuneto, como sn uma fosse co.mpleme.nLo da 
outra. 

O r.1ecJ·cLo ref'cridn, cuja transcripção integi·al nestas pa
ginas .illlfmmos vanrt.n,iosa :í. bôa comprchensão da nossa ma~ 
neira de vrt• o assumrln. :l'irma, neste particular, n verda,clri
ra infcrpt•elnr:;ão elos pl'incipios eonsa;;p·aclos a La! resociLn na 
nossa lfli basiJcn. M.uif.o. proposiLaclamen~c oppuzemqs a res- · 
trict;ão,.,.:._ neste parti eu lar. - á. cle·claraçãn de que o decrclo 
n. :l.oll~J J'irma a verdadeira interpPetação ela ConsliLui(;ão; pOl'
-crue não nos parece confor:~ne o disposto .no art. :L3. - acima 
tr·a.nscripl.o, J•econhec·er o art. '1." do decl'eto que todas as vias 
de communicaçãn J'luviaes e Ler·r.est.rr.s, c, poiR. as ele l'Ocla
~·nm Lambem. possam s.ct·. cm alguns casos, ela compr.f.cnleia 
cxrlusivn elos Poderes Fccleraes. 

Não nos prcoccu.pa no momento, porém, o exame rln rplC'S
f.fio desPe ponto ele visLa. 

O decrcf:n de oulúbro ele '1892. é do Lêor seguinLc: 

:Art. L" E' ela csclusiva compcfA=mcia elos Pnrlc
rns Flcderacs resolver sobre o csLabclccimenJo: 

I- Das vias de commnnicaçrr.o fluvin.cs nu J,nrJ•cs
trcs. consl.a.nlcs du p!::tt1o ele viaç::to que ft)r adoptado 
pelo Governo; 
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H - De l.nd::tf; a:o: oul.t·a,; que !'nf ummrnf.r~ fOI'CITl. 
pot· dccl'eln Pmanado elo Pod·el' Legislativo. consi
dcra.clas de ulilidacle na:cinnal, pot' saf.isl'az·cr~rn a nrJ
~I)i'Slclaclcs cslraLr.g·ir;a,; ou eori·r:spnnciPrr.m n dt~vaclos 
mfcrcs,;cs ele ot·ch~tu pulJlica nu aclminislraLil'as. 

,\rl. 2." Ern f.ndos ns clctnaL; casos, aquella eorn
rll~l.cncia ti clus pndt•t·e:; csL:1doacs. 

A-1·1:. ::i.'' Quando o melhoramento interessai' a mai:; 
rl0 urn Estado. sobt·e elle resolverão os .Governos in-
teressados respectivos. · 

At·L . .',," Além elas 1·ias drJ eommurnicar:ão de .quo 
tr·alo::t o ::ti'L. J",. podtn·ú a União c:;tabelecct· nu auxiliar 
:J csLnbclceiirwn>t.n de oulras. procedendo nesLrJ easn do 
actctn·do enm os pDdf'res compel.en:Lcs elos Esslaclos ou 
do Esf.aclo a que poSsam o1'1c;;; inter·essal'. 
· .Podur(t l.amlJum penmHLie qtle as linhas a que se 
t'cú~re n mesmo at·Ligo, sc.i am est.al:J.eleciclas pol' con
ta ele eacla um ou mais Estados inlercssnclos. cclcbmn
do, para isso, com os Governos respectivos: convcnios 
rolos quaes fiquem gat·aJ.üiclas a uniformidade ele acl
m i nblr·açüo e ou Lras convcnicncias de caraotc1· i'cd·cr·ul. 

ParagravhtJ unieo. Tacs accordo-s c ICOnYenios. som
pro celebrados pelo Poder Executivo, só creartfo' obri
gaçõ.cs para a União .. depois cleé approvadcis pelo Con
gresso Nacional. 

Assim, diante dos .lel'lllO'S cl·at'OS e precisos do du
crclo supra transcri·pLo, desde que não se lralc de estrada 

· ineh1 i c~ a no plano g·eral de viac.ão dp paiz, ou de estrada. re
coniJL~c i ela, pot· lei expressa, de uliliclacle naciarnal, <Í União 
nenhum dirnito assiste ele intervir, ainda que para auxiliar, 
senão meclia.nte p~cvio «U!ccurd'O ·com os poderes cnm[Jeten
l.es dos Estados ou. do Est.ado». a que a estrac:u nossa intc-

. ·~ -
ressar. · 

Se, portanto, fôru dos easos definidos ou ~earacterisados 
no art. 1 ", nada pode a União vraticar sem o consun~ilmenlo 
elo Ji:sta·clo ou dos Estados interessados, como permiLtir, CO'U
for.rnu admiLte o arl.. :3" ela proposição approvacla pela Ca
mar·a. conceda clla estradas de rodag-em não incluídas no 
gntpÚ a que se rcfcr.·c aqucllc a:·t.. . 1" do de!.lreto n. 109? 
Como admittir ou reconbeeer. llOr riar·Lo ela Uniüo c sem o 

. consenlimenLo dos govcr·nns locae:; respectivos, l.Jl11 privile
gio de l..J•an8!porl.o na exploração industrial elas estradas de 
J'odaéi·e.m, segundo prCiCeiLua ainda o mesmo art. 3o da pt·o
lJOSif.'.ão? 

De tudo quanlo ha sido até agora cxpo~to, pensamos vo
dee cpnc'lu ir lijUe ao Poder Federal esca.pa c01npetcncia para 
conceder estradas de. rodagem com ]Jl'ivilegio ele transporte, 
cm favor ele quem quer que seja. Quando muito, podm·ú sub
voncionat· as estradas concedidas pelos· governos 1-ucaes, clc:;de 
que não se Lra·lc ele casos ... quc poi'sarn caber no at·t. 1" elo de-
creto n. 1 O!J, elo H ele OuLubro c!c 1892. · 

A:; diSJJOSic;úcs c:onsULud-onaes sobre a malcrin, o de
creto lcg·islOJLivo u. 109, que as interpretou c, cm Dat:lc, re
gulamentou, c; alr~, se quizc.r·mos ir mais longe, o pro..J<riO sys
terna aclminisLratiYo .usado cn:trc nós clesdc o Impeno, !Con
correm para .Ciue, com respeito á viaçüo cpmmum, ott ele ro-
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rJng'f'lll, a::: llfl~as leis consiclct·cm trcs casos, conforme as cs
trtÚhts foL'1'111 t!·c .i nridisção fedct·al, osLadonJ ou municipal. 

O rrirnnirn abrange npcmas as que coubei·etml no arl .. i" 
cln dncerto do iR\lZ; o segundo c o tet·cciro comprehcnde Lo
das as demais, qun pela Unifí.n nfío podem ser concedidas c 
qun a Pila s6 1\ pct·miWdo subvencionar, meóiantc accôrdo 
cont '1s 1 ,ndercs locnes, nquo faz snp-por· que só por csLes po
dent "''L' !Concedidas. 

Erür·o nós, não cabe ou~ra clistíncção, rlo ponto de visla 
adrninisLr·aliyo. No emtanf,o, .il:i. 'houve cpocha, e bem reecn
Le, um que se prolrmcleu introduzir, em nossa pratica admi
nii<[r·aLi\'a em rP.gulamento federal, La!vcz para i'orçat• o di
rei I o ,::os :Estados, a palavra vic·inal, par designar uma nova 
classe de caminhos, sobre os quacs pudesse o .Poder· Federal 
resolver livremente. 

l\"uda mais crra.do, a nosso vc1·, po,·crue nenhum elos tres 
casos apontados pôde. ú luz das nossas leis. ser considerado 
qomo tendo os característicos ela vicinalidade, seja seg·unclo a 
anl,ig·a nOÇlão romana, seja conforme o moderno direito fran
c.c:r,, seja. ainda ele aceôrdo com os princípios c regras do di
reito italiano. 

Na vet·dado,. por direito romano, ensinava no Imperio o 
conselheiro Oarlos de Cm·valho, v·icinales S?tnl viae, quae in 
·vir:·is .m.ut, mtt in ·oicos ducnnl (Dig·. L. 2 § .22), i'sto é, ca
minhos que cxisl~iam nas propriedades ruraes ou que condu
ziam as villas. U11s publicos, outros privados, conforme eram' 
on. uão construidos poe simples particulare.s, tornavam-se pu
blicas os segundos. quando, construidos em terTenos particu
lares, desse facto se havia perdido a memoria (Dig. L 3) : 
·v·iac v'ic'inalex; · quae e:r, ar;1·is privatorum collai'is faetae sunt·, 
qua1·um memorict non e:cl'act, publicar·um vwrwm nunw1·o sunl, 
observava ainda o mesmo eminente .Jurisconsulto patricia : por 
direito i'l'anccz, caminhos ou estradas :vicinaes são todos os de 
uso publico, reconhecidos necess.arios á communicação das 
com rnunas, cm virtude de «decisão regular da autoridade com
pctenLo», sendo Lodos elo clominio publico; no rlir·eito Huliano, 
os caminhos vicinaes são todos os de s'ervidão publica, que 
pela autoridade compctenLc não se acham tdassificados entre 
o.s nacionaos, provinciaes ou communaes, estando a cargo dos 
que dclles usam,. salvo convenção cm contrat'IO, mostrava Car
los de Car;valho. 

Assim, já no Imperio c segundo ensinava o .itn'isconsulto 
citado, as estradas municipaes eram as unicas que podiam ser 
consiue1·ada~:; vicinacs publicas, - viae comrnnnes, - nos ter
mos do direiLo romano; as vicinues privadas eram constitU.iclas 
pelas servidões, subordinadas ás rcgTas elo direito civil, «como 
a de transHo ele prcdio encravada e rusl.ica de transito, consti
tuida não por for~m de lei, mas pclo.s. modos de direito». 

As consiclerar;ões que até agora teem sido feitas; a pro
posüo elo art. 3" da proposição, pcrmHLem concluir: 
· Pri.mciro - Que a União não 2J6dc subvencionar estradas 
construídas por pat·ticulares .c por estes industrialmente ex
ploradas, sem prcvio accôrdo com os ;;overnos locaes da região 
a que. ditas estradas são destinadas a servir, principalmen_Le 
quando a subvenção reconhece ou aclmiLte privilegias de trans
porte, como estabelece· a propo,sição. Como só os governos lo
cac.s LJodem legislar sobre o assump'to em todos os casos não 
inclmdos no art, 1 o do decreto n, 10'9, dEI 14 de outubro de 
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1802, as subvcnçüos só poderão sur dadas a estradas que Lenham 
sido concedidas por aqnelles governos locaes. 

Segundo - Que, sendo de bom principio sô consLruir es
tradas de rodagem pura que nellus .se.Ia ampla a liberdade do 
tl'ai'cgo, - ainda mesmo quando é este oneroso, üos casos cm 
que o pedagio. é admitticl<?, .- sem resLricçües, salyo as impos
tas pelas meclJClus ele polrcm e de seg·urança publlca,s, sem re
conhecimento clf) priYilcgio do transporte. cm favor desta ou 
claquella cnticlacle; nenhuma .suhvenção deve ser concedida pela 
União u p:nLicularcs, ou cmprczns privadas d.e viacç[tO, que 
explorem industrialmente estradas de rodagem, estadoaes ou 
mi.micipacs, no gozo claquelle privilegio, muito embora ha.iu. 
sido elle consentido pelo poder local ela região ~ que a estrada 
é destinada a servir. 

Nestas condiçõe..s, é o relator de parec.er que o art. 3" da 
proposição em estudo não está nos casos de ser mantido pelo 
Senado, ainda que cm seu favor possa ser invocado o prece
dente da lei n. 1 . 841, de 3:1 ele dezembro de 1907, que, na con
dição 4" do n. X elo ar~. 22, permittiu aos concessionarios da 
estrada de rodagem .subvencionadas pela União)) o direito uo 
uso c gozo exclusivo das linh.as que construi<;sem. 

Antes de encerrarmos esta parte do parecer, pedimos por
missão para apresenl;ar algumas considerações, sobre assurnpto 
que respeita ú regulamentação do art .. 13 da Çonstituiçüo Jl'e
deral. 

Para· exacto cumprimento do clisposiUvo do caado art. 13, 
parece que o legislador não deve limitar a sua acção, no to
cante ú. regulamentação do direito, reconhecido aos poderes 
estacloaes, de leg·lslarem sobre viação ferroa e navegação inte
rior, ú .simples delimitaçUo ele competcncias, como já foi pra
ticado no decreto legi-slativo n. 109, de i4 de outubro de it>92., 

Se, desse ponto ele vis La. não se pó de negar, ú lei ciLada .. 
houvesse clla procurado satisl'azel' ao objectivo cm mira, -
embora a muitos não pareça acceitavel a classificação, nlli es
tabelecida, por clependel' da organização do plano geral de 
vi acção do · paiz; - forçoso é reconhecer, de outro lado, que 
outras muitas questões, todas de grande relevancia, pódem <Ser 
ainda regulamentadas, principalmente no que concerne á 
viação fer~ea. ~ ~ . . . . 

A leg1slaçao estadoal nao deve ficar. a tal respeito, mele-
pendente de regras a ser~!!~ .prescriptas pelo Poder Fedet:ai, 
afim de que possam ser ef:llcrentem·ente assegurados altos m
teresses do paiz. 

Parece claro que, quando, ele modo aliás ruuiLo salJlo c 
previdente; a Constituição subol·dinou o clir·eil.o dos Bstado;;, 
de lcg·islarem sobre viação ferroa, a cli.spo~ições a estabelecer 
cm leis Jederacs, nrw Joi unico itüuito do leg·islador eonstituin
te .prescrever a reg·~lamenta_yílo elo art. ).:3, quanto ú. del.i.rnl
taçuo da compeLcncra ele poaeres, exclus1vamente, uomo :ler. a 
lei n .. 109. A acção elo Poder Federal eleve ir além, sondo pro
ciso completar, no mais curto prazo passivei, o vasto pro.,. 
gmmma traçado a nó.s outros pelos ClOnstituintes que redigiram 
o votaran1 o art. 13 ela nossa lei basica. 

Para que se veja quão ncccssaria é a. regulamentação a 
que. nos refel'.imos, basLa lembl'ar que qualquer cstmcla de 
ferro, - até mc~mo as elo grupo de que trata o art. 2" do de
creto n. 109, isto é, do grupo dás que são da competencia dos 
poderes estadoaes, ,....., embora não seja con.s.iderada como linha 
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eslralügica pdo :;1~tl doslino pr·ineipnl, pô~le vil• a ser, çvcntuul
menLo, necessal'ia ú defesa militar· elo patz, nos casos de mohi-
1 ização, por exemplo, pelo que não se :i clev9 adp1Hlir const~·ui
da c apparelhaclu para o lral'ego, sem obedtencw a cleternnm~
clas concliçüe.s. que lhe permittam corresponder de modo c1-
1'i c a'. a esE:o- d cs Li no even Lua!. 'Enes conclioões, referentes ao 
aspccl1• teclmien do seu traçado, aos caracLerisi.Jcos. ele s~as 
obt·as de Lorra u de suas obras do ade, como us ~luncnS'o'P.s 
c l.ypo:,; elo seu material rodante e de tracção, S() pela União 
podem í'CJ' impo;;:las, em leis qt'Jc regulamentem ele modo com-· 
plel.o o arL. '1:3 d<1. Cnn:oU111i,::ioJ. 

So a!:'>sim se tives.~e procedido. uão sú jü Leríamos al
can~:adn rt ulme,iada ~Jtandm·i::.a(}~1o, que tão gTandes lva;n~.~~
t:cu~ oeonomiGas ofl'ct·ccc, r.omo ter.iamos evitado o que ·lltJJr. 
:o e obsena com frr..qucncia enLre nós.: . a existencia ele es
tradai:'. i nter·caladas enlre . ouLras c.. com ellus formando um 
sysLcmn. ;nas que não podem ser· percorridas Pelo materml 
rndan~ c e de trar.cão pel'!.encenLes a estas outt·as. 

i'ifi11 ú csla, pol'ém, n occasião .propria para tratarmos 
de;; lo n:>sum:pl.o; qniz'flmos. lfto sómenLe, deSijertar a atLen(;.üo 
dus cumpel.enLes para o mui.Lo que resLa a fazer neste parti
cular. Não basta caracl.erizar ou definir em lei a competencia 
dos dou::; pndorr:•s - o Federal e o Estadual -.:-Send'o- por
igLwl neccssario uuidur dos demais aspectos do ,problema. 

H. Emittida, como ;já J'oi, a nossa opinião sobre o ar
tig-o 3·· da pro.p(lsição, passemos· ao estudo elos demais dis
posít.ivos do :pro.ieci.o ele lei approvado pela Camara, relati-' 
Yos ás esLraãas ·de rodagem a construir pelos E·sta:d'os e pelos ' 
municí:Pios, cuidando . em seplarac!o daquelles que exi,girem 
aprec-iação mais pormenorizada. · . . . · . 

~i. - O a1t. 2" da :pJ·oposicão ri do teór seguinte: 
<' ~o caso de ser· a subvenção solicitada por qual

quer Estad.o ou municipio, ê condição essencial para 
sua concessão qae as estradas-.proj ectadas se destinetT: 
Ho uso Ptlblico gratuiLo, ficando ampla a liberdade db 
f.rai'~o, apenas sujeHa a medidas de policia, decor-. 

rente da presente lei, e a restricoões passageiras que 
a execução de J•epai'OS porventura . ele termine. . ' 

§ 1." O Estado ou município :;:·equerente L,.,jverá. 
prr)var que dispõ'e dos recursos necessarios. pm·a. a b.ôa 
uonscrvação da ohra cxecuta·da, quer resultem da verba 
consignada no areamento ord.mario, quer sejam o ;pro
dueto de qualquer Laxa, que não affecte. clirectamcn
Le o transito pela estrada. 

§ 2." As estradas deverão ser franqueadas a CJUal
qucr· :vehiculos, aut,omoveis ou 'não, com excepção do5. 
chamados carros ·cl'e bois, .que por ellas. não .poderão 
l.ransitar. Ao .Poder Executivo compete fixar: no l"C
;;ulal11enLCl que baixar para a observanda das condi
\:Ões impostas :pela presente lei, o minimo admissivel 
para n. largura elo aro e para ry comprimento do ralo 
das rodas. . • · · · 

§ 3.'' Conforme ~e traLu do !'tl.giOe~ · rnontanlto~us 
. ou . não, essa subvencão poderá Sl(l': 

a) respectivamente; até 7 :001(]1$ e 4:500$: !por ki-
1.9111.etro, para e!s_t:z:ada~ cujq lei.tQ. fô,r ·1:evo~!Ú:!g .. de bôa · 
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pedl'a brit.ada _e consolidado pelos processos technico:; 
qe_ telfordtsacao, rnacadamisacão ou outro mais aper~ 
fewoado; -

b) respeoLilvamenLe, até 4:500$ e 2:500.$, 'POr ki
JomeLro, para estradas cujo leito fól' consolidado com 
cascalho macadamizaclo; 

c) respectivamente, até 2:500$ e 60101$, por kilo. 
metro, para estradas de leito natural não arenoso, de
viclan~eJ?.Le abah~llado e consolidado .p:or compressor, 
no num mo de c mco toneladas de peso.» 

A leiLurn do ar'tig(• ac.ima Lranscripto desde logo des
r.erla a aLLenção para quatro das suas principaes disposi
çõ-es: 

1, a exigencia ·cta graLui-daclc no u:;o publico ela estrada; 
pelo qual não poclerft. ser .cobrada qualquer taxa especial .que 
af'fecLe directamente o .. respectivo LrasiLo: i, a st.ibord!i-· 
Iiação do. t1·aí'ego a medidas de policia. impostas .por leis ou 
regulamentos fecleraes; ::r , a concessão pe suiJJvençõles 'aos 
municiJ?ios; 4, e, finalmente, as regras, fixadas no § 3°, para. 
determmar o valor <ia subvenção federal em cada caso a 
e:.onsideral', conforme a maior ou menor accidenLac.ão do ter
reno em que a estrada é aberta e a natureza do revestimento 
do leito clesta. 

· 1. A gratuidade do_ uso publico -dia estrada. é, não ba du
vida, um oibjectivo. ele:Vãi:lo para cuja obtenção. não devem 
ser .poupados os maiores esforços. Nem sempre, porém, será. 
possiJvel alcancal-o, por elevadas que sejam as subvenções a 
conceder pela União, principalmente nos casos de estradas de 
leito . revestido :pelos processos technicos conhecidos, desti-. 
na:dos ao trafego dos modernos 1Vehiiculos · d'e transporte, se
gundo det.ermin~ .. a . proposição ela Gamara, P_Crque estas c~
tradas ex:iogem grandes despezas de construcçao .e. de conser
vação, . excedenbes, .não raro, da capacidade ou dos recurs•JS 
financeiros d~ alguns Est~dos ·e de quasi todos os nossos mu • 
nici-pios: · . · · . . 

-Certo, o ideal seria a gratuidac!e do uso da estrada, sem. 
a cobrança de taxa alguma especial que o a:f'fectassE: directamen

''1.e, mas ·a insistencia em conquistai-o, quando elle é, em. 
muitos caso:-:, inattingivel, importaria. f..ailvez, no abandono ela. 
construccãp ou da. conservação . da estrada. . 

. Não :roi outra. certamente a consideração que concluzrn 
c- Primeiro Congresso Paulista de Estradas de Rodagem, com":' 
posto, na sua grand'e maioria, ·de technicos e de la·vradores, a 
adoptal',. por unanimidade de votos, em junho de 1917, as 
duas" seguintes conclusões: 

d8", del'Ve ó Estado lanr;ar mão de tas:as indivi
dlualmente pouco onerosas e recahindo sobre o maior 
numero de contribuintes, como os impostos de peda
gio e territorial, .para creacão dos recursos destinados 
ao seu fundo especial de construccão de estradas de 

. rodagem. 
· <d o• -Deve o EsLaclo pr•oc-u.rar obter elas convp~...., 

nhias de ·estradas de ferro, de todas as emprezas part1-. 
culares, as .mais interessadas no desenvolvimento d~ 

.S. -Vol .. VI. 2e 
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viacão de rodagem, uma contribuição para o mesmo 
fundo". \ 

Assim nas duas conclusões, votadas por grande nu;-nero 
de interessados, encontram..:se lançadas. e admiitidas as 1déas 
de duas tribulações de typo diverso, reconhecidas indispensa
veis, como parece indicar a adopção do v~rllo dever, e!Up~e
gado nas duas citada.:: conclusões:· a-o 1mpost.o terntori~l 
ou outra qualquer yontribuiçào especial, que nã~ affec~e clJ
rectamente o Lrans1to pela estrada; b - o pedagw, destmado, 
como as anteriores, á constituição de um fundo de construc
«;ão de estradas de rodagem, mas que deverá ser cob.J;'ado dos 
utentes da estrada. · · i<~ 

Um e outro typo podem ser adoptados, segundo admiUc, 
coin funda.da razão, o Congresso Paulista de Estradas de Ro
dagr~m. Na verdade, se ha .casos em que a primeira fórma é 
aconselhavel, outros existem em que a preferencia deve ser 
pela adopção da seg·unda modalidade, não sendo, aliás, muito 
raro de encontrar na pratica o caso em que a applicação simul
tanea dos dous typos a uma mesma via de rodagem· pode ser 
até certo pon~o justificavel. 

a - As tributações que não oneram directamente o 
transito pela estrada são hoje a fórma mais adoptada para 
obtenção .dos recursos precisos ,á· construcção e á conserva
«;ão das vias de rodagem. A ellas procuram· de· prefermicia 
recorrer, sempre que possível, nos tempos modernos, to elas· as 
nações cultas que desejam desenvolver e aperfeiçoar. o mara-' 

1 vilho:::o instrumento de progresso que . é a estrada de . ro-
dàgem. · · · . 

Nada ha, porém, assentado até agora de modo .defi
nitivo, quanto ao typo .de tributação dessa especie aconsellla
vel .para a generalidade dos casos : conforme· o paiz e a época 
que se considerem, as -preferencias · accentuam-se ·· ora em 
favor de uma, ora em favor de outra modalidade; mesmo en
tre nós, varias teem sido as tributações recommendadas, em 
uns casos, e, em outros, applicados pelos governos locacs. 

· O illustre Sr. Deputado Alaor Prata, . em excellente syn...: 
these constante do minucioso parecer a qúe por vezes temos 
alludido, menciona, não só a eapitação, «cujo pagamento póde · · 
ser effectuado seja em dinheiro, seja em trabalho" e que mui-" 
t~s,. ainda hoje, «justifica~ c~m. a allegação de. que a existeo- . 
Cia d~ uma boa estrada D;ao mteressa. apenas aos que por ella 
transitam ou teem propriedades agncolas e ·industriaes nas 
suas visinha:ncas", visto se tratar de um "melhoramento pu
blico, de cujos benefícios, immediatos ou indirectos. participa 
toda a conectividade''; como, tambem; se refere :fs "taxas" 

. sobre as propriedades, pagaveis egualmente em dinheiro ou. 
em trabalho,· sob· qualquer elas tres formas de crue se reves
tem, conforme são cobradas "das propriedades situadas den
tro ;de. uma cerf.a faixa ao longo da .estrada", em . proporÇão 
vartavel, segundo. o aff.a.stamento em: que se encontram do 
eixo da. via;. de communicação:. 0~1 das propriedades compre
prehendidas em um IJ?esmo dislricto de viação, sui:lre o qual 
pesa uma só t.axa, umforme para todos os contribuinte~ on. 
ainda, de todas as propriedades existentes no Estado a q~w ri 
estrada é destinada a servir.· · · ' . · 

O Sr~. ClodomiroPereira da Silva ,um dós engenhé1r01; 
brasileiros . que mais e:c-pro{esso se teem occupado das cou-
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sas perlinentcs ú Yiur;ilo· no nosso puiz, I)o!' "julgar ncePssa
rio ao Estado c1·ear Laxas ou contl'ibnições publicas para l'ea
lizar as obras relativas tts estr·adas de rodagem»·, e recom
mendaudo "cuidado de não preparar duplicidacles ou incompa
tibilidades com eguae!; medidas tomadas pelos municipios",. 
suggere, em uma das suas excellenLes motlographias, alem da 
taxa de transito, «que devendo. s•~r applicacla aos antmaes c 

. vehiculos", mais as seguintes coutribnicões: · 

"a· taxa territorial, por metro de frente, a mais 
J':teio'nal e a mais justa, deve ·variat.· 1ü;eiramente com a 
profundidade das propriedades; . 

a. ta:'{a industrial, a lancat· sobre os eslalJclecimon
tos industriaes tributados· ela esLrada, c ct_evcrá corres.,. 
poder á utilidade deli a reUrada. " · 

•. Em S. Paulo, o Estado, pela lei n. L 439, de 'i 9 ele 
dezembro do 191.4, autorizou as Gamaras i\íunicipaes a crea
rem, «cm !lua receita, um imposto 'predial rustico, com· esr;e-

. cial COnsignaçãO . aos SCI'ViÇOS ele .abertura C COU~Cl'YaÇ\ãO Lias 
estradas muuicipaes, «recahindo 'sobre . todo edifício destinado 
a habitação/ situado Jóra do pel'imetro m·bano, mas isentando 
os predios das propriedades cafeciras. Não coútra o imposto. 
mas contra a isenção .estabelecida. na lei, pl'otcstou, . no Con
gresso P-aulista. de Esl.mcta.s de Rodal!em. o .Sr. J:<'crdinancto 
Costa.. prefeito ele .Pirasunungá, que'· teve então ensejo de 
decJaral' «.Iusf.a c bem criteriosa a 'lei~, que viesse ser ado-

. PLada, tributando, para tal fim,· todos os agricultor:es, sem 
excepção. ' . . · · . 
· No mesmo Congresso de ··Estradas de . Rodagem, realizado 

em rS ... Puulo; em ·meiados de 1917. foran1 lembradas. como 
aceita veis· pela popula<:-ão do ·:Estado,. varias. modalirlaclcs de 
tributações,· que não. a:ffect.am. directamente o· transiLo, todas, 
afina.! englobado no .,otiJ, .cmitL.ido_·em scs;:ão .plena c-ons
tante-' <las conclusões 1sn· ·e .'1 O". acima LranscripLas. Assim é 
q!le alguns congressistas suggeriram ·a taxa ele licença so
brif todos os vehiculos, evidenlcmente de. producção inferior 
ás necessidades, se applicada isoladamente·;. outros lembra
ram, como maiS' i1acionaL por· não incidir directamente sobre 
a produccão, um imposto especial sobre cada preclio existente 
no Estado; outros. ainclà. preferiram indicar a· cobrança ela 
taxa de licença, não só dos ,·ehiculos, como tambem. de lodos 
os animaes de tiro. e de Inontada: outros, finalment-e. admit
tiram como possível e accitavc! a adopção simultanea de va
rios .iú1postos. destinado,: n·n mesmo fim. como. as. préstaçõe.s 
resgataveis cm. dinheiro (capi(.ação). os addicionaes sobrc·'im
,POntos. J;"l exisl;cnl:c:9, os impostos LerriLoriac.s. C'" às contribui
.cõ.es especiaes, .a. cobrar elas estradas. de ferro. rc1aUvas ás 
vias de rodagem âi10 derem acccss.o ás esl;nções: , 

E'; como se vê: basLuntc vasto o~campo de. exploração do 
fisco1 llesté particU!a.r:, c tal é .o· dese.iri das populações do se 
communicarem, pelas· estradas ele· rodagem, com os grandes 

·.centros .ele· produccão ·ou . de consumo, que são •· os . proprios 
wnnt,ril;mintes, ·os primeiro a suggerir .. se lhes làncem novos 
· nnus,, :i á qu c os rec.onhecem precisos á, obtencão do objectivo 
·em vist.a. · · ... · . . ·. · , · · · · ·. · · 

E teem elles razão, em verdade, pois . nãó> ha como dis
pensar, muitas; vezres,. as tributações .. varias. acima. referidas, 

,' ,. •, ) ' ' 

. ' 
' ~" 
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por .ser tlc tndr•:-: :;abido. seg·rtndn uruiln bem evidencia o en
genheiro Cll•don:il'U .l't•J·r:ihl. da Silva em seu ~<PlaJto de Via
çtio», pulJI iendn etn S. Par !lo. qur• «para consLrnir· estradas de 
ttma m;.mc i r·a sa t.i:,fneLoria, é preciso crear UJ'J) grande scr·
viço», visto <<.~ereJtl eonsJderaveis as despezas de primeiro, es
tabelecimento:>, ni'ln sendo despre~iveis as. de eonserva1;.ão c 
custeio. pelo qttr~ ,<ú ini.lispen.savel erear uma JunLe de renda» 
especial.· recr1JTendo. para isso. a uma contribuição forç:.ada. 
«seja taxando ns imtttoveis e os velliculos, seja taxando os via-
jantes». · 

A ,ll!g·islação a tal l'espeüo adoptada ern variôs paies, 'ele· 
uln lado, e. de oüLro. os principios estabelecidos nos livros 
de dou tJ'iilR que cuidam do ass.uri1pto, não mais - permittem 
duvidas sobre a necessidade e sobre a acceitac.ão, por parLe 
do publico, daquellas. coutl'ibüições forçadas · 

'Wagner, por~. exemplo. L ratando deste. assumpto. e,om a 
minuc i os i.dncle que lhe é· riêcúliar, as&im jusW'ica a cobr~w:n 
das alludtdas .. contribuições forçadas, cspecialmcnl.e destma
das ao serviç·o de viação de r•odagcm: . . 

«1\.s pessoa~ interéssàdas no· dpsenvolvi1)1enLo ·.das . 
esfrada~ podem ser distribui das em dons gTupos: 'i", o 
claque! PS. que .. seg1undo as eircumstancias locaes, .. · 1)0·
rlem. 1180:1' mait; os c'am:inhos, ou se ·presúme como delles 
se uLilizancln .de . faclo mais frequentemente, qJ-te 
clclles colhem· de modo. 'indirecto. um benefioio par·t·i
cu.la1'. pelos efreitos economicos ··das estradas ·em bem 
do vàlo1· ele sua propriedáde, da renda .das ·suas empre
~as; ·2·, o claquella.s que, de· facto, ;us'arn dú;eclmnente 
das est·radas. · · . . ·. · " · · · 

Para os últimos cabe o pedagio; parà os demais, 
os modos ·mais )llarticulares de· cobrar a sua partici
pação nos encarg·~)S são .os següintes.» · 

' . .'' .- . ' .... ~ 

E Wag-ner enumer•a, logo após, as prestações, em dinhei
ro. em mão de obrl1 ou em material fornecido. a execução 
c a conserva·ção de. trechos da· e'strada pei'Os proiJrietarios ri-, 
beirip.hos, os impostos especiaes lançàdos sopre as proprieda
des ruraes ou· industriaes. etc.. apreciando cada uma dest.as 
modalidades em particular;. confrontando ·as suas vantagens c 
analyso.ndo ·os· inconvenientes · de cada uma deli as. 

· \Dio estudo feito. pelo eminente financista allemãci, é pos,. 
sivel concluir que todas as 'fórmas de tributação, do grupo 
das que. não affecLam o transito pe.Ja . estrada, · e em. ·geral 
menciODI'ldas, pelos· Lratad.i'stas que com. a maLeria se . hão 
preoccüpado, são applicavcis. conforme. o· paiz,· e· a· .. épocha · 
consideradas, álnd:i que sejam todos unanimes em reconhecct· 
que «nenhuma tias' modalidades possa escapar a criticas mais 

· ou menos justas, depend.~ndo a adopÇãó, orá desta, ·ora ·da
quella, dos mais vantajosos resultados praticas, a que possam 

I 

dar logar», em cada caso parl;icular: . .··" · · · · · · 
'. Não raro, porém, as, tributações aUuélidas não basLam as 

necessidades ou se tornam .extr:emamcn,f;e 1'>enosas a·os contri
buintes.. Casos existem ·cm que_. as . tributações que deixam .• ·. 
JivTe e graLuito .·pela estrada são insuflicientes para cobrir 
as despe<7as, relativas aos juros e á ani.ortização do capital 
applicado na construc~:.ão da' v-ia . de rodagem, assim como· á 

. Sl.J.a C9r:t~er:vação. · . . ·· · "· . . 
'" 

• 
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.'Jijm Laos r-a~os. eonfOJ'mr ·j(t foi dito acima·, nfio !ta re-· 
ctn·so outro. si.nfio lançar m~o elo peda~·io, que nem sempre 
póelo ·ser e!Jmmaclo. como .fut'a dr~ desc,Jar, sobretudo em se 
tratando ele paiz·es ·novos, como o nosso. em que a.s vias de 
c·ommnnicação com:Lituem mais um instrument.o de descnvol
,·inwn!Q c dr• prrl,~Tr,.;;;o, rlo fllll' nrna e<lll,.;PquPncia dr>slt•, sP
gmrdn :f(:on!..crc. Jlt'lt' ('il'f:'mplnk, nfl.,.; nnr .. ·ürs nmis cril!n::.: rlfll 
Europa. · 

Neste padicmlar, elevemos m·ocnrar maior aproximação 
aos casos da America elo·: Norte, elo qno aos exemplos eu-
ropeus. , 

b -· O pedagiq. a que se refere uma das citadas conclu
sões do Pr.imeiro · Congresso ·Paulista de Estradas dn Roda
gem. ri uma taxa especial -cobrada nor qualquer transporte 
foi to ao longo ele uma estrada, afim do cobrir. no todo ou em 

. parte, as elespezas ele consth.icção e .de conservação ela dita 
estrada: define Colson. , 
. . Evidentemente. a fórma de cobrir, total ou parcialmente, 

as despezas alludidas pela cobrança ele um peclag-io. que a:f
fecta, .ele niodo ·directo, o transito pela rs~rada. ni:ín 1; ''· rnais' 

. aconselhavel nos tempos modernos, segm\clo já foi declarado 
cm linhas anteriores. Accentua-se, por .isso mesmo. cada veZ1 
mais; êm 1:odos os .paizes culbos, a tendéncin· em abandona l-a .. 

No· em tanto. a ella recorreram; cm, dete1•minaclas•evochas. 
val-i-os povos do" mundo. affirmando Pennybacker que. nos 

. '.Estados Unidos, foi o pedagio um . «expediente provisorio». 
«muito vantajoso para o commercio e para a agricultura do 
paiz. porque ,permHLiu a construcção ele grande nnmero de 
kilometros de bôas estradas, em. favor das quacs não teria. 
sido possível, até 183'0, fazrer melhor combinação financeira.» 

·O illustre Sr .. Alaor Prata, ·examinando o assumpt.o ele 
a!Lo, sem preoc_cupações doutrinarias, descabidas no cas·o,. 
assim ta111bem o reconhece em ·E:eu exhaustivo e brilhante pa
recer~ pois aclmitLe o peclagio <mas zonas ainda' pouco povoa-· 
das. nos · sértões. a desbravar, . onde as propriedades valham 
pouco e as. acthridades Iocaes pouco rendimento. util possam 

·lograr»,. como sôe acontecer, por exemplo. «nos longos cami
nhos elo interior», . ern que «o tr-afego de boiadas e carros ele 
boi é sempre intens·o». através z.onas., «de escassa população», 
onde é.«rechJq,jdo o valor das pro'[:>riedades rm·aes». Taes casos 

· . não .são. infelizmente. dif.ficeis de serem encontrados en!:re nós. 
· A conclemnação do pedagio qecorre. em grande parte, do 

úicto de 'Ler sido cedido. a emprezas privadas de viação ou a 
particulares, o direito de cobránça. da taxa respectiva. 
. . Assim. foi nos Estados. Unidos; assim · fni, ta.mbem. na:. 
Europa. ·· , · 
· Ka Am'erica, declarava Pennybackor. c0m a autoridade 
qúe lhe advinha do cargo de engenheiro chefe das csLraclas 
publicas do Depar~àmentQ de Agr.icnltura,·: o pedagio não raro 
era· cobrado .·por emprezas particulares,· cujo ·capiLal se for
n,ava. em parle, ·pela 'Snbvenç50 dos Estados 0 dos condados. 
n .que 1~11iLo contrihuitJ para :i condemna(:ão clo-.sysLe!'na. qne 
·•deixava em mãos de emprezns prrivadas um . objecto elo uLi-

.Jidade pnbliea». Aper.ar do. ncdagio, 0m viRLa da m:.í. nppli-
, cução· ela J.àxa arrreaclada. n5o em satisfaetot•üt n. e[lnsr~rvacilo 
das cst,rada:; ·na quasi totnlirlade dos casos. de sorl.c que· a 
este :facto, mais do que a qualquer ontro, · se·· deve ::üLribuir 
segundo. observa ·.o ·e i Lado· cngen h c iro americanQ, a qn8da do · 
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systcma: a repulsa. contra o pcr.la~do Leria sido, talvez, muito 
menor, si o seu proclucto fosse directamente recolhido ao~ 
cofres publico!', para· ulterior applica(;ão, honesta e cxgl us iva. 
ús clespozns proprias ela~ estradas Ol}de era cobrado. 

A causa identica pôde ser tambem attribuida, sinão no 
todo, no menos cm IP,arte, a condemnnção do ,pedagio na 
França: ninguem se prcoecupava com a conservação ·das 
estradas, upezar da cobr:mca do peda.gio, porque, en dernii:1•c 
anal·y8e, tous ccs d1·oits n'éta·ient 11lus qne eles sm·tes de ta- -
:ces localcs inelh·ectes, cohsidcrées. comme eles impositions 01'
dinai1·es et .soum?:ses en cctte qualité ,soit mt cloublement a é·. 
neral, so·it à l'a'urnnentalion de tant de rols 2Ja1' l'iV1'CS», escre
via Delamney. O pedagio nada· mais era do que um meio fa
cil de «se p1·ocu1'e1' eles ressom•ces et un inslrument. ele' 1'eane 
t1·op 2J1'ecieua:, 2JOU1' que l'ontn'eút, .poinl' la tenta.tion d'11.1'e:. 
cow•i1• à .toute .occasion; la .?·oyat,té s'attr·ibgait les clroUs, les 
2Jlus fructueua:; lJUis'~â ·tm courlisan, (t une cçm.munanté ou 
b'ien à une vüle,· elle faisait la largasse d'ttn peage. à Ntre de 
bene(ice, de priv'ilege ·ou el'ectro'i», assim justificando a. C(lD
clusão de Linget,. em 1769 =~ «Il vaut mfewc nc. poinl oum·i1· 
da 1'outes que de le.-; voh· fn(ectées pa1: les ha1·pous ?MJUI'h•t- · 
ers des. JJéageJ•s: Il est moins dangeJ•eux, de laisse1· le com- · 
mercc 1•amper sw·. la te1·1·e que de le reduire, à. l'enlrée el'un 
canal, à t,•ec?.tler d'éponvante à l'aspect. ele cas retmites 2JC1'(i
àes oü s e.mbüsquent . ces ene??J,is dévorants, qui laUendenl 

. pottr le succr; écartez· en doné pow· toujours ces. pirates 1J1'i
?Jileaiés qui rançonnent. les passants sans aut1·es ·armes qne 
des parchemins.» . · ' - ·· ~ ·. · · , · 

Em.· favor da ado,pção do tp.edagio em determinados casos 
'e em determinadas éip·ocas, ba a considerar; ainda; que elle 
constitue, óu deve. constituir, uma taxa, pela st_Ja formação;. 
não é, nem deve ser, um imposto conforme f.oi declarado em· · 
uma das conclusões do Congre~so Paulista de Estradas de ~o-
da.gem. · · .· ·. . • · . ·• • · · : · · · · · 

. . . . . , 
·Wagner, que· o admitte e justifica, assim o ·considera .. 

porque, escreve.' s6 por excepçã.o, ao· menos no's tem}los. mo
dernos, as receitas' provenientes. da .. sua arrecadação:, devem 
exceder das despezas proprias da esf.rada. em que elle 6 co
brado. De tal arte. · accrescenta, ::nã:o tr.mc o· p'edagio' .'o cara
cter de imposto; particinn. ao cor>~rm'il). ela ·.natureza da 
. taxa. . • · .. ··.· ·. 

E tem . inteira razão· no!.avel economista germaníco; s'i 
:bem que. lcdtt sensu; seja natural a. confusão não .. rpouco com'"
mum, eritre. as .:duas figuras tribut.arias,- desde qúe ambas. 
«constituem contribuições obrig:atbrias cobrad:is, para atfen:.:. 
der a. despezas 'P'lJblic~s», conforme pondera Seligman, panr 
quem, no . emtant6, st?:wtn sens·a, as taxas; de um lado, e os 
impostos de ou trp, são duas . .fon'tes de receita püblica· .per:- . 
feitamente distinctas, .que não. podem Sl;!:r:' incluidas em uma • 
mesma categoria ou: classe .. · . ' ;- .. 1. · . · · 

A distinccão neceSsaria. povque nellà.-. assenl1a, em: pàrte. 
a ,justificativá'do peda~Z"io. ten'i sido, nô··emtánto. assignalada. 
desde a in:fancia das .doutrinas economicas. Adam Smith já 
considerava em separado as duas espec,iíú; diversas de i.ribu- . 
tacãe, referindo_.:se. de um lado.· ·a despezas feitas em. bene
ficio ·de toda a SOCiedade, «Wh?:Ch ·a.re laúl' 'out{or ihé_bene(Ü 

. oj' the whole soC'iety'!l', :is qnae~_ corresporid4tm . os impostos,· 
' ' . •: ; 
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e, de outro, a dcs.pczas que .c;6 Lr·azem benefícios ás pessoas 
que as determinam, «pe?'sons who utve occas'ion to this ex
pense», e que dellas a,p.rovcitam de modo muito tmmedinto, 
lf:who at•e most imm.ediately Dene(ltecl by this expensc.» O im
posto tCJm como base a capacidade do contribuinte, «all the 
diffet·ent rnembers o,t' the whole society contt·ibttNnu as nearly 
as pnssible in 1J1'opo.~Ulon to t heit• abilities'P, ao passo que 
a taxa tem como fundamento um beneficio especial prestado 
ao individuo que a paga ao Estad6. No primeiro caso, dou
trina Selig·man, o beneficio recebido em troca pelo contri
buinte nãq é passivei de ser medido ou ayaliado; no segundo, 
ao contrario, póde aquelle beneficio ser melhor e mais di
rectamente a'preciado, p6de ser mesmo medido, até certo 
:{I:Onto. · . 

O pagamento da taxa exige, em troca, de parte da auto
ridade p't.ÜJlica que a arrecada a prestaçã.o de um serviço par
ticular, especial, o que não acontece com o imposto; por isso, 
vigora sempre. na primeira 11ypot.hese. o principio a que. de 
modo expressivo se refere Selilrman. do «aive anel take» ou do 
«qw'd pr•o quo», como condição subsequente :i !prestação do 
serviço. · 

Assim. si o ip,edagio .não é um imposto, conforme as li- ..r 
ções dos mestres, pelo que,· segundo 'Vagner, o producto da 
sua arrecadação. jamais deve exceder das despezas proprias 
dP. P.stracla em que . é cobrado»; si o ;pedagio é sempre uma 
taxa, que «not exceecl the necessa1if or J'robable etcpense», 
como prescreve Cooley. a sua suppressão absoluta. alliviando 
os utentes de uma esfrada c fazendo reperctl ti r as desppzas 
rroprias cleflsa, estrada sobre as derriais pessoas, não directa
rr,ente benefici'adas rp.ela via de communicacão referida, é. em
principio. e até certo 'ponto. de algum modo in.iustificavel. 

Todavia. como, de ponto de vista pratico, não são de mi
?'l:imis os entraves que a cobrança do pedagio póde causar ã 
circulação. pelos abusos. que determina, pelas difficulclades. 
d'l arre·carlnção, e até, pelaR in,iustiçaR. a que dá Jogar - pnr
gue o peclagio n.ão permitte facil di:fferenciacão nos valores 
o os serviços pre.~tados; sP-rá semprl'l preferivel recorrer, si e 
quando rpossivel, a outras tributações esl[),ec~aes, destinadas 
ao mes!íl1o fim. isto é, á construccão e á conservação das es-
tradas de rodagem. ' · . . 

Dahi; porém. não se pódc. nem se deve, tampouco. con
clui;' pel? · cond~mnacão al:lsoluta op pnlã. prosci:'ipção do pe
dagJO. po1s que mnumeros são os casos em aue da sua adopção 
resultará a COD-st.rucção de alg·umas e!if,radas, como vae acon
tecer, por exemplo. nos lon~ros caminhos do interior do nosso 
paiz. tão bem apontados. pelo illustre Sr. Ala'Or Prata em seu 
parecer. . ' _ .. . 

O pronrio SAX .. para anem todas as vias de commnniração 
estão inclnidas entre OS bP.11R DOr eiiP. RXOre.'lSiVame11te deno
min::t.dOS «dP. (lor.o 'fP.1'al». nclrnit.te o peda~rio e o ,iLlstifir,a «como 
contra. prr.Rf.llcão devida .. nr.lo interP.~'~Se nnrtic11lar satil'lfPito. á 
pesson Pllhlica anc o sn'f.igfn.?.». c jsto. norgno. «Si uma rerlr. de 
cstr::~dns dr. roclag'ern é uma obra 1mh1ica dP. interesse ~teral, 
con~r.q uindo a-sna conRtrnrr.iio e consm·vação um drv.Pr do ER
tadp ou dos cornos administrativos antonomos; ella. d_e ontro 
Iaclo, tambem satisfaz a interesses particulâres, economiCamen-
te censm:aveis,. . · · 
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A' vista do exposto, não vemos vanLag-em na exigcncia con
signada na pt•oposição roinett.ida pela outra Casa do Congresso 
Nacional, da gratuidade no uso publico das estradas, como con
dição essencial á subvenção federal, tanto mais quanto a pro
pria Camaru admittiu :fosse oneroso aquelle uso. em se .tra
tando de estradas concedidas a particulares ou 1U emprezas 
privadas de viação. 

c) :Eri1 gemi. os tratadistas classicos européos consideram 
apenas as duas fig·uras de .receita publica a que nos temos re
ferido até agora: os impostos e as taxas. Cada vez ma is se g·c
neralizam, porém, nos ultimas tempos, as denominadas ccntr·-i
bu·ições espeC'ia~:ts, as «special assessments», muito communs 
nos Estados Unidos, a cuja vastidão. territorial e a cuja ancia 
de progresso não podiam bastar os productos provenientes da 
arrecadação de impostos· e de taxas, tão sómer,rte. · 

Ainda que as contribuições especiaes tenham uma historia 
«esp.ecií'icament·e americana», segundo assevera SELIGMAN, é, 
no emtanto.- certo que o germen de semelhante fonte de receita 
publica é e'ncontrado, precisamente, no edicto romano relativo 
ás vias d.e rodagem: Constr.uat vias publicas 1tnus qu·isg1te se
cundum p1•op·riam dornurn, citado por SA:x:. 

SELIGMAN, a quem, neste particular, pedimos quasi todas 
as informações constantes deste parecer,. mostra que, na França 
e na Inglaterra. poucas vezes recorreu o· fisco ás contribuições 
especiacs, o isto mesmo de fórma não systematizada, podendo
se mencionar. como applicação inicial, no primeiro daquelles 
paize~, a lei de 1807, em que já havia referencias «à l'·in.demni-. 
úJ pour paye-ment de la plus valtte»; na Belgica e na Allemanha. 
s'6 muito mais tarde. recorreram os governos réspectivos á co
brança das alludidas contribuições, que não eram siquer refe
ridas nas primeiras edições de autores modernos, como LEROY-
BEAULIEU e BASTABLE. . 

Em Nova York, as contribuições · especiaes r.enderam 
$ 2. 400,000, em 1891; .f?m Chicago, ellas forneciam ao erario 
publico $ 8.790.443, em média e por anno, quantia superior 
ú fornecida pelos impostos então cobrados. . 

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento· das nossas vias 
de rodagem ·podem ter muito mais rapida marcha, como se 
i'az ho,je necessario,. desde que os poderes estaduaes queiram, 
no Brasil, applicar o generalizar o principio do «speciq,l as
sesimenl», de grandes virtualidades economicas, e que SELIG-
MAN assi.m define e ·caracteriza : · 

«A contribuição especial póde ser defi!lida como 
a contribuição obrigatoria, cobrada em proporção aos 
benefícios especiaes recebidos,. para · cobrir as. c}espe,
zas de um melhoramento especifico da propriedade, 
emprehenclido em ~a~isfação de. um intere~se publico.:\) 

Mais adiante, exempllfwa o mesmo autor:. · 
· 4:Quando uma rua ou uma estradá é aberta, por . 
·exemplo, parece de ·equidade não fazer pezar a despeza 
total sob1·e a communidade, mas distribuil-a, em .par
te ao menos, pelos proprietarios dos· immoveis que 
desta rua ou estrada devam utilizar mai!: directamen
te. ,porque estes bens colhem da obra feita innegavel 
béneficio, representado pelo . augmeptq do· respt>~Ctivo. 
valor.~. · .. . . '~.' ,•' 
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. As lig.eira~ ·referencias e transcripções acima feitas te em 
apenas o .m~mto· de cl.espertar a att.enç~_o dos gove~nos para 
as vaptagens a nufenr de uma crlt.erwsa generalização do 
«speczal assessment~ no nosso regimen tl'ibutario, em todos os 
casos de novas estradas a construir ou de · velhas estradas a 
aperfe~çoar, de fórma a alliviar os -encargos que pesam sobre 
os cofres ·publicas, alimentados exclusivamente, na maioria 
dos casos, pelo producto dos impostos e das taxas. 

A mate~·ia: aliás, foi sufficiente e. brilhantemente expia- . 
nada pelo d1stwcto e operoso engcnhctro .SouzA Rt;;rs. rle cu.in 
monog-raphia, apresentada ao Congresso Paulista de· Estradas 
de H.odagem, extrahimos os seguintes trechos: 

«A contribui9ão especial é a consequencia de um 
·.Principio de justiça. :(iscai consagrado nas mais moder
nas reformas tributaria~ e qur~ se póde assim enunciar: 
Si uma acção positiva do poder publico proporciona a 

· um individuo ·uma vantagem . mensuravel é injusto 
isentai-o de um maior encarg·o, tambem particular, pelo 
proveito que lhe advem. . 

Isto equivale ao reconhecimento do direito do fis
co em recorrer ao capital qu·e se. valoriza á custa dos 
cofre<l publicas, para haver recursos destinados . ao 
custeio dos melhoramentos especiaes. ·· Os ... mais abali
zados professores . acceitam e preconizam que os en
cargos publicas, decorrentes do estimulo ou acção di
rectamente exercida pelo governo, para o desenvolvi,.. 
mento economico, uma vez produzindo re.~ultados men
suraveis em proveito de particulares, devem ser cober
tos por .meio de recursos diversos do imposto. · · 

Estão neste caso os compromissos assumidos pelo 
thesouro publico, quando a iniciati:va governamental 
promove a construcção d::- uma estrada, atravessando 
terras ·de pequen'o valor, aprproximando-as, no . tempo, 
dos entrep.ostos .· commerciaes. Pouco depois de trafe
gada · a via de communil~ação, os terrenos marginaes · 
adquirem um excesso de valor .. A valorização origina.:. 
se dos gastos realizados pelo erario, sem que a este af-

. fluam, em medida compensact·ora, recursos sufd:'icientes 
para pagai-os. Quando se constro·e uma estrada, os in
divíduos que della se utilizam e são prolprietarios de 
terras · circumvisinhas, pagando uma taxa de transito, 
terão contribuído, de modo compensador, ás vantagens 
que auferem ? 

Para responder :á pergunta, é .ne.cessario examinar 
primeiro quaes as vantagens · aufer1das. . 

,são de duas naturezas: uma directa. e outra indi
recLa. A primeira lesulta do serviço que .a estrada lhes 
· presta e para retribuil-o existe a «taxa de· transito» 
ou·. de ·tranSiporte ... A segunda .corresponde· ao augmento 
de valor adquirido pela propriedade e á diminuição dru:; 
despezas partilmlare!:! de custeio. · 

A taxa de transiLo pag;;:. o serviço p:restado, mas não 
· retri'bue as vantagens decorrentes do augmento de valai' 
e da reducção do custeio. Entretanto, estas são impor
tantes e ·dellas .. ;emana o accrescimo .da riqueza parti
cular. Será justo, em uma sociedade, consentir que um 
individuo augmente a sua tpropria riqueza a expensas 

' ~. ' ' . ' .. 
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da contribuição social, sob :i fórma de ·«imposto gerar~ 
ou <<especial~ .ou mesmo sob a fórma dé uma taxa de 
transito? Si assim fosse, ter-se-hia a sociedade onerada 
para enriquecer individuo~ isolados. . · 

A contribuição cspecwl torna-se neccssaria, c~mo 
cOJ;nplemento á taxa qu,~ paga o servioo prestact·o dtre
ctamente. E' por seu intermedio que o individuo en
trega á conectividade a quota -· parte a que é obri
gado nas desrczas rcalizac:ns para augmentar o seu pa
trimonio. Elia não é mais do que a contribuição abri
gataria, percebida· nu proporção dos beneficias mensu~ 
raveis e espcciaes obtidos, pam cobrir as despezas de 

·um melhoramento especif.co da propriedade, levado a 
effeito no interesse publico. Eis como n _entendem S·~
ligman. professor na T_Tniver.sidacle dE) Columhia, o bri
lhante economista inglez Nic!holson e, entre os· mestres 
ela Frrmça, Leroy-Beaulicll». 

. O criterio das contribuições especiaes é o beneficio espe
cml mensuravel. pelo que a taxa de percepção em caso ·aJgum 
pódc ser pro~ressivo; ensina ainda Seligman, cujo exacto pen
samento é bem traduzido no seguinte trecho. em que o enge
nheiro Souza Reis justifica a creação, em S. Paulo, de uma 
Caixa Central ele Estradas de Rodagem : _ 

<<Tratando-se da conslrucção de estradas de rocl::i
.gem e da vro·priedade territorial. uma vez que, de ac
côrdo com o plano geral ·que temos estabelecido, a con.:. 
tribpição. especial será um dos meios destinados a ali-

. montar a Caixa Central e desde que. além della, deverão 
existir. convenientcm entt:l combinadas. a «laxa ele es
trada»· e a «prestação resgataveb, parece convir ado
ptai-a, incidindo sobre o accrescimo. de valor das pro-· 
priedades. Devemos aind;!. ·ter em vista que a· sua 
adopção,tal como sé faz nos Estados Unidos, quando ap
plicada ás cidades, visa obrigar a.0 pagamento .do me
lhoraomento effectuado. :rw todo ou em parte,· e. como 
muito' bem salientou o Dr. Victor Freire,. traduzindo 
Nelson· Lewis, impede o •;sgotamento da capacidade de · 
administração para crn.m··~h ender novos esforços. Na ci
dade moderna. a contb:n:r,ão especial deve guardar os 
princípios consagrados pelas· municipalidades amer;r:a
nas. Desde, poréin,' que se penetra nos campos, nas· 
:zonas ruracs, mormente em um paiz co'mo o nnsso, 
possuindo antiquàda orgmd7.acão financeira a tiT'ar da 
lavoura o maximo dé triJJutacão. serà de bê>a politica e 
vanta,josos resultados applic::.~.I-a, ligeiramente mo-di-· 
ficada, principal;ment~ q~H:mdo esta m?clificaç~o.· não· 
vac crr,ar uma s1tuacao f1scn.T desconhec1da ou m;rusta. 
E' por isto. que,· ao nosso vêr, parece preferível in~is
lir por esta cont.ribuiç,ão. incidinclo sobre a diffe
rença de valor das propriedades térritoriaes, ribeir!
nhal:' entre duas época.s d'!terminada.s;:' antes e depOis 
de consl.rui·da a estrad;;~, . Ter-se-•ha. desta'art.e. crendo 
a contribuição. et5pepial so]):e o augmento de. valor .n:ão 
,ganho. Não ~será amd::t o nnnnst.o que tant.o tem pre
occupado os financeiros ni.odernos, i e· alvor._oçado ns . · 
·«sihgle-ta':':ers» ': será .. uuenas, uma:· contribuição justa. 
destinada a alimentar â Caixa Central das Estradas'>. 
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Encerremor::. com n.s r~nn;;idem~.:ues hanscriptas, esta 
parte do parecer .. que jtí vac longo e cn1'a.donho, ar.centuanclo, 
mais uma vrr., a Jlossa opiniiío. e0ntraria a qualquer resLri
cção imposta aos governos locac;,, ao locantc ti natureza ela;:; 
tribu taeues a qu c devam recorrer, na collecta do.s recursos 
preciso~ tí contrucefto r :'i eonservnçfio elas ~:stradas de ro-
cJa,a-rrn. ·, . 

" 
,, · 2 - Não nos úar·ece accciLa vel n suborclinaçãó do trai' ego 
elas esLradas do rodagem,· concedidas ou consl.ruidas pelos go
vernos Jocaes, ainda que subvencionadas pela União, a me
didas de policia. prestadas ern regula1\1ento fcderaes, segun
do parece dispôr a proposição em estudo. Estamos conver.ci
dos do que ti União escapa ··competencia para tanto, em face 
do .disposto no arL 13 da Constituiçãn Federal, que não res
iringc, nc.<:tc particular, o direito dos Estados legislarem como 
julgar'clp eonvcnicntc aos seus interesses. · · · . 

Quando assim não fosse, tão dispendioso ser.ia o appare
Iho de contrôle, u instituir por conta dos cofres fedemos, que 

'forçosa seria a recusa· do nosso Yoto ao principio neste senti
do consignado na 11roposição approvacla pela Camara. 

:3 .- O artig-o 2" .da proposição crue analysámos, admitte 
que as subvenções possam ser concedidas, seja aos Governos 
dos Estados. seja aos dos municípios. Não parece igualmen
te acceitavel extender as sllbvcncões ás estradas construídas 
pelas municipalidades. . · 

"'A tcndencia moclel'na em todos os paizes. até mesmo nos 
Estados Unidos. 1\ a da centralir.ação dos sorviços de viação 
ordinaria cm mãos dos oJJOderes esladuaes, já porque são de 
todo o ponto incontestav'eis as vantagens da unidade de ad-

.. miinistração . .i<í porque. como Lodos reconhecem e Pennyba
cliet•, com fundada razão. registra. a construcção de uma es~ 
trada de rodag-em é uma nrl.o baseada. Rm uma 8ciencia. exi
gindo.· por isso mesmo. a direcção de homens competentes. 
cujos:honorarios. por via de regra, excedem da capacidade dos' 
nossos municipios do interior. 

O pr1meiro Congresso Paulista de Estradas de Rodagem, 
. attcndendo a que "a ter,hnirn nflo s~ substitue, sendo indis .. 
pensavel a assist.cncia P!'O\issional ao cstabeloci~ento e á 
manutenção das obra,: publicas". por .ter reconhecido "a ne:
cessidade da Cl'ca,;-.ão de secções l.echnicas ou da incorporação 
do engenheiro nas administrações municipaes ''; nenhuma 
duvida ÜJ~·e em Yotar as suas duas primeiras conclusões nos 
termos se~·uintes. qu c bem traclnzem uma condemnação ao 
sysLema ele confiar ás. mu nicipaliclades, em gerar de parcos 
recursos. a rrsolucão càmyJlcta. do sério problema de constru-
cçã~ ele. ·estradas de rodagem :. · · · . . . 

1. 11 
- Convindo. por interesses da mais alta rele

. v:incia. rrnl' no esfnhRlE'cimr.nto das estradas de roda.
~Zêm presida o csnirifo r!c systemati:r.ar..ií,o. c~rndr:rioza- . 
. r'Jo nela "unidade tcchnir,a. c se mantenham as ma1s es-

. freit.ns l'l'laÇões dP harmonia economica e administra-
tiva rmfrr. os nodrre~ f)JJhlicm; intflressn;dos, o Con(n'es
so l'Monhece a nrwrssirl:::de de accordarem entre si o 

: Estado c ns municinnliclados nos mflios ele centralizar 
n impulso inir,ial para a rralir.ac;ão deste objectivo, que 

·· . dr.vfl. J'epre~entar o expoente das aspiro,ç.õcs gera.es. 
' 
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2" - A construcção e ·melhoramento -das estradas 
de rodagem deverão, de preferencia, ser executados 
pelo Estudo; quando ex;ecutados pelos municípios, cor-
rerão sob fiscalização. do Estado. " . 

Não ha como recusar as duas previdentes. conclusões do 
Congresso reunido em S. Paulo; mesmo J.?,OS ·Estados Unidos, 
cujo gráo de adiantamento é muito superior áquelle a que 
aHingimos, a administração das estradas-. pelos .poderes locaes 
foi, ao que declarou um dos delegados americanos no Segundo 
Congresso de Es~radas, realizado em Bruxellas, em 1910, um 
systema por longo tempo adoptado na A:merica, que ainda pre
valece cm alguns Estados, mas de precarios resultados, · em 
vista da falta de direcção competente, entregues as . obras a 
mãos inexperientes .:>e .incertas, qt1e. por isso m·esmo, além de 
as faz·erem pouco c:uraveis, esperd'içam pelo menos um terço 
dos recursos disponíveis na execução de . serviços. inuteis. 

. O illustre autor do parecer da · Commissão de Obras Pu
hlicas na Camara elos Deputados, o.. Sr. Alao·r 'Prata, teve, 
ig·ualmente, exacta. comprehensão do problema, pelo que o 
seu substitutivo rio projecto n. 186, de · ...... , que serviu de 
base á proposição approvada pela Gamara, não autorizava 
subvenções a estradas construídas pelos municípios; as sub
vençõt;!s foram eGtencCdas a este caso, em consequencia de vo
to ulterior da Gamara. acceitando emenda nesse sentido. 

E' ,uniforme quasi ·o modo de pensar )de todos os techni
cos, quanto a este aspecto da questão. Val·e, pois, a pena (lar
mos con.ta aqui, em justificativa da nossa maneira de vér. do 
que a tal respeito teem escripto alguns dos engenheiros bra
sileiros que do .assumpto hão tratado{·ultimamente. · . . · 

São do Sr. Alaor. Prata as seguintes considerações, irres-. -
. pondiveis em boa fé : · · · · 

"Só · excepcional~ente. as· autoridades IÓcaes. teem 
poder· e zelo bastante para superporem, com descortina
da visão, as exigencias do bem··publico aos caprichos e 
interesses locaes. Os funccionarios quasi nunca · são 
deliberadamente recontados entre ·OS mais capazes· e, 
ao contrario,_ são commummente escolhidos apenas por 
motivos· de ordem politica. A· instabilidade que encon
Lran"i no emprego, ·seja pela terminação do mandato 
electivo, que desejam renovado, seja pelo_ risco de facil 
e inappe!.lavel demissão,· que· pretendem. evitar, dá 'ori
gem a mais um dos multiplos defeitos da administra:
cão municipaL . . . . . . . . . . . . .. · ......... ";, ..... ,· .. ·... . ..... ~. •'• .: ........... . 

"Pensamos. por ·isso, q-ue, ouvid:i em cada· hypo- · 
these a competente repartição federal. a construcção 1?. 

. conservação das estradas public,as subvencio:?-adas de-
Yem fir.ar an cnidaclo elos .Esta·doR. , .. . 

"Além de uma administrar.ão provavelm-ente mais 
capaz c serri duvida menos sujeita ·ás: ::w.Yctuações , das 
opiniões polHicas' dos mLmicipios, .esse :c'-regimen · au,

. gmentar:í aR possibilidades de l'ormar.-sé;)com o tempo,· 
a rêde de viação terrestre que melhor ' corresponder 
aos int·eresses ·naci onaes." ·. · · ·.: 

" ; .... · . penso que a .subvenção concedi era a muni
cípios. poderá redundar. f~equent~mente, em dinheiro· 

' . 
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mal applicado, ou po.sto fóra, porque a politiquice ha 
de i'az.er com qLw as estradm:, assim · consLru idas, fa
lhem nos clesign.ios do leg·islaclor. A faltar sem rebuços, 
corno convem sempre qun ::;e elaborem . leis, dente' · os 
nossos mil I) tanto:-; municipios, silo poucos, eelativa
rnento. os em que a administração se mostra á altura 

• das suas d clicadas responsaJ;lil idades. 
H a, ainda, outras circumstancias a apontar. Gou

fiadas as estradas de rodagem á superintendencia dos 
Estados, poderão estas Ler um corpo cle."technicos para 
os respectivos serviços, de construcção e de .conserva
ção, o que, por si só, já é uma preciosa garantia para 
que se verifiquem os altos propositos do Governo Fe
deral, ao conceder subvenções para tal fim. Poder.-se-ha 
ter um . plano mais ou menos· assentado, que repre
sente traçados i'ntell igentemonte. escolhidos, ele fórmn 
que as cstrada·s ele rodagem seJam construidas na con
fol'l11idade ele um systElll.la preestabelecido, sem jámai:;; 
perderem o caracter, que. tanto as encarece. de com
plemento das estradas ele fe1'ro e· dos rios navega veis.» 

Do mesmo modo. ele pensar parLilhá o engenheiro Clo
domiro Pereira da Silva, que, referindo-se embora ao Estado 
de .S. Paulo, cujo alto g-ráo ele cultura é por todos reconhe
cido, assim se manifestava: 

' «Os recursos do~; municiplos são na generalidade 
rninimos, e mf.lsmo clenh'o da sua esphera de acçã.o, 
aliás· reduzida, ellas não se acham. na maioria, cm 
condições de fazer boas estradas e d·e custeai-as. 

O Estado tem necessariamente que supportar todos 
os encargos das boas vias de · communicações. '> 

. E eqmo esl:cs. clous dist,inctos proi'lssionae,;, enl:c~ndcu1 
igualmente muitos outros, entre os quaes podemos mencionar 
o Dr. Ataliba V alie, professor da Escola Polytechnica de São 
Paulo, para quem as estradas de rodagem devem ficar sob a 
direcção dos g·overnos estaduaes. porque as municipalidades 
não podem tomar a si tal incumbencia, já por não terem os 
seus serviços tcchnicos organizados, já por não disporem dos 
precisos recursos finaneeiros; o engenheiro Gomes Porto, que 
reconhece na: centralização dos serviços em mãos dos poderes 
estaduaes a obtenÇão mais facil -de resultados muito _rpai~ 
satisf'actorios; o engenheiro Souza Reis, que assim . escreve: 
«entre'gbe a viação primaria aos muniçipios, muito pouco ~e 
tem conseguido, quanto ao seu desenvolvimento, em virtude, 
principalmente, dos embaraços financeiros em que. de um 
modo geral, quasi todos se te em encontrado)). · 

Por todos os motivos acima explanados, pensamos qu~ o 
Senado fará . obra mcritoria não approvando . a modificação, 
introduzida pelo vo.to da Gamara. no . bem elaborado projecto 
inicial da, Commissão de Obras Publicas daquella Casa do Con-
gresso Nacional. · · · . 

. '· · 4.\ Outra düiposição elo art.. 2" da propos.içãô em esLurlo 
que comporta ana:lysc cm separado, é .a relativa ús r·eg·ra.s, 
fixadas no § 3", para determinar o valor da subvenção fe
deral em cada caso a considerar, conforme a configuração to-:-

,'" 
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. uographica elo sólo, mais ou menos accidentado, e a naturella 
(lo revestimento elo leito elas estradas. , 

As lois quo entre nós te em ·vigorado sobre auxilias ria 
Uniüo para n rcnstrucçiio de estradas de rodagem, leis de que 
demos noticia na primeira parte deste parecer, revelam bem 
a incerteza do legislador na :fixação do quantum da subvençii9 
por kllomeLro do estrada construicla. A principio, pensou-sê 
cm deter minar a quota kilomctrica em funcção ·do valor do 
soldo e da etat.1a de soldados elo Exercito, admittindo-sc, em 
:HJ05, (lei JL 1.'453 .. do 30 de cio:r.embl'o), a proporeão do ,,OUt 
soldados, durante um anuo, para cada. extensão de i O kilo
mctros do estrada o respectivas obras de arte, tudo complt:-
. tamento IJl'Ompto», moclificanclo-se, posteriormente; a primi
tiva proporção para seis kilometros apenas (lei n. i. 84;1, de 
31 de dezembro ele 1 Q07) . .Mais tarde .ainda, foi a subvenção 
fixada em 4 :000$ por kilomctro, quaesquer que fossem as . 
difficuldades de construcção, reduzida depois a 2:000$, tão · 
sómcnte, (lei n. 3.454, ele 6 de janeiro ·de 1918). 

O typo do uma subvenção uniforme por kilo.!Iletro de es
tra.da cons~ruicla, qualquer que seja ella, sem distinguir o 
valor das suas obras de terra· e de suas obras de arte e sem 
aUender ú natureza do revestimento elo leito respectivo, é · 
evident.emente inaccei tavel .. Dahi~ em grande parte, as. he
sitações do ·legislador e a ::llLa vantagem do principio que o 
Sr. .Alaor Prata quiz introduzir na nossa legislaç~:LO sobre a 
materia, fazendo .\rariar o valor das subvenções, conforme'as 
difficuldacles o ·o custo da construcção. · · . , . 

Na verdade, as subvenções a conceder pela União devem 
oscillar do poupo em torno de' determinada relação· percentual 
do custo total' das obras· a omprehender. Este, o bom prin- .. 
cipio a generalizar. · . 

Acontece, porém, que o custo de construcção de um kilo
metro de via de rodagem varia· entre limites bastante afastu
dos, seg·undo as circumstancias peculiares a cada caso. 

Este custo ~epende. essencia~mente: 1 

a) das obras de terra; • · . 
b) das obvas de arte, correntes e especiaes; 
c) da natureza elo revestimento do leito. • . . 
O cuidadoso Relator da Commissão de Obràs Publicas na · 

Gamara, procurou attcncler a cst.cs. elementos, em Jllncção d~s 
quaes cresce ou decresce .. o capital a dispende:r: no estabeleci:-. · 
mento de uma estrada. . · · · · ·· 

Mas não parece aconse.lhavel· a adopção. da fórma, um 
tanto vaga, em verdade, do admittir duas .subvenções de va
lores differentes, conforme se trate de regiões ·montanhosas 
ou não; tampouco, _não convém rele~ar- pára plano inferior, 

· sem nenhuma mençao especial,. o variar do custo da constru- _ · 
cção, segundo a natureza, o numero o a importancia· das obras 
de arte, correntes e ospeciaes, que hajam de ser construídas 
em determinada estrada. H a .casos cm ·que taês ohras ás .quae.s 
·se não refere o art. 2°, tomam tal vullo, e1n".face das de terra, 
que a ellas ·se p obrigado a prestar maior atte}Íção, na a.valia--
cão do custo· prova.vel ela estrada a construir. ·.. · · r. ~ 

Por todos os motivos acima, l'epidamente expostos, jul~ 
gamos melhor consultar os interesses geraes,. dispondo, em 
lei, que a-s subvenções representem. sempr'e( uma porcentag-em . ( ' ' 

. . 

•' 

.. 
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do custo total da conslrucção, nm·que serão, at;sirn, levado~ 
em conta, não só o movimento gornl das terras, seni o uso da 
fórma. vag·a e incerta udoptacla na proposição, como, tambem, 
o custo dns obras de arte, extrememenLe vm·iavel, na pa~su-
gem de um pura outro caso. · 

A fixação da relnt~ão percentual a que nos referimos. não 
·C>, porém, l'acil de ser J'eila com equidade. mas acceitàmos, 
·neste particular. a que decorec ·dO que estú consignado na 
proposição em estudo, porque. com pequena. difl'erencu, ora 
para mais, ora para 1111~nos, cllu. corresponde, mui propria

_mcnte, á adoptada nos Estados Unidos, como contribuição do 
Poder Federal. · · 

O que será preciso, seja di to entre parenthesis, é evitar, 
· to,nto quanto passive!, a generalização de obras de luxo, infe
liz_mente não pouco communs ent.re nós, que, em pleno sertão, 

. por· mal comprehenclido amor a injustificavel esthetica, não 
hesitamos, muilas vezes. em empregar cantaria de apparelho 
"'m boeü·os collocados soh otenos ou em regular, com o mesmo 
materio,l, pregões ele ponles lançadas sobre rios, cm plena flo
r·esta. 

III - Os demais arlig-os da proposição encerram disposi
tivos, em geral de ordem teclmíea. ·que exigem apenas li
geiras modificações cm um ou outro ponto. 

·Notaremos como principaea as seguintes: 
a) o arL. ·'t" deve exigir, além elos elernentos nelle con

;o;ignaclos, a apresentação dos f.ypos das obras de arte corren
tes, afim ele que sejam tambem ap·provados pelo 1\:linisterio 
da Viaçfto c Obras .Publicas, por intermeclio da ' Inspectoria 

.. Geral de Fiscalização das Estradas. 
. De outro lado,, como as subvenções são referidas ao custo 
\ LoLal das eslraclas, represonlam uma fracção claquelle custo, 

:;,cr:í. tãmbem IndispensaYel exigir, entre . u::; documentos a 
submetté ú approvação do Governo J:'ederal, o orçamento da
.quelle custp Lo tal provaYel . . 

b - Não acltarnos ruzoavel a prohibição absoluta do tra
fego ele carros ·ele bois nas m:~tradas de rodagem que hajam de 
Ror esf.àbelccidas, ;.i sombra das subvenções concedidas pelo 

.. Góverno Federal. O Relator comprehende bem o intuito. 
muito louvavcl, aliús, do illusfr·c auf.or ela proposição: o que 
dle desejou impedir foi ·O Lransito pelas estradas «dos deno
minados carros do bois». na expressão ele que usou. mas que
·renclo referir-se, tão SÓlllclÜC, aos carros de ei_xo movel em
pregados commumenLe no interior do p-ai.z. O animal empre
gado na lracção. não é a causa da condemnação elo vchiculo; 
es.ta condemnação decorre do facto de se tratar de um carro, 
cujo eixo. não é fixo c que, por isso, causa g1~aves darnnos ao 
rc,·csLimcnLo. do leito das estradas. Dcscl.e que os vehiculos, 
.ainda que com tracção feita por bois, saLisfaçam ús exigen
cia~ dos regulamentos a expedir pelo Poder Executivo,· nenhum 
inconveniente existe na sua acceitação. 

. c - Não parece igualmente razoavel. 
trata apenas. de estradas construi das pelos 
exigir que os pagamentos das subvenções 

uma vez que se 
poderes estaduaes, 
sejam . feitos por 
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secc:ões de 30 kilometros. N'enhum inconveniente existe em 
reduzir a 20 kilometros a extensão de cada trecho, a seme
Jhança do que já se fez em lei anterior. De Cal arte. será mais 
facilitada a ac:ção elos governos esladuaes em desenvolver e 
3perfeiçoar a sua viação de rodagem. 

d) - As c:oneli'(;,ões · technicas ·elos lra9ados das estradas 
subvencionadas. impostas todas no art. 5°, podem variar. se
gundo a intensidade ele circulação e a importancia a despe.nder 
no p·reparo elo leilo e do! seu revestimento. . . . 

Assim. ainda que tenham sido muito bem estabelecidas 
Hquellas que constam do ciLado art. 5", nenhuma desvantagen1 
trará, <i. lei a elaborar ·clefinitivamenl.e, redig'il' a disposição, 
de modo a que ella dê. ueste .parlicular, maior liberdade de 
acç.ão ao Poder Executivo da União. 

Tendo em vista as considerações· que l'oearn expeaidas 
neste parecer. pensamos poder offerecer ao estudo c julga- -
menta do Senado as seguintes· 

EMENDAS 

1" 

Redi,ia-se assim o art. 1°: 

«Fica n Porlcr Executivo au I nrizado a ·:·onceder subvenção 
ao Districto Federal e aos Estados que. constmirem e conser
varem estradas de rodagem nos respectivos territorios. ·· . 

· Parag1~apho unicb. A subvenção poder,á ser paga _aos Es..: 
taclos, mesmo no;; casos em que estradas tenham sido .. por: 6 
elles concedidas a particulares. ou. cmprezas por estes or.ga
nizftclas, desde que não sejam reeonheciclos os privilegies de 
zona e de transpode. 

Ar ar L. 2° : 

a) ~~upprimam-se as palavras: «No caso de ser a 
subvenção solicitada por qualquer Estado ou muni-
cípio», no principio do artigo;· '-

h) supprima-se a paJayra «gratuito»;· 
· c) substituam-se ás pa;lavras: «decorrentes .da 

presente lei». pelas seguintes: «decorrentes das leis ci 
regulamentos· que forem expedidos pelas autoridades 
competentes». 

s• .• 

Ao § 1 o do art. 2• : 1 

a; supprimam-sc as . palavras: «ou mun'icip.ios»; 
b) substituam-se as palavras: «especial, que não 

. affecte directamente o transito pela estrada», pelas se-
.guintes: ~<ou contribuição especiab. · · . . ' ··' 



321 

•\() ~ o)U ((1·1 nr•(· ')O' "'~_, _( . . o/eJ~ 

Acrcscenl.e-se, entro as pal~tvl'af; <tllarros de Lois~ 
c «que pr.t• c! las não poderão Lrunsitm·», o seg·uiule: 
«de eixo movei»; 

A n 8 ''" rlo Ul'l. 'Jo • .: l . o,) •.1 . . l. . • _, • 

a) onde se diz: «Conforme se trate do regiões mon-
1 anltosas OLt ·,não. csi"a subvenr;.ão poderá ser:», diga-se: 
«A subvenção poderá aLUngir a 50 o/o do custo total ele 
cnnslrucção da estrada, não devendo exceder da:» 

b) snpprima-se, ·na lel.t.ra a, as palavras: «respe
cl.ivamenle af.ó» e «O 4 :500$»; na leltra b, as palavras: 
«r·espceLivamcnLc al.c~l> c «c 2 :500$»; e, finalmente, na 
lcl.tra c. as palavras: «respectivamente até» e «O 
2:500$000». 

6" 

Ao ürt.. .3°: 

Suppl'imu-se Lodo c · artigo. 

7• 
Ao art. 4•: 

.a) accrescc:ntc-se m1. lcLtra c, ·ln fine; «bem como 
os typos ele obras d'arte correntes»; 

, I 

b) acrescente-se: «cl) orçamento detalhado c JUS
LiJ'ieado do custo Lo :tal da estrada projectada»; 

· c) accrcscente-se o seguinte : 
«§ 1." Só serão permit.tidas ob:rus de luxo, de alto 

custo de construcção, quando não incluidas no orça
mento que servir de base ii fixação do valor da sub
venção, n conceder nos termos do art: 2°, § s• .» 

«§ 2." Serão sempre preferidas as obras l:l'arte, de 
madeira ás de aço, salvo em casos excepcionaes, devi

. damcnic ,justificadas.» 

8 .• 

An a.r L. ::;• : 
Accrescenf.e-se: 

«Paragrapho unico. O Poder Executivo .poderá, ex
cepcionalmente, alterar os limites fixados neste. arti-?O, 
mas . attendendQ sempre a motivos de força mawr, Ir
rcmovivcis com v:anta•gcm economica.» 

.. 9,'1. 

1\0 Ü.rl,. Üu: 
I ' ' ' • 

Acc.t'cscente-se, depois das palavras «Oal'l'.OS de 
bois», as seguir1tcs: «de eixo movei)-, 

1S. - Vol. vr.. 21 
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10.8 

Ao arL 7": 
Supprimn.-sc o parn:;r·aphn unico, por sct· ob.icclo 

dn regulamento. 

Au ar L D": 
Substituam-se as palavrM: «Os particulares, ou 

governo.'- esf.adoues c municipaes», :pelas seguintes: 
«Os govcl'llos cstadoaes> • 

. 
Ao arf .. 1 O: 

Onde . c:; o diz.: <'30 kilomclros», diga-se, de prefc
rencia: «20 kilornetros:> ·. 

>Sala das Cornmissões,c15 de outubro de 1921. - Al{1·edo · 
Bllis, lJ1·esidente. - Sampaio Go1'1'êa, Jlelator. - F1·anc·isco 
Sá. -. Bçrnm·do 11Iontei1·o. - José Eusebio. - Felippe 
Schuâdt. - Justo Ghermont. - João Lyra. . 11-ineu !,ta
chado. 

PROPOSIÇ.:\.0 DA GAMARA DOS DEPUTADOS N. 240, DE 1920, A QUE' 
SE REFERE O PAREC.ER SUPRA 

O Cangresso Nacional decreta: 
. Art. 1.° Fica. o Poder Executivo au:torizado a conceder 

subvencão aos Estados, m1.tnicipios e particulares, ou empre
zas por estes organizadas, que, sem privilegio .de zona, se pro- . 
puzerem a construir e conservar· estradas ele rodagem. 

Art. 2.0 No caso de ser a subvencão solicitada por qual
quer Estado ou município, é concli<;ão essencial para a sna 
eonccssão. que as estradas projectadas se destinem ao uso pu
hlieo e graLuito, ficando a. ampla liberdade do trafego apenas 
::;ujeitas a medidas de 'policia, decorrentes. da presente ·lei, e a 
restricçõcs passageiras que a execução de rer,·aros pôr.ventura 
dete!"rrline. · 

§ 1." O Eslado ou m11nicipio ·requerente deverá pt:ovar 
que dü::põe clns rectúsos necessarios para a boa. conservação 
da obra executada, quer re;,ultem de verba consiguacla no or
çamento ordinario, quer sejam . o 11roducto de qualquer Laxa 
especial, que nã.o nffeete directamente o transito pela estrada":' 

§ 2." As estradas deverão ser franqueadas a quaesquer 
. vehicu!os, · automoveiS' ou não, com excepção dos ehamadns 
(:arros ele bois, que por ellas não poderão t.ransnar. Ao .Po·
cler Executivo compeLe fixar, no regulamento que·baixar pat·a 
a observancia elas condições impostas pela presente lei, o mi
n imo admissivel paPa a lurg1.11"a elo aro e para o comprirnento 
do raio das rodas. 

§. 3." Conforme se .Lrate de regiões mont.anhosas ou não, 
essa subvenção poderá ser: 
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r.t.) r·espP.t;l.ivarnPntn ai,; 'i:OOO$ e lj:50•0!f\, por kilometro, 
p:.tJ':t csl.radas e11jnlcil.n J'OJ' revestido de boa pedra IJI'iLada e 
eon~olidado pclus pt•oeussns l.celmieos da f.elfnrdizac:iío, matm~ 
damizncfío on oul.t·u mais upct·l'cit;u:ulo; 

IJ) J'CS(Jcei.lvamcnl.c ai.•.: 1\ :t>OO$ e 2 :500l~, pot' ktlnmdt'U, 
[J:ti'LL esl.r·w.Jas eujo leif.o J'tJJ• eunsolidar.lu eom cusr:nllto rnaea
dan ri zadu; 

' 
r:) rcspcetivurnrmto u.tü 2:500$ c 600$, pur: kilurnel.rn, pur·a 

c::;I,J·adns de I c i I o natural n:w ar·cnoso. dcviclar'rwnl e abalnrlatJ" 
e ·consolidado pu.t· compressor, no minimo de cinco l.orwlaclm; 
rJe peso. 

Art. :3." No caso t!e ser· a stJ.lJvcnoão solicilutla po1· var
: ·, ulures, sií.o conclic;õcs cssenelaes pura a sua concessií.o: 

a) que o privilegio para a explorac;ií.o industrial das es-
1 radas não .tcnlla cluracão !naior de 25 annos, uo cabo ela (!!I ai 
passem ellasl para o clominio publico, sem onus pura o C3o
vemo Fedel'al, e sc,jam ·manLidas, desde então, pelos Eslados 
ou pc•los municinios nos l.crm0s do ar·t .. 2" eles ta lei ou pelo 
proprlo Poder )<;xcr:uLivo da Uniilo, se lho convier assu.mit· 
p;cme! h ante encargo; 

b) qlje os concossional'ios :;e pt·oponham a consr,t·uir e 
cnrJSel'Y::tr a:; estradas: pam a· explora(.'ãO dos servkos ele tra:ns
porle. de. cargas o passageiros, por meio do automoveis, in
dustriaos, o possuam, não só vel1iculos dessa espccio, como 
as indispensaveis ínstallaçiíes• mocanicas, em numero suffi
cient.o e com capacidade haLánle, a juizo elo Poder Executivo 
para que l'iquc assegurada u regularidade elo trafego; --· c) que as tarifas de transportes, que organizarem, sejam 
préviamentc submettidas ú approvaçiio do Poder Executivo, 
ele tres .em ·tres annos, para o fim ele serem reduzidas, sempre 
que a receita total, dimi'nuida das clespezas com a manuton .. 
oão dos serviços,· conesponcler a importancia maior que a 
so:r.iima da quota de at.nortziaçií.o e os 'interesses, á razão de 
12 % ao anno, do capital proprio of'fectivamente invertido 
na empreza pelos concessrionarios; 
-.. cl) que gosem ele uma reclucção ele 30 o/'o elas respectivas" 
tarifas, <í requisição . do Poder Exccu Li v o da União e dos Es- . 
tadns servidos pelas es.traclas, ·on de · ag·cntes seus, devida
mente autorizados, os immigTanf..cs c l.r·abalhaclofés· nacionaes, 
com as suas bagagens, OS\ machini.3nros clesLinaclos ú lavoura, 
as planl.as e semé,nfe.s, OS r·cmcclins C ·!,;'enci'O!;l r·oclamacfos Clrl 
rJaso ele calamidade publica, as l'or·ça" do Excrcitn· e da::< p:1l i

·cias, o, em geral, os funcc.ionar.ios :PUblicos :l'edcracs n ·mtr rli-
cipaes, quando viajarem em razão do respectivo cargo; · 
· ~)·que seja gratuita a conducção :de malas do Gorreio; 
""'. f) que fique garantido ao Poder Executivo da União, dos 
):-:stados c dos múnicip~os, em caso de necessidade publica, o 
direito . do utilização das estradas e requisiçõeS! do J;'espectivo 
materal ro.dante, mediante· condições estipuladas na confor
midade do regímen adoptado, em casos idenUcos, para as es-
tl'aclas ·de ferro; · 
. a) qúo fique reservado ao Poder Executivo da União, dos 
Estados. e municípios o düeito ele· impor multas, até o limite 
·da prppria subvenção, por fnfl•accõe~ das c.Iau~ulas constan'-
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I cs ·do üoni.J·acl.o. onde hão de ser· eom;ig·r.lndas as exig·mw.ins 
da presente lei; 

h) que l'inue· ig-ualmonLc rcsel'vado ao Porler· ExeeuLivo 
da Uniãn. dos E~.tndos on dos mLmieipios o direito rlc encam
pacão. em qualrprer .l:cmpo. an<ís Lres annos contados da inau
g·nra(;ão dos scrvir:os. de todas us obraS. m:J.Lcrial roclanl.r e 
machinismos. mediante indemnizaei'i.o que corresponda ao ca
Pital proprio. até. então empregaclo pelos concesslcmario.o:, c 
,juros rcla~ivos,. á razão ele 1 O % ao. an_no. menos as quotas _de 
a morlna\;ao e .Juros, por;ventura recebJclos nas circu mstn.nc wc: 
previstas na lettra c deste arti~·o. . ~ 

.Paragoranho unico .. Conforme se t.rat.c ele rcgiõcs1 monla-
n hosas ou não, essa subvenção poderá ser: . 

o) respectivamente aL<~ 5:000$ r. 3:000$. por kiLomeLJ'O, 
narn. csl.rndas nas condições cstionlaclas no art. 2". ~ 3". lel-
~aa; · · 

IJ) . l'Cspeclivamcnl:e al1~ :3 :fi008 c 2:000$. :pot· kilnnwLr·n 
nar•p esl.radas: nas condir~0es esliDul adas nn ar L. 2", § :3", 1 e L·· 
l.ra b .: · · .. 

c) respec:Livamenl.e ai.<~ 2:500$ c 500$, por kilomel.m, 
para estradas nas condiç;ões estipuladas no arl. 2", § 3", lcl.-
t.ra c.~ , 

.~\r.t.. IJ." Deverão ser préviamente snbmet.Liclos (t app.r·n .. 
. .-nçuo do ?\Jinisterio ela Vüu;ão e Obras Publicas por intcrme
:lio c com ·o pareeer ela Inspectoria Geral·cle Fiscali7.ncão da!': 
Ec;tradas ele Ferro, os seguintes documentos: 

a) planta geraL' na escala 1 :.1000, cm que sejtl reprc
~c:ntada por cm·vas de. nivel. espaç:.adas de l.t•es nwLros, a eon-· 
t'igui·açã.o elo terreno até 20 metros, cpara cada lado elo eixo 
:la esLrada projectada; 

b) perfil longitudinal, na mesma escala, pa,ra as distan
::ias cm projecções horizontaes, c na de 1 :~00. para as colas; 

c) perfil transversal ela .estrada c projectos elas princi-
pncs obras ele aTt.e, na escala de ·I :200. · 

Al'L. 5." As est;rada~=; ckvcrão satisfazer· as ileguinlcs coll
;Jic.ões: . . 

a) a largura nlil do lell.o ser·~L no minimo. de quulr·,) 
met.ros nas regiões monlanhosas; nos cbapadões c re~;i6es lo-

. vemcnfe acciclentaclas essr, minimo será ele cineo met-ros, nns 
nlinbament.os n~el.os. e· sei::: mch·os,, ·nas em·vas; largura n>';;a 
:1frC clevcrú ser Ullf:'ll"tCnlarla conforme a exi;;encia . du t.ra
fcgo; 

. b' ~l rampa maxima arJri1issivcl scrt1., para a~ nf'l.l'adas 
~lc loilo reYcslido, ele 3 ';'lo nas regiões plrinas. ou rias ligcil'a-. 
rnenf.e aceident.adas, c· 0.5 · %, nas regiões" monLauiJIJf;as: pa.1·a 
a:-; estradas. de leito naturaL eon>"olidado por cylincll'ag-cm. es
l'cs maximus serão respectivamcnLu l.nleradn~ a L :3,5 % 7 %: 

c\. u raio miuimcí scJ·á· ele 50 metri,5: c. :por· UXI!Oll\ives, 
nas z(mas montanhosas, poderá ser di m.iml.idÓ Úh}. 30 met.rns. 
Em qualquer caso, quando . o raio se. approximar dcsl.es mí
nimos, o perfil transversal do leito deverá s1er convenicnLe-. 
rnente. modificado, de .fórma a serem attenüados .os cffcHos da 
~orca centrifuga; · · 

• 
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d) a JWOfuncliclncle e larg·um elas calletas, os passeios ln
tcrne~ ... as obras clivcr·sras de protecção da estmda, eLe., set•üo 
espectl waclos pelo Poder J~xec.ntivo. cm regulamerilo. 
. At·l:. G." .O Pncler· Executivo clcl:erminurú a cargTt ma-

XHna dos vcl~tculo:-:, Lnndo em consiciC'ra~~ão os typos usuacR 
dP a ui omovPJs. P:u·a o caso das Pstt·.adas mencion'nrlas no 
ru·t. 2", ~ 2", e>;.~a c::m:ra maxima sr.r:í. determinada ele uccuedo 
r:on 1 us l.yp~s rlc vr.h i cu los. qne. com excepção dos chamado,:; 
e,arl'o.s a bUJ.s. pur cllas podcrfin transitar. e .tendo cm conta 
a roxtslcneia ou não d!" mola;:;, rmlrc o eixo (' o es1:rnrlo, 1'1 
lat·g·JJra rln at•n c o rltame!.ro da;:; rodas. o es:l'orPo mnximo 
q11u ,, molnr possa pr·oduzir"J', cl.e. ·· • 

Art. 7." No. leito flas estradas n:1o porlcrão ser csLabe
lccidas ~Jorteiras. trunqueiros. on qnalqucr fecho de igual na
tureza c fim: nos logares em que isso fosse necessario, con
strnir-se-hão' mata-burros. qnc impeçam a passagem de ani
maes e nfín embaracem n Ira fegoo de nu lomoveis. 

Paragrupho unico. Tratando-se de estradas 'const.ruidas 
pelo poder public.o, ,cuja tmfego será regulado pelo § 2" do 
ar I;. :1°, alvm dosJ mata-bm•ros, esl.abelecer-se-llão clr.svios, 
com porteiras. 

Ar L. 8." Para o e t'feif.o de pagamento da subvenção con
ccrlirla. o Poclrw F.xecuLiYo poderá limif.ar-;;:;e a mandar cxa
m inar o .Lt·ceho ott l.rr.chos cone lu ido;:;. cn.bcnclo-lhe, por<lm; 
em quaiquet' l.•~mpn, o· rlirriln de Jisca1izar· a r.onsl.t·ncofio e 
r:cm;;:;f.'J'\'UÇfí,·l rias r.<;Lrnclas. c Jwm assim ns serviços- nella;; 
rxr~ru !.adns. . 

Ar!.. D." Os pm·l.ict~lares, nu g·ovcrnos est.arluacs c mu
nicipal'><·, qtJO obtiverem o.'! fa.\·oJ'<'S da ;;:ubvcnc.:f.io. ficarã0 
f.lbt·itmrlos a cnviat·. annmlimcnl:.c. :í JnspccLnria Geral de Pi::;
r.alii:.<ciin das Estradas de Ferro, todos os informes relativos 
:'i viela technica o inclust.r.ial das rcspeclivas cs'Lradas, sujei
tando-se. :L fiscalizacão das mesmas. 

Arl. Hl. As subvenções. cl c qu c Lral.a a presento lei. ~o
rão pagas por e~ccçõcs ele 30 kilomct.ros de estrada, entre
gues ao Lmfcgo, depois de vistoriadas e. acceitas pela Ins~e
etoria Geral das Estrada ele .Ferro. ahrmdo-se para tal fun 
r1s nccnssal'ios creclitos na reparl.ição fi;;:;cal rio logar cm qt1.0 
u es!:racla for construída. 

;\.ri .. J 1 . O Porlrr Executivo só crmcrdrt'á as snbv~>nr..õ•'s 
a q1.1r sr. rr~l'Cl'C esla 'lei, denLro da verba qur. for annua!rr~0n.Le 
\'nlada na J c i da clcspeza. não podenrlo tomar comprom 1s:o:os 
:-;upedores :í. verba referida. . . _ . 

Art. 12. Cont.inuam em vignr as d1spos1Qoes do de.crer.o 
n. · 8.32~. de 27 de ouLuhro de 1910. do decreto n. ·12.926. 
rlP 20. (lt; março de :L!JJ.S. c respect.ivas instrucç.õcs, qnc não 
collidirem r.om n. prc.~enl.o lr:i .. . _ . · . 

. A r.L.· :13. Revogam-se as dtsposH;oes cm eont.rarJO. 

namarn rlns Df:.'pul.ados, 
lJH r1w l31'Cinr.lr7o. P1·esi den I. r. . 
Sr.m·etal'in. Octn.cilio de 
1·ino. · 

· d~ 'rJn:>:cmhro de 19211. - lntin 
·- .4 . V. dr! And1·adr~ Bezm·1·n, ·I • 
AUmqHC'I'rrue, 2" Secrctad.o inlc-. 

N• ~ 9 "' 1 9"·1 • •)tJ•) - .. -·· 

o Sonudo approvou o projecto n. 108, de 1920. autori
zando rt Govnt·no n rrinlrgr·nt\ 11Pfii.a Cnpllal. o ng·enlP fiscal 

_, 
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do imposto do consumo, o actualmente em commissão no ...Es
tado do It.i.o, Alfl'edo Pires BiLtcncourL. 

A outra Casa do Congresso deu seu assentimento ao pro
jccl o, oi'fcrccenclo-JlJ c, porém, a seguilnte emenda: 

«Onde convier: Sem direito ú percepção dõs vencimentos 
ntrazados.:~> . 

A Commissão de Finanças, acoeitando a emenda aa Ga
mara dos Deputados, é de parecer que seja adoptada a pro

. posição n. 78, de 1921, que providencia sobre o assump·to. 

Sala das Commissões, 13 de outubro de 1'921. - Alfredo 
Ellis, Presidente. - Irinen Machado, Relator. - Francisco Sá. 
-- Be1·nw·do MonteÍ1'0· -· .. José Eusebi,o. - Felippe Schrn·idl 
- Sampaio Co1•rêa. :._ Justo ·Che1·mont. - João Ly1·a. 

Emenda da Gamara dos Deputados ao projecto do Senado, 
autorizando a reintegrar Alfredo Pires Bittcncourt. no Jogar 
de agentr do imposto de consumo desta Capital: 

Onde couber: 
<4Scm direito ú percepção dos vencimentos atrazados.» 
Gamara dos Deputados, 23 de setembro de 19·21. - A1·-

nolpho Roclriaues de Azevedo,' Presidente. - José Auausto 
Bezçn•a. de 3ledei1·os, 1• Secretario. - Costa Reao, 2• Secre-
l.nrio. - A imprhnir. · 

N. 336 - 1921 

A Commissão de· Finanças, considerando que o credito 
especial de 18:968$037, de que trata a proposição da Gamara 
dos Deputados n. 80, de 1921, . foi solicitada por mensagem 
em virtud.:l da e"Jo.-posição de motivos apresentada pelo Sr. Mi
nistro da Fazenda, abaixo transcripta, e se destina a occorrer 
ao pagamento do que é devido ao Dr. Oscar Fr'ederic9 de 
Souza, em ~irtude de sentença judiciaria, é de parecer aue 
seja appa:o ,·ada a proposicão. 

A cartà precataria que acrimpanha a mesma proposição, 
está em boa devida fórma. ,- Alfredo Ellis, Presidente. -
Irineu Machado. Relator.·- 'F1·ancisco Sá. - Bernardo Mon

. te·iro. - João Lyra. -Justo Chermont. -. Sanupaio Cor?'Í:a·l 
- FelipzJe Schmidt· - José Eusebio. ·, 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 80, DE 192f, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1.• ]'ica o Presiaente da Republica autorizado a · 

abrir o credito de 18 :9·68$937. para occorrer ao· pagamento do 
que é devido ao Dr. Oscar Frederico de Souza,. em virtude 
de sentenca judiciaria. • ·· · · ' · · . 

Art· 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 

· . Camara dos Deputados. 2>9. de setembro d~ 1·012.1.. - A.1'
nol1Jho Rocb•·l(J?tes de Azevedo. Prcsidc.nt.c. _...:. José Anau.stn 
lle::erra de Medeiros, 1° iSecrcLario. - Oosta Rego, 2• Sccrc_; 
tario. - A imprimit:. . .. 
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ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Constando a Ol'dcm do dia de voLac~ões 
() niin lmvcndo numero para effectual-as VOU levantar a ses
são. 

D('signo para ordem do dia da se.guinte 

Votação, em discussão unica, da redacção final do pro
jecto elo Senado n. G7, de Hl20, emendado .pela Gamara dos 
Depu lados, anlorizanclo a Sociedade da Cruz Vermelha Brasi
l eira a utilizar-se como melhor lhe convier do terreno que 
lhe l'oi doado para construir o edifício destinado á sua séde . 

. Votação, em discussão· unica, do véi'o elo Pr·efeito n. 45, 
de 1021. :í J'esolncão do ConsPlho Municipal que autoriza a 
nomeação de •n·rofessores primarias elos. actuaes elementares 
(com parecc·t• favoravel da Cornndssão de Constituição n. 28-1, 
de -1921); · · 

Votação, em discussão_ unica, do véto do Prefeito n. 51, 
ele 1920, :i resoluçãQ do Conselho Municipal que manda con
tar a D. Rit.inha. Heg.-ina Moreira ele Sá,· adjunta de 1• classe, 
n tempo ele serv~oo que menciona (com. parecer contrario da 
Cmnmissão de Constituir;ao e Diplomada n. 657 de 1.?20 ; 

Vnf·ação, em 'I" discussão, do projecto do Senado, n. 2·0. 
ele 1021. reduzindo os prazos a qne se refere o art. 1 • da lei 
n. 3. D92. de 5 ele janeiro de 1920. relatiYamente aos funccio
narins de repartições cxtincLas cru'e occu,p·em cargos em com
missão (com wn·ccc1· fauomvel da Comm:isstío de ConsNtuição 
n .. . 'H7, de .f92·L); 

Votação, em 3• discussão. do pro,jecLo do Senado n. 27, 
de 102:1, declarando rn.ic os 1miforme::; imilit.ares mandados 
adoptar pelos Ministerios da Guerra e da Marinha s6 poderão 
ser nsaelos pelas pessoas a que se referem os respectivos re
gulamentos (da Com.m:fssao de .MariÍ7ha e Guc7Ta, po.recer nu
mm·o 276, de ·192.f) ; 

Vol.ar.ão.' em 2" discussão, ela proposição da Camarn dos 
Deputarlo:c; n. ·4.6. ele :l92'L autorizando o ipwolongamento das 
lmhas teleg-ra.phicas no Estado de S. Paulo at.é :.í. cidade de 
Ypiranga. dentro dos recursos orçamentarias (com. parecm· 
fovor·avel da Com.missão de Oln·as Publicas e Emp1·ezas Pri
m'lerrindas n .. '303, d.e 1.92·1); 

Votar.ão. em discussão unica: ·elo véto do Prefeito n. 6fi. 
de 1920. 'á ;resolução elo Conselho Municipal que reintegra 
Candiclo· Francisco Osorio Guedes no logar de gllarda muni
cipal· .(com. pm·ccer· favomvel da Cornm.issão ele Constituição 
n. 238, de 1.92·1); ·-

Votação. em discussão unir,a, do vélo do Prefeito Yl. 8. 
de 1921. á resoluçã.o elo Conselho Municipal que promove ao 
cargo de rmthedratico da Escola NormaL os professores de 
escolas :primarias que honverem re,zido, interinamente, clu
r:m!.c rlons n.nnos. -qualqller cadeira da mesma escola (com 
pm·f!rr'1' (avom1Jf!l .. da· Com.m:issão de Consliniçao n. /7,). · de 
1.?21): 

~~~ rlisr.ussfín rla propm:ir,fí,~ ela Gamara elos D0;n~ltar.fos 
n. ld., de 1918 tornando extenstvn. aos elllprcgados ClVLs que 
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prestaram serviços nns repnrtkões militares junLo (ts forças 
·em operações conLra o Governo do Parat:l'uay, a concessão elo 
m·t. :L" da l-ei n. 1 .·867. de 1 !)07 (com emencla ela Commüw1o de 
Mw··inha e G·ner1·a ;já ·a]Jpro'/Jarln e pm·r?ce1' {avm·avel da rle F-i
nanças, n .• 10.9, ele 4 92-/); 

3" discussão do projecto do Senadú n. 26, ele ·19Hl, que 
eleva os vencimentos do administrador do Deposites de Pre
sos da ReparLiçãio ·Gent.ral da Policia c elos seus nuxil i ares 
(com 2)(a•ece1· j'o?.'O'J'(t.vr?l ria CmnuJ.issüo drJ Phumr:as · n •.• '/08. 
de ·1.924 ): 

3• discussão elo projecto -elo Senado n. 2, de :l91 G, que 
reverte cm favor de D. Maria .r o sé de Oliveira e outra. o 
meio soldo que recebia sua finada. mãe, deixado· por seu filho,. 
o alferes Antoniú Wanderley ele Oliveira Travasses, morto 
~m Canudos ( o{f'erecido pela Comrn:lssão de ·Marinha e (]uer·ra 
e com. 1Jw•ecer r aVO'I'aVel da ele P·inanr:as n. ,'J07) )0 

3" discussão da proposição d:J. Gamara dos Deputados 
n. 72, de 1921. que releva a prescripção em que incorreu o 
direito ·de D. Belmira Aurora Ferraz Cardeal para o fim de 
receber a. dii'f.erença de monLepio deixado por . seu pue o 
Dr .João Borg·es Ferraz (com. pw•ecer j'avonwe,l da Càm.·m.is
.wío de P.inanças n . . 'H :l, de ·1921} .: · 

3" cliscussilo da prop·osiçã.o ·ela Gamara ·elos DepuLuLlo ... 
n. 7:1, dP :L92L autorizando a abrir, pelo ·Ministerio da Jus
f.iç:.n. o Neg·ocios Interiores. um credito •especial ele :lO :89~$010, 
para pagamen~o das despezus cffectua·clas com os funcr::ws 
com o Dr. Delfim •:!.Horeit·u. Vice-PrcsidenLc da Re:rmbliea 
(com. JJm·eem· favnnmcl da Com:rm:ssão ftoe Püw.nr:as n. .'14 .1. · 
de 1924); . · · · · 

Discussã:o unica ela proposição da CarÍ1ara dos Depur.ados 
n. 52, '-de 10:21, que a.pprova a adh·esão do Brasil <i Conv·encão 
de 10 de ·setembro de 1919. relativa ao commercio de armas 
c munições e ao Protocollo· assignado ·em .Saint-Germain-en
Laye (com pa·rece·r fa.voravel da Comrnissão de DiJJl.omacia e 
Tratados, n. •'>27, de 4 924) .: 

JJrY::ml.::t-SO a SCS,<;ÜO :.ÍS :l Í hOl'::lS, 

H9~ ,SESS.i\:0, E·M 15 DE OUTUBH.O DE 1921. 

BR8STDENC!A DO SR , BUENO Dg PAIVA, PRESlD.8N'l'E 

A's ·13 e meia hro.i:'as, abr·e-se a sessão, a que concorrem 
os Srs. A. Azcredo. -cunha Pedrosa Abdias Neves. Hermenc
gHd'o d'e M·oraes. Al'exanclÍ'ino . de A.I,encar · Lopes· Goncalvcs. 
Lauro .Soclré. Justo Chermont. I111dio do Brasil.. José Eu:zebi o~ 
Costa Roclrigue,s, Be.n;jamim .Barroso•, Elo); de Souza. Antonio 
Massa, Venancio Neiva Thosa c Silva. EutZebi·o de Andrad:c. Si- · 
queira ele ·Menezes, AntÔnio :Moniz, Nróni z Sodré, Marcilio de La- . 
cerda, P.aul·o .ele F.rnntin. Bernardo Monterro. Alfredo Ellis. 
Alvaro 'ele C::wvnlho. Pedro Cclesf.ino, Lar!r•o .l\rüllcr c Fclippc 
Schimidt (28). · · 

• 
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Deixam de cornpull'CCEW ,com causa ~ ustificu·Lia os 8r·s. 
l\J.enclon)cu. i\furtins. .Si lvcri·o Ncr~-. Godo l't·er.lo V inuna. Folix 

·]Jacbeco. AnLoni!lu Frdr·e .. Juflu '.l'l!Orlll\ Ft·u.ncisco Sú .. Jofl;t 
Lyra, 'DÜibias 1\fo·ni..P-it'n. C::llr·ncir·o da C~.tnhn. 1\{::rnorü Hor·ha, 
Araujo Góes, Oliveira Va:lladão,. Gonçalo Hollem.\)C'i'g·, ltuy 
.Bar,bosa, Bernm·clino· l\lonLeieo·. Jnr·onymo M'Oiüc.it·u, Nilo 
Pq({anha ... M·odeS'Io Leal, Migue.l de Carvalho, Sampaio Conüa, 
Irmeu Machado, Jtaul Soares, :Franeisoo .SaUes. Aclol plw 
Go1'do, .Tos4 . .Murtinhn. Hamos •Caiado, Carlos GayalcanLi. nr~
w•r·os·o 1\1arques. Xavirr· ria Sih·a. Viela! Ramos. ;;:.nnr'Ps dos 
Sanlns, C::u·Jus Bnr·JJosa. c Vcspuckt de :\br·cu (aJ,). 

. ]~· lida, pos.l.a em rlisc.ussflo. c sr.m reclnmnç;.f.io appr·ovnrla 
a nela da. sessão anteriol'. 

O Sr. 1° Secretario dá conta do seg·uinLo 

J~XPE-DIENTB 

Officios: 

Do SI'. :L" SP.crr.·fn.rio ria Gamar.n dos Dc·tmLacln:,: l'·CITICL
f.cmdo n segTrinlr~ 

PrtONJSIÇ.\11 

O Congres-so Nacional 1•esol\·n: ·· 

Art. J ." :Fica aberto, pelo l\JinisLerio da l"nzencla, o cr·t•-
d'il;o especial de :3 :050$, para pag'a.mcnto ao enc::uT'eg-ado do 
extinet.o PosUo Fiscal do .Alf.·o Acre, Julio Targino da .l!'o.nsccn, 
d'e diarias de 5$ •a que ·I. em direi to. correstJondcJlt.e aos 
.exer.cicios de ;1·919 e 1920. · 

Ar!;. 2." H.evog·am-se as clispos.ições cm conLrario. 
Cwma:ra dos Depulados t:J ele outubr·o de 1021. - tll·

nolpho Rodrigues di: Azevedo. J?res.idenLc. · - .! us!J Angus I u · 
Beze1'1'a de Medeiros. 1° Secre{ario. -·- Costa Bcuo. 2" Sora·r!·-
:f.ario. -A' ·Commissã.o {lc' Finanças. · 

:Do Sr. :Ministro das Relações ExLer·io!'f•;;, rnviando ünis 
dos autogoraphos dv, res•olução legis.la.[.iva, sancúonadtl. qur 
approva a Convenção· Sanita.ria Tnternaeiom:tl assignadn. t'Itl 
iParis. em ·J7 ele .ianeiro ele ·191'8. - Archiv·e-se um dos au
tographos e remclf;a-se o outro ú Gamara elos ])e,putaclos .' 

Do Sr. mi:qistro da Farz'Emda, enviando do·is dos antogra
phos da r·esolução le.gi,slativa, sanccionada, que abre um Cl'l)
dito ele 22 :90ü$, pa.1:a pagamento ú Vicenf.e dos Santos C_anceo 

·& Comp., elo prem10 qne lho compef;e pela eonsf.:r·Trcçt;to de 
nma Pmrbarcat.;ão drm.omina·rf·a Ba•Le;llão n. II. - Areh1vc-sn 

·. aphns •e remetta-se··p outro ::i Gamara dos Drpu
tados. 

Do Sr. Pre,feito •elo Districl;o Federal enviando as razõos 
dos vetos Cfll c oppoz ás . s·égtün.tes ·l'PJSO ln•cões elo Conselho l\fu
nicipal que : 

Resf;abelcce. para Lodos os cf'fniLos. ao ajnclanl.r>. do En
LreposLo ·ele S. Dktgo, Josrj .Pinlo Morado, fJ dir.cJiLo dic .e-qui-
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:p.;:wuçfio a>as segundos officiacs das directorias da Prefei
tura; o ,, ··',. . -;:.J 

Hoslabelccc, para Lodos as effeitos, a vigenêia dos arLigos 
:.!" e :Ju ,elo decreto n .. 1. 672., d~ 1 de dezembro de 19 ii!. 

A' Commissão de Constituição. 
Da direc;toria da Liga dos Inquilinos e Consumidores. 

a:;rraclecendo a approvação das emendas offerecidas á propo
siçüo que regula a locação dos predios urbanos e pedindo a 
approvução do projecto que manda despender aLé 20. o-vo con
/.os na consl.n1 cçii.o de casas para os operarias. - Inteirado . 

Teleg-rammas: 

Dos Srs. Raul Veiga e Nestor Gomes, Presidentes dos 
Estados elo Rio de Janeiro e do Espirita Santo, congratulando
se com o Senado pela passagem •cl.a data ele 12 do corrente. -
Inteirado. 

Do Sr. l\fanoel Pinto e outro. Presidente da Associarão 
Commercial de Pernambuco, do teOr seguin&e: 

Pernambuco. 14 ·- Presidente Senado - Rio de JaneirD 
- Commercio Pernambuco reunião convocada pela Associa
erro Empreg·ados. Commerció, representando commerciantes 

· .capiLnl c interior. respeitosamente pondera impostos lucros 
cobrados sobre 1Jalanç;o e verificação cscripta. além violação 
sigillo garantido Codigo Commercial, constitue séria ameaça 
crecli to commerciante, obrigado patentear movimento sua 
casa muiLas vezes momento inopportuno contas assigna·das 
sellaclas proporcionalmente unicos Lerão validade juizo pre
enchem fins pretendidos Governo sem vexames violencias de
vassa escripta, facilitando cobrança effici~nte commercio Per
nambuco. confiado justeza causa pleiteia espera vossos es
foi·cos substituição imposto sobre lucros por sello proporciona:. 
contns assig·nadas. Saudações». - Inf.eintclo. 

O Sr. 2" Secretario declara que não ha pareceres. 

OHDEM DO DI{\. 

O Sr. Presidente -· - Não havendo numero para as vota
n-cs C011Si"J1iCS C]". OJ.Y.Jem elo·. dia .. passa-Se á materia em Clis-'.10 '· • "' .. -· ... 
cussão. 

FAVORES A FUNCCIONArÚOS QUE §ERVIRAM 'NO PARAGUAY 

' 
3" discussão ela proposiçfto ·da Camara elos DepuLa·~O~. nu-

mero IJ'l, de 1018, tornando cxl.~n:iva a_o~ efnpr~gaclos r;m~ que 
·prestaram serviços nas J'cpart11~ors m1hfarcs .,pm!.os as ~-orçaR 
t•m opm'aci'írs r\nnlrn. n Govnrnn ~rio Pamgua;.:. a concessao rio 
·arf.. 1." d;1. ]ri 11. 1 . Rfi7, r! c 1. 901 . 

. Encerrada n ndiacla a vof.ação. 
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:J" discus~ão elo projccLo .d'? Senado, n. 20, de 1010, que 
eleva 9s vencm1cntos do admuusLt•ador dos Depositas de Pre. 
sus ela ltep:n'Lição Central da Po]iciu u dos seus auxiliares. 

Rncerraclu o acliadu a votaoiio. 

ltEVEHSÃO ng PENSÃO DI': M4J;;JO SOLDO 

3" cliiicussão elo proj~cto do Senado, n. 2, de 191G. que 
reverto cm favor ele D. Ma !'ia ,Josrí ele Oliveira e ouLra o 
meio soldo que recebia sua finaçla mãe, deixado por seu filho, 
o alferes Antonio \Vanclcrley de Oli,·eh•a Travassos. morto 
em Canudos. · · 

Bncerracla e adiada a votação .. 

RELEVAMEN'l'O DE PRESCRIPÇÃO 

3" ·discussão ela proposição da. Gamara dos peputados, 
n. 7'2, ele 1921. que releva a pl'cscripção cm que mcorreu o 
d ireif.o de D. Belmira Aurora Ferraz Cardeal para o fim de 
rccébcr a clifferença de mont.cpio rleixado por seu pae. o 
Dl' . .Joüo Borges Ferraz. 

:Encerrada c adiada a votação. 

PUN'EP.AES DO DR. DELPI:i\f MORE!P..A 

• 3" discussão ela proposição ela Gamara elos Deputados, 
n. 73. ·de 1921. autorizando a abrir. pelo Ministcrio ela .Jus
tic~a c· Neg-ocias· Inleriorc:;, um crcclifo especial de 19 :892$0·10. 
pum p.Jagamcnt.o elas dcspczas effccltiaclas com os l'uneraes tlo 
Dt·. Delfim Moreira. Vice-Prcsiclente da. Republica. 

Encerrar! a c adiada a vo!ação. 

CONVENÇÃO SOBRE O COMMERCIO DE ARMAS 

Discussão unica da proposição da Caniaru dos Deputados, 
n. 52, de 1921, que approva a adhesão elo B~asil á Convencão.1 
do 10 de setembro de 1919. relativa ao commercio ele. arma::~ · 
c munições c no Protocollo assignado cm Saint-Gcrmain-cn
Layo. 

Encerrada c adiada a votação. 

O Sr. Presidente·-· Nada mais havendo a !raiar. \'011 le-
vnn Lar a sessão . · 

Designo para. OT'clcm do rlia da seguinte: 

Vol.nção, cm rliscul'lsão nnica. da redaerão final do pro
,iccto do Senado, n. 67, de HJ20. emendado· pela C amara doe 
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DCJ)ULudos, nuLorizanclo a Sociedade da Cruz Vermellm. Brnsi
leit·t~ ~l uLiliznr-sc como melhor .lhe convier do ~enenó que 
Jlw 1111 dundu [Hll'a uunsLruir u IJdtl'icio desl.inadu ;í sua súclo; 

Volne~o, cm d~scussüo unica, cio ·:.:éto do Prefeito, n. 15. 
'lie 10.21 a J'esullli:;'ao do Conselho fllunici]Jal, que autoriza a 
nomcuç:ão rlc professores pl'imurios elos actuaes elementare~ 
(c a m !Jarr.:cr:t" {avora~:el 'la Cornmiss{io de Consi'if·tâçüo, n. ':!SI, 

ii•': "9 21) ; 

Bolnr.i1o, cm discussão unica. do vâto do Prefeito, n. G.t. 
dn ·l!J::o. ú l'CSolu\;ftO dei Conselho Municipal. que 'manda conlar 
a D. HiLinlla Hogina Moreira de 8:í.. adjunta de J." classe. o 
I Pmpo de serviço que menciona (com JJW•cceJ· cont·,·a.J"io ·da 
Commissüo de Couslil·tU:r;cío e D-iplomacia, n. 657, de -J.'J21) ; 

Votação, c!l1 discussão única, elo vét·o elo Prefeilp, n .. 51, 
elo 1!J.Z.l, l'Ccluzmdo os prazos a que se refere o arL. 1" da lct 
n. 3. 992, de 5 ele janeiro ele 1920, relativamente aos funccio
narios de rcparLiçl'lcs extiuctas, que occupam cargos cm com
missão (com pw·ecer (avoravel ela Cornmissao do Constif.wiçri.(l 
n. :N7, de o/921); 

Vol.ação. cm 3• cllscussfio, do projecto do Sena·do. n. 27, 
rl1~ :1.92L declarando que os umformes mililares. mandaclos 
:vlnpl.ar pelos i\Tinislerios da Guerra e ela Marinha só poclerão 
Rcr usados pelas pessoas a que se referem os respectiYos· re
gulnmrmLos (rja Commúslin r!.e Mrtriulw.. e Gu.r!n·a. J.lm·rre?· nu-
?JINo 27fi, rf,c UJ21) .. ·. · 

Yolação. em 2" cliscussuo, da proposição ela Gamara do:; 
Depnl.ndos. n. 10. de 1921. autorizando o prolongamento da;; 
linltas Jeleg:raphícas no Estado de S. Paulo até ú ciclarJc de 
Ypirauga. denlro dos recursos orçamentarias (com parqr:·er 
/IWO?'avtJl da Com?m:sscío de Obr·as Publicas r. Emp1•ezas Pri
?)ilerriodos. n .. '/0':1, de 4.~921); 

Votaçüo. cm discussão unica. elo vrJto do Prefeito n. 66, 
rlc 192·0, (t resolucão do Conselho Municipal,· que reintegra 
Canrlido Francisco Osorio Guedes. no Jogar ele guarda muni
r ipn.l ( córn pm·ecC7' j'o.vm·avr:Z rla · Comm.Lc;slio rle · Consl"ihdçtio, 
n. 2.18, de 1.921) ; 

VoLaefío. cm discussão unica. do ?:rito do Prefeito, n. l::, 
rlr. J92L tí. resolução- (lo Conselho l\funicinal. que promove no 
carg-o rlc cal.heclralico rla Escola Normal os professores ele 
rscola~ primarias que houverem regido .. inLerinamenl e. rlu
ran.Lc dois annos. qualouei· cadeira da mesma escola (com. JJn
?'er:er (rr.vo?·a?:el · drr. Comn1.1:úr1o dr. C011slUuição n. 4'7:1., rlc 
4!12.[); 

Votacfin. rm 3" discussão, {]a proposição da Gamara rio~ 
DrmularlnR. n. H. ·ele 1918. tornancln·.0xl.ensiva ao;; r.mprc~·ar.los 
riviR qur. prcslaram servi 0o na;; reparl.içõe8 miliLarcs .iunl.o 
:í.s fner,;::ú: em operacõcs contra o Gov0rilo do ParaguaY. a con
cessão do a1•f.. 1 o da lei n. 1. 867. de 1907 (com emenda rla. 
Cmnmiss!io de Mrwinha. e Gnm'1'fl. .i ri av'flrnvada. P. 'j')(Ó'CCC7' rr:
?•nravcl da Comm.issâo de P-hur.nr;as, n. .'/09, de •/'Ml-1) : 

Vol.acão, 0111 3" rliscu!:lsfio. rlo nro.icclo do. Senado n. 2.0, 
.r'/r. 1!Hf.l. crne PleYa n~ vrncimenf.M r]n ·arlmin1slmclor {lo De-: 
posil o dr•. Pri'~OR rln Hrparlir,iio nrnlrn] ·rla Polieia (! rlos RCIIR 
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au:xilittl'r)S (cmn tJw:ece,• (lwm·cwel da Co·n1missao d•.! .l·'iiHuu·as, 
n. ,'JOS, de /.'121); . · · · 

Voitu .. ~ii.o. cm :3" d iseu:'isúo, rio pro.ieelo do Senado, 11. 2. de 
HJ lü, que reverte mi1 faYOI' dn D. l\laria .Tosr\ dn Oli,·Õit·a e 
ou.Ll'a. o meio soldo que recr~bia sua finada mãe. deixado pm· 
seu J'illw. n nlJ'et·cs Anlonio \Vnndel'ley de Oliveir·a 'l.'l'avasso,:; 
nw1·Ln rJ111 Cauudos (o/'f'errciâo pela Commissllo de 1lla·1·iuha r: 
UtW1''1'a c 1Jal'cccJ· j'at.•m·avcl du de Pinwu;w; n. ,'JOi) ; 

Votar;ão, cm :3" discussãn, da [)L'nposieii.u da Carnal'a do~ 
pepuLados n.- ~~. de J92J: qu_e relr~·va a .i)J.:.escl'ipção cm Que 
JllC~!rL'Ct~ o ciJreJLo do 1?:. 8elmu·a .\mom ~'el'ra~ Cal'deal .para 
o :lnn ue t·ccebct• a ciJiJeJ·enç;a dn monLepw dorxnr:lo pot· seu 
pan. '' Dr. .J oü o Bo t•g·c;-; Fc• !'l'az (e um ])(fl'cr:r: r (avo?•ri·vul da 
CommJss!lo de Pincuu:as ·11. :Jt:J. de .UJ2./I; 

.lo , • I . 

. Votação cm :3" discussão. da. proposir;ão da ,Camat·a dus 
DepuLarlos 11. 7:3, de 1921. au [.orJzanclo n. abrir. pelo l'vrinis
terio ela .r,LtsLir;a e Nug·ocios lntm:íoeos,. um oJ:ecliLo cspodnl 
ele· H! :89.2$010, p;n·a pagamenl.o elas dospezas o:l':l'ecLLJaclas 
eom os funo!·aus do J)r. Del:l'im Mot·oit·a. Vü;c-.Presidente da 
H.cpublica (com z;m•ecr!?' j'avo'l'avel da. Co'fÍ'müssr1o de F·ina.Yú;as 
n. S/4, de ·f.92.J); · 

Votação. em discussão uníca, Lia proposição ela Camara 
elos. Deputados n. 52,· de 1!J2.1. que approva a. aclhcsão do 
Brasil ti Convenç.ão de 10 ele soLcmbro dr~ :l9Hl, l'Clativa ao 
commercio de armas L' mcmi1;ücs c ao Protocollo assig·nado 
cm •Saint-:Gennain-en-Laye (cow. 1JW'ecc·J• tavo1·avel da Com.
m:issüo de Di2)lonw.cia ? T?'(rlados n. :J2i, ele .frJ:?/1); 

2" discussão da ,proiJosiç~ão da Camm·a dosl D01putaclo;; 
n. 240. do 1920. autorizando o Gov.emo a subvencionar os 
:Estados. os pm;Licul.arcs .ou cmprozas que se propuzct•em 
construir e conservar estt·adas de rodagem (com, JJar·ecer· da 
Co,m,mlissi'ío de Finanças ofj'e1'ecendo emendas.. n. 33'/i, de 
492'1); . 

. 1" discussão ·CfO projecto do Sonudo n. 2'1, de 192'1, dis-
pensando os alumnos que terminarem o curso do Collegio 
Pedro II· elo:; exames vesf.ibulat· cl<1.5 }~scolas Superiores e do 
concurso das l'\aval ·e i.Vlilit.ar. para a respectiva matricula. 
(com, parcce1· j'avonwcl tÜi, · Cmnrn·issão ele Gonstitwiçüo 

11 ''ii<' cl' ·l''il·f 1 • .• t/,.;.ir/:- .. (, .I_, I !' 

Discus8ão unica do vrJto do Prefeito lt. 2ü, de l!J21, . ti. 
'N!SO!ução do •Conselho Municipal autol'izanclo a. mandar 
eonlar a D. :Esther da Cunha. adjunta de :1." classe, o tempo 
dn .:;ol''"iço qur; pL·.cstuu comó estagiaria gratuita (com v.a
·J'r!ce·J' r:onll'(lllio da Com11âssão_ âa Gonst'ilniçüo n. ;; .f 9, rf.rJ 
l!J21).: 

Disüussúu uni0u du ?J(:io elo .P1·efclto Jt. 2í, de HJ2t, ii. J.'l!
soludLn do l:on:;dlw Munieipnl.anLnt•.izandp a H1ttndat·. eonLaJ·, 
JXLl'a·' l.nclns p,.; cl'Jr~i lus,. u .1 oão Pinto elos :Santo:; Mol.'i!JJ.'tt, llL!·· 
incT·adol'-carirnb~t.dut• da Dit·cel:ot·ia Ucral ele l''ar.enda Mum
ci pai o 'LcuJpu de sr~t·v i ~~u q no menc i o nu (com 2Jcr.1·er:er cun
t·J•m·i~ . tüt Uoin::mi~·11ão llr/ Coú,.,-littúção n. :J2.0, de .J 921.) • 

LevunLa-se a ses~ fio ú::; H. ho1·us. 
,, 
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120' SESSÃO, EM 17 DE OlJ'rUBH.O DE 1921 

.l..'lli~SIDENC!!A IJU Sll. lJUENO DE PAL VA, Pl1ESIDEN'1'E 

A's 13 e 112 horas abre-se a sessão, a que concorrem OH 
Srs. A. Azenxlo, Gnnha Pedrosa, Abdias Neves, Hermenegildo 
de .Mumes; Mendon~~a Martins, Alexandrino de Alencar, Sil-

. verio Ncry, :Lopes GonçalYcs, Justo Chermont, Indio -do Brasil, 
<Oliveira Vnltadã", (ionçalu HnllernllJer·g-, SiqLloir·a de 1\icnczc:;, 
J."rancisco Sá, Eloy de Souza, ·.João Lyra, Antonio Massa, . Anl.o
nio Moniz, Bernardino Monteü·o, M.iguel de Carvalho, · Paulo 
de Frontin, Sampaio Corrê'a, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, 
Alvaro de Carvalho, Lauro Müller, Vida~ Ramos. Felippe 
Schmidt e Vespucio de Abreu (31). 

Deixam de comparecer com: causa justificada os Srs .. 
Lapro Sodré, Godofredo Vianna, Felix Pacheco, Antonino 
l"!'eirc, Tobias Monteiro, Venancio Neiva, Carneiro da . Cunha, 
Manocl Borba, Rosa e. Silva, Euzebio de Andrade, Araujo Góes, 
Oliveira Vulladã.o, Gonçalo Roeelemberg, Siqueira ·~:J 1\fen:ez·es, 
Moniz Sodré, Ruy Barbosa, Jeronymo Monteir~>, J.Vlaréilio .d<J 
Lacerda, Nilo Peçanha, · Modesto Leal, Irineu Machado, Rani 
Soares, Francisco Salles, Adolpho Gordo, José Murtinho, Pedro 
Celestino, Ramos Caiado, Carlos . Cavalcanti1 Generoso Mar
ques, Xavier da Silva, Soares dos Santos e Carlos Barbosa (31) • 

' ' ' ' ' . 

E' lida, posta em discussão; e sem reclamação approvada 
a acta da sessão anterior . 

O Sr. 1• Secretario declara que não ha expediente. 

O Sr. 2• Secretario declara qlte não h a par.eceres. 

O Sr. Presidente - Continúa a hora do expedie:rÚe. 

O Sr. Alvaro de Carvalho - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Alvaro · ~: 'C ar-· 
.valho. 

O Sr. Alvaro de. Carvalho - Sr. Presidente, pedLa pa
lavra, para communicar· a V. Ex. e a Casa; (ltle .a. commissão 
notneadn por V. Ex. para apresentar os cu:mprimetos de boas 
vindas ao Sr. Presidente de Minas Geraes, Dr.· Arthur Ber
nardes, na sua chegada a esta Capital; desempenhou-se ·do 
seu mandato. 

O Sr. Presidente - A l'lfesa fira inteirada . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Não l1avcnclo ainda numero parn. a:;: 
votações constantes da ordem do dia. passa-se á materia em 
debate. · 

' 
' 

......... 

rr11 r7;! i'· r 
'J '!') ' .\.. ' 
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J! • 



SESS,\0 EM 1.7 DE ·QU'l'UBRO DE 1921 

CO'NS'l'RUCÇÃO Dl!J ES'rRADAS DE RODAGEM 

. 2" tliseu~sãu. ela JJt•oyosi~~rro da Cantara dos Deputados 
n. ::!-10, de 1ü.20. uuLurizanclo o <Jovet'llll a su:Uvenc.iunut· os l!:s
l.ados, os par·Ucularcs ou ernprcza~:; que se propur.et·enl con
sLr·un· c conservar· estradas de rodagem. 

Enccrracln c adiada a votação. 

DlSPENSA DE EXAME VES'riBULAIL 

i • discussão do projecto do Senado n . .2'1, do 1921, dis
pensando os alunmos que terminarem o cm·so do. Co!legio Pe
dro II dos exames vestibular elas -Escolas Superiores e do 
concm·so das Naval e Militar, para a· respectiva matricula. 

Encerrada e adiada a votação. 

GONTAG~M Dl~ 'l'EM.PO DE SERVIÇO 

Discussão unica elo vélo do Prefeito n. 26, de i!J2'1, á re
solução do Conselho Municipal autorizando a mandar conlat· 
n D. Esthe~· da Cunha, adjunta de i 3 classe, o tetnpo elo ser
viço que prestou como .estagiaria gratuita. 

Encerrada e adiada a votação. 

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO 

Discussão unica do véto do Prefeito n. 27, de 1921, á re
solução ·do Conselho Municipal, autorizando a mandar contar, 
para ·todos os effeitos, a João Pinto dos Santos Moreira, nu
merador-caJ'imbador da Directoria Geral de Far.enda Mwü
cipo.l, o tempo de serviço ·que menciona. 

O S:i:. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão. -Designo para ordem do dia da seguinte : 

Votação, em discussão unica, da redacção final do pro
jeéto do Senado n. 67, de 1920, emendado pela Camara dos 
Deputados, autorizando a Sociedade da Cruz Vermelha Brasi
leira a utilizar-se como melhor lhe convier· dd terreno que lhe 
foi doado para construir o ,edificio destinado á sua séde. . . .. '. ' 

. Votação, em discussão unica:, do véto do Prefeito n., 45, 
de 192i, á resolução· do Conselho Municipal que autoriza a 
nomeação de professores primarias dos .actuaes elementares 
(com par·ecer ta·voravel da Comrnissão de Constituição n. 280,. 
de 1921); 

Votação, em disc.ussão unica, do v é to d() Pl·efeito n ., 51, 
de 1920, á resolução do Conselho Municipal que manda con
tar a D. Ri tinha Regina Moreira· de Sá, adjunta de :t• classe 
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o tempo de scl'vir;o que menciona (cmn 1Jm•cce1' cont·rm··io da. 
CO'Jnm'issúo de Constitniçúo c Diplomada n. fl!j7, de 4 920) : 

Votação. cm 1" discussão. do projecto no Senado n. 20. 
de :1.92:L. reduzindo os prazos .a que se refere o ·art. 1° da lei 
'n. 3. 992. ele 5 ele Janeiro de ·1920. relativamente aos funccio~ 
narios de repartiÇões extinctas que occupam cargos cm com
missão (com. pm·ece1· (avo1·avel da Comm·isscio rle Constitttiçci,o 
n. :J-17, dc·/92·1); 

· VoLa;\ão·, em 3" discussão, do projecto do senado n. 2":', 
de 1921, ·declarando que os uniformes militàres mandados 
adoptar pelos Ministerios da Guerra e da Marinha só podcr5.o 
seL' usados pelas pessoas a Q\lfl se referem os respectivos re
gulamentos (da Comm.issúo ele Marinha c Gtte1'1'a, parece1• nn
uwro 276, de 192l) : 

Votação, em 2" discussão. da proposic;ilo da aamara dos 
Deputados n. :íG, ele HJ21. autorizando ,o prolongamento das 
l inllas teleg·raphicas no. :Estado de S. Paulo até á cidade do 
Ypü·anga, dnntl'o dos recursos orc;amentarios (corn 2Ja'J'ecr:~" 
j'ovoravcl da Cant·mü;são dr: Ob1·as Publ·icas c Emp1·ezas P1·i
·cilcgiaclas n . .'3118, de ·1.921); 

V o tacão. em di sc\1ssão uni c a, do v é to elo P rcfei Lo n. GG, 
do 1920, "á 1;escilução elo Conselho Municipal que reintegra 
Candido :Francisco Osorio Guedes, no logar ele -guarda muni
eipal (com pw·ccer {avo1·avel da Commisscio ele Const'ittt'ir,;úo 
n. 2.'18, de ·1~2-1); · . 

Votaoão, cm discussão un·ica, do vd'to' do t>rcfciLo n. 8, 
li e J 021, :'t resolução do Conselho l\hmicipal que promovo ao 
eargo ele caLhcdraL:ico da J1scola Nor·mal, os professores de 
t:scola~ primarias que houverem regido, inLcrinamcnLc, du
J·nnlc dons anuo~, qualquer c ade ira ela mesm(l; escola ( cmn 
2W1'CCC1' {a'I.'O'I'etVel da Com.m:issão dr: Const'ilttir,;úo n. 173, ele 
.J!) ?;l) . 

Votar;ão, em 3' discussão, da proposioão da Gamara elos 
Depú La elos n. M, d0. :1918, tornando. extensiva aos empr0gados 
civis q1.w :orest.aram~ serviço nas. repartições milHares junto 
ús forças cm operar.ocs contra o Governo do Paraguay, a con
em;são do arL. 1" da lei n. 1.867. do 1.907 (con~ ernenda da 
Cmmm:sscí.o de' Marinha c Gnerra · .iâ o.pp1·ovada. c va·J•ecm· {ar
voravcl da de Finanças n . .109, ele 1.921) ; 

Vof.aeã•J, em 3" discussão, elo projecto do Senado- n. ~ti, 
de HH G. que eleva o~ vencimentos· do administrador do Dc
Jlosito de Preso~ da Reparti\1ão Central da Policia c dos seus 

·auxiliares (cmn pw·er.e1· fovm·cwt?l âa Commiss.ão ele Finanr.as 
?1. :ws, de 192-/)'; . · -· 

\ToLaG.ão,. cm 3" di.scussão, do proJecto do Senado n. 2. de 
1!1JG. que reverte em favor clt3 D. 1\'laria .. Josú ele Oliveira c 
ouf.:t:a:. o meio soldo qnc rc_eebia sua i'inn,cla mãe, deixado pot· ·· 
.~'CU hlhn, .o aleJres Antomo· 'Vanrlcrley. de OJiv.cira TdwttH
:::nr,:, mort.o 811'1 Canudos · ( o.[fereC'ido .pela Corn·missão du Mw·i
u.hr.r. e G?.tc?·ra e 1Ja1'ece1:· f'a'Voravel ela ele Finança.s ·n. 307) ; 

Votação, ·.cm 3" disc~são, da ·proposição da Gamara dns 
peputados 11: 'if., de 1. 921. qu~ JClcva a.~ prescripção em crti.c 
mcorreu 9 drre1.~o. de D. Belp:ura · Aur9ra Ferr:az ,qardcal para 

• 
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0 fim de receber a diffcrclll~a de lll'>'lll.epiu ck>ixado pn1· sc::.t 
pao o Dr .. JCJão Bnl'g'CI'; F.r'l'l'a:r. (cmn 1WI't!cer /'a:Onl'avd ria Com
missão de fi'{naw;a;· n. :Jl:;, do 1!121); 

Vnt.:.wão, Clll a• discussi"w. da [li'OJ'IIISÍ()áfl ria C::tliltll':t duH 
DPputados H. 7:;, de :1.92:1, nul.or·i:r.andn a ab1·ir, pnJn Millisi.P
J'io da .Tusti1.~~a c Nog·oeios Tnl;erio1·es, u111 ,,-eoil.c• uspncial dCJ 
Hl :892$010~ pant pagamento das desp••:r.as o)t'l'r~cLuadas mrn "~' 
l'nneraes elo DJ•, Delfim Mnrcira, Viee-Prt•sirlenJ.c da Hcpil
bli na ( cont JJa1'r:r:m· /' a.vonwr:l da () ()Jnl/t is8c7.o de Ji'ino.nçfls nu~ 
rncro .1U, dr: ·1.?21); 

Vota~~ão, urn (ii:::~.:n:,;sfl.o unien, ·du p-r·oposii)Ün da Caruara 
dos Deputados n. 52. de I !1.2'1. que npprova a. adl,~sfí.o do Bra
::iJ à Convenç;ãu dr:\ 10 ok sef,Jntbro de Htl.n. t•elativn. ao eom
mert:io de tu:ma:> e mtmioõos e ao pt'otu~.:ollo assi;;nado om 
::.~1 inf.-Get'main-en-Laye (com pm·er:ct• j'nooro.'oct da Corn.m:is
scio de DiJJlomw.:ia e 'l.'ralado~· u. :127, dr: /.92-1); 

Vota!,:ão, em 2" diseui:isfi.n, rl:t fH'oposic::ão da Ua.mara do5 
nc=!putados n. 240, de l!J20, aul.ot'izandu o Govel'no a subven
e;unar os l~stado:,;, os parL.ieulares ou emprc:r.êlt:i qiJC sr~ propu
:wrern eonsLr·uir e conservar estradas de rodagem (eorn pa
rcr:eJ' âa Cormu:ib'IJCÍO de Finanças o{{e1·ecc:ndo emendas, n. :J."f'l, 
du -1921); 

Votação, em i" discussão, do JH'O.ieeL" dn Seuado 11. ::21, 
~,[,~ J.•!J2J, dispensando o& ah:unnos que terminarem o cu1:so do 
.Cullcgio .P'edro JJ, elos exames vestibulat· das E::~t.:olas Supe
riores c do concurso das Naval c MiliLnl.', para a respediva 
lllatri.c;uh (com pw·ece1· (av01·avel da Co·mrn-issao de Const'i
tuiçlio n. 328, ele .f 92-1); 

Votação, cm .ctiscussãv unica, do 'Vélo do Pre{eito n. 2ô, 
,CJL'. 1921., ·á re,solucão do Conselho Municipal, autorizando a 
lllandar eontar a D. Esf:.her da Cunha, ad.iun~a de J !' elasse, o 
Lempo du serviço que prestou como wtagiaria gratuHa (cmn 
JWJ•eee1' eont1·w·io da Cornm/isslio de Gonstit-uiçcío n. .'H 9, de 
·192-1); . 

Votaç1ão, cm discussão unica., do véto elo Prei'(:!ito 'li. 37, 
do HJ2L ú resolução do Conselho Munir~ipal, autorizando a 
mandar coutar, para todos os e:ffeitos, a .João Pinto dos Santos 
Moreira. numerador-carimbador da Directoria Geral de Fa
r.cnda Municipal, o tempo de servir:o que :t'nendona (com 1Ja
J'er:m• conl1'a7'ÍO da Corn:m:issão de GonsNJluição n. .'J20, de 
.f ,1)21 )'; 

Discussão Ü·nica da emenda da Gamara elos Deputados 
ao' projecto do Senado n. iOS. de :l92i, autorizando a rcinte
gr:wão de Alfredo Pires Bittericourt, no cargo ele agente fiscal 
do imposto de consumo desta :Capital. (cnm pm·cce1' (avo1•avel 
da Commissüo de .. Finanças, n .• 1.'15, de 192l). 

Levanta-se a sessão, {Ls 13 ·horas e 45 minutos. 

S.- 'Vol. VI. 22 
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.\':; 1:J '·' mei~' llorai; abre-f'e a ses~ã.o, a que concorrem 
O:' Srs. A. Azeredo, Cunha. Pedrosa, Abdias Neves, Hermene
~ildo de ~101·aes. l\Iendonca :\bi·tin8. Silverio ·~'e.ry,'T,op-es Gon
çaJve:::. Lauro Sodré, Cosla Rodrigues, Ben;iamin Barroso, 
I•'ranc!sco S.ú, Eloy de Souza, J"oão Lyra, Antonio Massa, Eu
~ebio ele A:ncleadc, Antonio :Moniz, Dcrnardino Monteiro, Jero-
11\"1110 l\fonteiro. ~'Iarcilio de Lacerda. Paulo de Frontin, Raul 
~oares. Bernardo Monteiro. AifrNlo Ellis. Alvaro de Carval'ho, 
Jos"é Murtinho, Lalll'o l\lüller, Felippe Séhmidt c Vespucio de 
.Abt'Ctt (27} • 

Doixam ele comparecer com causa justificada os Srs. 
Al!!'xandrino de Alencar. Justo Chermont, Indio dt'l Brasil, Go
dofreclo Viannu . .José Euzebio. FElix Pacheco, Antunino Fireire, 
João Thomé, Tobias :\:IonLeiro. Venancio Neiva, Carneiro da 
Cunha. l'Ia.noel Borba. Ro::>a e Silú. Aruu.io Gócs. Oliveira Val-
1adão. Gonçalo Holl emberg-. Siquf!ira de ~Ienezes, :Yloniz Sodr~, 
Ht.1~· Barbosa, Nilo Peçanha. i\lollesto Leal. l\liguel de Carvnlbo, 
Sa.mt:küo Correa, Irineu Muchaclo, Francisco Salles,. Adolpbo 
G01·do, · Ped:ro Celestino, Ramos Caiado, Carlos Cavalcante, Ge
neJ·oso Marques, Xavier da Silva, Vi dai Ramos, Soares .dos San
tos e Carla!!. Barbosa (311) • 

' E' lida, posta em discussão c sem reclamação apprdvada 
a acta da sessão anterior. 

O Sr. i o" Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. 1 • Secretario da Gamara dos Deputados, remeL

teni:lo as seguintes 

PROl?OSIÇÕES 

N. 88- 1921 

O Congresso Nacional rcsohe: 
ArL. 1..° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder á 

Escola de Engenharia de Porto Alegre um premio pelos a.ssi
gnalados servi·ços preslados peln. referida escola á educação 

?· tecbnica e profiss10no.l no pa.iz. durante o periodo de 25 
a:nnos de existoncia, consagrados a essa causa do mais alto in
teresse nacional. · 

Art. 2 ... Esse premio set·(L a 2ar·antia pelo período de cinco 
annos, a :P·artir de 1922, .dos au.xilios .e subvenções, não re
sultantes de contractos ou decretos c regulamentos do Poder · 
Executivo, constantes da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de Hl21, 
e da proposta do Governo para :1922, a diversos estabeleci
mento~ que fazem part~ da al.ludida escola, podendo para 
osso · frm n. Poder E:iecutrvo abr1r-, annualmente, o respectivo 

/ . . . . 
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CI'cdito toda vez que as rul'tJI'idaii do tnçues nüu figurarem na 
lei orçamentaria ela dospoza. 

Art. 3." Com a imporLnncia do quu L1·ata o tu•Ligo anlecl!
denlo, a Escola de Engen'h:uia de l 1 orLo Alegre, não lhe sendo 
licito dar ouLro destino q lltJ u abaixo cspecifil:ado, promo
verá: 

(/.) r1a sua séde, cm Porlo Aleg'l'e, Estado do Hio Grande 
do Sul, para 15 de novembro de 1 !)~4, um congresso de educa
cão Lechnica e profissional em que· se representem pelos seus 
Governos, institutos, escolas c associações profissionaes, a 
U11 ião Federai, o Districlo Federal e todos os Estados do Bra
siL não podendo despender com essa reunião mais de cin
cor:nta contos de ré is; 

IJ) as contrucções, reconstruccrõcs e installações necessa
rias e passiveis em os seus clifferentes estabelecimentos de 
educa~ão espalhados pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 4.0 Revog·am-se as disposiç;•ões em contrario. 

Gamara dos Deputados, 15 ck outubro de 1921. - Amol(o 
Roclri(JUes de A;;evedo, PresidenL8. - José Augusto Bezer1·a .de 
Men('zcs. i • Secretario. - Pedro da Costa Rego, 2• Secretario. 
~ Ns Commissões de Obras Publicas e de Finanças. 

N. ·8·9 - 1921 

O Congresso Nacional decreta: 
- Art. 1.• Fica o Governo aut.orizado a·contractar com um 

tcchnico de reconhecida compcL~:ncia, ou com companhia ido
nea, a montagem de um forno de coli:e, o mais adaptado· ás 
qualidades elo nosso carvão, c cm os dispositivos essenciaes 
para o aproveitamento dos sub-productos, c para a compres
são do carvão a cokificar. e Looos os mais accessorios indis
pensaveis, abrindo para isLo o credito especial necessario. 

Art. 2." Revogam-se as disposições cm contrario. 

Gamara dos Deputados, 15 de outubro de 1921. - Amol(o 
Rodrigues de .tf.zevedo, Presidcnlc. - .! o sé Augusto Bezer1'a de 
Menezes, 1 • Secretario. - Pedro da Co.sta Reuo, 2° Secretario. 
- A's Commissões de Obras Pttblicas e de Financas. 

< N. 90 _::.. 1921 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir 

por accôrdo ou a desapropriar por utilidade publica o terreno 
onde funcciona a Estação Experimental de 1\finerios e Com
bustiveis do Servico Geologico c llfineralogico, abrindo, para 
isso, o credito necessario. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições cm contrario. 

Gamam elos Deputados, 15 de outubro ele 1921. - Arnol(o 
Rocl?•igues de Azevedo. Presidente. -·.José Auuusto Bezerra de 
Menezes. 1" Secretariá. -Pedro da Costa Reuo, 2° Secretario. 
!""'- A' Cómmissão ele Financas. 
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X. HI- lnJ. 

O Con~;resso Nacional resoh e: 
.Arti;;;•:t · unieo. Fica subord111ad8 ú Delegacia E\iscal do 

Paraná. a Illr~sa. de Rendas da Fóz eh.' I'g·uassú; revogadas as 
disposições cm oon tral' i n. 

Gamara. dPs Deputados. 15 de outubro de W2:l. - ~irnol(o 
Rod1'i(Jue;o; de Azevedo, President.G. - ./os é Ang·u.sto Bezel'l'a. de 
~vleneze~·. J" .Seorelario. - Ped1•o da Costa Re(Jo, 2" SecreLario. 
- A' Commissão de Finanças. 

N. 92- H?21 

O Congresso Nacional resolve: 
ArLig·o unico. E' o PresidenttJ da Republica autorizado. 

pelo. 1\:linisLerio da . Via(;.ão, a abri.r o credito especial de 
3. ~ 00:000$ (tres mil c scLecentns 0onlos de ré is), dos quae::; 
tres mil dcs.Linaclo,; ú •:.onclusã.Q das obras d•~ duplicação da 
Estrada. de Ferro GenL1·al elo Brasil rmLrt~ No.rLe o Mogy das 
Cruzes. e setecenlot' ennLos a•.1 ramal da Estrada de Ferro No
r·or~ste ·do Brasil. de Laur" l\'lüllnt· ao divisoe de agnas verf.eu
L•~s pu.ra. o l'io Feio e para n rio ~rybir·il,!á, até o ponLo 1mtiô 
eonvenien>t.e á. dd'.'lSa da renda ela rnesma Noroesl.o: revo~·ada::; 
as disposiç.õPs em 0nnLl'ar.io. . · ·-

Camara dns :)eputaclos, '15 dn uuLubt•o de J!J.i:l .. - !lr
'IWl.:'o .Rod'riyu.cs rl...: Azevedo. Pt•müdente. - .lo.~rJ Anrf'l/.slo Bt>
ZC1'·;·o de Mr1de·t:·ros. :l" Secretario. -Ped'l'o r.la Costa. Rego, 2" Se
t:rel.ario. - A' Commissão ele Finanças. 

·Do Sr. Ministro da Fazenda, onviando dou:; dos auLOé;l'U
plHJ~~ d:a t'csolução legislativa. sanccionada, cruc abre um cre
dito de 9:600$ para. •p.agamento de differença de aluguel de 
'!asas cm que . :l'unccionam as Alfandegas ele Porto Alegre .u 
üruguayana. - Archive-se um elos autog·raphos e r·emelta-se 
o on'lro á Gamara elos Deputado$. 

:On Sr. l\liuistro ela Marinha. enviando dous dós aulogra
plw: da resolução legishtl.ivu, saúcr:ionada, que abre um cre
ditu de :tOO :000$. para. attender á hospitalização ele docnt'.:!s 
Lubel'culosos da Marinha cm Friburgo. - Archive-se· um rios 
a.nl ogra.phos e remetta-sc o ·outro à Gamara elos Dcpu~ado:::;. 

O Sr. 2• Secretario procede á leitura do seguinte 

pAP.ECE!'IIES 

N. 337- 1921 
•• O projecLo do Senado n. 7, ele ·1921, offerecido pelo hon-

rac1o Sr. JHarcilio de Lacerda crêa tres logares de praticas no 
Lahora;Lorio da Policia Militar r. fixa os resi:>.ectivos venci-
mentos. /' . · -

Ouvido sobre (• assumpLo o Sr. Ministro da .Justica e Ne
gocias Interiores declarou no officio ri. 1.260, de 18 ele agosto 
nlL;mo que aQuelle Ministerio julg·a não estar o referido pr'o
jc~·lo cm condições de merecer approvacão pelos motivos de 
ordem discitplinar e hierarcbica de conformida;de com o que 

:• 
1 
\ 
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sn mnnifnsl.ou n rr•spniliJ dn nwsmn ]WojN\I.o o Sr. Grmrr.·n.l 
C:ommandnnl.u da Pn!icia Mil i lat• du Dislr·it:•lo Frcleral. O o 1'
l'ic.i(l do Sr. Genm·al José da Silva .Pesslia consta de duas pal'·· 
l.es: na primeira, o clig·no commanf~anLe diz: «Os praticas 1b 
JA!.wraLorio da Polieia MilHar são ·pre~unLemenLe em numero 
de Lres. como deLermina o pt·ojecto: não tem regalias rle apo
sentadoria ele que g·osam os do La.boratorio do Exerci<[.o e, po1' 
i'Ci-!'t:!). do nrL. 166 elo regulamento vigente, percebem a quan
tia de 230$ mensaes pela Caixa do Economias da corporaç!lo. 
vislr. não ter sido votado para elle,:; o credito necessario. Pel•) 
pl'o,iecto do Scnad.o ficarão os praticas com direito :i aposen
tadoria e terão de vencimentos monsaes a quantia ele 5<00$ Gu 
seJa um augment0 ele 270$, mais, portanto, de 100 o/o sobt•e 
os \)Ue p.ercebem actualmente. O confronto da situação actual 
dos mesmos pratico!; com a que o proJecto pretende crear, mos
tra, elaramente, a desmesurada extensão das vantagens qu~. 
sem nenhum prowito para o servir:o publico, serão concedida~ 
a est"cs serventuarios, a ponto de sõ dar a anomalia de ficarenr 
os pl'aLicos com os vencimentos m::dores que os dos segundo.;; 
tenentes <pharmaceuticos, aos quaes estão directamente subor
dinados e cujos v•:Jncimentos são de 450$ mensaes. Estas con
siclr!rações aconselham, a meu ver. a rejeição do projecto ou 
(esta é que .é a segunda parte do officio) pelo menos, que se.; a 
cllo modi:ficaclo. 

Poder:se-ha melhorar a situação daquelles serventuarios 
clr.vclo-se-lhes as regalias que o projecto estabelece e os 'vcn
rümentos mensaes ele 300$, o que já seria para elles um grande 
beneficio. 

EsLa Commissão considerando que o alvitre suggerido 
pelo Sr. General Commandante ·da Policia Militar é uma me·
rlida de equidade e tem objectivo de garantir e definir a ;;:
f.uaç;ão ·dos praticas já existentes pois, entre elles, um já é 
t'unccionario do . Laboratorio da Prdicia ha mais de 20 annos 
e recebe apenas 23,0$, com familia numerosa, é de varecer que 
.seja approvado o projecto com as seguintes 

EMENDAS 

Ao art. 1 o: em vez de «Ficam creados», diga-se: «Fica o 
.P(Ider Executivo ::Jutorizado a crean. 

Ao mesmo .art. 11°: em vez de «.com os mesmos vencimen
tos» diga-se: «com os vencim·ent.os mensaes 'de 30•0$ e r.eg:a
li:::s. etc.». 

· Ao mesmo arfi. 1 o: accrescentc-se depois da palavra «Mi
litar», o seuginte : «abrindo para isso 9 necessario credito». 

Sala das Commissões. 17 de outubro de 1921. - Al(rerlo 
.E'll-lg. Presidente. - Iriiwu Machado. Relator. - Fmncisco 
Sá. -· ·.José E?.tse'~J?:o. - Felippe Sr:hrn:idt. - Be1·nardo Mon-
te:? r; . .....,. Sampaio· Co1'1•êa. - .Tnsf(j Ghermont. - Vespu:.C'io df! 

MJí'l??t. - J o ao Lyra. 

PftO,TECTO 'DO SmNADO N 7, DE :l92i, A QUE SE REFERE .0 PARECRR 
SUPRA 

O Congresso i'íacional decreta: . 
Art. U Ficam creados tres lo,~rares de pratico do Labo~ 

ratorio da . .Policia Militar com os mesmos vencimentos e re..: 
' . ' . 
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:.:·alins que leem ·~~ manipuladm·es de 2" classe do Labor:ttL1-
I'i0 Chimicn q Phurmucculico i\lilílar. 

Art. 2." Para o provimento e:esses logarcs lerão .prcfc
l'enria os civis qu•) exerecrem ac~ualmente aqucllas funcc0es 
provisoriamrnte. ' 

Ar L. 3." Revogam-se as dispo'3ições em contrario. 

Sala dns sessões, 'g de junho de 1921, - Marcilio de La
cerda. 

N. 338- 1921 

Em requcrimenlo ele 5 elo corrente mez, D. Anna Borges 
Barata Hihciro. vi uva do ex-Senador Dr. Candido Barata Ri
hc iro, :>olieila j)ngament.o de vencimentos que allega. serem de
,·idos ao seu fallocido marido, como lente ca.Lhedratico da Fa
l~lilclarle de l\TC!ciicina do Ilio de Janeiro. 

Para .poder tomar 0,rn consiclernção as a.llegações da re
qnct·enLe, a Cnmmissão de Finanças é de parecer e requer. 
(;ue. sobre o assumpto, se pecam informações ao Poder Exe
nrLivo, enviando-se para isso a/l Ministerio da Justiça e Ne
gc.cios Inlcriores cópia do requ crimento. 

Sala das Cornmissões, 17 de outubro ele 1921. - Alfredo 
J:)llis. Presidente.- José F;1: ::;eb i o. Helator.- Franc·isco Sâ .
PeUppe Schmidth. - Berna1'Clo !!Íonteiro. - .ç;;ampaio Corrêa. 
·- .Tu.~to Che?·nwnt. - Vespucio de Abreu. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente Nü.o havenclo ainda numero para as 
votações con>:tantes.cla ordem do dia. passa-se á materia em 
rli~cu ssão. · · 

REINTEOR,\Ç.~O DE . Pl'NCCIONARIOS 

.l>iscu!Osfio nnica da emenda ela Gamara dos Deputados 
ao projrcf.o do ~rnarló n. 1.08, ele ·J.92J, autorizando a reinte
~l·aç5.o de Alfredo Pires Bittencnm'i, no cargo de agente fiscal 
r.1n imposto rlc consumo desta Ctl![lital. 

•. 

Encerrada e adiada· a v''t.ação. 

O Sr. Presidente - Nada mais haveoclo a tratar, vou le
Yanf.ar a Sl'>:sfío, dc::i::rnnndo para orrlem do dia da seguinte: 

Volnçftn, f'111 rliscussão nnica. elo requerimento da Com
nlis~ão .de l"inanr.as. pedilirl0 infor·mações nn governo sobre o 
r!fqucl'imento ele D. •Anna Bar·at.n Hibei·ro pedindo o pagamento 
de ·yencimcmt.os não .rer.eb'irJos pav soq :Cí:nadCI TP,~rido Pr. Can-
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dido Barata Ribeiro, c:X:-PI'ofessor ela Faculdade de Medicina 
(parccm· n. 3.'18, de 1921); 

Yota•çüo, em discu.c:são unica, da redacção final do pro
.lecio elo Senado n. G7. elo iO~O, emendado pela Camara dos 
Deputados, autorizando a Sociedade da Cruz Vermelha Brasi
l c: ira a ulil i~ar-sc como melhor lhe convier do terreno que lhe 
1oi doado para construir o edifício des!.inado ú sua sMe; --

Votação. em di.:;cussão uni<Ja, do véüJ do -Prefeito n. 45, 
Ôl) 192L á l;CSOh.lÇÚ{) do Conselho Municipal que auwràza a 
nomca{:ão de profegsorm; •Pl'imarios dos actnaes elementares 
'com t<arccer j'avoml'el- tb~. Com missão de Constituição n. 281, 
de 1921); · 1 

Votação, ~m discnssão unica, do véto do- Prefeito n. 5i, 
d~ l 020. ~>. l't'.solu~ão do Conselho' Municipal que manda con
lal' a D. Hitinl1a H•cgina Moreira ctc Sá, adjunta de 1• olasse, 
C· l:cmpo de ~orvi\:O que mcnoi{llla (cmn parece?' contrario da 
Com.mi.~S(tO de Const?"tuiçlJ.o e Diplomac1'a n. 65'7, de 1920); 

. o . 
VnL:1-ção. cm :1" discussão, elo projcct.o do Senado n. 2{). 

rle ·,J 921. rP.duzindo os prazos n que se refere o art; 1° da lei 
n.. 3. !1!12. ele 5 de janeiro cte :Hl20. relativamente aos funccio
llnr·iüs de repartições nxtinclas que occupan1 cargos em com
ln is são (com. vm·cccr fm,•omvel da Commissão de COMtilltiC'áO 
u .• 'Jf7_.de 1921~; 

Votacão. cm 3• discussão, do projecto do Senado n. 27, 
rlf' Hl21, declarando que os uniformes militares mnndndos 
ndnphu· pelos l\finisfCJ'ÍOi; da Gllerra (' da Mnrinha só w<>derão 
!'(•r nsados pelas pessoas a qne se referem os respectivos re
g-nlamcnfílS (ff«. Cmnm?"s8êfo de Mm~inlw. e G?W?'I'(r._, parece?' ??-tt
?nl??'o 276, rk ,, .921) ; 

Votação. em . 2• clif'cnssão. da prnposicão da Camara dos 
nenufadns n. 46, de 1921. anf/ll'izandn.o prolongamento das 
linhas tnle,t!'r'::tpllicas 110 Estadn rll~ S. Paulo. até à cidade de 
Ypil·anga. ricnt.ro dns l'CCtl\SO~ orçmncnt.n.rios ( t:mn pa?'(!CC?· 
fm,m•n,uf'l dn. GMnm.i.~.~rio de 07>lvr.~ PrlbW:rrs e· Em.Jl'r/Jzli.S Pri
,.;r C(linrirrs 11. ,'f().'/, dt~ f f!2 t) : 

\T(lf.ar,iin. em dil'cnssiin unicn. r.lo véto rlo Prefr.it.n n. M. 
de. Hl20. :í. rcsnlurãn cln ConsP.lho Mnnicipal que reintegra 
C:~ndidn Franci!;cn· Osorio Gncdns. no Ioga r <:ln gnnt•dn muni
c i pal ( cn m 1~1f.I'CCC1' ravorovcl drr Cn m m?'.~srín. de" C "O nstiln it:lí.a 
n. '2:18, de .ff!'U): · > . . . · 

· V0t.arão. f;'m disrmssiio 1.111icn. dn ~~r.to do Pt•ofeito n. 8. 
rlci 1921. :.í. rcsolncãn rlo Conselho Municipal que lWnmO\'C no 
enrg-n de caU10draticn da. Escola Normal, o,c:; professor~,c:; de 
esnlll;:t.<; primarias que houverem regido. interinamente. du
rante dol1S annn!=. qualquer r.adeira da mesma. cscoln (com 
'Pfll'(?Cen· (rmorr.r.t•cl ria Commissão de ConMitu,ição n. -173. d'~:! 19.,,. . . . 

'"" ) . '\ 

1 .,., ru:ffo, rm 3" .cliscmsão. da pronosicãn da. Cnmnra nos 
Dl'ntilar!n::; n. 41. de 1!H8. tm•Jmnrlo ('Xf.Pn.c;iYa nnc; f'mm·e,:rndo::; 
c·iyi!'l qnC' nrestar:~m .c;crvicn ,n:t!'l rc)'letrl.içõc.'! milHarel'1 • .innto 
:í.s fol'CM cm opi>rnéõos ron!rf\ o Oovf.!rno do Pnrngu:ty, a cOn·
cessão do .~rt,, ::1~, da l~i :n. ;1.$07, de 1.907 (com emenda li<& 

,, 
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Cort:missr1o de Jhu·inlw, c Unr:n·r-, .ir.i appi'Ol'ado r' pnl'r'N'I' f'a ~ 
·nuJ·rmt.'l lirr. dr~ Fit/.lutt:a.~ n. :um. dt! ·I.IJ21) : 

VnLnr::fio. crn :J'• di~cus.são, do projecLo do Senado n. :?6. 
drJ HHO. que eleva os vencimentos do uclrninistrador /"ln ])('
posüo ele .Pr·esos da Hepartição Central du Policia e elos RNts 
n ux.i I i ares ( cmn pm·ccc1' fa't'm·avel da Com:m is silo de F-inanças 
n . .'J08, de .J .IJ21); 

Votação, em 3" discussão, elo projecto do Senado n. 2. de 
19:Hi, que revcf'Le cm favor de D. Maria Jo~é de Oliveil·a e 
cult·a. o meio soldo que recebia sua :finada mãe, deixado poe . 
seu filho, o al:feres Antonio \Vanderley de Oliveira Travassos, 
morto em Canudos (o(fer•ecido pela Commissão ele i~Iar'inha c 
Gnerm e JJW•ccer f'avoravel da de Finanças n .. ;07) ; 

VoLação, em 3" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 72, ele 1921. que releva . a prescripção em que 
incorreu o direito de D. Belmira Aurora Ferraz Cardeal para 
o fim ele :receber a difí'erença ele montepio deixado por seu 
prw o Dr . .João·Bor;;es Ferraz (com pw·ece1· favomvel.cla Co·m-
m iss!i.o ele F-inanças n .• 'Jl S, de 4 .IJ2.f); . 

Vot.a(;ão, cm 3" discussão. da p'roposição da Cam:ira dos 
Deputados n. 7:3; de 1921, autorizando a abrir, pelo Minisfe
rio da .Jm:i.ir::::t e Neg·oeios Interiores, nm credito especial de 
HJ :RH2iflOJO. para pagamento das despezas el'l'ectuaclas com us 
funeracs do Dr. Delfim Moreim, Vice-PresidenLe da Repu
blica ( co·m pm•ece1' {avoravel da Comrnissilo de F'i'rurnr;o.s ·n·1f.-
?JW1'o .'Jl4, de 4 !124) ; 'j.. 

Votação, em clis;:ms.são nnica. da proposição da Gamara 
clns Deputados n. 52, ele 1921, que approva a. adhesão elo Bra
sil :í. Convenção de 10 de setembro de 1919, relativa ao com
mercio de armas e munições e ao Protocollo assignado em · 
SainL,...GerJr,ain-en-Laye (com pw·ece1· favoravel rla Comm.-is-.:. 
sr.ío de Diplomacia e Tratados n.' 327, de 4921); · 

VoLaç.ã.o, em 2" discussão, da proposição da Gamara dos 
DepuLnclos n. 240, de 1.920, autorizando o Governo a subven
oionn.r os E:::.tadns. os particulares ou emprezas que se propu
zerem construir e , conservar estradas de rodagem (com pa
?'r!CC1'' da Comnâssão de Finanças of(e?·ecendo emendas, n .• 'J.'/4, 
de 1921); 

Votação, cm 1" discussão, dó pro,iecto do Senado n. 21. 
ele ·t 92L dispensando os alumnos que terminarem o curso do 
Cnlleg-io PrJdro II, do exa,me vestibular elas Escolas Supe
rinreR c elo concurso das Naval e Militar, para a respectiva 
matricula (com. pa1·ecer (avrn·avel da, Com.missão de Consi'l:
t7lir;a.o n . .728, r/(! 4.921) ; 

Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito n.. 26. 
de 192:1. (t r·csolução do Conselho Municipal, autorizando n. 
mandar· contar a D. Estber ela Cunha. ad.iunta de 1" classe. o 
I empo de scr·vi(!O que prestou cnmn estagiaria .graLu i l,a ( cmn 
pw·eeer eonl·l·m·i.o dn. Corn.m.issr.ío dé Constitniç.ão n .. 11 !J, lfi,~ 
UJ24): 

VnLnr,fin. em discussão unica, do véto r.Io Prefeil,n n. 27. 
r](' '1!!2·1, :í. resolut,;.ãn do Conselho l\1unicipal, aut,ol'izando a 
mandar contar. para lodos os efi'eitos, a João Pinto dos ~San-
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los Mornir'."l, numcr·nrJM-c::u·irnbndnr· da Dir·ncl.nr·in r:rrnl dr 
.Fn~1~1Hl::t 1\IuniciJIHI, n Lenrpo de l't:r•vit.:o q11u llll'lll:rnrtn (''"III 
Jmr,•cm• cutt.ll'al'iO ila Comut,l.,·stio d1~ Uonsl'ilu'iuii.O tt. :1:!11, ,~,. 
19'1 /). . .... '. 

VoLaçiio nm discussão unica, dn emenda da Gamara do~ 
D''PULttrlos ao projecto elo .Senado n. 108, de 1 92L auLol'ixandn 
::!.. t•einLegrauão de Alfredo Pires BitLencourL, no ca.r·go dt~ 
·agente fiscal do imposto ele consumo eles La Cap i Lu\ (com Jlll·
'l'ecr•t• /'a·vomvel da Comrnii.\·s[ío de F·iuanças, u . .'1:15. de .J !12/) 

1 

Lcvantn-se a S'2ssiio ús :l4 horas. 

'122" SESSÃO F)M '1 9 fD[E OUIT:UBRO DE1 1 g~·t 

PHES!DENCJA DO SH. BUENO DE PAIVA, PRESIDF..N'm 

A'-s 1:3 c me.in. horas abre-se a sessão', a que concorrem 
os ·Srs. A. Azereclo, Cunl~a Pedrosa, Abdias. Neves, Herme
ne.:,\üdo de i\'lorn,es, Mendonça .i\'1-arLins, Silver·io Ner·y, Lauro 
Sodr'1\, .Justo Chermon L, D ndio do Brasil, Costa H.o.drigues, 
.Toií.o rr·Jromé. Benjamin Bm·roso, !Francisco Sá, João Lyra. 
Anlonio -Massa. Yenruncio Neiva. Rosa e Silva. Antonio Morri;.:. 
i\lonir. Bodr·t5. Bernard i no MonLe.iL·o, !P'auJo de Brontin. Sampaio 
Gorrêa. Bernardo Monteiro. ."di'rcdo EI!is. Alvaro de Carv:.i-

, lh<o, Pcdt·ó Celestino, Generoso ?ll:arénrcs, J_,aur·o J.Hu!loJ·. V'idal 
llari1os, J<'clippe Schmilt, c Vcspueio ele .<\breu. (31) . · 

Deixa,í11 ele· .comparecer com ·causa justificada os Srs. 
Alexandrino de Alencar, Lopes Goncalves, Godoí'redo Vianna, 
José Euzebio, Felix Pa·checo. Antonino J?reirc, Eloy de Souza. 
Tohias •Monteiro, Carneiro ela Cunha, Manoel (Borba, Euzebio 
de Andrade, Araujo Góes, Oliveira Valladão, Gonçalo Rollem
berg, Siqueira de Menezes, Ruy Barbosa, Jeronymo Monteiro, 
Marcilio de Lacer.da. · Nilo Peca.nha. Modesto Leal. Miguel de 
Carval·ho, Irineu Machado, Raul Soares. ·Francisco Salles, 
Adolpoho Gordo, .rosé MurUnho, Ramos Caiado, Carlos Cu.val
~anf.o. Xavier ela .Silva. Soares dos Santos. c Carlos Bnr-
bosn. ·(31). · · · 

E' lida, posta em discussão, e sem reclamação approvada 
a ad.a ela sessão . ant.er,ior. 

/ . 
O Sr. 1 o Secretario d-eclara que não h a: expediente. 

O Sr. 2° secretario declara que não hu pareceres. 

ORDEIM DO DIA 

O Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de volaçües 
H nfin ltavenrlo numct·o para effecf,uul-as vou lcva·n f.ar n ses:'fio. 

Desi,g'll(> pnm or·,km do rlia da seguinte 
Vota1;ão. U'Ill dis·cussão unica, do r·oquer·ime.nto ela Com

missão ele ~F''lnaw;:J,s, pediudo in·for·nu:u;ões ao g·overno sobre o 
' 

., 
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rr>qncrimento 1lc D. Anna J3araLn Tl.ibeiro iJe·dindo o pagamento 
,1,, Ycncimenln~ ufio rc·r.ebidos por· seu finado .marido Dr. Can
didn .Bal'llfa Hifleiro, ex-prnf'''""nt· da Faeu](larle rl1~ i\ledicina 
(JJw·ecel' n .• ~.'J8, de 1.921): 

Votar:ão, em discu:;são unica. da. redaccão final do pro- . 
.ieclo elo Senado n. Gi. de 1U20. emendado pela Gamara dos 
Deputados. autorizando a Seriedade ela Cruz Vermelha Bra
sileira a Útilizar-se eomo melhor lhe convier do terreno que 
lllo foi doado para r.omtruir o edificio destinado á sua sédc. 

Volnção, em eliseussão müca, elo vélo do Prefeito n .. 1.5, 
ele l !121. ú rcsolucão do Conselho l\Iunicipal que autoriza_ a 
nomeação de professores primarias elos actuaes elementares 
(com, 1)rll'eccJ• f'avo?'acel da Commissão de Constituição n. 281, 
ele 1921); 

Votação. cm eliscuss1ío unit.:a, do véto da [Jrefeilo n. 51, 
r],~ 1 !120, :í resoluciio do Conselüo 1\'lunicipal que· ma.nela con..:. 
tnr a D. nit.inha Dcgina Moreira fle Sá, adjunta de 'l classe. 
o tempo rle servico crue menciona (com llaJ'cccJ' co1t.ll•ot·'io da 
Cmnm i.~ são de ConsNtuiçao e Diplmnacia n. G!i7, de -1 920) ; 

Yola1:ão. em 1' discussão. elo .projec~o do Senado n. 20. 
rl0 1021. r0dm:indo o;:; prazos t\ que se refere o art.. 1 o da lei 
n. :L !1!'!·2. ele 5 de .ianeirr, ele 1020, relativamente aos funcio
nnt·io~ de repartições extinclas que ocr.upam cargos cm com
nlis~<fío (com: JJareCf!J' (at.'OI'at'Cl da Com.missao de Constitnlr,rio 
n. 317, de 192(); " 

Vofaciío. 0m :i• cliscu,~são, do proJecto do Senado n. 27, 
de J 92.1.. clrclarando que os 1111iformes milio.Lres mandados 
adoptar pelos Ministerios da Guerra. c da Marinha só noelcf'fio 
se1· usados pPlas pessoas n que se referem os respectivos re
g,.llamPnl.os (da Gmn1m:ssãn drJ Marinha e GneJ't·a, JJarccçr nu
mero :!76, de 191) ; 

Votacfío. cm 2• discussão, ela proposição da Gamara dos 
Depu t.aclos n. 4G, clfl Hl2L autorizando o prolongamento das 
linhas tclct:J·anhicas no Estado de ~. Paulo atr> :'i r,idadc rie 
Ypiranga. dent.t·o dos roenr·sos 01'C.amentarios (com ~Jw·r::cc1• 
(avoJ•avel ria Gomrniss((o de Obras Publicas e Em.p?'e:;as Pl"'l
vile(f'iadas n. .'JO.'l, d c .J.IJ 21) : 

Votncfio. f>m ·rlisr.ussfío uni·ra. do vrto rlo Prefeito n. fiG, 
de '.1 ~20. :í. rcsol uçiío do Cons,)!ho l\lunicipal que reintegra 
Candido Francii'co Osorio Gumles. no lo.trar de. g-uarda muni
cipal ( cmn ílfr.J'éccl' !'cu•ot•m.•d da Com111.issão de. Con.stitufr.lio 
71. 2.18, dr. .f.IJ2I'~ : 

Volaefin cm discussftn unicn.. rlo véto rlo 'Prefeito n. S, 
de 1.92:1, ::i resolução do Conselho Municipal que promove ao 
cnrgn de r.afherlrntir'n da. Kscola Normal os J1l'Ofessores de 
escolas primarias crne houverem re.::;·ido. interinamente, du
rante rlous nnnns. qualqueJ' r.adCiil'fl. rla mesma c~seola (com ·, 

·. pm·ccel' (ru:o,·m.•r.l ·da Cnmmissao de Constitnir;õ.o n. -fi.'J, rle 
·( 921) : 

·v-otacfío. em :=~• rli~cnssão. da rrroposição da Gamara dos 
Depu lados n. !ri!. dfl ·J 018. tornando extensiva nos emprep:-ados 
civis que ]lt'estnram servico nas reparl.ições militares,· junt.o 
:ís 1'9rcus em qperuc:ões conlra. o Governo do Paraguay, a con~ 
ccsstto do m·L. 1", ele lei n. 1.~67, elo :l907, (co.m ·arnenclr:r. ela 

.... 

, 
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Comndsstio tlc .lfarin/1(( ,,. r;llt'1'/'a .iti rtPJII'Ot•((({a c }IOI'CC~'I' (a
'l'orrwcl da de J"lnrutÇIIs u. :;().1), du 1.'121): 

Yoln(:fío. ('ln :J·' dii'eu,;;;:in, do pt·ojoclo elo Senado, n. 2G, 
de 1!110. que cJeyn, n;; vcm·irnrnlo::i do administrador do De
posito elo Peosos da ncr:uticfío Cenfrnl da Policia e elos seus 
uuxilinrcs ('com }Jni'CCr:r (al'OI'rr·t·cl da Couqn'issão de Pt:n(lllt;a 
n. ,'f08, ele 1.92 n ; 

Yolação, em s• discussão, do rro.i c c! o elo Senado n. 2, da 
·J 9JG. qu c reverte cm fD.\'Or de D. Maria José ele ,Oliveira e 
oulra. o meio soldo que recebia sua finada mãe. 'lleixaclo pm.• 
scn filho. o alferes Antnnio 'VandcrlrJy de Olivc.irn TraYassos, 
mol'lo em Canudos (o((c1·er:'iclo pela Commissúo ele Mm·inha c 
GHC1'/'n c parcr:CJ• da rlc Finanças n. ,'f07) ; 

\"olaçiio. em 3" discussão, da proposiç1io ela Gamara elos 
DcpuL:Hlos n. 72. de ·Hl2f. que releYn. a m·cscripr,ão em rrna 
in,'nJ•rcu o dirriLo elo D. •HI'lmira Am·o:·a •Fcrrn.:r. Gardral para 
o firt1 rlc recrhet· a rlifforenç.a dn monlcpio deixado pot· ;:eu 
pnn o Dr: .To fio Borges Frrrnz (com. 1JO.ri'Jr:r>l' (m·m·rr·t·cl drr. 
Cnmml.~gan dr: Ftnaru;as u. .'f 1.1, dr: 1921) ; 

Vntnr,rí.o. cm 3" discussão, da proposioão da Gamara dos 
Deputados n. 73. de 1921. :wtol'iznncln n abri:·. neln ~linir;f.c
rio ela .Jnst.ioa c Neg-ocio>; Interiores, um crcdiLo r;;,-,Pf'ial ele 
:! a :892$0-!0. para Jla.gamcnt.o das de~pezas effcctuado ·,: l'"rn os 
~'lmcr·nes do Dr. Delfim Moreim. Vicc-Prcsirl•~nl.o .:1ft Rrq'lll
blica• (co1h ?Jare.cm· favm·avcl da Cmnm:i.~.Hío de Finnw:tu nn
mc/'(} ."J./4, de -1.921); 

Vn!.hção. cm cliscussiío unica. ela proposição da Camar·a 
elos DBunf.ados n. 52. ele 1921. qne approva a adhesfio do Bra
sil ~í. ,convenc.ão ele 10 ele setembro. ele 1919, relativa an com
mcrCio de armas e munições e ao Protocollo a$signado. ~'m 
Sai nf'.-Gormain-cn-Ln.yf") { cmn 7Jarccm· .fm:m·nvel da C o 1/'.trd;·
são ele fl-tplomacia e '1'1·atados n . ."127, de ·1921): 

Votnção. cm 2~ di:::r.nssão. da proposição da Gamara elos 
Dcrmf.ado~ n. 2/l'O. rlc Hl20, a11 Loriznndo c GoYerno n subven
cionar os Esf.a.clns. os parti cniares 0n em,ptreza~ que se pro
puzerem consf.ruir e conservar eslrnr.las elo rodagem (com. 1?a
?'CCC1' da Cn~nrn.?~ssão rlc Fi11anr;a.s o((C1'cccncln emendas, nu-
mero 3."1.1, ela l.92.J); · 

Voi.acã.o, em 1" cli~>cussão. do projecfo do Senado n. 2L 
de 1f.l21, clispcno:ando os nlumnos qui") terminarem o cur:::o do 
Cnllegio · Pcrlr·o IT. rios cxanH!S vmr!ihülllrcs· rlas Escolas Supe
riores c elo concurso das Naval c .iVIilitar, para a J'espcr.t.iva 
matricula. (com pm·ecr:r f(t?Jm·m:el ela Cmn?wt:ssti.o de ronsli-
tn'ir;ão n. S28, de ·1.921) : · · 

Vof.acf.í.o, em cli>5Ct.Jssão. unira. elo vélo elo Prcfci!.0 n. !?6, 
de 1.921, (L J'csolucão do Gonscll1o .Municipal. .auL01'izando n 
rpn.nrlar conf.ar a D. E~the:.· da Gunha,.adjunta ele 1' claflse, o 
Lomp0 ele sc1'vico qne ;i:lresl.ou cnmo estagiaria j:\"rat,uit.a (cmn 
rw.1·ccm· cnntm.l·io da Commisscio dr: Constihl'içãn n. .1/.?, de 
1921); . 

Vf'llat;;fio, cm cliscui'lsiio 11rliea. cln véto do P:·cfci!n n. 27. 
de' ·J 9?·1. :í l'r:'!olucii.o do Cow;clhn l\lunieipnl. nul.ori;r.ando. n 
J):nnda:· conl:u-. pura todos os. eJ'fcit.os, a .Joãu Pinto dos St\n-
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"'-'·~ Moreira, numerndnr-cal'imbadui' da DirccLorin Geral de 
F:tll1!11du Municipal, o l.umpu do Hón·i\!O que nwnciona (cmn 
'JJU.I'I!I:r:J• cunl1'arin tia Com·missü.u tl1: Uon .. ~lil·i.r,·,;ção n. :120 .. de 
1.9:31) ; . ' 

Votação, cm discussão unica, ela emenda da Camnra do::: 
Dc:putudos ao pro,jecLo do Senado n. :LOS, de :1.92<1, auLorJznnclo 
a I'CintegTação elo Alfredo Pires Bi Ltencourl.. no cn;rgo de 
agcnLP. fiscal do imposto de consumo desta Capital (co·m. 2la-
1'cr:a?· favora'/Jel d1l Cont.m1:ssão rle P'ina.nças, n. :/.'15, de •I 924) ;. 

l • discussiio do projecto do Senado n. 'S!J, de 1 !J!!O, :;e
organizando o Exercito de 1• linha (com parece1· {av,ravul. 
da Comm:issao de Constituição n. 59,1, ele 1920) ; 

:t• discussão do projecto do Senado n. 99, de 1920, equi
parando os venciment.os do conservador do archivo da Bi
hlio!.heca da Secretaria do Exterior e os elo seu ajudante aos 
do porteiro e seu ajudante (t.:om. 2)a?'ecm· frworavel da Corn
m?:ssrio de G_onstüuição n. 675, de 1920); 

J• discussão elo projecto elo Senado lL"' 10.:1., de 1'9·20, re
levando da prescripção em que incorreu o direito de D. Rosa 
Stl'lling, para !poder receber a ·pensã.o deixada por seu pae 
e n que se julga com direito (corn par·ece1· favoravel dn. Com
mJssr1.n de Constituição n. 676, ele .J 920); 

1." discussão do projecto do Senado n. 101 A. de 1920. 
considerando de utilidade publica a Sociedade ·Rüral Bra
sileira, com séde em S. Paulo (corn parecer (avomvel. rln 
Cornrnüsão de ConsNtn'/ção n. 677, de, 1920); 

i" discussão do proj.ecto do Senado n. 102, mandando 
contar pelo dobro o tempo de serviço prestado em juntas clt' 
alistamento militar, ao funccionario que não ha,ja 1·eer:lJido 
gratificação por esse servie-o (com parecei> favoravel (la 
Oornmissão de Oonstitt~ição n. 678, de 1920). · 

Levanta-se a sessão ás 14 horas. 

ACTA ·DA R.EU1N)TÃ0, E!l\!f 20 ·DE OUTUBR:O DE 19·21 

PRES>IDENGIA DO SR. CUNHA PEDROSA, 1° SECRE'l'ARTO 

A's 13 e meia horas acham-se presentes os Srs. Cunha 
Pedrosa, Abdias Neves, Hermet\P.gildo de Moracs. Atexanrlrino 
de Alencar, .Lauro :Sodré, Just.:> Gllcr~Pont, Benjá~nm Barroso. 
Venancio Neiva, M:anoel :Borba, Siqueira de iMiener.es. An~onio 

· :Moniz, Moniz Sodré, Paulo de Frontin. Sampaio Cor-rua. ·Pe
dro Celestino, Lauro 1\'Püller, Vi:'l!ll Hamo.s. Yc'1ppe SchrnidL 
Carlos Barbosa o Vesp:ucio de Abreu (2•9) .. · ·. · 

Deixam- elo comparecer C•lm caush. .,justificada os Srs. A. 
Azeredo, Mend,onca Martins, ~ilve:rio Nery:, J-'op.es . Gonçalves. 
Ind10 do Bràs.tl. Godofredo V1anna, .José· Euze'D10. Costa Ro
drigues, Felix Pacheco, Anl.onino :mreire, ,Toão Thom•~. Fran
cisco Sá. E!oy de Souza .. Toão Lyra. Tobias Monteiro. Antonio 
Massa. Cameiro da Cunha. Rosa e :Silva. Eusebio de ·Andrade 

' • ' . ,J 
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Araujo Góes, Olh·eira. Valladão. Gorv;alo Rollr~mberg, H.uy 
Barbosa. Bernarrlirl(l t\lonl.eiro, .Jeronymc• l\lunLeiro, .\l<ll'eilio 
de J ... acerda. N i I o Pe~:.anha. :\lod e i' 1 . .-, .L e a 1. M il-(U e I de Ca.l'val h o, 
It'ineu Machado. Haul Suare;;, .Be.t'mtr•rlo ~I unLeit·u, Franoiseo 
Salles, Adol.phn Grl!'do. AHJ•edu Ellh;, A I Yai'O de C a l'Valll o, .I o sé 
:\lurl.in'ho. Ranw:- Cai a du. Carl os Cavale~ml.e, Gencrr.•s•• Mar
ques, Xavier· ela Silva. e Soares dos Snul.os (12). 

O Sr. 2" Secretario (srwvúulo de I") declara que não ha 
expediente. 

O Sr. 3• Secretario (se1·vindo de .2•) declara que não ha 
pareceres. 

O Sr. }'residente - Tendo comparecido apenas 20 Srs. 
Senadores, nã.o pó de hoje havet' sessão. 

Designo para ordem do dia da scguinl.e a rrresma .iú 
rnaroa:da, i si. o · é : . 

VoLar;ão. 0111 disoussiio unil:n, do requel'itnenl.u da Corn
nlissfi.o de l~inatwas .. pedindo infol'llla!;Õcs an Governo sobre 1.1 
requerimento de D. Anua Baruta Ribeiro pedindo o pug·anrenLo 
de vencimentos úão recebidos po.r: seu finado mul'idu Dr·. Can
tlido Barata Ribeiro, ex-professor da Faculdade de Mecliüintt 

• (pu:t·er:C1' '//. • • ']38, de ·/9';!,-/ ); . 

Vota«;ão, em discussão unica, da redao(;ão fiual dt.l pru
.iecto do Senado n. 67. de 1920. emendado pela Gamara dos 
Deputados. autorizando a Sociedade da Cruz Vermelha Bra
~ileira a útilizar-se como melhor lhe convier do terreno que 
lhe foi doado para construir o edifício destinado á ·sua sédc. 
· · Votação, em discussão unica, do v é to do Prefeito n. 4.5, 

de 19121, !á resolução do Conselho ·Municipal que autoriza a 
nomeação de professores primarias dos actuaes elementares 
( corn pa1·ecer favoravel da Com;urissão de Constituição n. 2:8·1, 
ale 49;U); 

Votação, em disoussão unica, do vét.o do Prefeito IL 51, 
ele 19'20, :.í. resolucãq do Conselho Municipal que manda üon
tar a D. Ri tinha Regina. Moreira de Sá, adjunta de 1 • classe, 

· o te1npo de serviço que menciona ( corn 2Jarece·r cont1·m"io da 
Cornmissão de Constüu1:ção c D·iplomacia n. 657, de 1920); 

Votação .. em i" discussão, do projecto elo Senado n. 20. 
de 1921, reduz.indo os .prazos a que se refere o art. 1• da lei 
n. 3.99·2. de 5 de ,janeiro de 'L 020, relativamente aos f:unccio
narios de repartioõ'es e:..~tinctas que occupam. cargos em com
missão (com parece1· favoravel da Cornmissão de Constitttição 
n. 3l7, de 1921); . 

. . . 
Votação, em 3• discussão. do projecto do Senado n. 27, 

eh: 1921, declarando que os ·uniformes militares mandados 
adoptar pelos •Ministerios da Guerra e da Marinha só poderão 
ser usados pelas pessoas a que se referem os respectivos re
.g,ulamentos (da Cornmissão de Mm·inha e Gtterra, pare cm· n-n
'11W1'0 21i6, de 1924 ); 

Votação, em 2~ discussão, da. pro.posição da Camara dos 
· J:?ep.utados n. 4{)1 de '19·21, autorizando o prolongam~nLo das 
lmhas telegraphlCas no Estado de· S. Paulo até á c1dade de 
Ypiranga, dentro dos recursos orcamentarios '( co.m parecer. 
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/tll'ul'lll'el da Con1111iss1ío de- IJ!Jru:s l'uúlieas e Ellll'JI'Czas z),·i
't'i/,•ui'''las 11. :10:1, de /92 I); 

\",i[aç:fín, cm di~eu:-::süu unica. du ·vútu do Prefeito u. üli, 
d~.• 1\J~;o., ú ,.,~;;o!ucfít) elo Cunst~lllu :\lünieipal, que roinlegJ.'a 
Canclido Ft·anei:;cu Osol'io Uuedl'S. no log;u· do guat·da llllllll
eipal ( r:rnn JIW'CrXI' favm·avel rlu· Com:Jnisstio de Constitnir:rio 
n. 238, ele ·I 921) ,· 

Yolac-fío. em discussão unicn. do ?:élo do PrefciLo 11. S. 
rll' Hl21, ú I;r"olução do Cun;;;r•!lw· i\lun icipal cru c promove a''. 
cnt·g-o de eal h~drai,ico da E;;r~ola Normal, os profcssot·es de 
cscllla::: prirnal'ias que h0uvet·ertl regido, in~erinamenlc, du

·ranLt) clous annos, Qualqucl' earlt::ira dtt mesma escola (colll. 
1Htrece1' favomvel da Com.1nissãl} de ConsNtnit;ão ·n. .f 7.'J, de· 
-19211_; 

Yot.ação, cm :3" discussão, dn pr·oposieão ela Gamara dos 
Dc.pui,ados n. 4.L· de 1918, tornando exlcnsiva aos empregados 
civis q uc preslar:un sCl'viço nas r c parl.iç.ões mil i tares, ,i unto 
ú~; foreas cm o.pernç,õcs contra o Governo clü Paraguay, a con
cessão do arL 1", da lei n. -1.867, de HJ07 (com emenda r.la 
CúJJ/.'111 issao âe Marinha e Guerrr, já et2JP1'0Vada e parecer- {a
vc,ral·cl ela de Finanças n .. 'JO.?, de ·192-1); 

.Yolação, em 3" discussão, do i)t'ojecLo d~ Senado, n. 26, 
de 1!H9. que eleva os vencimcnlos do admimstrador do Dc
posilo de Presos da Rcparlição Central da Policia e dos seus 
auxiliares (cmn pw·eee1· (avorav6l ela Commissão de Finanças 
n .'108, de ·19-12).: 

Votação, em 3" cliscussãu, do projécto do Senado n. 2, ele· 
191G. que reverte em favor de D. l\faria .José -de Oliveira e 
outra .. o rneio soldo qnc l'cccbia sua finada mãe, deixado por 
seu i'ilho, o alferes Antonw iVanderley do Oliveira Travassos: 
morlo em Canudos (ol/eJ·ecido pela Cornmissão CfC J.lla1·inha c 
G'tf.e1'1'a e parecer /'al.~(l-I'O.vcl r! a de Finanças 11· .'JOi); 

Vot.ação, em 3• diseussão, da pt·oposiçüo da Gamara dos 
Depulados n. 72, de J92L que releva a prcscripção em que 
incorreu o direito ele D. Belmiro. Aurorn. Ferraz Cardeal para 
o fim ele recebcJ• a clifferenr.a de monLepio deixado por seu 
pae o Dr . .João Borges Fcrr:az (com. 17arcce?· (aV01'(Wcl ela 
Commi8súo de F-inanças~ n. :; I :'1, de 1 92-l) _: 

VoLa(;ão, cm 3" discussão, ·da proposição ela Gamara do;; 
Deputados n. 73, ele ·J.\121, autor!zando n. abrir. pelo Ministe
rio da .Jusliça c Negocias Tnl:cr.iores. urn CJ'eclito especial elo 
1'9 ::8-92$0•10. para pagamenl.tJ das despczas effectuadas com os 
f.uneracs . elo Dr .. Delfim l\Ioreira, V ice-Presidente · da Repu
ib!ica (com 1Ja1'ecer (avomvel da Comrnissão de Finanças nu
me?·n :N 4 ,de ·I 291) _: 

Vol.ação. em discussão un.ir:a, da proposição da Gama1·a 
cios Deputa elo::: n. 52. de J 02-1, que approva a adhesão elo Bt·a
sil á Convenção de 1 O de setembro do 19HJ. relativa ao cnm
mercio de armas c munições e ao Protocollo assignado rrn 
Sainf.-Gcrmain-en-Layc (com. )'Jm'eccJ• .[àvomvel da Comm/iJ
são de DiJJlomo.eia e Tratados n .. '/2i, de .f .?21); 

Votação. cm 2• diseussãn. ela pmposição ·da Gamara dn:: 
Deputados n. 2!~0, de 19:20. aulorizando o Governo a subven
cionar os Estados, os particulares ou emprczas que se propu
~ere~ c,onstruir c conservar estradas de rodagem . (com _pa-



8ESS.\.O !';M 20 DE OU'I'UfJRO DE J021 351 

1·r:cer da Conunissao de Fintm~·us of(erecentoo emendas, n. :J.'I í, 
de 1.?21); 

VoLaaão, e111 '1" dii<t~us,;i'w. do [ll'Ojet:Lo do Senado u. :H, 
de 11!21, clispen~aadu u~ ulUlllllOS que Lorminarcrn o curso do 
Cnllügiu Pedro Ii. dos exat11t:~ Yeslibulares das Escolas Supu
rwres ·~ do concurso das Naval c Militar. para a respectiva 
maLricmla (com 1Jareee1· tm:ora·vr:t da Co~Ímtis.,·iio a.".e Von.ni
tui('tio n. ,'J2S, tlc ·192·1); 

Volaaão, em discussãu uniea, elo 1:éto do Prefeito, n. 26, 
dP HJ.21, {L resolw;;ão do Conselho l\l:unicipal, autorizando a 
wandar contar a D. Esthcr ela Cunha, adjunta de 1• Classe, o 
tempo de serviço qu·e prestou como estagiaria gratuita (com 
pa7'CCeJ' cont1·w·io da Com missão ele Constituição n. ,'J 19, 
ele 1.921) ; · 

· Votação, cm cli,;cussão unica, do ·véto do Prefeito n. 27, 
de 1921, ú I'esol:ução do Conselho i\lunieipal, autorizando a 
Ir:andar contar, para Lodos o:; ci'fcitos, u João Pinto dos Santos 
Moreira, numcrador-earimbaclor da Directoria G'eral de Fa
zendt\ 1\lunicipal, o I.Cm!}O ele serviço que menciona (com ]Ja-
1'Ccer contrario da Couwtissão de Constituição n. :J20, 
de ·I !J2.f) Q; 

·votação, cm discussão. uni eu, ela emenda da Gamara dos 
Deputados ao projecto do Senado n,. ·.lOS, de 192:1, autorizando 
a reintegração ele Alfredo Pires Bittencourt, no cargo ele 
agente fiscal elo i m.poslo de consumo desta Capital (com pa-
1·ece-r favorctcel ela· Commissao de Finanças, n. 3.15, de 1921) ,· 

. 1• discussão do projeclo do Senado n. 8'9, de 19•20, re
organizando o Exercito de 1" J inha (com ')Ja1'ece1' tavo1'avel 
da Commissão de Conslitwiçao n. G9.f, ele ·1921); 

i" discussão elo pro,ie·cto do Senado .n. D9. ele '1(}20, equi
parando os· vencimentos do conset·vadot· cio· archivo da Bi
bliotheca da Secretaria do Exterior e os d·o seu ajudante aos 
do porteiro c seu ajuclanle · (com 11a1'eceT j'avomvel da Cott!,
missão de· Constituição n. 6i5, de ·1920); 

1" d~scussfio. do projecto do Senado n. 101, de 1920, re
levando da prescripcão cm que incorreu o direito de D. Rosa 
Stelling, paru poder receber a pensão deixada por seu pac 
e a que se j•ulga com direito ( corn pm·ece1· favor·avel da Com.
m'issão ele Constituição n. 6i6, ele .f .920 )j 

1.• discussão do pro.iecLo elo Senado n. 101 A. ele 1020. 
consiclérando ele uLiliclacle publica. a Sociedade Rural Bra..: 
sileira com séde em S. Pauio (com par-ecer (avm·avcl da 
Comrnis8ão de Consl'ilu'i~·ci.o n. 677, de 1920); · 

1 ~ discussão do pro,jec[.o elo Senado n. 102. manclandn 
contar'Pelo dobro o tempo de serviço prestado ein Juntas ele 
alistnmento militar, ao funceionario que não haja recebido 
gratificaç:ão por esse serviço (com. JJa1'er:cJ• j'avomvel ela Com
missão {llc ·crm.sliW·ição 11. 678, ele ·1.920). 
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123" SESSAO El\l 21 DE OU'l'UBRO DE 1.921 

PHEi:i!DEi\'ClA !Ju 81L HLJL':t\U !JI~ P.\lVA, J>llJJ:SlDI>N'l'E 

.A's J :J o J 12 horas ai.H'c-:::w a sessf~u, a que. ('.nnecll'rent . OE! 
St·s.: A. AíWI'edo. Cnnlm .Pntli'lll"U, .\IJIIiaS Ni~oi'I!S, llcJ·meneg;Jldo 
de l\lu t·ae:;, l\J un clun~·u l\lal'l,i ns, .\ lcxan di' i nu 1.1 ~J .\tenettl', .Lo.pes 
Gon,;alve:;. Lntlt'o Sudt·,:. .. lul'lu 1_;111~t·nwnL, l.ndw· do .Bl'asJl, ,Jo
sé Euzebio. Cust.a H.odrigu IJS. Hunjami n .Bat•roso . .ITranei;;co Sá, 
]!;loy de Sou:.m, .loiin Lvm. Tobias ~loitLciro. Aul.onio Massa, 
Venaneio Neivà. llo:m ,; Sil\·a. BuzeLiio de Andl'ade, Siqueira 
de Menezes, Antonio 1\Ioniz, l\luniz Sud1·i:, .Bet·rm~·dino Montei
ro. .T r3t'on.vnw Monte i t'IJ. l\huei li u d c LUI)Cl'cla. 1\ltg-uel de Car
valh u, PêÚII c; d c l•,rontin. SttlllolJU iu i':ut'l.'Ôa. .ll'incu . l\iaeJ~aclo, 
Haul Suare:;, .Ekrnat·dn 1\'luu.l.eiro. Alfredo .illllts, .Jose Murtml1o, 
Pedro CeJcsLino, Laut·u !VI üllet·, Vida! Hamos, Fclip'!)c Scht'nidt, 
Uarlos Barbosa c Vespudo de Abreu (H). 

Dflixa.m de eompa1:ece1· euut causa justificada os Srs.: 
Silverio Nery, Godo:l'reclo }:itlinna. Felix Pacheco, Antonhto 
FJ·eirl\ João Thomé. Garncil'n da Cunha, Mauocl . Horba, 
Araujo Gúcs, OLiveira \iallaclão, Gon1,mlo H.ollemberg, Huy Bar
bosa.. Nilo Pcnanha, :Modesto .Leal, Francisco Sallcs, Adolph~J 
Gordo, Alvaro' ·ele Carvalho, H.amos Caiado, Carlos Cavalcante, 
Gcneróso Marques, Xavier i.la Silva e Soares elos Santos (21) ,, · . 

São lidas, posLas em di seu:;sãl', u sc1 u l'e~JJamação t~PfH'O
vadas as actas ela sessão auLcl'iur e da reunião do dia 20 do 
C01'1'011te. . 

O Sr. 1" Secretario dá conta do .seg·uinL-c 

EXPEDIENTE 

Ofl'icios : 
Do Sr. MinisL1·o da Fazenda, enviando clous {los auLogTa

phos das resoluções legislativas, ::;anccionaclas, quo : 
..:-\.bre ·um credito de 20:529$1-14, para aLtendm: ao paga

menLo da despeza decorrente dó decreto n. 4.268, de 1921, ua. 
Recebedoria do Di strícto Federal: e · 

.t\.bre o credito que :l'ôr necessario pam pagamento ao ma
rechal refórm'ado, Dr. H.ocloJ.pho Gustavo da Paixão, elo soldo 
correspondente ao período de 9 de janeiro a 9 de fevereiro de 
1909. - Arcbive-se um dos autographos e remetta-se o outro 
ú Gamara dos Deputados. · . · 

Do. Sr. Prefeito do Dislricto Federal, enviando as razões 
do "véto" que O'Pl)OZ á resolução do Conselho Municipal .que 
cre~ um. estabelecimento destinado exclusivamente a prestar 
«SSlstcnCia c educar crian~,ms. elo sexo :feminino, maio~.es de 5 
annos .e ~enores de 10, nas concliçlães que estabelece. - A' 
C o mm !Ssao de Constituição. 

Requerimentos : 

· Do Sr. Manoel Lessmann. mccanico da :mscola de Minas 
de Ouro Preto, ;pedinclo equiparação de seus vencimentos aos 

,., 
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do mecanieo clu OIJsel'nttorlu :l\'aduttal do Hio de Janeiro. -
A.' Commissãu de Finaw.:us. . . 

Do~ Sr:;. Major U11cluJ'l'euu Lu iz .Percit•a de Lima e uult•os, 
· allegando e ·vrovando com dueuHwnLus que apresentam, Let·ern 
prestado servil;us nas Guwpunllia:; Hcg·ionaes du. A0re, solici
tam a decretaç_ão de uma lei auLul'izaHdo n Governo a lhes 
mandar •pagar as dial'ias a que· Lcetit direito; na conformidade 
dó decr·cto n. t!.U.ff, de J!J1U. -A' Commissão de Finanças., 

· De D. JtwinLha de Gtu·valho J.:ltu·lJusa, viuva elo tenente
coronel -elo Exerci Lo, ,Joaquim Ferre ira da. Cunha .Barbosa, pe
dindo uma pensãu. -:- A' C.:omin·issúo de Finanças. ' 

O Sr. 2o Secretario procede· á leilun~ :!os seg·uinLes 

N. 339 -:-1921 

Em maio elo correúto .anuo,' a Cornmissão de Const-ituição, · 
emittindo parecer sobre'. o "vélo'' elo P1·el'eivo do DistricLo Fe-. 
dera! á resolu~ão do Conselho i\Junicipal, que · auLoriza seja 
paga ao professor eJfectivo da Bseola Prol'issional .Aivat·o Ba
ptista, .Carlos Heis, a ·diHerew,m ele vencimentos que deixou. o 
mesmo de rece.I.wr no I)erioclo de ~IJ de março de J!HO a 31 dt-:> 
dezembro ele· HJJ!J, _upinuu pela sua ar;.provacJãO, bascando-sú 
nas al'firntac;õcs cUnsLanLes das mzõcs uoilt 'que Joi fundamen-. 
tado. . . . · ·.. . · · . 

Dias dcpuis ·do euuM.!eido o seu voi..4:~, fJrJia swt puJ)IieacJãO 
no "Dialio do CongTessiJ Nacional.", o inLcressado dirig·iu ao 
Senado . uma eept'r!sen l..ac;fio, ·acom.pan bacia de val'.ios clocumen
Los, cm que, dcl'enclenclo u seu clirciLu, alleg·a.que nas alludi~ 
das .razões existem asse\rcn~c;ões qLW não .são cxacLas. · ·. 

" ' • ', • ' . ' - ' ' • f 

Do estudo müiudoso do assurnpLo apura-se o seguinte : · 
' . 

Em 3U de marc;o ele J!J1ti o Dit·eul,ot· Geral da Jnstrucc~~ãa 
Publica clesig·nou o Sl'. Carlos Jleis para o iog·al' .cJc professor 
de de.-5enho do curso not:f..Ut;uu .. da Escola Profissional Alvaro 
Baptista. · . . · · .. . ···. · · · . . . .· · · . . . 

.. Poi:· foJ.'c;a do estabclúciUo nc~ tnt. 1" do deoreto n. L 942, 
de 3 . de julho de. 11JJti: que eun::;iclel.'a funccional'ios niuni
o.ipae:;; os professo1·c::; de cu t•sos nocLurnos,. que tiverem mais 
de um anno Icct.ivo ~le exercicio com assiduidade. e competen
cia, Joi como Lal. J.;rmuLaclo ·o rot:lamarite, que, tendo sido no
meado .em· SO de nmrcio de -1016, quando publ.ic:ado o citado de-· 
credo,, contava clo'us an.nós c quatro mczcs ele . seeviço, mais, 
portanf,o, do · tenipo. c'xig·i.clo pelo legislador .rjara gosar do cli-
l'Cito cOnferido JJCio mesmo. . . · 

.Alleg·a o P1~e.fciLo que o reclan.tante não c:Jevorüt seL'. aWn
gido pelo alludido ·decreto.- poequc exercia um ca·1·go de «natu
reza transitaria". Mas, si. é verdade que. "ás. escolas· masculi
nas poderá. set·. anncxado .curso nocturno . do. aperfeiçoamento . 
para opel;ado::; que Lrabaillam em oi':t'icinas. pa;rticulares, nã<:> .. 

S.- Vo.J. vr. · · 2~ 
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menos cel'Lo é CiUO o ut·t. 11\.\r Pt\t'ugmpho unico do. decreto 
n. 1. Uüü de Hl d1~ abril du Hl1ü, determina que "aunexo a 
Escola 1Úvaro llnptisLa i'm1çciouat·tí. um curso noctm~no · de 
apc1•J'oinoumun Lu !Hll'll. operarias».· ])e :t:órma que o reclamante 
jámais foi nomoudo pura reger um curso .de "c.aract~ t~a?-sit.o
rio" mas sim um curso permanent~, CUJa extstenc1a .fo1 pre
scripta pela lei, independente de qualquer condição posterior. 

Sua cL•eação nüo foi facultativa, como acontece com os 
demais cursos annexos ás escolas · masculinas. E, ao con
trario taxativa. Não del)endeu nunca do oriterio 'do P.l'~l'eito. 
· Ádduz 1n·<üs o cllefe do Executivo do Districto. q).le, não 
CJbstante o recl:.u:nante 1 haver uonscguido "i'uzcr...:se contempla:· 
na disposição tlo decreto'', continuou a perceber os· venclmen
tos mensaes de 3QO$; alG que no orçarnento pal'a o corrent.o 

. anuo "foram augmentudos pura 400$; sem· inte'ri'erencia do 
}lrefeito,. como o ex1ge a lei organica". 

Não tem razão o Prcfelto. 
Os vencimentos do reclamante l.mnca""podiam ser de 300$ 

mensaes, porquanto o . Hegulamento de. Hl · de abr·il de 1916;. 
· 1mblicado anLes ela stfa J10U1eaçã.o, fixou em 400$ mensaes a 

remuneração tios professores do curso: de 'adaptação.· . . 
Nestas condições; andou muilo acertadamente o Conselho, 

inotuind(} úu lei --orçamentaria· v.e1:ba para que. o reclamante, 
aomo qualquer outro funecionario em ' . identicas · . condições, 
.fosse pago de. accôL'do com a tabella de vencimentos annexa. uo 
citado regul:;tmento. E nem· de• outra fó.rma devia· proceder, 
sob pená de ir de encontro á legislaQão vigente e aoS princi
pias a que está subm~ttida a elaboração dos· orçamentos; · 

Não . houve, por co.~sequencia, augmento de vencimeritifs .. 
Estes continuam os mesmos que competiam áquella classe de 
professores, consoante a lei· regedoi•a, da especie. . - ·. . 

E si-tal accrescüno não se .deu, nenhum fundamento teú.1 
a a.ffirma·Liva do Sr. J?r·efeito de qué'â resoh.ll)ão que· "vétou"· 
é Q.e c.<.u·actel' ~·etroactLVO. · · . .· · . . •· · · 

O ql).e· se deu foi falta de cumprll;nento da lei: · A Pre'
feitura n~o. pagou ao rccla~nante os, vencimentos ,a que tinha 
jús .. desde o ,momento da sua investidura no càrgo, eontra 
o que, a.li"ás, logo reclamou, tendo havido dernora na solúção, ··. 
só conseguida, e fayoravelmente, por occasião da .reforma de
cretaóa. pelo eminente Sr. Dr. Paulo de Fron.tin, quando, com 
inc!iscutivel' brilho, exerceu o cargo de Prefeito. Mas annulla-· 
da a. referidã reforma pelo seu suécessor, o recl2.mante recorJ 
reu ao Po~er Judiciado, .que lhe deu .deci~ão favoravel.: a quài 
:(Q~ cumpr1cta p,ela l'refe1tura, porém, só dahi por diante, não • 
lh.~ s~:o.cio pago Q.qUe deixou· de perceber desde a datL. da sua· 
:o.omeação até áqueUe momento. . · . · . . . ·. 

Nij.o &e co11.forman~o o reclamante cóm e·sta .· .. d8Úberação,. 
qg~ ~e..putou at.tentator1a do seu direito, dirigiu-se ao Conselho 

· ·MunlOlPal que lhe deu ganho de causa. ; ·· · · · ·· 
. Ne.s.tas. conct.ições, é ~ .. Commissão da .constituição de par~

cer _que .SeJa reJeitado o véto» do Prefe1to e mantida a reso-
luçao do Conselh~. · 

. · Saia das c~mmissõ~, em 20 de.setembro de i92:1. - Ber-· 
nard n.Q Jfontt:ttro, Presidente. - Antonio Moniz, Relator. -
~lQ'II d.q ~u:a. -'- Lopes· Gonçalve.s, oo'm voto em separado· 
m.®~enào -P- v.dtQ do Prefeito, · · ,. · ···· · .. ' 

·- ..... 

... 
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... foto 1:1n Sf!)J(ll'ctllo 

l\Ian~endo o meu voto, cnunciadp no primeiro parecer, 
· dcvo1 cm ai.teução ao llluctre Helator, que modificou, radical

mente, .os fundarnent::~s c conclusão do seu modq de conside
rar 'o caso e em obediencia aos preceitos legaes, desenvolver, 
demonstrando, a divergencia em que, .a muito pezar, me acho 

. de S. Ex., eminente coUega e professor·, que grande respeito e 
acatamento me!'ece por seu bri!.hantc c::;p'Ü·lto, elevada cul
tura e preiJi.:>sos dotes de intelligencia, com largo e fecundo 
tirocínio politico-administra ti v o. ; , · 

. . ·A sinceridade das minhas idéas, deduzidas, na ordem. so-
ciaL, do::; principias· da. lei, 'l1UC c.:un::;üLueu1 u úireilo positivo 

·· e a consagração ·cta jusUca, o desejo e :o esforco, que tenho, 
·sempre manií'estado, pelas salutares prat.icas de .. administra-
ção publica: .Loz·naram..,sc a norma intangível da minha vida, 

· acto de consciencia inabaluvel; .desprentencioso, simples, mil
. ãesto, diétado pela conviccão da ver:dade e dos intereE.~ses col
léclivos~ rcspeitanr.(o, ao. mes:rno Lempo, o patrimouil) jurídico 
de quem quer que seja. 

·· . . .Em 3óde março de :1.916, .o direcLor geral de Instrucçãe 
. l)uD.lica, Sr. Azevedo Soclré, autorizado pelo Prefeito, designou 
o Sr. Carlos Reis para professor de desenho. do· cursq nocturno 
da Escola Profissional Alvaro Baptista. . · · . · 
. ·. Não ho)lve, como se vê, a respeito, uma promoção de .sub
,stituto .para .. professor, ef'fectuado o concurso para o· pri
.)neiro posto, como e:S:igein os ns .. 2 e 3 do art. · :1 04 da. lei nu
mero :l.Sf,. de 2 de setembro de 1914. Houve uma. simples 
.desianação~ com preterição de formalidades Iegaes, um desses 
t{ta1;ore.s .2u:ssoaes, que todos, neste paiz, conhecem, quando :,e . 
. quer pr.;}teger ou amparar uma poderosa. recommendacão,. ou 
.attender. ii.s solicitações dos aspirantes ai empregos pnblicos. 
·· · • · · E, .Por ter sido assim, recebia o professor Carlos Reis 
dos ·cofres municipaes a remuneração mensal de 300$ pela 
verba mat:erial da. Escola Alvaro Baptista, como elle propri·o 
confessa, em seu ·memorial: · · 

. .. ·0: · . · «Todo funccionm·lo, émquanto inte1·ina, é por essa 
._ .verba .que recebe.» . · · . . · 

Isto quer dizer que o hataménto pecuniario. nesse func
:Cioonario. interino. l}ão figurava, pelo orçamento da Prefei
.tura,.ll() quadro·. relativo ao pessoal do alluctido estabelecimento . 
. · .-_ Sen:elhante situação d.e · int~rino, como r~conhece, · teve•a 
.o- Teferldo professor até 3 de março de . 1918, quand::>, por · 
unf>a resolução ·do Conselho lVIunicipal, se tornou · effectivo, 
por ter, a e$5a data, mais de um: anno·lectivo. de e:x:ercicio. 

· Não viria fóia de pr:ipôsito indagar si esse funccional'io 
adquiriu a effectividad6' c·omo cathedratico ·ou como. substi- · 
tuto, po:FqUe o art. '42 dQ regulamento.;de i9 de abril de 1916 
~s.tabelece que . . · · · . · . · 

. ~o pessoal. docente éla:o escolas e institutos profis
. . si~naes . eompõe-se de: :l}rofessores, de adjun~o~ ·ou .sub
. .. .. . " .. ~trtutoª, ~~ ~mest!'~§ f5 cont~am~st~E!~ .~. · · · 

\ (~ 

.. 
''. 5' 
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Mas, posla de pal'Le es::;a iudugaoüo e. admiLtindo . que o 
rles i(flto(lti pela l'eso 1 LL\iÜO ou porLaria de. QO n~al'\iO de 191 ~ 
:;uja caUwdntLieu por Jurça claquella dellbcraçao de 1918, e 
l'óru de Luda a d~tvida que, a seu btmefici·J, não .póde ser in-

. vocuda a Lal.Jella de vencimentos, annexa ao cHadq regulamen
Lo de i 9 do abril de 1916, a respeito de professor do '.curso 
de tulu.pf.'a~:ao, ú l'U:i,Üo de .1 :800$ annuaes.; [JOl'quanl.o ha no 
OI'\i..amenLo. pura 1920 'l:tma referencia que destróe :por CO!fl
pleLo, a Pl'eLençüo elo reclamante e que elle propr10 s~ m- .• 
eumbiu de produzir ú. pag. 4 do seu ·memo1•ial. E' asegumte:' 
«O ur·L. 290, § 16 da lei da despeza municipal para aquelle
auno, exac'Lamente o que ~.:unsigmu a remuneração de 9.:6~0$ 
para dois professores do ~.:urso nocturno da Esc·ola ProfiSSlO
·nal Alva1·o Baptista, manda supprimir ·na verba .Mate1··ial a 
dotação ele 7 :200.~ annuaes. para esses mesmos professores ou. 
3:600$, para cada um». . . · 
\ Dahi se infere que, ·sendo elles o v is ado . por · esLa res·o
luc;ão e o Sr. Paulo .Alves cte·carvalho, que dera lagar a ·outra.> 
percebia, cada um {[~sscs dois pt•o.L'e~sure~, :;em prote::iLa, al.e 
o anno de 1919 o tratáment·o pe_cuniario de 3:600$ Qu 300$. 
por mez. . .. 

:E' o prorH·i·tl au Lor do mtJ~JWrial quem se ·encarregou .. de 
·fornecer· este precioso elemento contra a. resolução vetaõa. 

Nã:o ha, pois, razão para. autorizar o Prefeito a pagar 
dil'ferenca de vencimentos, porque o i\mccionario, que a re
solução objectiva nada deixou ele ·receber ·legalmente., Rece
cebeu sempre pela verba Mate1·'ial, como·. confessa, a sua retri- . 
üu i~:ão pet:Ltnial'iu, de accônlo com a tabella dos .Ol'~\atnenLos. ' 

P-ouco importa, pois, dado l'ossê. p reclamante, desde sua. 
designaçüo, cathedratico e nunca tivesse · sido· substituto, a 
consignação de 4:800$ annuaes, '·constante · da Labella do re
gulamento de 1916. Não estando a dotação inscripta no or
çamento é· como si nã;o exisl,isse, porque . o Prefeito,. como· 
orgão executivo, formulando regulamentos, nãp tem .compe
~encia. para fixar. vencimentos aos funccionarios publicas. 

O qüe. regula. portanto, e sem duvida, é ·.o que .se· achar 
consignado na lei da despeza. Ora, esta, ·como .f~C()U d;e
monstrado, estipulava para os. dois professores do· curso no
cturno. da Escola Pr0fissional Alvaro Baptista, até o annõ de 

'19·19, os vencimentos de 3:BOo.s, para cada um, com a expressão 
~llater·ial. Foi sórnente •para o exercício de 19-20, votado .o 
~rçamento em dezembro, daquelle a.~o, que esses ~.enc!mentos 
foram elevad::Js. para ~:.soo.~, adqmrmdo a denqmmaçao Pes-
soal. · . · . · 

Houve, é mister reconhecer. um trabalho preparatorio iio 
Conselho l\funicípg-1,. para desvirtuar a situação desses àois 
P;'Ofessores em relação. ao tratamento pecuniariq ,que, perêe:.. 
b1am1 de bom humor, pela verba Material, tanto ar:;Sim que 
na observação, ou nota ao citado art. 290, § 16 do .orcament.o. 
de 1920 r:; e lê p seguinte: · · 

. . ... 
«Os .professores das Escolas Profissionaes pel'o re

gulamento, aindà em :vigor, vencein'~OO$ mensaes.» 
' ' ' . ~ . ' 

Fa~il é comprehendêr que a .'tabella desr:;e ·regulamento. 
d?-do, tiyesse. sido ac!'lita integ-ralmente IJelo .or1,1afnel1to muni-: 
C!pal, SO PÇdia refer1r-~e aOS professores. affec.tivps;.cathedra• 
tiCos, sub~tJ~uto§ Q:U .adJunto~ - das esc·olas· ou cur.sos:de ada· 

·-·~. . .... - .. _ -·" . ' - .... _, ..._~ ' - . 
o 
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ptação, como se vê do 'texto, c não aos desianados ou inter·t:n-os, 
como dfmomina n l'erlarnanLP, quP percebiam, no seu rlizer. 
pela verba Material. Logo, a ob~e1•vação transcripta não póde 
nbranger o profe&sor C ar los Re1s. 

Além disto, si e.;:te professor devia receber pela tabella 
«Vencimentos~. que é de 1916, annexo a·::> citado regulamento 
das escolas profisisonaes e relativa ·ao seu pessoal, por que 
razão nos orçamentos municipaes figurava a sua dotação do 
:1:600$, annuaes .. na verba Mate1;ial?. . 

Evidencia-se, repito, que semeThante tabella lhe era in
applicaveL a elle e a todos quantos· f..Jssem des·ianados e não 
nomeados com as formalidadl:!s Iegaes. • . 

Ha no ·exame do memorial· e .apreciação do intento do 
l'Ílclamanlc muil:a consrideraçãn com as suas pah'l'\·.,.as e cnm a 
p!•opria resolução vétad.c~. . 

'Considerando-se effectivo no seu cargo de desenhista d:i 
Escola·. Alvaro ·Baptista, por efi'eito do decreto n. 1. 942, de 
3 de março de 1918, revolta-se contra a exp}essão do Pre
fEilto. que,, em seu véto, allega que elle fôra 'd_esignado 11ara 
servt1' como pi'Ofessor de desenho do curso noctU?·no, que fun
ccionava fransitoriarnente na Escola Alva1•o Baptista. 

. Transitorio, ao tempo da designação de professor, bem 
podia ser e, de .facto. 'o affirma o Sr. Prefeito, O::l curso no
cturno dessa escola. ou. ao menos. o funccionamento da ca
deira. de desenho,. p'orque só depois de 16 de abril de 1916 (a 
investidura! do pretendente é de 30 de março deS'se ·ann::>) . o 
mesmó curso torn:6u-se· permanente, conforme o paragraphó 
unico ·do art. 116 do regulamento para as eseolas~profissio-. 
naes. · . 

Agora, •::l que parece indubitavel, em face dos documen-
. tos exhibidos .pelo interessado (Clüas p'ortarias de· designação 
- a primeirà para a: Escola Alvaro Baptista e a segunda para 
a Visconde de. Mauâ, esta de 26 de outubro do anno proxímo 
passado) é ·que· elle nunca foi.· nem p::>dia ser considerado 
·effectiv<o ou· permanente, ·substiTuto, mesmo. ou cathedratico. 
como pretende, em qualquer curso nocturno, tãnto assim· que 
o ulf.imo acto executivo a seu respeit·::>, que classifica do-
·cu.mento n _2. é concebido nestes · termos: · · · . 

Designo-vos pa.m te1·cles exercício, provisoriamente, . 
na Escola Pro(iss1:ona.l Y[sconde r.le Mauá .. · · 

. . 

A penna cJ;, Prefeif.ç, consagra sempre a respeito do com
petente desen1lista a fórmula de designação e oa derradeira 
provisão lá. vem·o adverbio 2Jroviso1•ia-rnente... · 

Tudo iR(o "significa. ainda·. que. de passagem. ein seu 
?!é lo. o Sr.. Prefeito accentuou .. com mui ta proprieclacle. que. 
em . ·L918, aproveitando-se do elasterio s·.Jphystico do decreto· 
n. 1. 9ti2, d'e 3 de junho desse anno, que; ·bem ·entendido. 
consagrou urn verdadeir'O jubileu, O alludido professor fez-se 
co·ntem.plm• na d·isposicúo, do. mesmo decreto, qúe o não de
?!et•üt. att"in(Ji11; Jrwnanr.lo-.~e, as.shn. ei'J'ectivo eut. ca·r{Jo d1! ·na
tu·rezo. transitaria. . . ··· · · · 

· · O lEeferido decreto legislativo, resultante .de uma reS'o-
lução, 'iJ:ue fOra vetada pelo· ~refeito DT. Amaro Cavalcanti, . . 

• 

'' 
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Lond::> sido ,:ustcntndn ou mantida cm parecer o ·no .Plenm;Io~ 
pelo humildo autor deslc voto cm separado, não póde, abso
ln"Lnmcnte comprehenaer funccionarios ou professores que' 
não fornui nomeados, .mas· simplesmente desianados, a titul:o'· 
nu r.m nargo tmnsitorio. Oru, que se consideram, a·inda, deste 
caracter. em 1920, as funcçües do Sr. Carlos Reis c, portanto,' · 
r.mpós n doere ln citado, 11. J. !J.í2, do crual. indevidamente,' 
pretende dar-lhe vantagens ·::~ Conselho Municipal, ha prova 
litteral na portaria mencionada, de 26 do outubro daquel1e 
anuo c na trimsferencia de uma escola para outra. Consc:-.. 
quentemente. s~ elle fosse c~thcàratico ou .. m.CSJ?lO, .effe.ctiyo,, 
na Alvaro Baptista, nao podm ser transferido, discrHnonaria-· 

· mente para a Esc·:-> la Ylsconde. ~e ~1:auá; e I~to, repito, es
tando 13111 plena e:x:ecuçao e v1genc1a o alludido ·decreto de 
19181 . . ' .. ' ..... 

Nestas condições, tem toda procedeucia a affirmativa do. 
Prefeito - de quê o reclamante exercia um ·cargo ·transitorio 
no. curso ·nocturno de uma escola .. passando, .dep•ois, 'á oiítra 
no mesmo· sentido, como especificam. os seus proprios. titulas .. 
de designação, nada valendo a ob.scrvação que, em .nota ~5 . 

. art. 2910., § 16, do orçamento de 1920, fez a commissão, com-. 
,sof;!.a elos intendentes Alberico· ele.- Moraes. Alberto B.eaumont: 
e .Jacintho R:ocha, porque nã'O tinham competencia :para. des-. 
virtuar o texto do decreto n. 1. 942, e. a situação .ftinccionar · 
do reclamante, expressando, apenas, semelhante observaçõ,o,. 
uma opinião pessoal. . . . ... . . · · ·. . .. · ... 

. Ent.rcLanto. dancln r.omo ]WOYada a . qualidade de erre- ' 
ctivo, em contraposição· aos seus títulos de desianação, o pro.:.. 
fessor continuou a perceber, depois do decret-o citado, ein .1918: 
e em 1919, a remuneraçã'o · annual de . 3:600$ pela. verba .111a-. 
t-m·ial. como faz ccrfo o" nrçamcnfn Yolado l)::tra f920, sem.· 
')Jroteslo alanm; porque o que allega ter .produzido, mediante 
a certidão do. e.scrivão .Tosé de Oliveira .Machad'O e que juntoU· 

~ '• a seu mem01·ial. é de março do anno · pro:x:ir:no. passado, como. 
confessa e consta da mesma certidão. Ora, .o protesto, dado e. 
a que se refere incida sobre· o assumpto · em· debate, ·o que. 
não está. provado, e seja. acceito ·(apezar de não constar o seü .. 
termo c hornolorJo.ção) como instrumento particular d·o. re-· 
quernnte, sem caracter litigioso, ·não p6de assegurar. nem ga-., 
rantir · actos que o jnterpella.nte praticou . espontaneamente, . 
sem v1:olencia ou coacção. olhando para factos :voli.mtar.ia~rite 
consumma.dos, ·corno· os de haver recebido :iJ.os exercicios xhte
riores á ·data c·notificaf]ão dpsse protesto'- os vencimenfos allu-
clidos de .'J :600$000. · · · 

O· nro.iecf.o. que o reclamante dcnomina,,,Jmpropriamente, 
accrí.o .iud1:cür.l. documento (!1'0C1:oso, Cri1 quanto não· for pro-·. 
duzido em juizo· como mei·o de prova ·para ser;discút.ido e 
apreciado e que ·não comporia (servindo; quando muito, para . 
attender a espectat.iva ou possibilidade f...e 1 um direito) sen- · 
tonça absolutoria ou condemnat-oria, não tem a :virtude de· 
eliminar nu extin::wir. a!'i situacões '.iuridicás, · J:eseadas em· 
lei e. que se tornaram perfeitas c ncabadas 'com a intervenção · 
dos mf.eressaclo;;. . · · ·' 

.. Por outro lado, não t.em razão a Commissão de Legis
laçã·Q. e .Tusf.iça d0_~Conselho, quando ··apresentoq o . proJecto,. · 
a favor· r.lo reclamante c qno sn convert"cu· .. na 'resolur,ão ve
tada. affil'lllando ·que o PrClfeito · ctesrespeitdt1 á ·.lei ·__, pa-
gando áqttelle ~6mente 300$000. · · · .. 
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. Tá. dcmon:.lrei que o professor recebia seus vencimentos 

pela vel'bri --· Material - como elle propri·o declara em seu 
l\Jcrnorial, Cl'DSi!.mnda ú Escola «Alvaro Baptista~. Ora, nessa 
verba. at.é o cxe1'cicio rle Hl<lO. que se encontra é a dota-

i cão de 7 :200$ a · clous professore·s do curso nocturno dessa 
escola. Logo, não tem fundamento o ponto de vista da douta 
Commissão de· Lcgislacão c .Tustiça "ia Edil?'dade. 
· Não é verdade. nem podia ser, que de 19210,. em deante, 

o .Prefcito·começassc a pagar 400$ mensacs ao postulante em 
c.onsequencia da inocuidade do seu protesto, como se affirma 
no Ilfemnrial; ~porquanto !semelhante pa~amento ·passou a 
ser effectuado em vista de dis•posição expressa da lei orça
ÚlmliPria nara osso ·anno. 

Entretanto, o que o Conselho não podia fazer era, trans
fer.indo o estipendio dos p!'ofessores Carlos RJ')is · e Paulo 
/\lvns rlê• Carvalho rln vel'ha·- l\·Tnlri·ial - pa''ll ::~ vPr'ba -
Pessoal --- augmental-o de 100$ mensaes ou 1 :200$ annuaes, 
pam cada um. elevando-o de 3:600$ para 3:800$, · e:x-vi do 
ar.t. 28! § so· da consolidação, 5.160, que estabelece: 

«0 augmento ou diminuicão de vencimentos serão:> I 

feitos mediante proposta fundamentada do Prefeito~. 
·. ~ . . 

Ora, este declara, em seu véto. ,que não teve inter.ferencia 
nesse. augmento .. Este é. pois. o primeiro golpe desfer1do con
tra disp~sitivo ·de. uma lei federal. qual se.ia a citada Consoli
dai;lio. emanado. do Executivo da Republica, por delegaÇão -ou 

. m.1torização do· Congresso ... · . · . . . 
Mns, emfim, · el'lse augmAnto. já entrou, illeg-almente, em 

exeoncão clesde o anno passado e a resolucão vetada tem outro 
, . ob.iectivq: au.tO?·iza o P?·efeifo a mandar•. pagar ao reclamante. 

a qnani"ia ele 4 :.5oo.s. que considera di(ferenca de vencimentos 
Ct?w dei.rou de 1Jercebe?· de :w ile ?JW?'Ço de -/!9'16 a cle:;;crnb1'o de 
.f.9l9. ' < 

B. assin1. dispÕe. como se_ nas leis orcamentari.as desses 
.'nnnos cs~h·esc cxn,·e;;samnntc csLip·uladn. a clotacão de "- :·8010$ 
annuaes., quando. pela referencia. da do anno prox~mo pas
sarlo. o qu·e se rlcm•Q!hcndc e I'IC vi!. ,-. at}C o ])J'ofcsslir só nodin. 
recclJeJ\ com::1 de facto, recebia 300$ mensaes .pela verba -
l\faf.erial - que elJp, considerava ser a comnetente: 
. · O ~que lhe accudin; logo .. ao espírito, intelligente comõ' o 

de. todos os lusitanos. argut.o como todos os mestres, foi a 
id•~n :dr. rnwnv~if::~.nrlrr-."P. rl1\~i:c at·trnmP.nfn ill,r!!nl. r,on.~prr• 1 ir da 
magnanimidade do Conselho uma lei autorizando o Prefeito a 
pagar-lhe. ·como effeito. retroactivo. desde sua de$iqnação, 
qne b.em p6de· não. ser à. data da süa posse, mais tem. mil 
réis por mez. até. 31 de .dezP.mbro de 1919; porque para ja
neiro de 1920 em dcante estava a coberto com dispositivo or-
çamentarió... · . , . , .· ·. · · 
. · E. se isso pf!nson e reqncreu, bem .o fez a edilida'de, al.lto
!'izandnJ~:mto neus!) o"Pr,efeito a 'dar-lhe 4 :5<Q.O$ co~o St:P
post.a d1fferen~a rlo que dCI:xon de receber e a .qtte tmb.a m-
conf.est.avel direito r· · · · . . · . 

' .'Pnr p::mco não determinou a resolucão. vetada,· baseada 
n•J parcr.cr· rln Commissão de Legislacão ·e .Tustiça .. a. stiSpen
so, · ÍJJ'isão. c banimento. elo. deRalmado Prefeito, qne. violéntou 
e obrigou com arneacas o pr::>fessor a receber 300$ por mez, 
quando devia .z:eceber a quantia qe 400$000! · · 
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Nilo se comprcllendo qnc no Conselho Municipal, onde h:\ 
omin,•nlcs jul'i~Las. se yntc. uma t·esolLWúO, como a de que &e 
t.t·aLa, :l'el'inclu, cm c hei:), o ·preceito clu ar L. 11, 'n. 3, da Consti-
tuir~ão. · 

·· A' vista elo exposto, estando o véto nos termos do art. 24 
ela Cons tHu i cão, 5 .160. não posso concordar com a doutrina 
d11 Iwn J'Urlo e illusl.t'<' ·Helulor. 

Divergindo, pois, de S. Ex., com muito pezar, eRLendo 
que o 'IJéto deve ser approvado. 

Sala das Gommi&sõcs. 2•0' de outubro ele 1921. - Lopes 
a onçalves. . : 

AO EX. SR. 1. o SECRETARIO DO SENADO· FE.ÓERAL 

Documentos ·que :Provam. os erros e contradicções do "véto" 
n. 63, de' 1920 e destinado á Commissão de_ Constituição 

· Illmo. Sr. :l"·secrcl.ario do Senado·Federal. -. ·o abaixo 
assiguaclo, brasilcir8 e pr·ofcssor da Escola Profissional Al
varo Banl.i:;:La. véfi1 reSJJêitosamente solicilhr. sejam eno.a
minhados ú Commtsbão ele Diplomacia e Const't,uição os do
cumr.nl .. os juntos. que .melhor illucictarão os seus dignos mem
br&.~. par·a julgal'em elo véto apJ•esent.ado ·'pelo Si:·. Prefeito á 
resc:!uç.ãn unanime ·elo Conselho l\lnnicipal, que lhe mat~da· pa-. 
·ga~' di:ffercn(;a de vencimentos. · · -

Tendo ·o mesmo wJto g'l'a\· es m~ros. que a!l.eram o ver
clal:leiro sen I ido e pr·eju dica m ao abaixo assignaclo .. est·e apre
:senl,a ii consideração ·dos dignos· membros ela Con1missão do
cumentos que pronm t.er havi,do' enganos da par~e do. P'refeilo 
e fac i.! itarão a SS. :EExs., fazerem um juizo mais· acertado. 

,.com estima e considel'açül1, - Cm·los Reis. · 
. . . ........ ' . 

_ Rio rle Janeiro. 28 rlr ma i o ele 192L 

Exmn. St'. Dr. Ilelal.or o mãis membros da Commiss5o etc 
Diplomacia f'•Gnnsl.il.uiç;5n. , . · · · .. · · 

I . 
~ 

T(•nho a Jwnra do. apl'f.\sr.nt.ar a VV. EExs. razões e pro-
vas de qun no vrit.o apresentado pelo S1·. Prefeito á resolu-. 
ção ··dn Con~elho Tlfunicipul (que manda me seja entregue a., 
dii'fer·ença ·de voncimeÚI.os que a .Prefeitura. deixou de mr> · ·· 
pagar). '';r.istwm rm·os !J1'0W1s. .frue u 1JI'e;jud·lcam. e·m seu tocto. 

São pJ'OYas apJ'esenladas pm~ documentos oj'f'iciaes. e os 
Jn·op1·ios def'J•ctos .citados. em cont.radicç.ão. flagrante com as 
daf.as r'! o ·n,ilo. como passo a expür: ·· ·· · · 

·, 1n el'ro -.- .Diz S .. Ex.~ o SP .. -' P.ror8"itó~ _na· pr.irnetra _parte' 
do seu 7.'6/oR 

·"VÉTO" · 

VeTo pelas J•nzür.s que nesta data exponho ao Sén~do Fe
'clerar. · . 

Rio de Janeiro. 17 ele dezembro ele 1920 .. -· Carlos Sam
paio-. 

- ' 
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O Con>:elho Municipal rcF:olvn: 

AP!.ig'o uni.~o .. t''ic.u o Prel'·ciLn ~~~l.ori~nclo n mandar· pa,g,m· 
no prol cssor cJlccl.rvo .da Escola Prolrsrsonal «Alvaro .Bapl.iRI.n», 
Cq~·los Heis, a qu a.nl.ia ele qual.ro contos c quinhentos mil 
rms (4 :5{l'0$000J, provenicnl.e d'r dit't'crrnca rle wmcimrmt.os 
que deixou ele perceber no perioclo de ,30 ele ·março dP 191ü 
a :31 rle dezembro . de HH 9. abrindo para is lo os nrcessnrio,.; 
crrrlilos: revogadas as disposições em coni.J•arin . 

• 
Dis.tricl;õ .Feclcrnl, 1G dr. drzemhro· ·de 1920; ·- .Tosri d~ 

A::w•em. Furtado, Presidente. -- Pio Dutm da .Rocha, 1 • sP
c:retnrio. - Arth;lu' Al('lwlo Cm1'1?a. dr. MP.nP.::P.s, 2" srcretnrio. . .. 

Sr;;. Senadores.-- O professor Carlos. Reis foi deF:ignado 
pr.lo director gerai. cm '30 ele março de. 191G. para >:rrvir 
•como. profP:::sor de desenho. -do curso . nocturno. quP f'rrn~,..,n .. 
nava l'l'rmsilm·iamPntr. na Escnln P1·o(1:.~/ional «Alva.ro Ba
Jltislm> .. pr.rccbenclo por verba crMalerial» uma. grat.fficacão 

mensal ele :~00$000. · · 
Çhamo a attenção ele V. Exs. para o ar Ligo 13 do re

gulamento das Escolas Profissionaes (pagina 7) que diz: :J\.'s 
escolas . pro·nssionaes masculinas 1)0derâ ser . annexaclo um 

• curso ·noc.Lurno. mas o artigo d 16 (pagina 38) di?.: Annexo á 
Escola Alvaro·· .BapList.a. furiccionartí · um curso nocturno de. 
aperfeiçoamento !Para operarias... (docmnento · .'iunto). • 

·Veem v·: Exs. · pois que a «Escola Alvaro Baptista» não 
e1•a nm.. cw:so h·an.~iloi"io, ·como nos ·demais. onde pode1·ia ser 
annexado um !CUrso nocturno.· · 
. · ·Ali. :funccionaFi.a def·inU·ivammte anne:co um, cuNo no

átu.1·no e a prova estú, que minha nomeação foi anterior :1 
publicação desse regulamento e- .é a unica escola onde ta.'l:atl
vamente ficou deUbe1·ado fu.ncciona?•ia urn r:u·1•so noctu:rno. 
d'ond•e sou professor :ha mais de cinco .annos. · . . 

·. . Sendo o mer1 lil.ulo Jn'o(e.l·snr do C711'so nocl711'1W da Escola 
Alvaro BaJ)túta. .. elm•o 'est.ú. não ser eu. prorfessol' de um curso 
transitorio .. · . . · . · 
__ 'Depois,· a prova de que ·gozo das mesmas regalias dos 
pl'ofessores diurnos· est{t no fa-cto da Directoria de Instruccão 
nomear-me varias vezes para commjssões · em· Escolas Pro
f'issionaes diu·mas· (.junto documento de. uma das dr.signa-

. ções -·documento. 2) • · · 

D1':: ainda. S. 'Em. que pm•cebia .'100$ por vr.rha mate-r1:al. 
· . Todo funcC'iono.r"i.o em'quanto interino, é prn• e.Ysa 'IHJ·rba que 

recebe! .· · · · . . ·· . 

Não tem pois razão o Sr. Prefeito neste ponto· dando a 
entender·. era um professor rle ·tcurso t.ransitorio. · · . · . 

2.• erro: - Diz ainda :S. Ex, em set,r véf.o: · 

.. Em 1918 co''nseguiu fazer-se contempla·r 'na disposição do ·· 

. decreto n. ·1. 94:3, de 1'7 de julho d,e 19'17, que o não de1Jeria 
attingir . tornam;lo-'Se .. assim, effect1vo em cargo de . natureza 

' 
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l1·ansitoria, clle o seu collcga de instrucção ,primaria Paulo 
Alves de Carvalho. Conse1"va1·am, po1·ém, o mesmo vcncime n
to mensal de 300$000. 

Duus graves erros commetteu S. Ex., dizendo <<!Conse
guiu fazer-se contemplar, pelo decreto n. 1942, de 17 de 
julho de 1917~. . . . . "" 

Peço a V. Exas. attenção . para .este ponto importante, o 
qual, julgo ser sufi'ic.iente para inutilizar o véto·pela granel-c 
injustiça e não representar a verdade, pelo contr.ario, vem al-
terar todo o sentido e estabelecer confusão. . . ., 

1.• O decreto n. 1!>42 não é de 17 de julho de 191-Ye sim 
de ;] de julho ele f9·18 ttm anno depois! " · 

Veem VV. EEx .. o grande erro commettido contra a 
,justiça da causa. · . . · -

Em 1917 eu teria 1 anno e 4 mezes de exercício, mas em 
1918, eu já tinha 2 annos e 4 mczes, o tempo necessariq para 
.~er cf(ectivo. · 

Mas dizendo S. Ex .. o Sr. Prefeito, que tal lei ."não me 
deveria attingir", dando a entender que foi um favor' minha 
nol!ieação, apresento á· •:ossa ".consideração o dito 'decreto: 

Pr.:;fcitura do Districto Federal·- Actos ·do Poder ·Le
gislativo - Decreto n. 1 ~ 942, de 3 de julho de 1918 - Con

. ~idera funccionarios municipaes " O!> professores de cursos 
nocturnos. 

o Prefeito do Districto Federài: 
. Faco saber que o Conselho 'Municipal decretou e .eu pro..: 

mu_lgo, ·de conformidade com a decisão do. Senado Federal, 
a seguinte resolução: " · · , . . . ; " . . · 

• 

Art. 1.0 São' considerados funccionarios municipaes os 
professores de cursos nocturno~ ·que houverem ·sido appro- . 
vados no concurs.o determinado pelo decreto n. 838; de 20 
de outubro de 1911; e bem· :1ssim os qu'3 forem diplomados 
pela Escola Normal ·e . os profc,~ . .,o-res de cursos nocturnos e. 
coadjuvantes de ·ensino que tive·rem mais de um anno Mctivo 
de e:r;ercicio, com· assiduidade e competencia, mediante infor.
mação do respectivo inspector escolar. · . · 
. Art. 2.• A gratificacão. que actualmcn:tc percebem esses 
funccionarios será considerada . como. vencimento, tendo dfreilo 
os ref~rido>; funccionarios á apo~entacão: Hcenç::ts. cQntribui-

. ção ptll·a 0 l\I.ontcpio Municipal e nú.Li:: · unus e yantltgcus -. 
jnherentes aos funccionarios mm:J.icipaes. tudo de accôrdo com 
a legislação em vigor. · · .. · ·· · . - . . . · · · 

Art. 3.0 H.evogam-se as disposições .ern contrario. 
.. . . · Districto Feqeral, 3 de )ullio .de 1918, · s·o· d~ Republica.:__ 
Amaro Cavalcantt. ··. · . . . 

' . I 

.. Veent VV. EJ3xs. os dous er1'o:i commétt'idos pelo Sr .i. 
P.reffnto. · . . , . . • 

·· A .data errada. com differença de 1. anno, em men prci-. 
,juizo, e .pelo mesmo decreto que diz: ·"são considerados cffe- · ; 
ctiv.os; os professore~· de cursos nocturnos que. tenham mais . 
de. um anno. ele ... exercício". . . . · . · .. 

· Ora, tE)ndo eu,..nessa data.. mais ','de . 2 annos .. sem uma ·' 
:CaltaJ com· _assiduidade .e· quanto· á. competencia basta dizer' 
que ·em 1915, foi ilppro,;::tdo e· adoptáclo officialmente ó nl~lt 
methodo de de·senho para as a.scolas, claro .está que ·nessas 

' ',, 
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enndi~ões 
·nenhum. 

Logo 
véto com 

l.inlra pli•nn dil'l'ilo .:í pi:j',.,.,,ividndf' ,r. niin roi l'avor 

não tinha razão'. o .Sr. Prefeito quando assignou o 
a ·informação de q u o t9 l J o i não me devrn·ia att'in-

- . ' ' ' . : ' . 
. 3• e1:7:o :. Conclue S. Ex. o seu véto, dizendo: 
"No órçamento p~1·a o. co1're·~1.te anilo fomm os .vencimen-

tos desses dous · prOf'es.~ores a•tf.gmentados· para· 4. :SOO.SOOO, 
s11.m in.te?•fe?~enc·ia do Prefeito, como o·. exiye a le·i organica. 
. 4. presente Resolução vem .::ar.:.lhes ainda a retróactivi
da(!e: dn:que·lle augmento elo vencime.ntos a contar. de sua no:.. 
'11eacão· em '1'91!)' ··· . · · ·· · · · · 
· · · 'São. · a.ssin1· beneficiádos os dous profe.ssores, · ficando: 'os 
seus ·adjuntos 11a. primitiva situação de· desi'gnados. e perq~·
n·enclo ·a J?.lesma gratificação ·ant.erior 1)01' verba material. .. · 

· .~. R;êsol1,1ção é, . portanto, inJusta ç· onerosa· para os cofrês 
mumcipiaes, pelo que 'lhe .nego sancção, entregando o caso 
·ao e:Xame ·do· Senado que a. respeito deliberará comq lhe pa:--
'r'ecer mais ·conveniente. . . . ' . . . . 

·Rio· de .Janeiro,,. ·17 de· dezempro de 1929. - Carlos 
.Sa?npaio .. :~ . . ·· · . ·. · 

. . 
: Para a ·))rime ira parte ·deste. fjnal chamo o attenção ·de 

~,r.y, EExs .. para a :tabella annexa, do .. regulamento Revadavia 
.corrêa, de ..Hl·dle abril'de ,.1-916, o ttnico existente~. e p'.ara as 
· pags ... 15'-~.-~55 e· .. 15.6, cto orçamento para. o corrente· anno, 
e por ellas, VV. EExs. verão que po1· l.ei todos os. professores .. 
,d8 .E§qola.;;, J'rQ:fissionaes,. I,'ecebem q 00$000: · .,. 

· Ora. si é lei e faz nm·tc·· de um orcamento e da .tabclla 
elo venc.imentos dos funêcionarios elas Éscolas .Profissionaes, 
IJ Conselho uzou de um. direito: àutorjzando o Prefeito a pagar 

· uquella importancia que deixou de . me ser· paga. 
E' preciso lembrar f'/7/;c! não hcttve auamento de, venc~ 

men'to comá diz o S. Prefeito. . 
. Não rep1·csenta 11.m.a: resolur;ão · com · effeitos ?'etroactivos, 

/ porquantfJ não honvc ·nenhuma. nova .. lei, nerihttma. ·modifica
ção. no re'r!U.lamenta na tahellcc de vencimentos e sim, umas 
falta de cumprimento de. .JJaaarnento, para c,om um funcciona

. r1o, de uma categoria, que; por· 1e1, clever1a. estar recebendo 
· · !LOO$ desde março de· 1'916, entrP.tanto, por erro da folha de· 
. pagamento; ;·descuido ou· implicancia para CO:rt;l o· peticionaria, 
nunca seus reqüerimentos tiveram solução, até que o Dr . .P~ulo 
rle Fronttn ao elaborar a refo"rma, lhe 'fez justiça. Entrando 
para'. a: Prefeitura o ·sr. Sá Freire, este annullou todos os 
a.ctos:·.de seu antecessor, pelo qun. o abaixo· assignado, já can
ç~tdó ·de fazer pe[ições e requerimentos,. recorreu ao Judicia.:. 
:rio (janeiro de 1:9'20} que ·lhe· deu ganho' de causa mandai:ldé 
lhe fossem pagos 400$000. . . . . · 

·O Prefeito Sr .. Sá. Freire cumpriu essa resolução e só 
âessa data em diante começou recebendn .o que lhe era devido 
;faltando a Prefeitura pag-ar o que deixou de satisfazer nos · 
mezes anteriores -desde a nomeação, que . de. accôrdo c9m a 
J.abella. ,já deveria. r.sf.rir. recebendo ·400$000... .. . 

· . Consultando S .. Ex .. sohre o que deix~i ele receber nos 
rnezes anteriores, éllc manclo.u ,que. me' 'dirigi·sso ao· Cori'sclhÕ / 
Municipa1, c assim· fiz, dando .. as ·ré8peC:tiva.s··cornrriissões de 

. orçamento e jus liça o. s~guinte parecer que promoveu o véto .•• 
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Anto1'i:a ~ Prefeito a mmular pa(lar ao professo?' effectivo d'a 
E.~cola P?·oJ'i.\·s·ional .1..lvm·o Baptista, Ca1'los Reis, a diffe
'l'ença de venC'irnentos que dei:r:o1t de pe1'cebe1•, no pm'io·do 
que uwnciona, e dá out-ra S:Jn"Ovülencias. · . .. 

Foi presente á' Comn~issão de Legislação e Justiça o re-
querimento do professor effectivo da Escola Profissional AI:.. 
varo Baptista, .Carlos Reis,· solicitando o paga,mento da impor
tancia de quatro contos e quinhenr .. os mil réis (4 :500$000) 
que. deixára de perceber de differ.ença de vencimentos, no 
per10do de 30 de março de 1916 a 31 de dezembro de 1919. 
A:J,17'eciando o c,aso ora w,ieitq ao seu . estudo, verificou estai 
Oommi.~são qu'e o ·ini.petrante tem. pleno e absoluto• direito ao . 
. pagamento qu:e ·J·eclanui, pois sendo os . seus vencimentos f'i
mados em 4. :800.~000, o então Prefeito desrespeitando a ·lei 
?:igumnte que asseg·u'/'a?Ja ao 1•eque·rente a di·rêito- á percepção 
integra.l dos mesmos, ·só o ·remune:rou com .'J : 600.~00Q,. muito 
t!mbora houvesse o Legislativo Jfun·icipar; 7'econhecido o. di-
'l'etto do .mpplicante. · · · . o 

Trata-se,· portant.o, · de um caso perfeita_mente )egal, onde 
a inobservancia por parte do então Prefeito, de preceitos coli
substanciados na nossa Lei Organica, qual seja o: de não. 
cumprir as leis emanadas ·do Conselho, importou. na violencia 
soffrida pelo requerente. , 

. Por esses fundamentos de . ordem juridica opina pela 
·adopção do seguinte projecto. de lei: ·. 

O Conse!ho Municipal resolve; . 
Ar-f.igo unico. Fica'· o Pre:l'eilo autorizado a mandar -pagar

nó professor· el'Jecf.ivo da «Escola Profissional Alvaro Ba
ptista» Carlos R-eis, u qumltia de quatro .cont.os e quinhénto,.; 
mil ré is .1-1 :500$•000), proveniente cJe diffe·rença de vencimen:: 
tos que deixon de r.:ercebe.r no periudo de 30 de· março de 19Hi ... '· 
a :H .d'edezembro de '1919. abrindr.· para islo o.s necessarios 
creditos: revogadas as disposições em contrario. 

(Jm•nal do Corwme1•cio de 23 -. U - 920)-: 
· Do orçamento de, 1.920 (a.rt~. 290, § 16), p'ag' ... 154, ,.o:i., 
emendado, o erro que vinha desde 19-16, mandrundo a Prefei
il.ura. paga:r aos dons funccionarios. com: tit·ulos de pro{essore8, 
com' ·exercieio no curso nocturno' da .Escola Alvaro Baptist•:.t, 

'' U!'HCOS a quem a. Municipalidade pagava me~or quantia <io que 
· ' é estipulada na, tabella . dé vencim.;ntos das Escolas Profissio- . 

.:,naes. que marca cle.Yde 1 .9.f 6, .400$ para professor de EsctJitt 
. P1•o;issional. · · 

( 

~ 16 .. 
Escola Profissional Alvaro· Baptista: 

Pessoal .-. Accrescente-se: · dous professores 
. do curso noct,urno a 4:800a!OCO ..•••••••••• 9 :600${)1JÔ' 

. . 
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. b) liiaLerial - S!JpprimtH>•~: duus !Jl'ufe:s:sore:; 
• u.· e CUl':iU llu•·Ltll'llU. •'L "· üU' QII!OQU 

V l) • t~ o o 1 1 1 o I 1 I 1 I I 1 'i ::.!OU!IiiJOO 
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::;ula da:; ~e:s:sües, t•m,dezembroJ de I!Jl!J.-AlbeJ•icu de Ma
r:.~·~.s .. - Alberto Beuumunt. -- jaciutho l/ucha. 

Obs.et·vu~,;iiu - Esse::; duu:s pl'ures:;ot•e::; são eHet:.Livo::; 1.\ cun
~ldeJ·ado::; lm,:cioJ·Jw.rios m·J.micitllws em virtude <do acLu ·do 
PreJ'cRo Sr. A·maro Cavaleallli. expedido em eom;•cquencia •la 
uma lei muuici.pal. . · . 

· Os Pro{es~·o·t·cs das· E.~colus Jlroj'is~·iunacs, JJClu. llcyttla
. I'II&Jtl(l '.UNDA gM VJGOH. 'l)t:'IICC'In .100$ '/t/.C'II.SUI]S, 

· São c::stasas razõe::s que apreseul>o á illustre Uommi::;sãu da 
· · quai tãu ::;l.imente espero· ju::;tiua, '·isto Lratar;.se de um ·véto / 

... <nTadu c que não ·:·e.prc::sent.a a verdade dos factos, eomo Tiea pa-
tenlE·a.cto pelas provas expostas. ~, 

Ap.~·csento os· prryteslos de uon:üderacão e rcs.v.ciLo e so1,1 
de VY. EEx. criado obrigado. ·- Carlos Reis, prof·cssoi· •ió 
cur::.c not:Lurm• dtt: Escola Alvai·o Bapti::;La. 

Rio de J anciru. 28 de maio de 'i 92i. 

EM .lt.ESLIMO 

·-.Fui nomeado prófes::;or · de uma Escola Profiss.ional em 
1Y16. . 

·A · tabella de ·vencimentos; · marca pára os funccio:narios' 
daquella categoria ~íOO$ ·de ot;dénado. . 

•. A Prefeitura por .erro na J'oilla de pagamento, pagou· ao 
abaiXo assignado sJ 300$0QO. Este prote:;tou ·e requereu varias 
v•~zE.::: ao ,Prefeit:o, e, (JUando cant;ado de esperar uma solução 
reclama ,por · intermedio do .Tuiz dos Feitos da Fazenda. o Pr'~·· 
·feH•'!' manda então :;ummariamenrLc pagar os /1'(J:Q$OOO. 
. HeclamandQ ao Prefeito o tiUC deixou. de ser-lhe pag·o nos 
~e7:es anteriores elle n1éllnda que o peticionaria .recorra au 
•.,0n~::elho. . . . . 

. Assin~ fazendo, o Conselho ttltanhnem.entc d'á-llle raz;}o • 

. affirmando. o. ;Pl'OJeclo e mandando o Prefeito, pagar o gu'e 
deixou de ·recebe,!'. .· · · · .· · . · 

· O Prefeit.o, ao receber a resolução do Con'.:'elho Municipal 
em vez de sanccional-a como de . justiça, apresenta um v é to 
eom tres razões . não .. .justificadas. antes prejudicadas, de 
o.cc(irr.lo com o PI'OJJrio ·reyulameutu e não content.e uom isso 
dando como razão · prind.pal, o detweto ·1. 942. dizendo s·er elle 

·dfl.·l7r.kjttlhodé 1917 (e nesse uaso eu te.ria-8ó umanno rio· 
exercicio) quando na-verdade,: o decreto dtado é de·:3 de julho · 
de 1 918· (o nessa época. já eu conta-va dous anno~ e quatro ma- · 
zes~, ICI!ando a entendei· que lwuve augmcnto de vencime:nto~ 
çruando lal ·não é. 

Nr\0 . HA Elt'!''EITO RETRÕAC'l'IVO ! 

\ 
. i 

«0 ~:encimento de profes:sor de Ex ... Profi~swnal era o 
mesmo ele hoJe. ( ,W0$900) '>. . . · . . . 

A tabclla de venc11nentos annexos ao regulamento Rrva.
davia Corrêa (decreto 1.066, de i9 de abril de 1916) 43ra en1ão 
a ·.ruisrna de ltoje. · · · 

\ 
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:Yâo· houve, l)()'t:s, auamento rl~.· vencinicnto, c ·nc'ste· ~c::tso 
n.io, h a off<!ito .retroactivo. A Prc!cHura, é que deixou do sn.
·J.is:fuzet· a clr.1us. profcss"Ores os vencimentos .a que faziam jús 
ele ac:cürdo com a 1abella, e, emquanto cerca· de 100- . .professo
res da mesma categoria rccebitun ·100$, a estes eram pag·os St') 
:~Of!$000. .• .. · .· , 

. ]'citas as pe.Li•;.ões, rcclan1açõc~;,. e .não . sendo aLtendidos; o 
abaixo ass.i:;nado resolveu em janeiro de .1920, por intermedio 
do juiz dos Feitos da Fazenda, iudu:;ar do llrefei·tO· .porque n:io 
curnpria com o regulamento c qual o motivo po1·q·tte pagau:.. 
quantias ·in(e1·h·es ás esl"ipttladas ern tabella; · · · 

Incontineti, o Prefeito mandou. sana1· ·essa irregulwicladc 
o de t:nlão para c.:i foram pagos .MO$ a QUE ;ri.. 'FJNHA iDIREr~·o 
DESLIE iOHi, porém, ora nn.tural, que a Prefeitura· satisfizes.;;l"l 
o excesso que deixou de me pagar nos mezes an~eriore;;. 
quando o titulo era de professor,. c nessas co'ndições, recorri U·> 
f'Jnn.:>E)lb o Municipal e S. Ex .. o Sr. Prefeito véta, dando com•) 
p.rinci.p.al razão a retroactividade, · e dizendo que h.ouve au-
gment.o, QVANDo x.4.o É VERDADE. . 

A' illustre Commissão, composta de. vultos no laveis .iu
l'i;;~;onsultos e homens de saber, enlrego à meu titulo dê no
ntCação assignado em 1916, desjgnanJ.lo-me para pro[esso1• de 
desenho da Escola P1:o(issionol - junto igualmente a tabella 
de então (qu<J· é 11 mesma de hoje) em que. marca para estes 
:l'unccionarios /J:00$000. . · · ' 

,. A illustre Commissão resolver(,, de justiça, .se tinha di
rello aquelle venciment:o, ·e si é . Justo que a Prefeitura.. in
::J,cmnizc o abaixo assignado,. com i> que ·deh:ou de pagal"dhe, .·. 
tm1a vez que :foi sempre cumprido e de seus deve.rcs: e não tem· 
uma só falta em cinco annos que é professer desta escola. . 

RiQ. de Ja.neir0, 28 de m::do· de 1~.21. ·. -. Ccl:rlos Re'is. 
Dil~ectoria, Geral de. Instrucção .Publica -·O director gera! 

dc• Instrucção· Publica resolYc, ::mlorizado .pelo Sr. Prefeito,·, 
designar o Sr. Carlos Reis para o Jogar de professor de d'ese
nhc; do curso úocturno da Escola Profissional Alva.ro--Ba-

. riUsta. · 
Districto :Fe?eral, 30 de março de 1916. - A. Sodré: · · 
2 tle outubro· 1e 1020. -. Cm·los Reis. 

· · N. 14 - 2$200. Pagou dous mil e duzentos réis de sello. 
:Recebedoria do D'istricto FederaL 15 de ·abril de. 19·ÜL:-" 

O .fiel de the:soureiro (illegivel) . -· O escrivão do sello (iUe-
t:ive 1) . · . · ,' · 

..... Registre-sq. Em 1.7. de. abril clé ·1 916 .. ~ 0 secretario ge-· 
irai, 'Rocha Bastos. 

Registrado a fL. 121 do llvro competente .. · 
Directoria Geral de Instrucção Publica. Em ·17 ·ele· aJJ!'ll 

de i9i6. - Ranl Sampa'io· Cardoso.·. . . .·' .· .. . 
Registre-se. lJ::m 24. ,~ IV.- 916. - Claud·iono1· Vaue . 

. , '• - ' 

Registrado a fl~. 12 do livro competente. · 
. ,. : ( 

'Escola Profissional Alvaro ;Baptista, 24 de. al:Íril de 19{6. 
~ Annibal Amm·al, escripturario ::dmo~arife, 

. :· :.:Eu,tr~u. ··~m. ~xe~cicio .· n~s.ta d:üa. · · 
25- IV.,....., :H6. - Olaudiono.r Valle!. " . ( 
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SESS.i\0 EM 2t. DE. Ot)~l'UJ)RO. DE i 92.1 

Ao S1:. Noison. 
J~.m 8 - 5 - !HG. - (lllegivnl) • 
Hogistrn•cln. -- (lllcgivel). 

'l'ltECHOS DO nEGULAMENTO ÁS ESCOLAS PROJ:.'ISSIONAES 

. Decreto n. 1.06·6, do i 9 do abril de i 916, uo Dr. 11 iva- · 
I da via Cor:rêa: . I · 

A', pagina 7, 1~-se no arL. '13: 
Art. 1:2. Cada escola profissional te.I\{t ~Ls sec(lões que pu

der aon.1porlar, de accôrdo com a sua situação e accomoda
oões, . devendo as secções ser installadas de . modo comP.leto, 
isto 'é, com ·todas as officinás que lhe· disserem respeito. 

Realmente· cm qualquer escola será um curso transitorio 
o cr•ue não succedc á Escola Alvaro Baptista pois diz o 
:;trL. 1M: · · . · 

~Art. 13. A.'s escolas masculinas poderá ser , anne.:dado 
· um curso nocturno do aperfeiçoamento para operarios que 

trabalhem em officinas partic:Ilares. 
:Paragrapho unico. Neste !curso só scrã0 leccionadas as 

seguintes materias: . 
. ·a) portugucz e instnuccão civica; 

b) arithmetica e geOmetria indusLriaes; 
c) desenho profissional; ·. 

· . cl) . technologia e contabilidade prbprias á cada pro-
fissão .. · · ,../ 

• Ar!;; HG. Comprehendendo composição typograQbica, li
notypos, impressão, lithographia, photo-technica, · · autoty
;phia, autotypia, trichromia.. galvanoplastin, encaderna~,;ao, 

· patitação; douradura. 
· ·· .. Paragrapllo unico. Anne;."ro á 'Escola Alvaro Baptista. 

fúnccionará um curso nocturno ele aperfeicoamento pará 
operarias. . . 

Art. 117. ·Na Escola Visconde de Mauá funccioilarão 
quatro · secções: secção «madeira», secção «metal», secção 
agricola ou rural e secção de .fiação e tecelagem. . .· 

§ 1.0 o ensino tec'hnico nas seccões «madeira» e ·«metal» . 
não ·deverá sc1· nesta escola tão conwleto como o· ministrajo 
nas oul;ras; será orientado, de p.refcrencia, · par·a a::. ·prof is.:. 
sões ruraes. como. por 'exempl0. !'abric;.nte de earr.;:;as. car
rinhos de inão;' tamancos, · ii1s trumentos . agrícolas · simples, 
ferradores,. etc. ,· · _ · · · ·. . . ·. · . . 

·. · § · 2.0 ·Em quanto não fôr installada na. zona rural uma 
escola pJ;ofissional feminina, serão annexadas á Escola· de 
Mauá as seguintes secções,. destinadas ao sexo feminino:· se-:
cção de avicultura e apicuHura; secção de leite (fabricação 
de manteiga, queijos, etc.).. · · · · · 

, Tabella de vencimentos 

Director de insLiGuto ....................... . 
Para aluguel de ca.Sa, qüando não n1orar no es-

tabelecimento, ·mais .. : ......... ·1· · ··• · ... · 
· Directora do · institu~o. : .•.. ~ ............... · 

·~ 1 I 

:. ~ 

8:400$000 

3:600$000 
7:200$000 

·. 
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l'ara aluguel de i)U:sa, quando ti':iu Hturàl' nu cs-

labcleeimento, lllai::; .................... . 
\ 1il!c-dil'eetor uu vi·l!e-dil·edl/l:'a de in::;'Lilutu 

. (•::;l·aUl'ku<;ãu) ...... , .................. . 
Dket:luJ' de eseulu pl'ufi:;::;ioual uu de, upel'fei- . 

1,: oa1n en to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · · · · · · · · · 
Dircelura ue e::;eula j)l'OJis:;io!l.lal. ........... . 
P•rofe::;~ur do e urso ue adapltwãu ........... . 
Adjunlu L! o eu r::; o de udapLa~,;U·u ..... · ........ . 
P•J·oJe::;.:;ut·a üu eur:su de adaptação ..... · ....... . 
Adjunta do .eu1·~u de ada:p·Lavãu ....... : •..... 
Almoxaril'e de fn:sli·Lutu museuliuu.: .........• 

. Almuxarifc de inslltuto fcutininu ........... . 
li:::;e.l'ipturario-almoxari:l'e ...•................. 
Es:c l'ipi'i.tt•at•üt-·ah nu:xaál'c ...... : • .............. 
Gua.t•da-nivl·o::;. · .................... · ........... . 
l.r.spe0L0•1: elo ensi•no Lc·clmicu .. ~ ..........•.. 
·IP~.H1teiro ...... ~ •.......•.. · ..•................ 
Inspector-che.rc de ai um nos ........... ; .... . 
In::.-peetora-cheJe de alumnas ..••........ · ... . 

2 : .HJIJ$00U 

1 :tiU0$000 

7:800$01)() 
O:ü00$000 
·Í : 8UU:ii000 
j:ü00$000 
::l : U00$000 fJ 
:!,:400$000 
5 :4 oo:~ooo 
!t: :!,00:6000 
·l : ::!00$000 

.. :.J·:U00$000 
ô:000$000 

·8:700$000 
2 :40'0$000 
0 : o•OO$ooo , 
~ :000\$000 

Eis u 'tabelia de ·vencimentos. anne.~ada ao clil,o regula
mento, unico existente até hoje e iw qual (Jat'o,nte ao funcéiu
na·Diu· com o Ululo de profcs::;o.t'. o ordenado de -i00$000. · 

' ' ' . . . 
N.~o HOUVE AUGl\lEN'l'u, pois esta lafJ~lla 'Via ora deisdc /.9/6. 

Exmo. Sr. Dr. escrivão do 3" Officio do ,JUizo 'dÓs Feitos 
da Fazenda Municipal -- ca.rlos Héb, a JJem do::; :'ieus clireHos 
vem pedir ·que lhe seja •t.:erLificado ao pé desle, :se elo livro de 
registro ele acções desse ·cartorio,. ~:on.sLa ·o •:·e:gis~ro de um 
pro te;; to Jeito üclo supplicwnte eon~ra ·a Pref'eiLura~ 1\iunici•pal, 
em 1 de m:irc;o de l !J20. · · · · 

Nestes Lermo::; •pede del'e:t•jinenlu. · 
Rio de Janeü:g, · .t:i de janeiro de 1921. · -. Carl o:; !leis. 

. . 
José ele Oliveira :Machado, bacha•:·el em sciencias ,jurídicas 

e sociaes, escrivão :vitaUcio do cartorio do Segundo Officio do 
Juizo dos E'eHos da. Faxenda l\:Iunicipãl. - .. . · 

Cerli:fico, um relação ·ao .pedicló retro que, t·eveHdo em meu .. 
carLorio o livro de regisü·o de u.c1~ões, deHes eon:;ta a Jolhas 
·Lre~e ve.;·::;o ·o reg'L~Lro Jeito em primeiro de mat'Ço ele rui!- no'
vecentos e vinte, de um. prote:;Lo Jeito por Carlos Hei::; conLra 
a Prefeitum .l\iunicipal,. pt•otesto esse ·que. foi {['ios~ribuido .. ao. 
doutor primÇJiro procurador. O 'l'efcridó é verdade do. que>dou 
Jé .. Rio· de .Taneil'o, vinte c cioco de maio de mil novl;!lcentos u 
vinte e um. Eu, ;]org·e .Pit1heiro BrisoHr, escre~ente .iuramen
ta·do, ... o escre·vi. - E cu, .José de Olivdi·t'a . .Maoha'Clo, o ::;ubscrevo 
c assign o. - ./os é de Oli'Veira ilf ac./uulo . . · " 

Rio, .20 ue maio de l!J:H. - JoiJ!] ÓUveÚ·a i.llachado . 

. '. 
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DiJ•eclor.ia Gora! de InsLruer;üo Publica - N. 05fl· - D.is
f.l'idu Fcdcl'al, 2G ele outubro de :L!)20. 

Desig·no-vos p:u·a terdes exercido, provisoriamente, na 
J:<;s.cola Proi'i ssional Visconde de Mauá. - O directo'!' geral, 
E. Nasc'irnento Sü·va. 

Ao Sr. professor Carlos Reis, ·do curso nocturno da Es
cola Alvaro Baptista. 

HAZÕES DO « VÉTO » 

St•s. Senadores - O '}:lrofessor Carlos Reis foi designado 
liC!o dir.e.ctor geral em 30 âe março de 1915 para servir como 
professol' ele desenho do cur'so nocturno que funccionava tran
sHoriamente na Escola Profissionai Alvaro Baptista. perce
bendo por verba « Material » uma gratificação ménsal de 
;jQ0$000. 

Em 1!:118 con.:;eguiu fazer-se conLempla·r· na dispo::;ioão do 
.deereto n. '1. 9q2, de '17 de julho de 1.9'17, que o não deveria 
attingir, tornando-se, assim. offoctivo cm cargo de natureza 
kansitoria, cllo e o son collega de instrucção primaria Paulo 
v\lves de Carvalho. Conservaram, por-ém, o mesmo vencimento 
mensal de 300$000. · 

No areamento para o corrente anno foram us vencimentos 
llesses dous professores aug·mentaclos para 4 :800$, sem inter
.Jercncia elo Prefeito, como o exi,ge a 'lei organica . 

.A p:·e.se:nte resolucão vem dar-lhes ainda a retroaetividadc 
odaquello augmento ele" vencimentos a .contar de sua nomeação 
cm 1916. 

São assim beneficiados os dous ·professores fwando o~ 
~eus dous adjuntos na primitiva situação de cles·ig~wdos e per
cebendo a mesma gratificação anterwr por verba material. 

A resolução é, portanto, injusta e onerosa para os ·Lcofo:·es 
munilcipaes, pelo que lhe nego sancção, entreg·ando o caso ao 
exame do Senado, que a respciLo deliberarú. como lhe parecer 
mais conveniente. 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro ele :l920. -. Ga~·los 
Sampaio. 

llE~OLUÇXu V,U t:o.XSELHO l\!UNWIPAL A QUE· ::;.c; HJ.::·.FEHJ::~L .O « Vlh'9 » 
'N. 63, DE 1920, E O PARECER SUPRA 

O Conselho .Municipal ·resolve: 
Artigo unico. Fica o I:>t:-cfeiLo autorizado a mandar pagal' 

ao professor efi'ectivo da Eseola .l?rofis:>ionul Alvaro Baptista. 
Carlos Reis, a quantia de quatro contos e quinhentos mil rói~ 
(4 :500$000), proveniente de differença de vencimentos que 

deixou de receber no pcrioelo de 30 ele março ele '1916 a 3'1 de 
.dezembro do 1 9:l9, abdndo para isto os necossarios creditas; 
cr.evogadas as disposições em. 'contrario. 

Distri0Lo l<'ederal, i4 de dezembro ·de f9.2U. - José de 
~iz·U'rérn Fwrtado, .Presidente. - Pio Dutra da Rocha i o Se
lH'etario. - A1·thu·1• Al{'rcdo Corrêa de J.lleneze.Q 2° Seêretario. 
- A imprimir. 

S ... - Vo.J. VI. 24 
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N. ::H o - 1021 

1..'\ lei do 30 do ag-osLo do 1020 determina as aondicõos em 
que por moLivo elo rnolestia. as liconcas podem ser concedi
das.' impondo ao licenciado a ,perda da gratificacuo do exer
uicio, qualquer que seja o tempo d~t liccnca, e, se esta durar 
de seis mezes a um anno, .perderá amcla a quarLa parLe do or-
denado (arf .. G" ela lei. citada) . . 

A resoluC)ão elo Conselho Munieipal, conceclenli...;. ao tpro
fessor l\Iaiwei ela Silveira Bri Lf.o licença de um anno, com 
lodos os Yl.'lleimunf.lt:<, pat·n I t•tlf.amc•nlu d1~ sattdl). l~t.tnLravont 
evidenLemerHe o dispositivo citado, pelo que a Commissão de 
Constituição, cunsidoranclo-a contraria aos interesses do Dis
fricLo, c:c-vi elo art. 24 do decreto n. 5.160, de 8 de marco do 
1 00.1, ê de parecer que seja approvado o véto n. 67. de 1920, 

. do Prefeito. 

Sala das Commissõcs, 20 de outubro do 1921. - Bernar
dino Montei1·o. - Eloy de Souza. -Antonio JJiassa. -Lopes 
Gonçalves. 

nA7.ÔES DO «VÉTO:> 

Hr·s. Senaclot·es - O professor Manoel da Silveira Britto, 
beneficiado pela resolução agora vélada, obteve, em outubro 
uHímn, uma liceu~m ele seis mezes, com ordenado, na fórma da 
lei. 

Não quiz, porém, gozar essa licença e preferiu dirigir-se 
ao Conselho para obter uma licença por-um anno e com todos 
us vencimentos. , · 

A exposição do facto demonstra que o favor nno tem jus
tii'icaf.iva J)Orque nüb se com.prehende que um doente, em taes 
condições que necessite de um anno do licenca, possa desistir 
ele gozar a que já alcançúl'a, de seis mezes, para esperar a 
concessão que lhe dá a pres.ente resolucão . 

. Por esses motivos, nego sanccão á rei'erida resolução' a 
que o Senado dará o julg-amento ,que merecer~ 

Rio de Janeiro, 28 do dezembro de 1920. - Carlos. Sam
paio. 

HESOLUÇÃO DO C::O~SELI-10 MUNICIPAL A QUE SE nEFEREM O VÉT•) 
N. 67, DE 1920, E O PARECER SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 

. ~rt. 1.•. Fica o Prel'eiLo autorizado a conceder um anuo 
ac llconça, com todos os. vencimentos, ao professor das es
colas nocturnas .1\ianoel da Silveira Britto. ;::ln.ra tratar de 
sua sande. onde lhe convier. · 

Art; 2.• Revogam-se as disposições em cunL.mrio: 

.DisLricLo Federal, 24 de dezembro_ de 1920. - José drJ 
tiztL1'á?n Fm·tado, Presidente. - Pio Dut1·a da Rocha 1 • So-
0reLarJO, - t1J•l1mr <ll/'1'ctlo Co1nJa da McncZe8, 2" Sec~·eLario. 
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'l'ÜO ]H'OilU}ICtados toem Sido llOSICS ultirnos lcrnpOs os 
p J·og·,·c:-:sos elo :l'C'm i n is mo que pcr•miLtem esperar, como assi
g-uala Avilu, lJO seu cxccllenLe livt·o l'ouJ' la fem,uw, um Lrí
lllllplw :tssús prr·ximo das idúas poliLicas o sociaos do fllli! 
Platão foi r>rccursor c que lhe valeram vP.hcmcntos üwropu
c:ücs, entre as quacs a ác sam·ilcgo c louco. 

O ;mnoc J)hilü!:i(JPt!() sustentou com audacios:l. 1'irnwzu c 
rJn;;;eJJJbUJ'aco que os rJircilos da mulhol' são idcntü~os. aos rio 
homem. i' 

De faclL• os c;uc acompanham o· evolucionar constanf.c ela 
humanidade não podem deixar de• reconhecer, ainda mesmo 
lnsLimnndo c com o animo revoltndo. consoanle as tendencias 
do seu espirita. que, dia a di:i, cm todos os paizes elo velho 
c do novo comincn te, n. mullrm· v ao, pelo seu esforço c Lena
cidade, aloug-ando a esplrom_ dos seus d!t•cilos c assim tornan
do-se COJII])Ctidora rlo Jtomém llil CXCl'Ci~iO do (fliaSi todas US 
profissões. sem exclusão da m.ilitança, :i qual prosta valioSO!:i 
o:er:viQos, l11CE:mo no c:unpo de batalha. como enfermeira. 
phurrnceuliJa c modica. .... · 

«Passo a passo, osct·ovc a conhecida cscriptora Jus.iLana 
Virg-ilia dr> Castro AlmciC!a, sem um dcsfallecimcnto, lutando 
contra obstaculo:; terríveis c renascentes, o feminismo avan
r;:a, o terreno conquistado alonga-se, as vicLorias nccumu
lnm-se. ') 

E' que amulher. pc.la instrucção e peta educação, foi con
vencendo-se de que não assistiam motivos para con!.inuar 
elernamcnfJj na dependencia · absoluta do bom em, a quem, 
corno diz Napoleão nas suas memorias, doi dada para pro
duzir filhos», pertencendo-lhe «como -a arvore pertence ao 
,Jardineiro» ... l\Ias que, sem nenhum prejuízo para a elevada 
missão que· a natureza lhe reservou c sem nada soffrcr tH~ 
posição de superioridade que conquistou na sociedade, podia 
nãc> só viver por si mesma, com o produ eLo. do seu trabalho. 
obtido no mister a que mais apta se· julgasse, corno Lambem 
contribuir. com a sua inlelligencia c activiclade, para o en
grandecimento do meio cm que se cnconLr?- e até da huma·-
nidade. - .f'. 

O facto é que vemos actualmente. en-i todaR as na1;ões, a 
mulher consagrar-se, com aproveil,amcnlo, lú,s industrias, ao 
commercio. inclusive o bancario, :.ís bcllas-arLcs, ú ;:r<?hite
cLnm :r n-icclicina. :ú ;.~;dvogacia ao magisteri o, t't ·aclnmustra
I;Üo. 'Até no parl<Ímento .iú. ella t,~vê ingi·csso com cxito. Nfiq 
ha nmiLn, uma representant.c de• chamado sexo fraco f?~ 
0lcüa para a C~mara ~os Communs _ela Inglaterx·u, onde .. lt·t·. 
sua pu.lavr·a se J e;.: ouvJr, com aLI.cnçao c ag_rado, no clcb,tLl! 
ela momentosa 'questão da repressão do, alcoolismo. 

E o ·mais importante é que vao d~scrr~pcn~1anãq suas 
funcrões corn assiduidadé, escrupulo e compeLenc!a,. nuo re
ceando a concurrcncia do homem, assustando-o e lrntando-o, 
visto como ·este deseja conservar cLernamenLe a sua hegcn~o
nia sobre ella ainda que dominado pela idéa de proporcw~ 
na~- lhe uma Óxistcn cia mais amena c confortadora. Quer ao 
mesmo t!;)mpo ser senhor c escravo. 

!' 
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Ettl dil'!'t'l'<'ltLt!~ pt·uJ'is:,;i)I'S a Ul!·\:iitt da lttulltet· 1) in•list:ttl.i
vclmenLo mais proveiLusa: en1 todas aquelas, por exemplo, 
que exigem mai~ meLiculosicladt), mais paciencia, mais deli
cadeza e gl)sLo. 

Assim é que para ministrar o nnsino na primeira infan
cia está verificado que a mulher o :faz com mais habilidade e 
proveito que o homem, o que, aliús, é muito naturaL 

Conhece melhor a psycbolog·ia infantil e, portanto, sab'! 
quando e como deve cont;emporisar com as pequenas faltas 
da creanoa c escolher o momento mais adequado para lapi
dar-lhe a intellig·encia, maxime sn é ou se .iá foi mãe. 

A observação c a . ~xperiencia, que são clolJ.s grandes l'a
ctor·es elo progresso. Ja .mostravam. exuberantemente que ::t 
dtffusão do ensino lucra bastante com. as escolas primarias 
mixtas e mesmo as do sexo masculino regidas por professora. 

Tsso não quer dizer que s.ô no magiste1'io infantil dcvt) 
l"C:I' a mulher aproveitada. Tambem no .curso normal, nn se
cumlario c aLr~ no sup,erior ella tem provado Mm. A cadeira 
de matltematica fni~ oecnpacla por Sonia de KO\vvaleweshn 
r.rn uma umversiclade· de Stokhol.mo. Na Universidade ele Bos
tnn a cadeira de pediatria está confiada a Merey Jacl;:son. Na 
Franoa a. mulher tem ingTesso no Conselho Superior de ln.- · 
!<l.rucç,fw Pnblica. composto~apcnas ele cinco membro;::. Na 
Suis>:a. onde a instrucção constituet.:~a primordial preocéupa-
ç ão de toda a nação, a ro.ulhc1; tem uma inl.erferencia mui l.o 
saliente nos clifferent.es ramos do en§ino e,- por· consequencia, 
na :ror1naoão do caracter daquelle · -pgvo que pelo seu. pro
gees::;o :';C impõe á admiração e· ao respeito do mundo. 

A invasã.n da mulh,er· nos serviços ele correios e lelegra
sraphos a;ccentuâ-se por, toda a parte com exito. 

Foi; talvez .. por esta porLa que ella conseg·uiu enl.t·ar na 
administração publica, onde tem cviclen0Üvdo que muita razão 
assiste a rrurgeon quando sustenta que «a. mnlhe1· pódc su1· le- · 
galmentc htdo quanto: póde ·· se1' nntu.1·almente'11. 

N.os Estados Uni elos ;j ú e.xcrcem diversos ca1·gos, t~ntre os 
cruaes os de inspectoras escolares, administradoras ·de pri
sões:, bi·bliobhecarias. archivisLas. etc. · · 

·Não ha.,ministei-io em que ó numero ele funccionaria,s de 
diJ'J'el'enLes categorias não seja .a,preciavel. · · 

'0 n1esn}o oliscrva-se na Gl--ã-Bre-Lal}h.a. na l{ussia. ná. 
Suecia, na França, na Italia, ·na Belgi•ca, mi. Allemanha: 

}!"]'""que por toda a pa.rte' cst:i sendo 1:econhecida a fór
mula de Stuar.t :!\lill de que entre os sexos ha «errualdàde corn-
plcta de. aptidões, {'unc(:ões- e di·reUos». · · 

O Brasil nãó tem ncado atraz na .momentosa C' delkada 
questão .elo .feminismo,· ainda que lutl!fldo com· dif:t'iculdacles 
para romper antigos 'pl'econceitos enraazados ·nos nossos .cos-
tumes. ·: _ 

·Se ele longa daLu, o mugisLerio pri:u1a1:io é accessivel. ú 
.mulher, só ha poucos annos foi qae ella c-omeçou a. nsp.irar c 
a obter colloeaçõfls outras· no f'unceionalisrno publico e a ter 
entrada' uas casas commerciaes como guà.í:cla-livros, caixeiras, 
l.uu·bygJ•apba::: c dacLylog1·aphas, J'irtnundo ~assim. o suu direito 
á eg~ualda(lr! 1m vida r.:odal, tão .. Jwilhantemô'nte clefenclicln por 
Emile Fa,gucL. . . . . . · . 

O certo ü que não é diminuto o num.ero ele rnullwres que 
no nosso paiz empregam a, sua w0tividade cm varios n:iisLer·es, 
aufeándo · 0 suffi.cient~ v.ar.a ·. satisfazer.· as suas necesstidade::; .; 
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~i, porém, !é exacto que na indusLria c no commercio no 
Bt•as1l, uomo em toda, a pa.1•te. o trabalho da mulher. devido a 
causas, cuja analyse aqui seria fastidiosa e quiçú inOpi~ortuna 
c cujo abrandamento c remoção · não são face is. é penoso, o 
mesmo não suc·cedc com o ·serviço publico. 

Ali dominam os factores de ordem economdca: imJ1CJ't'lln 
as 1 eis da Economia ·Politica. · 

Aqui os factos se passam de modo diverso 
O Estado não se utilisa elo trabalho ela mulher por ser 

mais J~arato .: ·porém. porque não é justo impedir que uma 
metade do genero humano ganhe. com o seu esforço ·110nesto. 
os meios ele subsistencin c contribua 11aril as gTande~ ·vi eLo-
rias da civilização . · . 

Nestas condições, si o '-:poder Publico entende que a mu
lher póde concorr·er ·com o homem no exercicio de cargos 
adh1inistrativos, não se comprehende, não se compatibiliza 
com os preceitos da justiça, que· se lhe dê u.ma retribuição 
inferior á do homem, que desempenha funcções' da mesma. ca-
tegoria e da mesma natur-eza. · 

Funcção equivalente deve ser remunerada .egualmente, 
sem se ,attender ii dii'ferença de sexo. · 

De accôrdo co~ o exposto, não podemos concordar com o 
, vâlo do Prefeito á resoluçã.o do Conselho Municipal que equi
parou. para, Lodos os. et'i'ciLo~. as cscripLtn·arias-almoxarifrs 
das. :Escolas Pro:fissionaes Bento RilJeiJ·o e Rivaclavia Corrêa 
aos' :l'unccionarios. ele e.gunl eategnria das eseolas profissionaes 
elo sexo masculino. . . ' 

Aliás, o illustre. cllefe do executivo local parece que, pelo 
menos eim these, está de conformidade com a nossa dou
trina. '1 

Assim é que na :fundamentação qo seu acto o que S. Ex . 
. não reputou justo não foi o facto da equiparação em si, mas 
a circumstancia desta equiparaçãO não a;branger todas as 
escolas profissionaes femininas·. , 

·Sendo assim, o vétn não é remedi o a applicar-se. O que 
compete ao governo· municipal é fazer desaparecer a desegua,l
dade de venc.imentos nos institutos de ensino .... do Districto. 

Assim, pois, pensamos que eleve ser rejeitado pelo Senado 
o véto. . · . '1': 

Sala das ·Commissões, 20 de outdbro de :l92i. - Bcrna1·-· 
dino Montei1·o. -:-- Antonio Moniz,· relator. - ·Eloy de Souza. 
- Lopes Gonço.Z·ves. 

. ' 
HAZÕES ·DO «VÉTO» 

Srs. SelÍàdores - A lei estabeleceu uma certa dif
ferença de vencimentos eritre· o funccionalismo das escolas 
profissionaes para o se:s:o masculino ·e o das escolas para o 
sexo. feminino. A presente x:_esolução equil)ara ess~s. venci
mentos, mas apenas ~m relaçao a duas escol!ls pr!Jf?ss1qnaes . 

. . Pretendendo, . ass1m, reparar uma poss1ve1 lD.JUStlC~. o 
actual. ·pro.i ecto de· lei levaria a outra maior, qual ser1a a 
decorrente· da differença de vencimentos· do funccionalismo 
das escolas profissionaes femininas. Na verdade, umas es
colas .femininas teriam o seu pessoal pago-'Por uma tabella 
muito mais elevada • que outras escolas · tam'bem femininas, 
nas mesmas condições. 

. . 
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Nego, pois, sancção a esta resolução, quo o Senad~ 
nprcciarú como lhe parecer mais acertado. 

Rio ele Janeiro, H de janeiro de ~921. - Ca1·los Sam
paio. 

RESOLUÇXO DO r.:o'NSELHO :\HTN1C1PAL A QUE SE REJ~EREM O. «VÉTO~ 
N, '1.4. DE 19.21,.. E O PARECER SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: · 
Art., 1. •; As escripturarias-almoxarifes das escolas 

profissionaes Bento Ribeiro e H.ivadavia Corrêa ficam equi
paradas, para todos os cffeitos, aos funccionarios de igual 
categoria das demais escolas profissionaes. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
f •. ' 

Districto Federal, 7 de janeiro de 192•1. Josr de 
Azurém Furtado, presidente. - Pio Dutra da Rocha, 1° se
cretario. - Arthur Alfredo Co1-rêa de Menezes, 2° secre~a-
rio. - A imprimir~ :· 

N. 342- 1921 .. 
A Commissão de Constituição já tem voto conhecido. so

bre o assumpto de aue, trata o presente ?Jéto em mais. de um 
.Parecer emittido sobre casos analo'gos, considerando íque 
nenhuma razão assiste para que deixe· de •ser computaldo, 
pam tôdns os effeitns. o tempo de servicn realmente .prestaxio· 
á Prefeitura, qualquer que seja a situacão, em que se ache· o 
funccionario, isto é. quer seja effectivo ou interino. 

De maneira que, no caso vertente, a questão se cifra 
unicamente cm saber si; de facto. a postulante exerceu o 
cargn de estagiaria no período a)! e gado. 

Desde que nenhuma duvida existe a tal respeito, é. a 
Ccmmi:.;são de parecer que se;ja rejeitado o véto do Prefeito á 
resolução do· Cónselho Municipal, que manda contar, para' to.,. 
dos os effeHos, á adjunta de 2« classe D. 'Maria Adelina 
Zumst.eg. ex-So;~ow, o tempo de serviço prestado ao magis
terio como estagiaria, no período de 20 de julho de 1904 a 
20 de outubro' de 1911. data em que foi nomeada effectiva 
para o cargo que actualmente exerce. · · 

• I . 

Senado, Rala das Commissões. 20 de outubro de 1921. ·-· 
Be1·nardino. Monteiro; - Antonio Moniz,. relator. Eloy 
!{e Souza .. ,-- L011es Gonçalves. 

RAZÕES DO « VÉTO » 

Srs. Senadores - 'Vétada' por mim a primeira ·r-esolucão 
mandando cnntnr TJ::tra to.dos OR effeHos o f.nrnpo elo serviço rlns 
adjuntos estagiarias. não m, é licito nratigaT' a incoherencin 
de· sancci'onnr. a resolução· de agora.' De fncto nnrla .iusLificn 
esse favnr; porqu·o as nomeações para ·adJuntos estagiarias .i:'i 
importa,vam na não cdnLagcm do tempo c !J,pcnns tinham o cf-
feito ele preparar o accesso :i classe imm~ldiuta. · 

. . '' - ' . 

\ 

.. 
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Contar agora esse tempo a um ou <mtt•o adjunto seria 
m·c.nr uma RiLttn\:fin rf,n in,jusl.i,:n, tlL'Sf'gualclade cnLr.·e estes o o 
maror.· nrrrrw.t·o delleR qrre Hfiu nhl.ivoram o rn'osmo favor do 
Consellrn. EnLr.·ego, por· isso, o l':tsu tttJ 81'tl!tdo que o clociclirá 
com o costumeiro criterio. .. 

Rio da Janeiro, 12 do Janeiro de 1921. - Carlos Sampaio. 

fiESOLLTÇ,\0 DO CONSELHO MUN!Gli'.\1~ A QUI;; S" HEl"EHEl\I O VÉTO 
N. -li DE lfli2! I~ O P.\lmCJo;rt SUPIU 

O Conselho Municipal resoln·: 
Ar'i.. J ."Fica o Pt'oJ'cil.o auLur·izudo a mandar contar, para 

lodos ns nl"fcitns. :'t nrl,juntu rk 2" classe D. Maria Adclia Zúm:!!
tog·. c:r-Sol'mc•, o Lcrnpo rln serviço pro::;l.ado ao magistcrio 
como cslag·iaria nn parindo ele :w dt' ,inlho rio ·l 90:í até 20 ele 
outubro de 1911, data í!m que foi noméada a~ljunta effect.iva 
de 2" classe .. 

Art. 2. •. Revogam-se as clisposir;ões cm contrario. 
DisLdcLo Federal. 7 ele janeiro de 192'1. - losé ele Azw·em 

Pttl'l'átlo, Prc.siclcnLe. ·_ Pio Dutra da Ror:ha, 1 o Secretãrio. -
A1·lhu·J• Al(J'edo C:ol'l'r:n dr: Mr:ne:.r•s,' 2" St~r.relal'iO.-A imprimir·. 

P.\Hi~CJm 

N. 3-í3 - '1921 

A expressão equiparar, a que recorreu o Conselho .Munici
pal para ,justificar o augmento de vencim:mtos dos quatro ca
b.inei_ros. dos "Cievadores da Prefeitura, é impropria e prejudi
cml a lc1 da rlr.spr.za. 

Esta lei provê de vencimentos differen~es os cargos -..'iffe-
rentes. · . 

Nfio pócle por isso mesmo, sem razão maio~'. sem razão t:lX
cepcionnl, ser cot·rigida por leis extravagantes, que lhe dimi
nuem a autoridacle c prejudicam os inter2sscs do mrmicipin. 
af"Cridos com maior ponderação na lei. je ~neios. 

Além disso. a Resolncã.o do Conselho ·5 c'intraria ús leis 
organicn:s rlo Disl.ricf:o. por isso que contravem o disposto no 
nr·L . .28, ~::.".riu rli!r.\l'L'L011. i'í.:I.UO rlt~ 8 rlc-llr::tt'·\)0 de JD0-1, QIIP 
claramente f'az depender o augmento ou diminuição ele v-cnc i-
mantos ela proposta por parte. elo Executi':.;o ._ . 

Procede, pois, no entender ela Comm1ssao o véto do Pre
feito, e por isso opina p'c:lla sua. approvação. 

Sala elas Cnrnmissõrl'l. 20 rir nuLuQn•o do :1!121. .-RcrnaJ•df
no Monll!i1·o. - ,Eioy de So'll:,rr. -- LozJcs Gonr;alves. - Anto
nio Moniz. 

rtt\ZÜES DO ~VÊTOl> 

· Ao Senado Federal: 
• • SrR. Sennrlllr·cs - Nfío rosso cln.t• o meu assentimento :.\. 

· pr!!scnf.e J'osoln(~fin. f'quipnrancln ns Yrneim~ntns rios qunf.r11 
cubineit·o~ dos Plevnclot•es da Pr.•el'eil.ur·n nos couLinuus da 
mesma repartição. Tenho impugnado . sempre, de accõrdo com 
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•>S principias aos quaes subordinei a minha orientação admi
n~strativa, todas as equiparações de. vencimentos. Não me s~
ria licito, pois, abrir a:;ora uma excepção, tanto mais injusti-· 
ficavel, quando a verdade é que os cabineiros dos elevadores 
da Prefeitura do facto já ganham mais do que os continues. 

Além disso, em mensagem ao Conselho Municipal jú. soli
citei as medidas que reputo necessarias para que . se possa 
elevar, equitativamente, os vencimentos do funcciona!ismo 
municipal. O mais razoavel, pois, é que se aguarde a decisãC> 
do Conselho sobro esse assumpto, não eoncedendo favores cu,i;:t 
inopoporl.uniclade o cuja incovetürmcia são t'lagTanLes. 

Por esses motivos. nego sancção á presente ro&oluçl!o. O 
Senado, na sua alta ·sabedoria. resolver(t como julgar mais 
acertado. · 

Rio de .Janeiro, 18 de janeiro de 1921. - CMlos Sampaio. 

RESOLUÇÃO DO CONSELI-IO MUNICIPAL A QUE SE REF:E:REM O «Vtl'O~ 
'N, 3q. DF: 1.92:1. E O PARECER SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. '1.° Fica o .Prefeito autorizaclo a equiparar os 'V'enci

mentos dos quatro cabineiros dos elevadores da Prefeitura aos 
eontinuos das directorias municipaes e a abrir os necessario~ 
(·reditos para o fim do presente exercício. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Districto Federal, 14 de janeiro de 1921. ..:_ José ele Azu
?'em Furtado, Presidente. - Pio Dtttra da Rocha, 1 o Secreta
rio. - Arthu1· Al{?·edJO Co1·rêa de Menezes, 2° Secretario. 

N •. 344 ~ 1921 

Tudo quanto se possa dizer neste segundo parecer nadâ 
mais será que repetir ou confirmar os fundamentos do. pri- · 
meiro trabalho, Já discutido, e:r; abundantia. em sessões do 
Senado. ·· 

:Si alguma cousa adveio, para melhor esclarecimento. do 
assumpto, o que se não póde contestar, subsidio tl'ouxe p1ara, 
com mais vigor, condemnar a resolução vetada. , 

Com effeito, em plenario, o eminente Senador Sr. Paulo 
de Frontin, contrariando a palavra official do Prefeito, af
:firmou que o augmento de desp,eza com· a .gratificação ,espe
cial, pcor um anno, aos funccionarios não chegaria a 8. 000 
contos. Entretanto, para evidenciar o equivoco, será com 
este publicada a demonstraçã.o aut.hentica.. da Directoria de 
Fazenda da .Prefeitura que positiva · o accrescimo de réis 
4 l. ·120: 29.1.~1·14 ! Está, pois, o honradó ·Sr. Prefeito . com a 
verdade, quando affirma que a resolução vetada trm·á .urn au
am.enlo rle despeza de onze' rnU e tantos · contoS: · annuaes. 

E c.omo fazer face a essa libarabilida.de,. dadas 'as condi-·. 
ções em que se acham os cofres nmnicipaes- e não tendo a 
Legislatura rroviclenci ado sobre a n ecessari a adjudicação de 
1•eceita? · 
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Recorrenclo ao empreslimo, quando as rendas ordinar·in>;, 
provistas no oroamcnto..- nãó correspondem ús clcspezus jú diJ
cretaclas. havendo. como tem havido. de{'icit c nãn saLisl'a
zendo, como não tem satisl'eiLo, a aclrninisLracão elo Dislrictn 
seus compromissos em dia, quanto (t nmol'f.izaçfio ,, jn r·n:"; do 
dividas inLcrna c cxt.ema ? ! 

Recorrendo tL emissão de notas 1n·omissm•ias, como ante
cipação ele 1'eceita, aliás, jú onerada com os encargos fixados 
no areamento, para levaritnr lllt nror·at·io. pagando in l.er•éssrs 
ele 8, 9 ou 10 o/o ao anno ?! . 

Abrindo conta-corrente. com determinadas g·aranuns. 1'111 
banCilS OU casas bancarias. a ,ÍUl'OS cxeessivos ? !- · 

Decretando a fabricação de 21apel pintado, com o nome 
de apolices, para collocal-as a typo desarrazoavel, obrigan-

. do-se a juros e resgate ? ! · 
Isso poderia se dar; mas a prudencia, o. indispensavei es

crupnlo pelos dinheiros· publicas e pela honra e probidade 
de uma criteriosa e sã administração repellem semelhantes 
expedientes, proprios ele ignorante. ·incompetente, perdula-
1'io ou louco. que não sabe fazer conta,. som mar e distribuir ! 

Ora, o Conselho Municipal. reconhecendo est.as verdades. 
o perigo e pressão destas medidas. não auLOl'iznu o Prefeitr 
a realizar nenhuma dessas operações. como deveria fazer, si 
n:s .co~nsideras;:;e convenientes, flx-v'i do m·t. J:2. ~ 7" da IJonso-
IIclaçao n. 5. 1 GO. . 

Ao mesmo tempo, não crenu l'onte alguma i.lo !'eceiLn. 
imposto ou sob!'e-taxa. •para enfrentar tão avultarlo dispell
dio, com o crue procerleu muito bem. com muilo acerto; pr;.r .. 
que o contribuinte desta muiLo her·oica. Sebastianopolis não 
póde mais supporl'.ar augmento de contribuiç5.o ou· novas tri-
butações. . 

Conforme a lei organica do Dist.rict.ÍJ, as taxas parrt os 
servicos municipaes são creadas annualmente · (~ '5° elo citado 
art. 12, combinado com o 28 da Consolidação. invocada). 

. Nestas condições,· si o Conselho julgou convenienf.e au-
gmentar os vencimentos elos fLmccionarios da Prefeilura com 
a tal yratificar,.·ão especial. deveria, anLes disso, crear urna 
receita compatível - ou na mesma lei que eslipulou aqnella 
medida, ou pnr occasião de votar o orr,.arnento. prescrevendo, 

. então, rtesta phase ou estipulando, synergicamenLe, o alludido 
accrescimo da despeza. E' que o bom senso. a.s boas no1·mas 
de bem. administrar aconselham crue se não dispenda ou gaste 
si não depois de conhecer os recursos clis·ponivcis ou. as pos
sibilidades de renda ou rendimento, devendo, me>;mo, COT'
tar-se ou supprimir clespezas quando o quadro elo have1· não 
chega- para cobril-a. 

· A resolução, pois, é inexecp]ivel por falta ele meios. 
A . m·oposta ou suggesl.ão r lo .P.ref.ei l.n ft}rn, como esL:i 

demonstrado, condiciona~, ist.o r\ lembrou elle um. augmento 
razoavel no · trat.aménto pecuniario elos :funccionarios, me
diante uma sobre-taxa nos impostos c outros .recursos. r.rttc 
lhe. désse a: Legislatura. 

E, assim, não procedeu esta: nugrncntou Ycncimcntos, 
mas não lhe offereceu. ao Pt·efcito, .nem lhe abriu n. port.a 
para rec.eita equivalenf.c. H a, pois, nn. resolução cvir.lrn I o aL
t.cnLado ao * 3" do ::irt .. 28 da Consol iclação n. 5. HiO, 
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E, por isso, :t Oommissüo muntom o primeir•o parecer c 
aconselha n npprovucão do vélo. 

Sala das Commissües. 20 de outubro de 1921. ·- Bernm·
clino lllonte'i1·!'· - Lopes Gonçalves, Relator. - Eloy de Souza, 
pela conclusão. - Anton·io llioniz, pela conclusão. · 

Qnáaro demonstrativo do acc1•escimo dos vencimentos dos 
emp1·egados municipaes, no período de doze mezes, c~n- . 
(m·n~c a 1'csol~tçcio votada pelo Conselho Municipal. 

Secretaria do Gabine-
. Lo do P~efeHo .. 

Idem, idem. . . . . . 
Idem, idem.' ..... 

Agencias da Prefei-
tura.. . . 

Idem, idem .. · . . . . 
. Idem, .idem. . . . . . 

Deposito Central. . . 
Idem, idem.. . . · 
Idem, idem.. . . 

Directoria Geral de 
Fazenda .. 

Idem, idem.. . . 
Idem, idem. . . . 

Directoria Geral do 
Patrimonio. . 

Idem, jdcm, idem. 
Idem, idem. idem. 

Thnatro Municipnl. . 
Idem, idem. . . . . . 

DirecLoria de Esl.n-
" . tisLicn. . . . . . . 

Idem. idem. . . . . . 
Idem; iclr.m. . . . . . 

BiblioLheca Municipal 
Idem, idem.. . . . . 
Idem, idem .. · . . . . 

Directoria de Instru- · 
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Idem, idem. . . . . . 30% 
Idem, idem.. . . . . 40% 
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InsU·nrefío Pt·imnt·in. 
Jdem, idem .. , .. 
Idem, idem.. . . 

Escola Normal.. . . 
Idem, idem. . . . . . 
Idem, idem... . . . . 
Es~ola de Aperfeiçoa-

mento. . . . . . . 
Idem, idem.. . . . . 
Idem. idem. . . . . . 

J~scola Profissional 
AlYaro Bapt.isLa. 

Idem, idem, idem ... 
·-Idem, idem, idem. . . 

E·scola Profissional 
Souz;l. Aguiat· .. 

fficlern, idem. idem .. 
Idem, idem, idem. . . 

Escola Profissional 
Visconde de Maut'i 

Idem, idem, idem. . 
Idem, idem. idem .. 

Esc"ôia Profissional 
Ben I: o Ribeiro. . 

Idem, iclém, idem. . . 
Idem, idem, idem. . . 

Escola Profissionà l 
Rivadavia CorrOa 

Idem, idem, idem. . . . 
Iàem, idem, idem .. 

Instituto Profissional 
.Joii.o Alfredo. . . 

Idem .. idrm . .idem ... 
Idem, idem, idem. . 

Insti Lu lo Profissional 
Orsina da l?onseca 

Idem, id cm, idem. . 
Idem, idem, idem. . . 

Escola . Profissional 
' Paulo de Frontin 

Idem, idem, idem. . 
Idem. idcin, idem. . 

InsLi tu to Ferreira -vi-
anna ... ; ..... . 

Tdnm, idem. iriP.m .. . 
. .Idem·, idem, idr!tn. . 
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40o/o 

20% 
30% 
40o/o 

20% 
30% 
IÍ o '1o 

20% 
30% 
40% 

20% 
30% 
40% 

20% 
:::0% 
1,.0% 

'tl-1 ;.\H0$000 
GHJ :fiG0$000 

1.998:004$000 

46:200$000 
10:080$000 

176:632$000 

5:520$000 
21:84.0$000 
2:976$000 

-1:560$000 
:! I :760$000 

·22:060$000 

2:880$'Ü00 
·.17 : ~80·$000 
17 :.936$000 

1:560$000 
H :160$000 
3·1 :152$000 

-1:320$000 
9:360$000 

15:568$000 

2:760$000 
:11:1.60$000 
31. :792$000 

-------
2:280$000 

tH. : ifi0$000 
·::JS: 122$000 

·1 : "-" 0$000 
:l-1 :RS0$000 
32:160$000 

2:760$000 
1.6:920$000 
33:264$000 

3:600$000 
8:000$00() 

15:480$000 

3. 023: !l8't lf;C)()Ô 

229:912$000 

30 :3:jG$000 

39:'280$000 

38:0%ll\OOO 

!,1):87:!$000 ,, 
' 

.20 :2ft 8$000 

lr!"í :712$ilfl0 

S!t : !:;ti2.$000 

22 : r)80$000 
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Ji:scola PrOfissional 
Visconde Cayrú. 

Dcpal'LameJlto Muni
cipal ele Assis
tencia. . . . . . . 

Idem, idem, idem. . 
Idem, idem, idem. . 
Hospital VeLerinario 
· Municipal. . . . 
Idem, idem, idem. 
Idem, idem, idem. 

Entreposto de São 
Diogo. . . . . . . 

Idem, idem. . . . . . . 
Idem, idem. . . . . . 

Matadouro de Santa 
Cruz.. . . 

Idem. idem .. 
Idem; idem ... 

Snperintendencia da 
Limpeza Publica 

Idem. idem. idem. . 
Idem. :idem: idem. . 

Directorf~ de Obras 
Idem. idem.. . . . . 
Idem·, idem. . . . . . 

20% 
30% 
40% 

20% 
80% 

'!tO% 

20% 
30% 
40%. 

20% 
30% 
40% 

20% 
:30% 
40% 

20% 
30% 
40% 

Jnspectori a de .iVIattas 20% 
Idem. idem. . 30% 
Iden1, idem. . 40% 

-Contencioso .. 
Idem .. · . . . . 
Icl em . . . . . . 

Superintendencia 
Lavoura. 

Idem, idem .. 
Idem, idem .. 

da 

Almoxarifado Geral 
da Prefeitura.' . 

Idem, · idem, idem . . 
Idem, idem, idem. . 

Pessoal addiclo e em 
disponibilidade. 

Idem. idem. idem. 
Idem; idem, idem. . 

20% 
30% 
!tO% 

. 20% 
30% 
40% 

20% 
30% .· 
40% 

20o/o 
30% 
40%. 

125:400$000 
67:080.$000 
36:912$000 

2:000$000 
8:640$000 
7:056ljl000 

1:600$000 
1:800$000 
7:824$000 

22:280$000 
. 19:800$000. 
299:4138$800 

8:880$000 
95:580$000 

:1..580:0~8$000 

164,:800$000 .. 
87:720$000 

2.637:312$000 

12:480$000 
33:797$940 

672:399$174 

2:L :1.20$000 
6:660$000 

1.5 :408$000 

1:680$000 
6:840$000 

16:080$000 

12:720$000 
9:360$000 

. 31 :927$200 
- \ ~ ' 

4:896$000 

229:392$000 

17:696$000 

11 :224$000 .~~ 

34.:1 :518$800 

:1.. ()8/j : ri08$000 

2.889:832~000 

718:677$114 

43:188$000 

24:600$000 

;)i~ :,007$200 . 

51:520$000. 
39:360$000 
50:784$000 141. :664$000 

11.120 :293$114 . •· .. 
· .illm 17 de agosto de 1921. - Lu i;; Pinto da Silva, 3" es

cripturario. Visto. 17 ele agosto de 1921. ,-- G. Vital de Oli
?)eim. 
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Srs. Senadores - Em 28 ele dezernbro ele 1 9•20. di ri n·i..:mo 
em. men~agem · ao. Conselho Municipal solicitando exumi~Hlsse 
a sltuuçuo prec~rta ~m que se .enc~:mtrava. quanto a venci
mentos, o funccwnal~smo do Districto Pederal. afim de ser 
v:·ocurada uma mane~ra de. se lhe poder melhorar o estipendió . 
. ~esse ~ocumen~o assi.gnalei que a re!ld~ actual ela Municipali
oadc nao autonza-ya nenl"!uma aggravaçao ele despeza o que, 
para aquell~ possiyel e JUSto augment.o de venc,imentos do 
pessoal, sena preci·so. anbes de· ludo. elevar a receita ardina
ria: ChegJ?.ei mesmo a sug~·erir l'!- maneira que me parecia 
mais acc01tavel de conseguir maiOres recursos orçamentarias 
c que era a creac.ão de uma sobreta.:xa de 3 o/o sobre todos os 
impoi:itos. · ' 

~ar·ias vezes, antes mesmo de expressar minha opinião a 
rcsi?elto na mens~g-em a que. me refiro, tinha tido jú oppor
Lumdacle de mami~esLar-me sobre a situação do :t'nnec.ional i:::
mo, quer respondendo clirecthmcnte a so.licitações de au.gmen
to,. quer tratandb ele ca·sos outros que lhe ·dissessem respeito. 
Sempre mê pareceu perfeitamente leg-.itima a aspiração dos 
q_ue trabalham na Prefeitura ele terem uma elevação rnzoavcl 
nos seus vencimentos quando o preço da existencia cresce 
tão accent.uacla·mente c Ludo se l.oma tão facil. 
· ·:No proprio dia em que aquclla mensagem deveria sei.' 
enviada, cheg-ou: :1 Prefeitura a noticia de que o Senado rejei
tara o veto ele meu antecessor sobre gratificações acldiciona'.:ls 
c proporcionaes ao tempo clc'~serviço de cada funccionario que 
contasse mais de dez annos. Apressei~me cm anroveitar esse 
.facto ;c.omo argumento em favor de um augmen.to mais equi
tativo, que vi·csse hcnc:ficün-, não apenas aquclles que ;j(L 

· tendo 10 an.nos de· serviço, occupavam cargos ele maior remu
neração, mas todos quantos, trabalhando para a Municipali
dade, mesmo nos primeiros cargos,. recebem U;Ina recompensa 
IJecuniaria insu:t'ficiente para prover, sern ang·ustias, {L smt 
subsistencia. . 

O Conselho l\:Iunicipal, que teve o assumpto em estudt), 
desde o anno passado, julgou dever desattender \tS . minhas 
ponderaoões na sua segunda parte, complemento mdlspensa
vcl da primeira. Quero dizer, que, esquecido da falta de au
gmento da receita pára responder a qualquer a~gravação ~e 
· despeza, o Conselho vo.tou o augm~nto ~e vencimentos clel-;
xanclo! o Poder Executivo na contmgenc1a ele vetar essa Ie1 
por llÍc faltarem recursos na renda do· Disí;ricto Federal pa1·a 
executai-a. · 

O Senado, a cujo poderoso exame subrnetto a minh~ de
cisão ele véto,, poderá calcull!-r _at~ que J?Onto essa r~s9luç.ao elo 
Conselho compromettn a. vida fmanc01ra da Iviumc1palldadc. 
~~:bcnclo que,_ segundo calculo rigores~ a que mandei proced~l', 
na repartição competente, .a nova 101 trar{L um. augmenl:o de 
clespeza ele onze mil c. tantos contos annuaes. Desse m?~o, a 
despeza com o' pessoal, que já ::;óbc, 110 pre~ente eXCl'CM.lO, a 
:J5 mil c tantos eontos. púsearú a ser de -16 m11 c tantos contos. 
Deve-se nof;ar ainda que nesse computo não foi considerado o 

. augmcn Lo consequenLc ú lei elos addicionaes que até esta 
""rlata j~í produziu uma despeza a maior de mil e quatrocentos 

contos. · . ·- -~··•.,; 
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t)II:JII•h• <'IJt fins do an1to passado me clil'i!;ri a&' C:nusolho 
:llllllic:ipal ·:-:olieiLnndo sua aLLuneüo pni'a o justo podido do 
J'untTiotwl i,;mo upprimido por uma vida elo rcstricções po-: 
l'tllli<lt'ias di;.ma rla ··~onsiderncii11 cln pnclet· publico, acccntuo1 
!)III~ a lt•i a ,·of<IL' leJ•ia qno S<) apuim· {amht~m cm fJI.WlfJUCL' 
di:;pn:;i(;:i" :lll;:nwnl.tiiJtlo a l'<'lltla da Munieipalitlac!o. J~ssa 
di."'l"'"i';:i". l'lllllll .i:'t. <li~st•, 111c p:tl'l!l.'·ia devu1· o;et· u adope:::'"' <lo 
:J111:1 lax:.L ;Hirliuional du :: •;(, snbt·n todos os impostos. 

ih::-<JII't'Z:I!Idu 1111~11 aJI·iil'l), 11 C:111lSUJIJL1 JHtlllieipal llÜO ljUÍZ, 
1!1111111 s•·l'ia lll!l:m;;,;at·io. adnplat· uutro qnalquet· no scnlido de 
l'<'l'tti'<.::IJ' a l'<•nda. Yuilllt :1 l'luvar:fío, ai nua ag·g-I'o.vacln pelo an
,c:nl<'nht <.[III! lamhi'II.I dl)ll :ios :l'ltn'::eiouarios da sua pt·opria 
:-<l:t''l'<•lat'i<L qui: Lnon1 eineu 11wz•:s de vacanoia por :nmo e cujo9 
n•:Jd ll'll!lllo,; .iú são JJcrn su pct·iorc:, ao:, do:, de igual caLegot'in. 
:!a l'1·efciluea. 

Sou. nssim, colllpe!Jiclo a vt~Lar a resolução. Véto-n pela 
l'~'l'lm~a r•fJI que osl.nu, dcnnl.e ele clnclos r.ig·orosos, elo não po
·<~'1' pngat· no J'Uilceionalisnw, visto como o Conselho não mo 
l'ut'lleeuu t·ccut·sos paea isso, c véLo-a ainda porque. essa dP.
I'isiin "" 1:on:;r•liln 111:'111 no lllt'!IHJS é jusl.a mt JH'npurciuHalidadu 
:li! :-<1'11 !ll~n•·l"it·in, pois f;1;r, a lnn.inr:q;fío do:; l'lmeimenlos igual
liJf''llil' )lt'in . .,: l)llU 11:i11 )Í\'I'I'<llll f! ]II'IOS i[lll', lia 11UUUO, ,jú LÍVIJ
l'éllll o 1':1\'111' tia;; ,!.!t·nlifit•a(;tí<:,; :t<!dit·iuun•·~. · 

O t:le11ado Jo'e;fi'I'<II, 11'11'1 1111 Jli'IIJII'io ltl'<,:.:tlfll)f11n lllllnic.ipu.l 
n.~ IJII'Iill.li'I'S t!I<!JIII'IIiltS .!J:tl':t n u:;l utln do caso que eltl.regn a 
:-<na alln salwdo1·in. l'"t'l.n dn t[tle eltlllJI·J.'u mn dever, ainda quu 
:Inlrll'o;o;o, llt'i;·anrln :>Uill'\:iin :í pt·escnte rc~oluefio elo Consel'IIO. 

H iu de :Ialii!Ü'O. J 8 de: agoóii.1J' de 1P·.2L - c~~l'los Sam.2Jalo. 

llE::O:LILUI_:,i.u JJIJ CU:'\HI·:r;HO ?>ll':'\lCJPciJ, ,\ QUE SI,; 1\EFEHEI\t U «VJ~Tú» 
N. ·10, DI·: 1\I,:!J, r,; 11 1',\ltECtm SUPH.\ 

ll Cntlst.•liln .:'llllltit:ip:il reso]\·e: 
At·l.. J.·• E' t·onc•!dida <JIIS runceiuaario:; n1uni<~ipaes. aos 

tliaJ·ü;J.a,.; n :w~ mnnsnlislas. uper~H'in:::, ,jor·nalciros e sel'vénte:;, 
a pat'l.it· da dnla da IH'omulgarfiu da :a·escnte lei. uma ;:rratil'i
l~:ll.:iin r:l;pceial. I'Jlll/Uanto fln mantiverem no exct·cicio d'J'ccti
,.o 1/rts J'e:<pnel.i1·n,; •t:argos. na sr·guillte proporção:. 

W 'l( .. snlw·~ ns '\·r·neirncntos dos qu(\ prrcehct·cm até rôis 
:? :noos annuars; 

:·W 'lo sohrc •o.~ V<~ncd 111011 tns dos quo peroeborem ann ual- . 
llll'nLo mais de 3:000$ c mrmos de 0 :000$000; 

:!O % sobre os venc·.imcnios dos que perceberem G :OOOS 
ou lllai,.;, S<Jnclo o pa.gamenlu da gTaLific:wiio a que se 'rofero 
Dsl.a le.i d'l'cotuuclo durante um (J) anno e mensalmente, co·m 
oa ·dus n·rwimcnLos, diarias, :;alal'io.:;, mensalidade:; ou jor-
uaus respeelivns, · 

l[):u·:~gTap.}Jo unko. A r•derhla 8'I'<Üi.J'ioa1~l'ío· esp<!eial não 
ni.L.in:::-•: as ;::J'tüifical·ües :JddicitJnttt!S rn:1s sómcnte os Vt'll(}i
Jrwn/Í.ts L'IIIIIÍJI't'liOnclfdo,; pelo ot'denndo c tt gt•tüHicaefío JJJ'o la
tuJ'C cort·espnudenLu a um tct'GLl dos· mesmos venc.imentos. 

AL'L. ~." Fica o Pror,~Ho aulorizadu a abrir os necessal'ios 
1·:·ellito~ lJHl'::t a.llcndet· ao pagarrienlu dn despc~a de t]uo trata 
•:.-;!.a lei. 

,\J'l. :J." Jir!vogarn-se ns dispo:;i1:üt;s em conLrario. 
Dislt•ieto J:'cdcml. 13 do agosto de 10:31. - l!:r.ltwrdo Xa-" 

t'Ú'I', Prcsidcnlc inLcrlno. - Julio Cesa:rio t.lc Mcllo, i" Secre
t<!Eio. - A .. nt'onio José Tcixei1•a, 2° Secretario .. · 
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Niio ::;o deve inferir que, tendo o CoJtstd lw, na t·us:tl vu tb 
~ :l" cJ,' ar I.. 28 da Co.nsol id. G .1. GO. do 8 do n'lat'l}n do 
:1001, a 'inir:ialit•a do angmont.ar o dimi.nui1· os roneinwltl.lls d11.;; 
fiiii!'.Oiuunt·ius do sua SeuJ·eLal'ia, nãn esl.ejalll m; rusvecl.i~·:u; 
delilJel':t(,\Ões stt.ieitus ú sano..:rw nu Vlilu L!o .Jlt·ol'oil.o. 

''.J'ildiiS sabunt ljLIU, Olll JIUSSO I'Ul;ÍIIIC'II, llÍlO :[JÚdO Jta\'1)1' [1\Í, 
J'ed" t'tli, os l.adu al u u 1111.1 nicipa I, scu1 a 01 d lu bu l'a..:flo •Ju l•;x u
eul.ivo. 

J)ispensal', lHJt'i.antu, a iniciulivr~. d11 J•t·eJeiLu pat·a au
)::lllellLu UU di III Í tntil:-fiU de VellCÍilWlll.ll:-i dus Ju.JWlJÍI!llltl'IUS d•.t 
:;uct·el.ut·ia du Cuusollw Jliiu vau au PmlLu de ~o eonsidut·w· 
[lt'u.;;e:!tdlvel a itlLOl'\'Ont•fw tlesso adnliJlisl.rallut· Jmt·a Jurtnw;ü.u 
da lei, resolução uu clcliJJei·a.ção - que tivet· OIIJ visla po:;i-
Livar setnelllunte aclo. · 

Bxuminando a~ dceisões do Gonsclllo que Leullan t fúr.tll:t 
de lei c não sejam de. o1dem múratnenlc atlmiuisLruL.iva o do 
LJOI ieia iHLerna, tom o l)rcfciLo, na coul\ll'midade do arL. ~1 
da eil.ac!a Gonsolidtt~lão, -de se ilJI'OllLJIWiar sobt·e a ]JI'Ur:r:denei!t 
Llu 1 nesmas cm i' a c e da ConsLHuioao, das ·leis Juclcru.cs, do:; di
t·ciLo:; do outros muniCipios e Estados u dos interesses Ju 
Disf.l'icLo. 

l\'ão se lJCl'Ca de .visla ciue, t:lll sua lllissão, o UuJJsellw 
f.eiiJ, cm gemi, a inieiaLiva de Loda:,; as lch; c meditla:,; le::;·is
luLint:', :;ol'frouclu, ·HtJeua:;, as resLrie(;vcs c]Ue 1111~ sãu .illi/JUSLa-; 
pelo alluc!ido art. ~8, enl.re as quaes não S(;)... acha a de cloli
LJeral' sobre o trulamenLo pecuniario dos empregados de :ma 
l:iccrctaria. 

Ora, tralandü dessas leis c resoluç;ões, sejan, ou não ue 
iniciativa elo Conselho,· a lei organica do DisLrieto, tJUC é a 
ciLada Consolidação, nfto 'faz a menor dislinccão; porquanto o 
referido a1·L. ;H preceilua de modo g·c1·al impo.t·uLiv.aJnontc: 

«0 PrefeiLo suspenderá as leis e I'Osulw.;õe:; dv 
Conselho 1\-lunicipal do Districl.o Federal. .. » 

J); Lanl.o, assim, o entenc!e o pro:prio ·conselho f-lLtc euviuv 
ao l'I·efclLo cópia do parece·1·, que se conveL'i7eu em dr:Uúera~:úu 
- uugmenLanelo de 4U o/o· c ::lO o/o os vencimentos dos Juncciu
tmr~ios de sua Secretaria, l'Ccoilbecendo, po1tanto, que a sua 
viabilidade dependia de sanccão. 

Isto posto. tendo incontroverso. a legalidade c!a collabol·.a
ção ou intervencão do Pr(ll'eit.o, resta indagar, de accôrdo com 
o vélo, se a deliberaçãq leg'islatiNa oí'fe.nde os -intcl'esses do 
Distr·icLo. 

A Cornmlssão nãQ pôde deixar de opinar pela. afl'ü·nm-
tiva.. · 

E' sabido que o P1·efeito deve regular as despezas publiea.'l 
na eonl'onnidade da--lei orçamentaria .. 

Gomo se ve, Lrata-:;e de. !lma uratif'icaçúo especialJnu·u. vi
gorar clüi·anLo um am1o, voLada cm lei, Lambem, espeeial; Lra
ta-se de tuna avu!Lada despeza exLI·a-ol'CamenLaria, para a 
qual o Conselho não habilitou, na mesma provisão, o l'rofel
Lo com os recursos indispensaveis. 

Nilo lm ua lei do meios ou da receiLu, v lgente, coufcssa-<J 
u Sr. Prol' o i to, recu1·so para satisfação ou pagamento desso 
augmcnto de Yoncimentos, porque r·enda extraor,dinarla •?Lt 
c~:~vcclal como Llev iu fazer, não !h' a l'orncceu o Poder Leg·1s-, . . . t 
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lnl i\'11, qllt' dr•r•r·r•I11U t•~,;t• :tl'C'I'r'.'l'illll.l tlr• rk·;pL•za:; t:ulll u llla
xinm libentlidaclo. 

Ora. a norma cstaLuidtt ern lei é que o Pr·c:l'r)iLo despenda 
Ha coní'ódnidude dos recursos orçamenL::trios, que são fixado;,;, 
exclusivamente., pelo Conselho, como •determina o § 5" do 
nrt. 12 ela Consolidação n. 5. '16ü. Logo, a resoluoão utlenta 
contra os interesses do Districto, achando-se, portanto, o véto 
no circulo do art. 24 c a mesma Consolidacão c devendo ser 
uppl'ovadc pelo Senado. 

Sala das Commissões. .20 de Olttubro de '19.21. - Be'l·
nw·dino Na·rt'ins. - Lop'es Gonçalves, Relator. - Eloy de 
Souza. - Antonio jJJuniz, com volQ em separado. 

\'O'fl) EM SEPARADO 

Di:>coruawus das condusões a que chegou o illusLrc Ftc-
lalr.ll'. nü seu bem ulaborado parecer. · . 

Au 110sso ver fallece ao Prefeito competenuia para lU
LL'l'VÜ' nas rosoluções do Conselho Municipal que versem so
bt·o assnmpto att.inentc á sua secretaria. 

O t.leercl:c' n. 5 .'160. ele ::J ele março de HrOlt, que con
~olidou a:> ·leis sobre a organização do Districto Federal, se
"·uindo a douLrina da Constituioão ela Republica, que é a 
~1esma da do Imper.io, Jirmou a incumbencia privativa do 
Conselho. não sú pnra organizar sua secretaria e nomear os 
respccLh;os cmpl'cgaclo:>. corno para augmenta.r-lhes c di-
minúü·.:..ulcs os Ycncimentos. · · · 

Assim, é que, especificando as attribuições do legisla
tivo municipal, estatue, no art. 12, § 3°, que é da sua com
lJctencia «01'(JanizaJ· .S'tto. secretw·ia c nomea1· os 1·espectivos 
emp?·eaados ». 

Bastava estP dispositivo para excluir a mterferencia do 
Jlrefeilo nas resoluções rcl'erenf.e-s ao assumpto, pois, si 
clla fosse admiLLida, tornar-se-hia illusoria, como pondera 
.Aristides Milton, a inclependencia conferida ao legislativo na 
organização dá sua secretaria, que é, no dizer de E. Pierre, 
{{.com.pleta, absoluta, sem 1·eseJ"I.Ja ». 

'rratando-se da materia, Carlos Maximimm.o, nos com
m.entarios ao art. 18 da Constituicão Federal. assim se ex
.terna: «Cada uma das Carnar·as numeia, sem :intervenção da 
outra, nem do Execu.Uvo, os ern1Jregados da st~a secreta1·ia e) 
'(ixa-Z.hes os ·cenc'i'lnentos e attPünt.ições. O total do credito 
pw·a. as despezas âe cada anno fi(JU1'a no orçamento . gem7J, 
·rtp(:nas por 'l.tma necessidade ele e.~c·l"i.ptltração do Thesott1·o .» 

:Posteriormente, em erudito discurso, proferido na .Ca
wara dos Deputados, o brilhante constitucionalista explanou 
u assumpLo com proficiencia, sendo muito minucioso no seu 
r):; ludo, :;ob o ponto ele vista da legislacão comparada. 

Mostrou que sómente na Inglaterra não domina a dou
Lt·iua ela independencia absoluta de cada ramo do Poder t.c
g·islativo no caso em fóco. 

«Essa inl.erl'erencia do Poder Executivo, áiz S. Ex., na 
urganização da Seeretaria da Gamara, só se encontra em um 
paiz c.omo a Inglaterra, em que o ministerio não constitue 
•J Poder Executivo, ele facto, e onde o rei é nominalmente so
berano, é. apenas delegação da Gamara.» · 

Convém n~o esquecer q~e. ci' dispositivo da lei rundamcn
~al da Repubhca, que ~.~ .occupa dq assumpto, é meno~ e:x:-
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.plicita de que o da lei organica do Districto, pois, em- . 
quanto esta diz que incumbe ao Conselho OHGANIZAH. s'Ua Se
C1'eictria e nomear os 1'espccl'ivos empregadOS'», aquella esta
belece que compete á Gamara e ao Senado «NOMEAH. os em-
2J1'eaados de sua sec1·eta·r·ia», nenhuma allusão fazendo á sua 
oraarrizaçCio. Entretanto, ainda não houve quem se lembrasse 
de pOr em duvida a plena autonomia das nossas Gamaras na 
elaboraçãó dos regulamentos das suas secretarias. 

Ha ainda um argumento que reputamos de indiscutível 
valor: a praxe ininterrupta de mais de meio seculo. Desde 
1830 que a Gamara dos Deputados vem agindo livremente, 
no tocante á creação ele empregos na sua secretaria, fixação 
de vencimcn tos e concessão ele aposentadorias. No llfan'Ual do 
Depa1·tamento, intelligente e recentemente organizado pelo 
Sr. Nestor Massena, encontra-se um quadro, comprobatorio 
do que affirmamos. 

E' bem verdade que mais de uma vez .surgir,am . d~vidaf> 
sobre o assumpto; mas i'oram sempre resolvidas, prestigiando
se a velha doutrina. O parecer da Mesa do Senado, n. 418, de 
27 de setembro de 1871, é um attestado eloquente da nossa 
assercão. · · 

No regimen republicano, além da praxe, temos, em apoio 
da opinião, que reputamos verdadeira, a interpretação valiosa 
de Prudente de l\foraes, firmando a indicação sobre venci
mentos dos funccionarios da Secretaria do Senado·. 

Outra não tem sio tambem a orientação até agora se
guida no Districto Federal. 

Allega, porém, o digno e illustrado Relator, cuja erudi
ção, ma:r.'i?nrJ em materia de Direito Constitucional, muito 
admiramos, que tanto o Conselho Municipal reconheceu ue
cessaria a audiencia do Prefeito, crue ao mesmo enviou có
pia do parecer em que augmentou os vencimentos dos fun
ccionarios da secretaria do Legislativo do Districto. 

Este fac.to não tem para nós a mínima importancia. 
'I'rata-se de uma simples communicação, de uma gentileza de 
poder para poder, muito commum, muito trivial. · 

Mas, ainda quando o Conselho entendesse de modo con
trario, isto é, que effectivarnente as suas deliberações so
:bre assumptos · attinentes à sua secretaria dependem da san
cção_ do Prefeito, não mudaria a face da questão, visto como 
o poder constituinte do Districto não é o Conselho Munici
pal, porém o qongresso .Nac~onal, e este. na lei organica, deu 
plena autonomia ao Legislativo para tudo quanto· se relacione 
com a sua secretaria. 

Nestas condições pensamos que o Senado deve rejeitar 
o véto do Prefeito ao parecer do Conselho Municipal, que 
concede gratificação especial aos íunccionarios da sua se~.... 
cretaria. 

Sala das Commissões do Senado, em 20. de outubro de 
1921. - Antonio ~lloniz. 

.. 
. RAZÕES DO VÊTO 

drs Senadores - As deliberações dC' Conselho Municipal 
tomadas segundo o artig·o H da Consolidação das leis fe
deraes sobre organização municipal do Districto Federal 
(Lei Organica) . consti~uem o que se chama lei ou resolução •. 

!S.- Vol. vr. 25 
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EsLú neste caso a presente clclihm·açiio elo Conselho que, com 
n. l.itnlo de Parecer, concede as graLii'it:aoões especiaes que 
menciona aos funccionarios de sua Secretaria. 

Para se1· lei ou resolttçilo hasta a essa dcliberacão. como 
caracLerisLico. o facto de havct· sidL) destacada. como emenda. 
do J)I'ojcct.o :13 B, de 19:?1. em 3" discussão e approvnda por 
maioria absoluta rlos membros qu c compüem o Conselho. 
E' ainda. além disso. ni Lidamenl.c uma lei porque cria direito. 
tem forca exp t'essa ele lei co!Jl'i ga a Municipal idade. Clom" 
tal c para que possa produzil· seus effciLos essa lei precisa 
ela collaboracüo do Chefe do Poder Executivo, collaboraç.ão ex
plicita e expressa na sane(;ão. ou taciLa pela ausencia de qual
quer manil'csl.a~~ilo, pr<i on contra, durante cinco dias a con
tar da dal.a cm que .officialmcnle essa Resolução é lev:ada ao 
seu corthecimenLo. Até aqui, sem um motivo superior, que 
me levasse a contraJ·iar a vontade do •Poder Legislativo, 
expressa cm resoluções analog-as. tenbo-llles dado invaria
velmente o assentimento implicHo pela absLencão do véto. 

Cheg·ou agora o momento em que jú não me é dado man
ter a mesma aLtitude, que além de prejudicial aos interesses 
do Districto Federal, revestiria a figura de uma insuppor
t.:?vel injustic.a feita a todo o funccionalismo da Prefeitura. 

Pelo artigo 28 da mesma citada Consolidac.ão, a inicia
tiva da despeza ·compete ao Prefeito. 

Rezam esses artigos e seus paragraphos: 

«Art. 2'8. A iniciativ:> da despcza. bem como a da crea
ção de emprcg·OS municipacs c de recurso a· cmprestimos, e 
operar::.ões de credito, compete ao Prefeito. 

§ 1. o Exercerá o ·Prefeito essa iniciativa apresentando 
ao Consclllo Municipal. o pro,iccto annual do orçamento da 
despeza. e as demais propostas. financeiras ou administrati
vas; que as necessidades elo serviço lhe aconselharem. 

§ :! . o E' exprcRsamenLe vedado an Conselho Municipal 
inserir nos seus or~;:.amcntos quacsquer dispositivos não refe
fcrent.c a fixação da dcspeza c da rceeita e a arrecadação 
desta. . 

§ 3. o O au:;mento ou diminui cão de vencimentos e a 
creação ou suspensão de empreg-os serão feitos. mediante 
proposta fundamentada, por parte do Prefeito, salvo tratan-
do-se dos Jogares da: Secretaria do Conselho». · 

No § 3.0 E' dada, como se vê, uma prerogativa ao Conse
lho: - Tratando-se dos Jogares da sua- Secretaria. o Conse
lho não precisa de proposta fundamentada por parte do Pre
feito. Póde deliberar expontaneamente. 

Essa faculdade da iniciativa outorgada ao Conselho nes
ses caso:;. tira ao Prefeito o direito de examinar e collaborar 
na Resolução fomacla? Evidcnt.AF1cnte. nã.o. A iniciativa do. 
Conselho é livre c sem restricções para todos os assumptos 
e materiaes. exceptos os do art. 28, c nem por isso se negou 
,iúmais ao Executivo a faculdade de vétar, sanccionar ou re-
ter durante cinco dias o acto legislativo. · 

De facl.o, o art.i;;o 24, diz textuarrnente: 

«Art. 21. O Prefeito suspencler·ú os leis c resolnções do 
Conselho Municipal do Distrioto Federal. oppondo-lhes véto, 
sempre que as julgar inconsbitucionaes, · c.ontrar:iar._ ás.. leis. 
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federaes, aos direitos dos outros Municípios, ou dos Estados. 
ou aos interesses do mesmo Districto.)) 

Não h a ahi excepção. Sempre que as julgar inconsUtu
cionacs, conLrarias ás lei fcderaes, aos direiLvs dos outros 
Municípios ou dos Estados, ou aos interesses do mesmo Dis
tr.icto, o Chefe do Governo Municipal, suspendel-as-ha op
pondq-llles véto. O Jacto de esta e o Conselho Municipal per
feitamente dentro de suas attribuições, tomando a iniciativa 
de uma Resolução que augmenta os vencimentos de seu func
cionalismo ou cria novos cargos em sua Secretaria, não dá a 
essa Resolução a indemnidade legal deante do poder de véto 
do Prefeito. . 

.Jurgo-me, assim. perfeitamente dentro dos preceitos da 
lei organica examinando a presente ResoluÇão do Conselho, 
a qual augmcnta do 4.0 o/o c 30 o/o os vencimentos de seu 
vessoal. . 
. Essa Resolução é prejudicial aos interesses do bistricto 
Federal porque oner·a. sem vantagens, os seus cofres. E', 
Lambem, e ·sobretudo, escandalosamente injusta, porque dá aos 
funccionarios do Conselho um augmento ainda maior do que 
1.1 concedido ao funccionalismo da Prefeitura, quando os em
pregados do Conselho contam já a vantagem de cinco mezes 
de vacancia no anno, trabalham muitíssimo menos nos pe
ríodos de actividade c teem vencimentos bem superiores, em 
todas as categorias, aos funccionarios da Prefeitura. 

No momento mesmo em que me vejo compellido, por cir
immstancias financeiras e orçamentarias invenciveis, a vétar 
o augmento de vencimentos ao pessoal da Prefeitura, não me' 
seria licito vacillar deante da presente Resolução que, trans
formada em lei, guasi tornaria irritante a enorme desegual
dadc que se daria. a favor do funccionalismo do Conselho 
sobre o da Prefeitura. 

O Senado. a cujo alto ·saber submetto o caso, vê assim, 
as razões em que me ei"lribo para negar sancção á Resolução 
do Conselho. Penso estar exercendo uma att.ribuição incon
testavel que me confere a lei basica do Disl.ricto Federal e 
exercendo-a. na defesa de interesses muito respeitaveis e 
serias quacs sejam, de um -laclo. of'l do thesouro ·municipal e, 
do outro, os da justiça que o Pccler Publico deve, sem dis
tinccões e preferencias iníquas, a todos os seus servidores. 

Rio de Janeiro, 2•0 de agosto de 1.921. - Carlos Sampaio. 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REFEREM O VÉTO 
N. 50, DE 1921, E O p,\RECER SUPRA 

«1•9'2'1 - Parecer n. 10 - Concede a gratificação espe
cial, que menciona, aos funccionar.ios ~a Secretaria do Con
selho 'Municipal e dá outras prov1clenc1as. (~monda ·desta
cada .cJo proJecto. n. 3g B, de 1 92f.l (~edacçao confor!lJe o 
vencido em 3" cllseussao.) Os funcCJonar:19s da Secretaria do 
Conselho Municipal, inclusive os da portaria. perceberão men
salmente. a part.it· de i o ele . agosto d~ corrente anno. e. c;on
.innctamen!.C' com os rrspccC1vos vencimentos, uma gratlflca
çii.o. e,;pccial. ~cncln a dos ~rl'\·,:nLes. de quar_cnta . por. cento 
(;,.o %) n n, rir,.; rl!'rnnis l'unce!OIJal'lo;; na Hnporla~·r.aa dr. 

. tl'inta por eenLn (30 '/o(_ solJl'C esses mcs~11os YClJeJment.os, 
durante um ('J) anno; 1Icanclo [!ara cs5e f1m abertos os nc-

• 
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cessarias creditas~ Sala das Commissões, 12 do agosto de 
19·2•1. - Eduardo Xav·ie1•, Presidente interino. - Cesario. de 
Mello, 1 • Secretario. - Antonio Teixeira, 2• Secretario.» 
Secretaria do Conselho ·Municipal, 16 de n.g·osto de 1921. 
Augusto Gentil de A. Falcão, ofi'iicial. Confere. E'm 1G de 
agosto de 1921. - Al(1·edo de .OUvei?•a, ofi'iciu.l. E~1 16 de 
julho de 1921. - Alvaro Castilho, chefe elo ~xpeelwnte e 
Contabilidade. Visto. - ..1. H01•ta Ba1·bosa, director. 

N. 346 - 1921 

Na .resoluçn:o ou deliberação veta~a não se trata; .de 
a·ugm.ento, mas de equiparação de vencimentos entre blbllo
thecario e archivlista da Secretaria do Conselho, e'stando 
~queUe na relação do menos e este na elo mai~. . 

Será isso passive!, tratando-se ele funccwnarws de ca
tegoria diversa, ou funcções difi'erentes? Parece que não. 

Antes do mais cumpre á Commissão não levar em apreço 
neste parecer si ao Prefeito compete intervir nas deliberações 
legislaúivas relativas a vencimentos dos emprega,clos ela Se
cretaria do Conselho; . porque essa questão preliminar já foi 
examinada no parecer respeitante ao augmento de 40 e 30 % 
para todos os empregados dessa. Secretaria; e a · Commissão 
entendeu que, nos termos geraes elo art. 24 da Consolidação 
n. 5 .160, a collaboração desse orgão executivo era indispen-
savel e imperativa. , 

Pondera o Sr. Prefeito, em seu véto, .que, equt·parados os 
vencimentos do alludtido bibliothecario ao do a,rchivista, pas
sará aquelle a perceber 13:080$ por wnno, sem falar em ad
dkionaes, .que jú. recebe, e, portanto, mais .que o director da 
!Bibliotheca Publica M:unircipal, que constitue uma das repa,r-
tições geraes e .de grande vulto da Prefeitura!!.· · 

. Observa, ainda, o Sr. Prefeito que, ante a insufficien
cJa de recursos, vetou outra resolução que augmentava ven
cimentos dos funcciona,rios, em ,geral. · 

Nestas con'diç:.ões, sendo o Poder Executivo, eomo orgão 
de. administração, ~dstricto á lei de m.e·ios, ':atada pelo pro
prw Conselho e nao tendo este. na consLancia desta lei, o 
habilitado com re•cursos necessários e espec·iaes, para fazer 
face ao a,c0rescimo dos alluclridos vencimentos, consagrado, 
tambem, em resolução especial, é a Commissão de parecer 
q:ue o véto seja approvado, por se achar na e:\."Pressão gene-
riCa do art. 24 da Consolidação n. 5. 160. · 

Sala ·das Commissões. 20 ele outubro de 19•21. - Be?'iWr
dino :Monteiro. - Lopes Gonçalves, relator. - Elo11 de Souza. 
- Antonio 11Ioniz, vencido por entender que o. \Prefeito não 
tem interferencia em assumptos o.ttinentes {t .Secretaria do 
·Conselho Municipal. 

RAZÕES DO <'VÉTO 

Srs. Senadores. - Não é sem constrangimento e mesmo 
sem grande magoa que me vejo forçado a vétar a presente 
resolução do Conselho MunicipaL 

Equiparando os vencimentos do bibliotlhecario aos do ar
chivista · do Consellho, essa resolução aggrava, ·sem Justiça, a 

I 
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' despeza da verba pessoal, no momen~o mesmo em que, for-
çado pela indisfarçavel dei'ficiencia de recursos, ac'abo de vé
tar o augmento de vencimentos de · funccionari·os .que perce
bem menos e que trabalham muito mais. 

O bibliothecario do Conselho vence actualmente 101 :200~ 
por anuo, além dos addicionaes. Elevar esses vencimentos a 
13 :080$, quanto ganha, sem addicionaes. o archivista do Con
sel'ho, é dar-lhe maiores vencimentos do •que tem o dire~etor 
da Bibliotheca Publica ·Municipal, que constitue uma das re
partições geraes e de g·rande vulto da. Prefeüura. 

Neste caso, como no do meu véto anterior, :ha, além, da 
hypothes.a.. em si, uma questão de principio que deve ser di
rimida pela mais alta assembléa legislativa e não me com
pete senão esperar e cumprir a solução, qualquer que ella 
sej.a. . 

·Convencido, como me acho, de que, pela Lei -ors-an1ca 
da .Municipalidade,. me cabe o direito de véto em todas as 
leis e resoluções do .Conselho Municipal, so·bretudo as rela
tivas á despeza, visto que só o Prefeito póde verificar, prin
cipalmente dentro de cada exercício, se a receita comporta ou 
não novos erucargos; e acompanhando, como acompanho dia
riamente, a progressão da receita e da despeza, não me é 
licito consentir que. sejam creadas ou augmentadas despe
zas quando verifico que as receitas ordinarias já são muito 
inferiores ás despezas tambem ordinarias. 

Não ·se trata no caso presente de uma questão de auto
nomia municipal .que se procura confundir com uma pre
tend·ida autonomia do Conselho Municipal, como se autonomia 
do Districto Federal não se referisse ao concurso simultaneo 
do Poder Executivo e do Poder Legislativo muniiCipaes. Não 
se trata tão pouco do áisposto no art. 12 § 3° da Lei Orga
nica da Municipalidade, 1que dá competencia exclusiva ao Con
selho para organizar sua secretaria e nomear os resvectivos 
empregados. 

Não se trata, ainda, de nomear, suspenóer, licenciar ou 
demittir os funlcionarios do ·conselho Municipal, o que na 
citada lei, § 6° do art. 2'i, foi exceptuado das attribuições do 
Prefeito. Nem podia ser de outra fórma, o Prefeito não es
tando habilitado a conhecer quaes as necessidades do Con
selho. 

Trata-se, porém, c!e restriccão prevista na iniéiativa do 
Prefeito nas despezas municipaes que exceptuou (entenda-se 
bem) a iniciativa do augmento para o caso dos funccionarios 
da Secretaria do Conselho (art. 1.0 da lei federal n. 1.101, 
de 19 de novembro de 1903). 

Essa restricção, portanto, ·se .refere á tniciativa e não ao 
véto que constitue prerogativa do Prefeito que lhe é attribui
da pelo art. 3-4 do dece:r:to n. '5.160, de 1904, para todas as 
leis e resoluçoes do 10.onselho. · 

De facto, nesse artigo, a. lei não podia ser mais clara, 
confirmando que a in·iciativa da despeza é attribuição exclusi
va do Prefeito, salyo o caso apenas de se tratar de augmento 
de vencimentos de funccionarios do Conselho. Mas. assim co
rno a iniciativa do Prefeito, em todos os casos, não é suffi
ciente para constituir elemento unico da formação da lei ou 
resolução e se exige, ao contrario, que a essa iniciativa ·se · 
succedam tres diSKJussões no ConseLho, com as respectivas 'VO-

,_, .. , 
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tacões; assim tambem a iniciativa do Conselho, no caso ex
cepcional do augmen~o de vencimentos dos í'unCICionarios de 
sua Secertaria, não dispensa os outros tramites, discussão e 
votacüo, inclusive a sanccão ou véto a que estão sujeitas to
das as leis e resoluções votadas pelo Conselho e que só são 
legaes e devem ser cumpridas quando com o concurso dos 
dous poderes o Executivo e o Legislativo muni~eipaes. 

Parece-me que outra não póde ser a norma de proceder 
do Prefeito, em casos semelhantes; submetto, portanto, ·o 
meu véto á apreciar.\ão do Senado que dirá se laboro em erro 
ou se devo continuar a ag·ir da mesma fórma. 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1921. - Ca1·los Sampa·io. 

R~SOLUÇXO DO CONSELHO ~lUNICIPAL A QUE SE REFEREM O VÉTO 
N. 52, DE 1921, E O PARECER SUPW.o\ 

«1921 - Parecer n. 13 - Equipara os vencimentos do 
bibliothecario da. Secretaria elo Conselho Municipal aos do ar
chivista da mesma Secretaria.. (Emenda. desLa.cacla elo ·parecer 
n. 10, de 1921.) A Commissão ele .Policia, tendo presente a 
emenda destacada do parecer n. 10, elo corrente anno, e que 
foi apresentada pelo Sr. Pio Dutra e outros Srs. Intendentes, 
equiparando os vencimentos elo bibliothecario da Secretaria 
do Conselho Municipal aos do archivisLa da mesma Secreta
ria, submetLe a seguin Le conclusão consequente da mesma 
emenda ii esclerecida apreciaç:ão elo referido Conselho, que 
sobre ella resolverú como na sua reconhecida e costumada sa
bedoria entender de jusLir,;a: Ficam equiparados para Lodos os 
effeitos, a contar de 1 de agosto de 1\Jo21, os vencimentos do 
bibliothecario da Secr·eLaria do Conselho Municipal aos de; 
archivista da mesma Secretaria. , 

Sala das Commissões, 17 de ag-osto de 192'1. - Eduardo 
Xavier, Presidente, interino. - .ful'io Cezario de Mello, 1 o Se
cretario. - A?~tonio .José TC'i.re'im, 2° Secretario.» 

Secretaria do Conselho Municipal, 25 de agosto de 1921. 
- Abel Chaaas de Ol'iveim, o:fl'icial. Em 15 de setembro de 
1921. Conl'ere. -. Edua1·do Rucl'l'iuucs Piaueh·edo, encarre
gado da.correspondencia. Em .25 de agosto de 1911. - Alvm·o 
Casl'Uho, chefe do Expediente e da Contabilidade. Vistq. -
J. Horta Ba1·bosa, director. 

N. 347 - 1921 

O ar L. 1 o da. lei municipal n. 1. 3~29, de 1 de maio de HJ1'9, 
esta. tu e: ., 

«Ficam abolidas as distincções entre os emprega
elos municipaes e os operarios, ,jornalei.ros, diaristas e 
mensalistas da Municipalidade.» 

O art. 2" da mesma aeliberação determina que o PrefeHo 
inclua no quadro dos funccionúios municipaes os acLuaeB 
operarios, Jornaleiros, diaristas e rnensali stas, que, satisfa-
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fazendo as conclicõcs leg-ne>:, crmtm•r!m ·outis de dr!:, rr.nnos de 
serviço, 

O rcgulamcnt.o n. '1. -118. df' .20 rlc al)!'i\ ele 102fl. que bai
xou pura exoour,fio dessa lei. nrganiz:1t1rlo a Labella 011 rpHtdro 
do pr!ssoal do r\laLndour·o de Snnl.n Crllí~. incLuiu nn mesmo 
trcs m_t:J~t'l'iarr·s de c.Tper/i{'nfe. 

Vem. n:;.:or·a. a r·esn].ncão de 20 rlc !'r)lembro deste unnn c, 
procurando ·bar·[tlluu· n.s f:iclos c si tnnçlies .i tlt'idicas insophis
mavcis, pant hcn~"fieiar al::nms mt .. r,iUm·es de e:cpcd·ientc àa
quellc clopal'lnmcnln n11hlieo. r•slnheleeP nn'n supel'fotação ou 
regm clesneco.SS::t!'i::t, nn Jacln de [J!'CCeil il~ alJsurcl'JS C injusti
ficaveis. flUO reprcscnt.:lm invasfin ele aUI'ibuir:õcs c nl.tentadn 
CL referida lei o scn rc:;rrlmnentn. 

Com offeito, não 'Cra prt>ciso que a r'O>eluç?io dissesse que 
os cargos ele auxiliares de expediente são ds nornear;ão do Pre
feito. para que este cxerca semelhante attrlhUJÇ>ão. E tal não 
era mislér; porqu c o ar I .. · 27. § 6", da Consol:ida~.ão 5 .160, de 8 
ele março ele '1!)04. hnscacla no art,. 48, n. 5, r.in Constituição, di
fere. como não poclin rlcixar de fazer. essa compdencia :'iquolla 
autoridade como m·urio e.r,ecutivo, só compstiitdo ao Con5elho 
Municipal, e:r:-vi do art. 12. § 3°. da !l1cs:na Consolidação, ins
pirado no arL 18 da Con.'<l.ituição, nomear os empregados de 
sua Secretaria. 

1\fas, esse nariz ele cê'ra figura no introtto da resolução. 
como homenartem ao .Prefeito. para se leva·c a barra ao ponto 
collimado, qnal o de se c~tencler aos acLuacs ::mxiliares de ox
J)eclienlr. elo Mtltadout·o. que niio t·enham 10 1nnos ele servü;o. as 
vantag·cns e reg·alias elo funccionnrios cffectivo.~. ficando in
cluídos no quadro. 

Como se sabe, u lei do 1. de maio do i919 j;1 consagra ú.o: 
classes operarias, que trabalham nas :'Cpartições publicas elo 
Districto, medidas liberaes, de g-rande alcance, clnndo-lhes ga
rantias justas,_ que. até então. não possuiam. 

Nestas conclicõos. não é uccoitavel que o Conselho. por 1m 
lei .duaulm· c rle hvrw n rlrdr•r·minarl11,; anxilin.t·cs do Matadom·o. 
deroguo ou annulle disposiLivos de uma lei aeral sobre o ope
rariado, jornaleiro. diarista ou mensalista. 

Seria o cumulo do cscandalo que um est:üuto dessa natur'C
za, qual a .r~soluçrio vetada. pud'Csse ~obrelevar o imperativo ele 
uma prov1sao, que. objccLivanclo o relevante assumpto, estabe
lecesse pl'i neipios r;cnr.'rrllisarlns, rl1' nrilrom üntJcs:;ortl, aiJenclen
do a ca~.os concr-etos. positivos e reaes. 

A expressão do. lei ele 1 de maio de 1919 ó determinativa 
e não facultativa: 

«0 Prefeito inclnird no ·qnadl'o dos fnn,cciona
rios . . . etc. etc. 

E, assim, que aguarelem os actuaes auxiliares d-e expedi
ente do Matoclouro, que não foram, ainda, inclnidos no quadro, 

· o implemento dos de:. annos de ·Se1'viço, afim de que a salutar 
lei, que abriu novos horizontes ao operario l'l qu-e apenas co
meça a sua cxccnção, nfí.o seja burlada pelos proprios inl,r-res~ 
sados cm sua JJUrür.a. c integridade. 

"' .. .. 
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'I' em, pois, toda a procedencia o véto; e bem haJa, com as 
bcnçãos do conLr.ibuinto c das classes laboriosas e conservadoras 
do DisLricto, o integro governador da cidade que não outorgou 
a nomeaçao elo auxiliares aos diaristas do expediente do Mata
douro, chamados para essa. funcção pelo resl?ectivo administra
dor ou director. sem embargo ela verba estipulada no § 33 do 
ar L. 366 da vigente lei orçamentaria; :)orquanLo, não contando 
esses jornaleiros o prazo leg·al para ·se tornarem funccionarios 
municipaes, tal verba só, poderia ser utilisa 1a para caraos que 
e;-.:istissem e tivess'Cm sido cr·eados mediante proposta funda
mentada do Prefeito, conforme preceitua o § 3• do art. 28 da 
citada Consolidação 5. 160. 

A' vista disto, sendo a resolução infensa a preceitos da lei 
organica do Districto e á norma administrativa traçada por 
uma lei geral, qual a de i de maio de 1919. acons·elha a Com
missão a approvação do v é to. 

Sala das Commissões, 20 de outubro ·e 19Zi. - Bernar
cUno J.11ontei1·o, Presidente. - Lopes Gonçalves, Relator. -
EJoy de Souza, pela conclusão. - Antonio IJioniz, pela conclu
sao. 

RAZÕES DO VÉTo 

Srs. Senadores - A creação dos• carg·os úe auxiliares do 
expediente do. ~Iataclouro de Santa Cruz nà~ .'oi sol.icitada .ao 
Conselho Mumc1pal pelo Prefeito como o ex1ge a Le1 Org·amca 
e .. o facto de constar das tabellas orçamentar:as a rubrica que 
lhes corresponde não dá evidentemente a -esses cargos os cara
cterísticos de legalidade de que carecem. 

Não me vali. por isso, ela disposição do o:·çamento e dei
xei sem preenchimento taes cargos a que pretende a presente 
Resolução promover todo.s os auxiliares d-e expediente elo Ma
tadouro. 

Assim como o § 33 da lei orçament;aria vigrmte referente á 
verba para sete auxiliares do Matadouro, ha, no § 35, verba para 
26 auxiliares de expediente e para 16 encarregados de ponto 
ela Directoria de Obras que tambem não julguei acertado pre
encher pelos mesmos motivos. 

De resto es.ses auxiliares são diaristas que percebem 6$ 
por dia acontecendo que nenhum conta ainda 10 annos de ser
viço alguns .. mal chegam a um anno de 0a:;a e que passariam 
a perceber 250$ e 300$ mensaes. . 

Por esses motivos, nego .sancção á presente Resolução, en-: 
viando-a ao Senado que julgará definitivamente a respeito·. 

_Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1921. - Carlos Sampaio. 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL, A QUE SE REFERE O VÉ'fQ 
N, 54, DE 1921 E O PARECER SUPRA -. 

O Conselho Municipal resolve·: . 
. l4..rt. 1. o o's cargos de auxiliares do expediente do Mata

douro de Sant\( Cr!.lZ. constantes do § 33 (Pessoal) do art. 366 
do decreto jegislatrvo r:.. 2. 384, de 1 de janeiro de 1921, serão 
de nomeaçao. do PrefeJf,o, por proposta do director do mesmo 
Matadouro, fiCando extensivos a .esses funccionarios todos os 
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onus, vantag-ens e rog·alius dos domais funccionarios do. refe
rida repartiçüo, csLubolecidos no decreto n. 465, de 15 de ja
neiro de 1904, cm cnjo quadro ficam incluidos, com o numero 
o vencimentos. fixados no Sll'[JI'a-ciLado § 33 do art. 366 da
quelle decreto legislativo, apl'oveitaclos, porém, no provimen
to de Lues cur·g·os os servcntuarios que, actualmente, exercem 
as l'uncçües ele auxilim·es do expediente· do alludido Mata
douro. 

Art. 2. o Hcvogum-sc as disposições cm contrario. 
Districto Federal, 29 de setembro de 1921. - Eduardo 

Xavie1•, Presidente interino. - Julio Cesario de Mello, 1 o Se
cretario. - Antonio Josâ Teixeira, 2° Secretario. 

A imprimir. 

N. 348 - 1921 

Ao envez· de e'stabelecer medidas conducentes ao cumpri
mento dos §§ 25, 26 e 27 do art. 12 da Consolidação n. 5 .160, 
de 8 de março de 1904, entendeu o Conselho Municipal coro 
a resolução vetada permittir as derrubadas nos terr·enos flo
r·estaes para [abr·ico ele comJntstivel ott ele qttalatter outro Nm 
inclttstrial. 

Nessa deliberação ennumera o Legis.Jativo as condiç~s, 
modalidades e garantias para a concessão de semelhante sel
vageria. 

A Commissão considera desnecessario entrar nv exame 
das clausulas adjectivas ou condicionaes para o goso da libe
J•alissima attitude da edilidade - autorizando a devastação 
elas raríssimas ·c pauperr:imas florestas do Dis,t.ricl.o e ·que 
i'ormam a cintura da mais populosa e importante cidade do 
Brasil. . 

Condemna, ·in lim:lne, o machado destruidor das arvores, 
das especies· vegctaes e ela flora, que, ainda, constituem, ao 

·lado de encantadora belleza natural, os elementos. a força e as 
reservas physicas indispensaveis para· o abastecimento de. 
:agna. amenidade elo clima c da tnmperatura. produzindo na 
brisa que sopra pelo verde das folhag-e~s e no ar que respi
ramos. a eliminação dos micrqbios, a. desmfecyão dos pantanos, 
a hygiene saturada dos campos e das ruas, dos logradouro::; 
publicos e elas habitações, além da grandeza hydraulir.a que 
movimenta as inaustrias. · 

Condemna o barbarismo da desnudação do sólo, como con
demnaria o processo que impedisse o banho de luz que vem 
elas alturas. · 

Fulmina, com toda energia, O· braço que, ferincro e ma
tando a majestade do arvoredo, expulsa, ao mesmo tempo, a 
riqueza e variedade da fauna. especialmente da família or
nitholog;ica, · convertendo a seiva em esterilidade. crestando 
os roananciaes. abrindo desertos, desviando as correntes ds 
atmosphera. súspendendo as. chuvas. 

Não; a inclust:ria da lenha e do carvão ou d:;\. hulha verde 
e a ganancia do commerciantc não teem o direitóldP. ~.::-ansfor
mar os bosqueR c mrâas em verdadeiros cemiterios com rai
zes e detritos vegetaes calcinados pelo fogo do carvoeiro ou 
do lenhador. . 

.Si aiguem do Conselho 1\fnnicipal tivesse lido o conto 
«Entre a neve". rlo inimitavel Eça de Queiroz. que se encontra 
nas Prosas barbams, pag. q9-6i, ·ou o Lenhador, do nosso 
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Coelho Netto, que se encontra ú p~w:. 7J-86 d~s Apolouos, si 
os tivesse lido, certo. nfio teria votado a rcsoluç.uo vetada e, ao 
contrario, Leria aconselhado a lodos os seus !Ilustres pares 
que não pr:.üicussem tão grosseiro aUentaclo. . . 

E, então, indo mais lon2-·c, teria, com denodo c pal.rioils
mo, pug-nado por uma lei que rigorosas penas estabelecesse 
contra o matador florestal. . 

Deveria. ainda, clel'enclcr o projecto que determi~asse .~ 
refloreslação ou plantio ele opulentas arvore~ nas re~~oes J.l 
devastadas ou cnfraqucciclas ele copas verdeJantes, oiierecen
do, mesmo, premias a quem, espontaneamente, se occupasse 
de sei11elhante melhoramento. 

Na Gamara se acha cm elaboração um Coclig-o Florestal, 
estando, deste modo, pelo monos. suspensa qualquer acção vio
lenta dos municipios contra a viela c socego das arvores, espe-· 
cialmente do Districto FederaL que, nos termos do n. 30 do 
art. 34 da Constituir.~ão. (\ organizado. sem restricções, pelo 
Congresso Nacional. PcrmiU.a Deus que o segundo Centena
rio da nossa !ndependencicr. não se passe sem a promulgação 
dessa lei, de urgente c imperiosa necessidade ! 

Teve mzão o Prefeito. quando vétou a resolução em de
bate: o seu vrHo Lcn1 toda a procaclencia. 

Si a festa da arvore é. hoje, uma conquista entre todos os 
povos civilisaclos. si a vida das florestas tcnr o seu dia con
sag-rado no calen'rlario do civismo. não ha necessidade de re
correr á ·Liga das Nações ou ao Tribunal de .Justiça Interna
cional para cv·ilar n t;llerr·a, o Pxlcrminio ou a 1norlnndaclo ela 
util vegetação, !Jur;ã, majestosa c riquíssima, com crue nos 
dotou a natureza. · 

Basta fazer do art. 12 §§ 25. 26 c 27, ciLadas, da lei or
ganica do Districto c do interesse nacional a cam·isa de força 
para conter o liberalismo destruidor dos honrados r.onselhci-' 
ros municipaes. . 

Nesta~ condições. sendo a 1;esolução contraria a preceitos 
de uma lei federal. qual a Consolidação n. 5 .160, é ex-vi do 
art. 24 desta, a Commissão de parecer seja approvado o véto. 

Sala elas commissõcs, 20 do outubro de 1921. - Bernar.
clino Monteh·o, P1·esiucnte. - Lo1Jes l)onçalves. Relator. -
Elou de Soma, pela conclusão. - Antonio 1Voniz. 

HAZÕES DO Vl~'I'O 

Srs. Senadores - Envolvendo a .p r·csen te rcsolueão mc
d!da radical rjc cxl.erminio das maLI.as e florestas quÔ sobre
VIvem (t :furiit clcstl'tlidora elos l'abl'ieanl.cs do lmlha verde. 
não é por;sivcl ser-lhe favor:wcJ. · · · 

Com efl'cito: não se trata dr. uma medida que interessa 
apenas á Municipalidade r. aos donos ou arrendadtarios cl.o~ 
terrenos f!O!'estaes que a resolur,.ão pr0cura beneficiar, maii 
que na realidade só pód.::J preJudicar. A medida interessa 6, 
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collectividade. A praLica aconselhada no projeeln acancla
r-ia, a ruina desta porr.::lo do LCtT.il.ol'io n:winnal ullllc Letn a 
sua sédc o Governo da llcpublica. 

De facto, aqui no Disll'icLo J!'ccleral os pilenomcnos ne
fastos provenientes das cJ.evnslações, jú se fazem sentir sub 
cs seus mulliplos nspcc Los; fal La de ug-ua; i ns Lab iii elude de 
lemporatura; múo os ta do sani Lar i o; mudan\:a de c li rna e .in
vasão do mar cm muitos pont0s .:J.a co~:>ta. E quanrlo, á vista 
da gravidade do caso, seria neccssario pedir ao Conselho l\lu
nicipal que adoptasse medidas energicas, de salvação publica, 
no sentido de impedir a conlinuar.;ão do córte elas nossas mal
tas, habilitando-nos a proc0dor· á ret'lorestar;ão aos terreno!l 
devastados e preparando desde logo as reservas de essencias 
florestaes capazes ele restabelecer o equilibrio, na proporçií-1 
rJirecta do desfalque, eis que se vem permiLLir o córle de 
nossas florestas pura o :fabrico de combustivo! ! 

Só no Brasil, infelizmente, não existe o Coclign Floreslal. 
1\'Ias. conjurando os inconvenientes da impcrcloavel lacuna, o 
Gov"erno "Munici.pal ,dcnlro elas attribuicões qne lbe são con
feridas pela lei organica. p0r urna série de puslut'a:'l 'l de leir-;. 
t.inha até agora procurado, embora deficientemente. sinão im
pedir, ao menos difficultar as clesnudacões elas l'losetas. · Os 
impostos pesados c as mullas para os caso de in t'raceilo, fo
ram. durante algum tempo, o espantalho contra o qual se 
esbarravam temerosos os fabricantes de carvão. Com o cor
rer dos tempos .. os fabricante::; r]e lenha descobriram o mel0 
de burlar a lei: invocando para si a qualidade do lavrador 
olles obtinham a licença que legalmente noã lhos podia ser 
negada. Por i<;f:n, a lei '1. 2.120. ele 23 ele ,julho elo HJ19, aca
bou corn a r:xcemiãO creacla em beneficio elos lavradores; para 
toda. e qualquer derrubada foram imposl.as condir::õcs diffi.
ceis do serem cumpridas. como a apresentar::lo de titulo rie 
propriedade. planta em dnplicata, e pagamento prévio d~ pe
sados impostos. 

As derrubadas ces::mram; e nenhuma reclam a~ão surgiu 
contra a cxecur::ão dessa lei. No orçamento de 1920. porém. 
por uma emenda apresentada em uma de suas discus>'õcs. fo
ram novamente _isent.aclas de impostos. as derrnhadas desti
nadas {t lavourn. E desde então. depois de cnrt.o infcrTerrno. 
recomeçou a nbra de desnudar:ão elas nossas florestas. No 
orçamento vig~'nte i::mal disposicão foi introduzida. 

Mas. embora. isentadas do pagamento de impostos as der
rubadas .iulg-arln.s necflssarias á lavoura, no regímen actual, 
essas derrubadas podem ser até certo ponto impedidas. Nã:J 
6 ainda por certo o que convem. Urge como medida de sal
vaç:ão publica que se decrete o Codigo Florestal. Emquant.o. 
norém, essa providenr.ia de alta' relRvancia nfio é votada pelo 
Congresso Nac·ionat ao Governo Municinal cumpre impedir. 
por meios indirectos. a r,onf.inuaçfio elo flagello. 

A taxação rl0 pP.sados impost.os. de imposl.os nrohihH.ivos, 
medida pflrfnitnlllent.c cnmd.Hucinnal - rliffirultaria ele cerf.o 
modo 0 desaniP.dado sacrifício elas arvores. proteg-endo os elo
nos de~sas rirrner.ns inealculav0is. No t.crreno floresf.aclo a la
voura prog-rirl,.,: os campos sflo viçosos. A falia de arvore<~ 
proclnr. ·cst.erilirladc do s61o. 

Convem relcrr:brar o hrilhantc parecer da Commissão de 
Tndust.ria.- Agrir.uHura. e Commercio do Senado Federal ao 
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proj e c lo ela C amam dos Deputados, creándo no MinisLerio dn. 
Ag·ricultura o Serviço Florestal do Brasil. Os Senadores 
Abclon Bnpl.isla, Eloy ele Souza. c Abdias Neves, pela penna 
deste tlll.imo. como HelatOl', dc.lenclcram nesse parecer, com 
perfeito conhecimento ele causa e com o mais ardente pa
triot.ismo, a arvore brasileira. 

Diz a illusll·o Commissão do Senado nesse trabalho ma
gistral: 

«0 a:.;sumpto (iUe a proposição da Gamara dos 
Deputados n. 62, de 1916, encarou é ele actualidade 
palpitante. Impõe-se pela evidencia· dos factos. Attrúe 
pela imporLancia elas manifestações. Domina pelo ca
ract.er de m·gencia nas soluções provisorias ou defini
tJvas do problema que enfeixa. 

Não ha negar a pcr~Unencia criminosa •e incon~ 
sciente com que se prepara o deserto no Brasil. O fa
cho dns incendios ateados sob a justificação de pre
conceitos absurdos á lavoura rotineira, á impreviden
cia, á falta de obsL'rvação justa ele certos phenomenos 
climatericos, as derrubadas inuteis, a industria da 1m
lha verde são causas permanentes da desnudação do 
solo e dos effeitos que cl'ahi immediatamente decorrem: 
depauperamento das fontes, formação das correntes 
t.orrenciaes, diminuição progressiva elo volume da agua 
dos rios, desmoronamentos e ero.sões. formação de pan
tanos, augmento ele temperatura, diminqição das chu
vas e approximação elos períodos cyclicos das seccas. 

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... 
E' essa decadencia o que as devastações florestaes· 

entre nós annun·ciam. Abatidas as mattas nas fontes, 
nas cabeceir-as c nas marg·ens elos rios, o leito dos mes
mos se alargou, dimim•iu o volume das aguas, a dire
cção das cÇJrrr.nt.es modificou-se, surgiram ilhas e ter
rcnns accresci dns, em formação. cleposítos das cheias 
t.orrenciaes - formaram-se pantanos em a vísínhança 
das margens. Em consecruencía. modificaram-se. em 
breve. as conrli(/Õ•es de navegabilidade, c surg·iram sec
cos. onde era hontem franca a navegação, é ho.ie írre
):mlar e incerta: foi o que aconteceu com o rio das Ve
lhas. cm Minas. com o Alto 8. Francisco, Ttap'icurú, no 
Maranhão, o Parnallyba., no Piauhy, ets.» 

E assim termina o luminoso parecer: 

«A nosso ver, o pro.i ecto é apenas um ensaio: dá 
apenas traços geraes que, certamente. ao depois, se 
modificarã.o com os ensinamentos da pratica. Tflm gra
ves lacunas originadas de um 'respeito feticllista pela 
propriedade privada. Dahi esquecer a port.ecGão que 
devia ser dada. desde ,iá, ás maf.ta!'1 aue cobrem· as nas
centes e margens dos rios. não dispor sobre reservas 

, floreR!.acs nas terras particulares. nã.o garantir certas 
a~vorcs_ contra n devastação inconsciente do matuto, 
nao o]1ng-ar as r.mnrezaR 8XPlOJ•adoras ·das linha de na
ve::mr,iío flnvi::ll 8 rle est.radns de ferro que mmni lenha 
c()mo nnm1111sf.ivr.J. ao plan!.io annual dr. arvores que 
const.ifuiriam em pnucos annos. eonsideraveis reservas 
para a necessidade de seu consumo. etc. etc.» 
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Por estes moLlvos que não podem soffrer contradita, jul-· 
go que não merece sancção o projecto que, assim velado, en
vio ao Senado .Federal que, a respeito, resolverá como me
lhor entender. 

Rio de Janeiro, ::J ele outubro do 1 9Ú. - Cm·los Sampaio. 

n:I>SOLUÇ<\.0 DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE SE REI~ERE O «vÉTO» 
N. 55, DE 1921, E O PARECER SUPRA 

O aonselho Munieipal resolve: 
Art. 1." Ficam permiWdas no Distr·icto Federal as der

rubadas nos Lerre·nos floreslaes para fabrico de combuslivel 
ou àe qualquer outro fim industrial, permittido por lei, obser
vwdas, por·ém, as condições mencionadas nos arts. 2", 3•, 5~ 
C• 6" do presente proJecto. 

Art. 2·.'' A licença para essas derrubadas será concedida 
pela Prefeitura, re,;:peitado o dispost.o no art. 3", devendo, 
préviarnenLe, o interessado, arrendatario, ou proprietario 
inscrever-se em livro ·especial ·que para esse fim o Prefe1to 
mandarú abrir nas res.p·P.cUvas agencia ·da Prefeitura. 

§ 1.• Os terrenos deosflorestado3 pelo proprietario ou ar
rendatario serão cultivados, reflorestados ou transformados, 
em campo effectivo ele criação, mediante declaração proprla 
nas agencias da Prefeitura, ficando a Superintencia da Colo
nia Agricola encarregada de d·istrilJuir s<:mentes e especies no
cessarias áquelle fim, como de executar medidas de defesa 
contra .as pragas e molestias prejudiciaes ás culturas e para 
prevenir as immàaçõ,es dos terrenos pelos rios obstruidos. 

§ 2.• Um anno após o inicio c!as derrubadas, o proprie
tario . ou arrenda~ario provará com documento especlido pela 
Superin~cndencia da Colonia Agrícola ter, no minimo, trans
formado um terço do ~erreno desflorestado em cultura, reflo
restação ou campo effectivo para crear, ·conforme o esUpu
lado no paragra,pho anterior. 

Art. 3.• Desde as D.ascentes aLé o Jogar de eaptação rpara 
·abastecer, será conserv3!da uma faixa de 50 a 20 metros, no 
mínimo, para cada laclo c!os rios e affluentes, que será des
apropriado ,por utilidade publica no :Pist.ricto Federal e, me
diantE: accórdo com o Governo do Estado do Rio de .Janeiro, 
quando pertencente ao mesmo Es~ado. 

Al'l. 4. • O combu stivel será taxado, ficando o carvão 
sujeito á taxa de cem reis (.'iil1001) por sacca e cincoenta réis 
($1050) por sacco e a lenha á ,de .cento e cincoenta réis C$11.50) 
por metro cubico. 

Art. .5. 0 A Inspectoria de Mattas e Javdins, fiscalizará as 
derrul))adas para que esta se faca de conformidade estricta
mente com a lic.enca respectiva e o disposto nesta lei, incum
bindo-se, outrosim, de ·verificar a qualidade de combustível 
produzido e de e:x.pec!ir t,'Uia ou guias relativas á totalidade 
do ou parte do combustível . 

.Paragrap,ho unico. O estabeO.ecimento ,commercial que 
vender l"enha ou canv1ão .procedentes das derrubadas p&rmit
tidas por esta lei, deverá exhibir sempre q,uc lhe for exigidas 
pelas autoridades fiscaes a g·uü1 ou as guias e~De:oidas pela 
InspectorJa de l\'laLLas e Jardins a(Iue se refere o artigo an....., 
terior. 
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Ar·t. G." O proprioLario ou arrendatario que não cumprir 
o lllsposto no· urL. :!." c seus pal·agraphos, fica sujeito á mul
ta ele duzentos mil niis por hectare, so um a.nno após a der
r·ubada nüo tiver sido o Let·rono reflorestado ou. entregue a 
cu!Lut·a regular ou t.ransl'onnaào em campo permanente de 
cri anilo. 

·ArL. 7." :Ficam isentos dos taxas mencionadas no art. 4" 
os pequenos lavradores que .provarem essa qualidade .perante 
as agencias da P 1;efeiLura das respecUvas localidades. 

ArL. 8." Os infractores da .presente lei ficam sujeitos á 
mu!Ln de 200$. elevada ao dobro na reincidencia. 

Ar L. 9." l{evogam-se as disposições em contrario. 
DisLricto :Federal, 2.9 de setembro c!e 1921. - Edua?·do 

de Pail:a, !Presidente interino. - João Cezm·es de i1Iello, f,o 
Secretario. - A ui on'io 'l'cixei1·a, 2" Secretario. 

A imprimir. 

E' lido, apoiado e remettido á C;:,mmfssão de Constituição 
o seguinte 

PROJECTO 
) 

N. 31 -.1921 

1Considerando que aos funccionarios da Secretaria da Re
partição Central de Policia d0 Districto Federal o. de outras 
HcparLições dclla dependentes toem sido concedidos augmen-
tos do vencimentos; . 

Considerando que seria . dolorosa inJustiç.a olvidar os 
.f1mccionarins da Inspectoria elo l)olicia Maritima, a quem as
·$isLe o mesmo direito por quanto esta Repartição fundada ha 
auinze annos . ainda conserva: os mesmos vencimentos ele uma 
é:poca em que a vida não offerec~a as difJi,cruldades presen
Jps· . . ' 

Considerando que o seu serviço não ·soffre interrupção,· 
~endo a seu cargo a vic:;ita de todas as embarcações que entram, 
Cl desembaraço de todas q;ue sabem e finalmente a fiscaliza
ção geral do movimento do porto do Rio de Janeiro; 

Considerando . que não se pó de estabelecer termo de com
paração entre o movimento actual e o que existia por occasião 
àa reforma policial de 1907, movimento este que vem_ pro~ 
,gressivamente augmentando de anno para anno com a inten-
8ificação da navegação, orç,ando já por cerca de cinco · mil 
'·' numero de navios annualmente desembaraçados no porto; 

· Considerando que para todo este penoso e arriscado ser
viço possa ser devidamente executado são· os referidos fun
ecionarios obrigados a passar as noites em ·constantes vigias, 
expondo a vida nos frecruentes encontros com os contraban
d)stas e ladrõés do mar; 

Considerando que aos funccionarios em .serviço não é 
perm if.tido afasl.m·-s[) da sr.Jdc rl:J. inspcç.Loria o que os com-
prll•! a dcr;ppzns de nlirnentação; · 

Considerando que os cargos ao~; mesmos attribuidos são 
ele zmtureza representativa, tendo por dever, no acto da vi~ita 
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ofl.'icial U[H'oscnL:.u·-se a bordo JecenLcmonte traJado, o que 
1!ü moLil·o a e1mslunLus renovu,~ões du fardamento, que lhas 
absorve grande pacL·~ dus vcrwimenLos; 

Cnnsidernndo quu eonsLíL~tindu o confronto entre os ve!li
t:imenlos dos l'unceionarius desta repartição e os de outras 
melhor :.u:;uinhoado:;. ::wm que entretant.o lenham como en
•·.argo o ]JCl'it:;·o~o sp.r·vi(;u do mar, observa-se que o inspector 
deste irnpol'Lr.mt.e dnpal'tamenLo policial que occupa 'llm cargo 
de absoluüL rRSfJ·on;;abilidadÍ) sem que possa precisar horas do 
t!lH'ViQo, sempre na immineneia de attender qun,lquer requisição 
ao suf.L rn·esent;a, IJI]l'eebe o v!5ncimento mensal de ü91$500 . 
inferi.or ao de muiLos J'unccionarios de categ-orin, menos eleva
da, q~w nilo lJÔdcm cst,abeleccr paral,le'lo; 

Gonsiàe1·amlo que aos sub-inspectores, lo,g·ares que antes 
fln reforma voli(: iu.l clu :3 de .ianeir·o de Hl07. eram exercidos 
11e.Jos ol'ficin,cs da SL~m·cl.aria da He1Ja.rtição •Central da Policia 
eom a clenominu(,'ão ele offiei:.w::; da Policia elo Pol'Lo, é conce
dida a melado ·do vencimento ou 3'k5$625; 

Considerando CJUO este vencimento é inferior aos dos 
.. nestrcs do lanc·has da propria Inspectoria de Policia Marí
tima, cujos venciemntos foram a·ugmentados em 1918, accresci
dos de uma diaria por serviços extraordaniros, que lhes foi 
concedida no anno seguinte, e que não teem os referidos sub
inspectores: 

Considerando que os auxiliares, a quem são distribuídas 
as funcções relativas ao serviço externo ou do expediente re
cebem apenas o cxiguo nmcimento mensal de 212$291, ou 
muito menos que• os continuns de outras repartições; 

Considerando qtw o:::u~ pequeno au<;:mento não importará 
·~m sacri:('jcio 'para os cofres da Xação. porquanto. sendo esta 
repur·ti(;ão eneal'l'f'.t;ada da I'XJH~diçiio de 'passes do sahida a 
todas as emba.reac:õ,~s q til• deixam o porto e que orça por cerca 
rle cineo mil. ::nmuaJmentc. pagândo apenas de sello federal a 
insignífi,;;,m Lo quantia de seiscentos ré is, poderá da h i advi:.
renda compensadora; 

Considerando que em diversos Estados da União. o sello 
!•staclual apposLo aos referidos passe:::. varia entre dez ·e quinze 
mil réis (Bahin, ·15$: Pernambuco, 15$; Espírito Santo 6$, e S. 
'Paulo, 6$), n.oderú ser vantajosamente estabelecido que o sello 
federal nos passes de sahidas ás embarcações, expedidos na 
CnpiLal da Republica pela Inspectoria ele Pohcia Marítima, 
H~ja elevado a cinco mil ré is; 

·Considerando que assim, poderá ser feita justiça aos re
fericlos . .funccionarios concedendo-se-lhes ·um pequeno augmen
to em seus vencíimentos. que será perfeitamente compensado 
:-om rendimento elo sello nos passes de sahida: 

O Contn•ee:-o Nacional decreta: 
Art. Lo Fi.wm elevados a 12:000$, annuaes, os venci

menl.os elo im;pcctor de iPolicia Marítima do Dístricto Federai,, 
a 7 :200$, os dos sub-inspectores e a -l :800$, os dos auxiliares. 

A I' i . :z." R e voga m-sn as dispol:'iç.ões em contrario. 

Sala das sessões, 20 de ouLubro de 1921. - Ettsebio de 
Andrade. 
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VoLaçúo. em discussão unica, do requerimento da Com
missão de Finanças, pedindo informações ao governo sobre o 
requerimento de b. :Anna Barata Ribeiro pedindo o pagamento 
de vencimentos não recebidos por seu finado marido Dr. Can
dido Barata Ribeiro, ex-professor da J?aculdacle ele Medicina. 

Approvado. 
Votação, em discussão unica, da reda,cção final do pro

jecto do Senado n. 67. de 1920, emendado pela Camara dos 
Deputados. autorizando· a Sociedade ela Cruz Vermelha Brasi
leira a uLilizar-se como ml?lhor lhe convier do terreno que lhe 
foi doado para eonstruir o edificio destinado á sua !:i é de. 

Approvada; vae ser remetticla ú Camara dos Deputados. 
Votação. em discussão unica, do vélo elo Prefeito n. 45, 

de 1921, á resolur;.ão ào Conselho .Municipal que autoriza a 
nomeação ele profeqsores primarias dos actuaes elementares. 

,.\,p,provaclo; vae ser clevolYido ao Sr. Prefeito. 
Vota(:.ão. cm discm:são unica, do vrJto do Prefeito n. 51. 

de 1920, ú resolução do Conselho ·Municipal que manda con
ta.r a D. JU~inha Re3ina :Moreira de Sá, adjunta de 1• classe, 
o tempo de serviço que menciona. 

!Rejeitado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 
Votação, cm 1" discussão, ·do proJecto elo Senado n. 20 A, 

de 1921, reduzindo os prazos a que se refere o art. 1° da lei 
n. a. !!!:12, de 5 de janeiro de 1920, relativamente aos funccio
narios de repartições extinctas que occupam ca,rgos em com
missão. 

Aprovado; vae ú Commissão de Justiça e Legislacão. 
Votacão. cm 3" discussão, do proJecto do Senado n. 27. 

de 1921, declarando que os unil'ormes militar;es mandados 
adoptar pelo:; Ministerios da Guerra e da 1\ia,rinha só poderão 
ser usados pelas pessoas a que se referem os respectivos re
gulamentos. 

Approvaclo; vac á Commissão ele Redacçã·o. 
Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos 

Deputados n. !16, de 1921, autorizando o prolongamento das 
linhas telegraphicas nu Estado de S .. Paulo até á cidade de 
Ypiranga, dentro dos recursos orçamentarias. 

Approvada. 
Votação.· em di seussi'í o unira. d0 1.1éto do Prefeito n. 66, 

de 1í!20, ú i'ei'oliJ~i'in do Consrlho :\lunicipal que reintc::rra 
Candiclo ~?r::mr.isro Osorio Guedes. no logar ele guarda muni-
cipal. · 

Approvaclo; vae ser devolvido ao :Sr. Prefeito. 
Votação. em di::;cussão ·uniea. do· véto do Prefeito n. S, 

de 1921. ú Í'csolução do Conselho Municipal que promove ao 
cargo de caLhrclratico da Escola Normal, os professores de. 
escolas pl'imarias que houverem regido. i·nLerinarnentc, clu
r::mte dous annos, qualquer cadeira ela mesma escola. 

Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. · 
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Vula~Jiíll, r•n1 :;" di~1t:ll~~i:'w, da pt'II[JII~il)iu da CaillHt'a dus 
JJi.'JIUI.aclus 11. ·I.L de! i\118, Lornandu I'Xlcnsi\'a au:; l'JlllH'Cgudos 
1dvis que Jli'C.~Iaraut ser v ii,: o uas t'I'Uat·Li(;üe::; militare~. junt.o 
:ís f:H'I,'as ~~m opct'<ll:ui!S c·unlra o Guvr.•t'li'J clu Puru:;uuy, a cun
eessão do art. i", da ll•i 11. i .t!07, ele 190'7 . 

.i\p[H'uvado; vac ú Cllllllrtissão ele !lcdac,:ão. 

Vot.a~,;üo, ~~lll :J" diseu~süo, do pt'n.kcLo Llo So.uadu, n. 2G, 
{lo J!ll!l, que eleva o:; Vc!neintenl.oi:i do udntinislradot· do De
posilll de l't·csos ela .ltcourlição, ·Central ela Policia c dos seus 
auxiliares. 

Approvado; vac ú Commissão de Redacção. 
Votação, cm 3u dtscussão, do proJecto do Senado n. 2, ele 

HHO, qno J'evcrto cm ftwor cltJ D. Maria .José de Oliveira o 
outra. o rndo ·soldo que rer,ebia. sua finada mãe, deixado por 
seu l'illt_o, o alfcr·cs Antonio "\Vaudc.rley ele Oliveira 'rravussos, 
morto em Canudos. 

Approvudo; vae ú Commissão de Redaccão. 
Vol.ar:ão, em 3" diseu:;são, ela proposição da Gamara .cJos 

Deputados n. 72, clee1.9~ I. que releva a p·l'escripção cm que 
incorreu ,1 direito cln D. Helmir·a Aul'orh F::orraz Cardeal par3. 
o fin1 de rerPIH'l' a difl'Pt'Cn1.:a. dr~ montepio deixado po1· ·seu 
pae o Dr .. João Borges Ferraz. 

Approvucla; vac ser submettida á sanccão. 
Vota<:ão. cm :3" discussão, da prnposição {ia Gamara dos 

Depuf.arios n. 73, elo J!J2 t, autorizando a abrir. pelo Ivliniste
rio ela .Tustiça c Nr•gocios Intc?.iot·cs. unJ crcclito especial de 
Hl :802$0 W. para pag·arnenl.n das desóczas ef:fectuadas com os 
Jvncraef:i. dn Dr. DclfJIYt :\lot·cira. Vice-PrcsidcnLc da Repu-
blica. · 

Approvaclu; v ao ser submettida á sanccão. 
VoLacãn, cm discussão unica, da proposição ela Gamara 

dos Depf.uaclos n. 52. dr. 1921, que approva a adhesão do Bl'a
si! {t Convenção de ·10 de setembro de 1019, relaLiva ao com
mcrcio de armas e munições e ao Protocollo assignado ent 
Saint-Germain-en-Laye. 

Approvacla; vae ser submettida á sanccão. 
Votação, em 2" diseussão, da proposicão da Camara dos 

Dcputa[los n .. 210, ele 1020, auLoriz<!IJdo o Govet·no a subven
.::ionur os Esf.aclos, os parl.iculares ou mnprezas que se propu
zerem construir e conservar estradas de rodagem. 

Approvada. 

São igualmente approvadas as seguintes 

EMENDAS 

1" ( 

Redija-se assim o art. 1 •: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvençiio 
ao Districto Federal c aos Eslaclos que construirem e conser-

S. -Vol. vr. 26 
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\'lll'l'lll I!Slmdas de l'udagt!lll nus l't!speeLivos LCl'l'iLol'ios. 
Pat·ag'l'at>llll unit'", A :::tiliVC'!ll,\ltO pudet•ú Sl!l' paga. aos Es~ 

Lado::;, rnL•sn 10 nos easos I! III quu estl'adns tenham l:lHlo por 
L'lks concedidas a parLicultu·e~. ou omprezas por estes orgn
nh:adus, desde que uão sejam nconhecidos os privilegias de 
z.ona e ele transporte. 

Ao art. 2": 
• 

a) supprimam-se as pala\'l'u::;: '·No caso de ser a subven-
r.~iiu solicitada LJOl' qualquct• :EsLudo ou municipio", no prin
eipio do al'Ligo; 

b) Sli[Jprima-se a vala\I'U "'gt•aLuito"; 
r:) !;Ubs tiLuam-se as palavras: "deconenLes du presente · 

lei", p~la~ scguinLes: "'decorrcnl.es elas leis e regulamentos 
que i'orc!'n expedidos pelas auLol'icl~tdcs competentes" . 

• 3" 
•\() ~ ., " fifi ''(['[. •)U • ... ~ . - . \. ....... 

ui supprimtun-:<c as pt\l:wras: "ou Jnunicipios"; 
ú) sub:;LiLuam-s•! as palavra!';: "espetial, que não ai'i'ecLu 

direcLantcnL•~ o ll'ansito "'l'ela esLmcla ", pelas seguintes: "ou 
.;onlri)Juição especial". 

4" 
1\o § 2" do arl. 2•: 

Acet·cscenLe-se. entre as. lJalavras "carros de bois" e 
... ~uc uor ellas não poderão t)ilnsitar", tJ ·seguiu te: "ele eixo 
movei;,. 

5" 

Ao § 3" do at·l. 2": 

(:.) undc Sü diz: "Conl\lt'mc se trate ele t·egwes monta
r,ltusas ou nü.o, el:lsu subvenção poderá ser:". diga-se: "A sub
nns:f'to podcr-:í aLtingir a 50 o/o do custo total ele con~trucção 
da esll.'a!la. não devendo exceder da.:" 

b) supprima-sc, na lettra a, as palavras: "respectivamen
r.c aL6" e •·e 4:500$"; na I.:tLra b .• as palavras: "respectiva
mente aL•~" (!. "e• :!. :500$"; ~~. finalmente, na leLtra c, as pa-la
vraH: "'l.'espccLiv::nnente até" e "c 2:500$000". 

6" 
.\11 ar L. :3": 
Suppl'ima-sc lodo .o artigo. 

7" 
.Ao mL 1•: 

rt'l acl:t·•~se•~nl•!-::;e lltt lr)Llt•a e. h1. (iJic_: "bem como os typos 
dD oln:as d'al'Le eor·t·entes": 

lJ) at'CJ'f'!~ce.n le-s•J: "d) ol\:allwnlo cl c talhado c j usLificado 
do cusl.u Lula! da e~;lracla [Jl"fi,JeeLnda"; 

c) necrescunle-sc o seguittl~: 
"§ t.·' S•) serão pcrmitl.iclas obt·as de luxo, de alto custo 

d". construc•;fw, quando nüo ineluiclas no orçamento que ser-
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vü· de base ú. i'b:ação elo valor da. subvenção, a conceder nos 
f ermos do art. 2", § 3•." 

"§ :.!. • Serão sempre preferidas as obras cl'al'Le de ma
duü·a ás rlc ar;u, salvu cm casos exr.:epcionaes, de.Jidamente 
j ustii'icadas. " · 

Ao art. 5•: 
.Accresr.:ente-se: 

s· 

"Paragrapho unico. O Poder Executivo poderá, excepcio
nalmente, alterar os limites fixados neste artigo, mas atten
.Jcndo sempre a motivos de força maior, írremovivcis com 
vantagem economicà. " 

g• 

Ao art. 6": 

~\.ccrcscentc-se, depois elas palav!·us "carros de bois'", as 
segumt.es: "de eixo movei." 

10" 
Ao arL 7•: 
Supprima-se o paragraphb unico, por ser objecto de re

querimento. 

Ao art. 9•: 
Substituam-se as palavras: "Os particulares, ou gover

nos estadoaes e mtmiciiplaes", pelas s.eguintes: "Os gover
nos "\S tadoaes". 

12" 
Ao a1't. 10: 

Onde se . diz: "30 kilomctros", diga-se, de p:,;_JeJ:encia: 
:!0 kilometros". 

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidenle, requeiro a V. 
Ex. consultar o Senado sobre se consente na dispensa de in
terstici.o para que o projecto .cruc acaba de ser votado seja in-
cluído na ordem do dia da proxima sessão. · 

ConsulLado o Senado, é !Concedida a dispensa re.querida. 
Votação, cm :l" discussão, do proJecto do Sena,clo n .. 21, 

de t9,21., dispensando os alumnos que terminarem o curso do · 
ColJ.ggio Pedro II, dos e:s:ames vcst.ibulares das Escolas Supe
J'iores c cio concurso das Naval c lVrili tar,· partt a rcspecLiva 
matricula. . 

Approvaclo; vae ti Commis::;üo de Ins~rucçiio Publica. 
VoLatJão, em discussão unica, do véto do P1•e(eito n. 26.. 

do :L 921, á resolução do Conselho Municipal, autorizando a 
!r:andar contar a D. J!Jsther da Cunha, adjunta de 1• classe, o 
tempo de serviço ,que prestou como estagiaria gratuita. 

Re.ieitàdo; vae ser devolvido ao Sr. Pl'efeibo. 
Votaç,ão, om discussão unica, do vét"o do Prefeito •11'. 27, 

ele 192•1, á resolução do Conselho Municipal, autorizando a 
mandar contar, para todos os cffeitos, a João Pinto dos Santos 
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:\lol'uiru, numel·a<.lor-ual'Íitllmdur da Dir·cwtul'ia Got·al de Fa
zenda Municipal, o tempo de serviço flUO menuionn. 

Rejeitado; vac ser clcvolYiclo ao Sr. I) refeito. 

Vot.ação, cm discussão unicu, ela cmenaa da Grtlnal'a dos 
Deputados ao projecto do Senado n. :1.08. ele :I.!J2.l, aullll'i:mndo 
a rcintegracãn de Alfredo Pires Bil.tcneoul'l, "'' eargo cl:! 
agente fiscal do imposto de consuwo clc:-La Cap ilal. 

Approvuda; vne ii. Commissão ele Hodac~~fto. 

REOHGANIZAÇÃO DO EXEHGITO 

1n discussão elo projecto do Senado n. SD, de HI2U, t'e
org·unizando o Exercito de 1" linha. 

O Sr. Vespucio de Abreu (*) - St·. Presidente, desejo 
ohumar a aUencão .do Senado pur·a o projeuto uuja, discussão 
V. Ex . acaba de annunciar. 

Este projecto, segundo a emenda, visa, a rcorgan ização 
do Exerci to de 1 • Linha. 

lOira. o J~xerciLo :foi re'organizaclo pela lei H. ·LSGO. do 1 !JOS, 
tendo sol'Jriclo depois dessn. or,r;anizacílo de 1\JOB, [Wquenas 
remoclelac;õos, quer em leis de i'ixaeílo de forç:.as ele terra. 
que1· _sm 1 eis oreamenLnrias, onde se Le·rn p J'ormraclo co1Ti~ir 
pequ·enos clol'citos, l)equenos detalhes que a OJ'gan ização pri
mitiva apresentava. 

Bnt.retanto, que me conste. Sr. Pl·esidente. mn1lmma 
razão forte h:.t que cleLet•minc, i:tuer ela parle da aclrninisLra
ção publica, quer elo Poder Legislativo a neecssidaclc de 
uma reforma g·lobal do Exercito. · 

Os ensinamentos dn. grande guena pola missão militat' 
francczu, ora a serviço do nosso· Exercilo, ainda li fio :l'izct•am 
sentir a carencia inadiavcl· c pnlpita,nte du se proceder a 
uma J·eforma completa, a uma reor,ganizaçfírJ Loln.l elo nosso 
Exercito de 1 • Linha. 

Nessas condições deseJo chamar a n,Ltenção elo Sonudn 
paJ'a o proJecto, fazendo-lhe scntii:· que nenhuma neecssiclade 
imperiosa exige que scmclliant.e remodelação se faça neste 
momento. sendo pJ•efm•ivel qne se aguardem as lir:iíP~ c qur) 
as c:xpcricncias ela, grande guerra repercutam e1r1 nos;:o meio 
p::tJ'a, então. de twcOrclo com essas expcricncia!:! n eom· essas 
Iiçõ0s. si i'Cn· ncecssn.rio. Lentarmos essa remoclelaJ.;ão. 
. Penso, poi:;:, que o pro.iecLo 0111 r.liscussfín ,) rxlempol'nnco. 
e não deve met·c·cer a a.pprovação elo Senado. (Jlfu.ito IJern; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente - Não havendo mais quem 11cça n pn.la
vra, encerro n, discussão. 

Os scnhOJ:cs que ~Drn·ovam o pt'o,ict:lo qur)it'ttlrt levan
·tar-se. (Pausa.) 

Foi rej citado. 

(') Este. cliscut·so ni1u foi r.cvisLo pelo orntlol'. 
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111 disCLlssfío do projecto do Senado n. 99· de 1920 cqui
rarunclu o::; vencimentos elo conservador do 'archivo dil. Bi
lllioLhec~ da Scvrctuyia do I~xtcl'ior e os du seu njuclunle aos 

elo [HJrLuu·o ü seu nJ udunLe. 
"\JJIJ t·uvudo; vue tí. Uomllt issüo de Fi nanr;as. 

J" cliscttssão do .projecto do Senado n. 101, de 1920 re
levando ela pt·cscrip~.fto cm que incorreu o dircilo de D. 'nosu 
SLclling, vara {J.Oclcr receber u pensão deixada por seu pue 
e a que se jul:;;a com direito. 

:\pprovarlo; vne ;i Uomntissüo de Fit1nn~.ns. 

SOCII!:DADE JtfJt\AL BIL\SILE!HA 

1" cliscussü0 cln ])I'UjccLo do Senado n. 101 A, de 1.920, 
considcr·nttrlr' dr) ttliliclade pnlJ!ie·n a Sociedade lltrl'al Bra
sileint. 1~urn st\.c!e em S. 'Pnulo. 

1\[Jprovn.do: vnc ú Cornntissiio do .Jusl.iç:a o Logisln~·:io. 

i" discuss:ín dn JH'o,it•efn dn ~enado n. J0·2. de 1920. man
dando contar· pe],, clubt'o 1.1 Lt)tllfJO de sc·n·ico pi·cs'Lado cm.junlas 
ele alü;lamcnlo rnfliltH'. no t'unccionut·io que nilo hn.ia recebido 
grat.iJ'.icacão po1· · C'Ssu 8r rvi r: o. 

Appl'OVr1clo; vnc iis 'Gommi~~õr~ ele :\Jarinlta e nner1·fl c 
de ,Fi.rmncns. 

O Sr. Presidente - Nacln mais l1m·cnclo a tmlnr, vou 
lcvnn Ln r a. sessfío. 

Designo par·n ordem tlo rlia da Sl'i;;'llinl'': 
3" cliscnssii.o dn pr·npn:"i(iÜfl da Gamara dos Depuf.adn;; 

11. :?!tO. de 'I !1·20. anlorizandn o Governo a subvencionar o;; 
J~stacln,-, ns parl.icul<1res uu rmpr(•zns flUI' se propuzcrem 
eonsLl'UÍt' o unn:;;rr·vnr· c.~l.r·tvfns r:r.' J'IJdng·Ptn (cmn r:mr:ndas rio 
Com.mJssão dr! Finanças. .fá a}IJII'OVadas, tlarcccr n. ·:1:11, 
de 1.921 ).: , 

· 2" discussão ela prnpnsicfín da Cnrnn.r·a elos Deput.adn.~ 
n. 250, cl1l ·1008, que 1nnnrl.a I'Psfil.nie :í. Camal'u Munici.pn.J dr 
Palmyra a quanl.ia dP 1 !'5: I nHr$ por 0\Ia paga cm clircil.o;; 
aduaneiros pela imptwLa\:ãn tle JIHli.erial clcst.inã.do ao seJ
VÍ\iO ele abasLccimcnl.n dnquclla cirlaclc (com wu·cce·1' contrm·if, 
da Cmnmi.\·sao dr: Flnanr,a.~ 11. :;:1::, de -192.f) .: 

2" discusf'fio elo pr·ojcef.o rio Scnn'do 11. 7. ele 1921. crcnnrln 
f.rcs log'Urns du praLioos no Lnbnt'aLor·io ela J)olicia l\'lilit.nr· dn 
bisl.l·icl.o Fcdcrn.l e :f'ixancln us respectivos '\·cncimcnLo;; ( co'lfl, 
C'IW!'JUla da. CmJI'IIIissrTo de .F'ilwnr;as, Jlm·cce?' n . .'J,'J7, de 192-/ ).: 

' ··l!· 
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Disoossfi'o unica elo véto .cto Prefeito n. G, ele H}21, (L 
resolução do Conselho 1\Iunicipal, mandando contar, .Para 
todos os effeitos, o tempo de serviço prestado pe_la acl.JunLa 
de 1" classe D .. Helena Durão (com pa1·ecer contrarw da Cnm
misscío de ConstUu.ir;t7o n. 2.94_. de 4 921'1) .: 

Discussão unica do véto do Prefeilo n. :30, de 11)2·1, ã 
resolução do Conselho Municipal que reorganiza O? se!'vlços 
elo Hospital Vetorinar.io MunicJpal, sob a clenommaçüo de 
Inspectoria (Municipal ele Vef.ol'inaria o J?ol!cin Sanitnri:: ..:-~n!
mal ( corn JJW'ecer (avoravel da Com m:t.ssao de Co111Jh l'll:l r;ao 
n. 2.19, de ·1921) .: · 

! 

2" discussão da prpposição da Gamara dos Deputaaos 
n. 80, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Fa~enda,. o cre
dito de 18:9•6'8'$937, Rara pagamento elo que e clevtd~ ~o 
Der. Oscar Flrederico âe Souza. em virtude de sentença JUdi
ciaria (com parece?' .(avora:vel âa Comm:issão elo Finrmr:as 
n .• 'J36, de 1.921 ).: 

Discussão unica do véto elo Prefeito n. 2L de 1920, iL 
resolução do Conselho Municipal que manda contar, pelo clo
bm, ús ;pro:fessoras ela Escola ele Applicação, o Lempo de 
serviço prestado . (com. }Jm•ccr'J' conl·1·a:,•io da. Co·1nmissl1o ele 
Constitu.icao. 11. 4 .fJfi. de .U121. e voto C'ln S!!JJC/.I'adn rln Sr. l,npcs 
Gonçalve.~). · · · 

J-'ov::m La-se ~ sessão :í.s ~I;\, h orn f': o 30 m innl1.1i', 

"-
124 SESSÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 192'1 

PRESIDENCIA DO SR. BUENO DE PAIVA, PRESIDEN'I'E 

A'.s 13 e 112 horas abre..;se a sessão. a que concorr·em os 
Srs. : Cunha Pedrosa, Hermenegildo de Moraec:;. Mendonça Mar
tins, Lopes 'Gonçalves, J-'::turo Sodré, Godofredo Vianna, CosLa 
Rodrigues, Benjamin Barroso, Eloy de Sonza. Tobias Monteiro, 
Antonio Massa, Vcnancio Neiva. Antonio Moniz, :Monír. Soclré, 
Bernardino Monteiro, .Jeronymo ·ivlonteiro. Ma:rcilio ele Lacerda, 
Paulo de Frontin, Sampaio CorrGa, Irineú Machado, Raul Soa
res, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Alvaro ele Carvalho, .José 
Murtinho, Pedro Celestino, Vespucio de Abreu (26') . 

: Deixam de comparecer com causa justific;:J.cla os Sr.s. : A., 
Azeredo. Abdias Neves, Alexandrino de Alencar, Silverio Nery, 
.Justo Chc~·monl. lndio do Brasil. .Josú Euz.ebio. Fclix: Paclwco. 
Antonino Freiré, João TllOmé, Francisco Sá, :roão Lyra. car.:. 
neiro da Cunha, Manoel Borba, Hosa e Silva, Euzcbio d-e An
d~a:de,. Araujo. Góes, Oliveira Valladão, Gonçalo H.ollemberg, 
SI~uewa de Menezes, Ruy Barbosa, Nilo Peçanha, iVIodcsto Leal, 
Miguel de Carvalho, Fr::mci:sco Sall-es. Adolplw Gordo, namos 
Caiado, Carlos Cavalcante, Generoso Marques, Xavier da Silva, 
J-'auro Müller-. Vida! Ramos, Felippe Schmiàl;, Soares do!; San
tos, Carlos Barbosa (36) . ' 

E' lida. posl.n em rii,;cusi:iin. e :':1'111 rrclruna<:iio nr·pr·nvada a. 
acta ela sessão anterior. 
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O Sr. 1 o Secretario dá conLu do seg·uinte 

EXPEDIEN'l'E 
Ofi'icios: 
Do Sr. 1 o Secretario ela Gamara dos Deputados, remct· 

tendo a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 93 - 1921 

9 Congresso Nacional resolve: 

· Art. 1. o A taxa a que se refere o n. 56, do art. 1 ", da 
lei n. 4.230, de 31 dezembro de 1920, é devida na impo-:
tancia de 100$, poe todo aquelle que, sendo sorteado, para o 
serviço do Exercito, deixar de see a elle incorporado, 1wr 
qualquer motivo. 

§ 1. o A cobrança dessa taxa ser:l feita pelo MinistF!r.io 
ela Fazenda., de accOrdo com as listas nominaes dos sortead~s 
n5.o incorporados, listas estas que o Ministerio da Guerra • 
enviarú úquclle logo após tm·minada a incorpornç5.o dos cun
scriptos,, na fúrma do nrt. !)8, elo decreto n. VL 397, ele 9 de 
outubro de 1920. 

§ 2." A l'enda dessa taxa ser:í destinada ao cusl;eio das 
despezas ela Nação com o servico militar, deduzidos os .-:m-
cargos da arrecadação. , · . 

§ 3. o Dentro do prazo de 30 dias após a promulgaçü'..l 
desta lei, o Governo baixarú o respectivo regulamento, pr>~ 
dendo impor multas até 2:000$ pela infracção de seus dt-;
positivos . 

• L\rt. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 21 ele outubro de 192:!. - A1'

nol(o Rodrigttes de Azevedo, .Presidente. - Ped1·o ela Cost,.~ 
Reao, 1 o Secretario interino. - Ascendino Cunha. 2" Secreta

.. rio interino. - A's Com missões ele Marin'hn e Gn erra c de 
Finanças. 

Do mesmo senhor, remettenclo um dos autog-raphos da 
resolução .J eg~islaLiva, sanccionada. qu c prorog:a, para ,o actual 
e:x:ercicio, a lei ele fi:~ação de forças de terra ele 1920. ·-· 
Ao archivo. · 

Do Sr. Ministro elas Relações Exteriores, communican do 
a eleição do Sr. · Senador Ruy Barbosa, para o cargo de iu i.r. 
ela Côrte Permanente de .JusLlça Internacional. - Inteirado. 

Do Sr. Ministro da Fazenda. cnv.:anclo um dos nul.ogrn
ghos da resolução legislativa, sariccionada, que abre um crt!
clito de 26 :-'154$223, ouro, para pagamento, ao Real Lloyd Hol
landez, pelas passagens concedidas a brasileiros no começo t:~a 
guerra européa.- Al'chive-se um·c!os antographof': c rcmct
ta-se o outro (~ Gamara elos Deputados. 

. ~ 

Do Sr.- presidente elo Tribunal de Contas,' communicando 
que, tendo· sido J'ecusaclo registro pelas Gamarás Rcnnidas. cm 
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sessão de 13 de junho do corrente :um6, ao contracto cole~ 
Jll'aclo com ú The Great \Veslcrn of Brasil Railway, Limited, 
foi o mesmo registrado, sob 1J1'otesto, na sessão de 17 do cor
rente, por despacho lavrado sobre o aviso n. 138, do Minis~ 
ter i o da Vü11;üo assim determinando. - Inteirado. 

'l'elegmmma elo Sr. Jorge Tibiriçá, Presidente do' Se-· 
nado de S . .Pau lo, commnnicando ter sido approvada uma in
dicação de applausos c agrnclecimcnt.os ao Sr. Presidente da 
llcpublica, pelo encaminhamento da solução do problema .;Ja 
defesa permanente elo café, e solicitando o apoio do Senado 
para a approvn~.üo dessa medida. - A' Commissão de Fi
nanças. 

Do Sr. Isidro Gomes e outros, do teôr seguinte: 

«Exmo .. I'rcsidcnf.e Senado - Rio - .Parahyba, 21 - D.i
recfnria Asso6ineãn Commercial c União Retalhistas compre
hendcndo aLtitude frCral commercb Estado contra imposto lu
Cl'O~ commerciacs tomaram clclib!:.'rao:ão fazer reunião con
)un!::o para npr!llar mais uma YC7. [IOderes competentes sentido 
inr~xccu(!ão let que fere propria hcmra e independencia classt\ 
nl·ri~·undo a prPsf:tr eonLas fisco, fieanclo exposLos clevassa :;·~-
p:rcc1ns es:'ioncincs iH'nf'issão. Commercio rumando ·defesa seu" 
c! i r' E·: lns cfpn tr·n nwlhores normas ordem e.spera' Sll::tS reclama
\: Üt''' eo11f.ra innpp! icação im posf:o, sua subsWuic:.ão sellagcm 
fncf m·as assignarla~ mereçam necessario estudo fim Congres.sn 
n:in vo!e uma lei. que repugna senLimento geral. Saudaoões.·
/s!Jrn Gomr's. p!'l'SiclenLe associação. - Manoel Londr·es, vice
pr·e:,idcnf c. - .(os,; Bastos, secr·elal'io. - J.11anoel Moraes. ,:;e
crcf.nrio. - Fnmcisco Navarro. the~onreiro. - Commissão ar
bif:!'al. - Ben.iau1h1. Fer·nandes: -. Solon Sá. - Oswaldo Gou-
1•êrt - .los é Vir:entc Montencaro, presidente União Re.talh is·-
1.us. - Joaquim. Uavalcanti, vice-presidente. - Antonio Bar
bo.•·o. 2" vicc-pt·r:s iclenf:e. - OUvio Pinto, secretario. - ár·
m·''i!do R'ibei1·o, sc.crelario. - Del('mo Costa, orador. - Anto
nio Bezerra. vice-nraclor. - João Cancio, thesoureiro. - Se
'VfJI'hlO Mendonça. bibliothecario. - A' Commissão de Fi
nant::ns. 

O Sr. 3" Secretario (scr·v·indo de 2") declara que não ha 
pareeeres. 

1.1 Sr. Lopes Gonç,alves -'Sr. Presidente, permHLa-mc 
V. Ex. c rolrvo-me o· Senado que. desejando concorrer para 
a acLuaçiio da ::;eguna'a parLe do>; nossos trabalhos, que 
é a ordem do dia. neste momento, venha me occupar do 
voto cm sepat'aclo que, na anLiga Commissão ele Constituição 
c Diplomacia. proferi o anno passado, relativamente ú con
tagem. pelo ci'ohrn. do tempo ele servic.o dos cathedraticos c 
adjunf.os ela Escola ele Applicacão. ·. 

Dcvn. antes do abordar a mai.eria, felicitar-me pela cir
eumsf.ancia Pxccpcional ele nãn ter sido, no ,avulso desLe 
mmo, supJwidn a pul:)licução desse meu voto em separado; 
o· registro o Jaet.n porque o Senado tem conhecimento per
foi Lo c cabal dn que occorrcu no começo ela sessão deste 
nnnn. q1w.ncln ~livc ele noLar que, cm sete pareceres, foram 
o!iminao'nr; os volns cm separado. que, no decurso 1020, 
rlnbm·oi nn(jlll'lla r.ommissfio. 
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.Fui _esse lllll J'ad.11 :tiiiii'Jnali.,sllno, que desper;Lou não sú 
a aLicncao da l\Jt.·~a dcsla t:asa, uun'''• lambem, a de tod11s os 
S1·.s. SL'Iltl.dnJ·r• . ..;, q I lU su aclw vam 'iJt't).~r:n to, :l Pl'OPOr()iio q u o 
n.s ert.,;;ns Hl'Jll su l'gindo. 

Fr·lizmr!llte, l'l~pil.o, c~111 rcta~.;i'lo Wt caso de que nk oe
cup·n, n YuLr' que elal'u'·ui na anLigu Commissão de :ConsLi
!.1/ir:ii,l r• l>ipllllllttt:ia su aeha 1111 illli.II'CSiiO, om seguida. ao p:~-: 
J'Cr:t•i' da nw,.,ma Ct~JnnJis:-:i'lo. 

. A que;;Lfto da ot·t.lcnt do dia c q11c~ vac ser rosnl.vida r\ 
.sJmplo.s. O Conselho 1\Iu n ieipal do Distr·icto Fea'oral c~nton
dcu, cm sua magmmimirlndo ou ;;cnerosieladc, n.[l'Pl'OYUJ' a 
~eg-11 in Lo r·csolução: · 

· «Pa1·a os cffeilos da j11hilacão dos prnfessorc:.;; ea
l.llaclrnLieos e adjuntos srw:'t contudo em donr.), .só
monto até cinco annos, o tempo ·cm qua ha,JU!II Sl)J'
vido mt sot·vit·om cffccLivamonf.e na Eseoln do Appli-
eação. ». · 

A Cnmmissüo de ConsLiLui(:fio o Diplomacin d8 
sendo l1eluLor n nosso nx-collega, Sr. Motel! o .Jnnillt', 

Hl20, 
o'cu . 

pn T'eror eonf.J·ari n ao v é to elo Prcl'eiLo que suspendem e . ..:! n. 
l''·'solu(;fío. Disco1·rlando ele S. Bx. off'oreci o se>gn:nl::: \'•li,>, 
em scpal':ldo. qne passo a let· ao Senado: . 

«.'\. rcsnlu \:fiu veLada, di vcr.sm,l'Jen Lo á con c lu s[i,) r L 1 pa-· 
rceer· elaborado ·r·clo honrado St·. Senador 1\fdell,, Jun ior, 
fere, ele frente c em cheio, a Consl.ituição c ·)s inUJJ',)S::1,3'i dr• 
Dlstricto. , 

Ofl'onclc prcceiLo consLitucional. porque, na elas:;e t.'u 
cc.rpo cto magisLcrio publico, Yisa (Jcterminadt.'3 profe,:;sl)rcs 
de uma escola :pura ouLnr-g-ar-lhcs a contagem pe!·J doln·o ólc~ 
cinco annos de ;;:ervi:r}o. E' a irisLil.uição ele um privilr.gi0, ele 
urn :favor . pessoal. da clcsigunldar.le perante a ]Ri. cr,ndcm
naJa pcln a1·L. 72. § 2" ela. ConsLiLniçüo, entra nwmbms clt"J 
runccional is mo c i vil. 

A manntcnçi:ío do semcllwnl.e acto legislai.lv•) sel'ia nm 
precedente de perigosas consoqucncias, pois ni'i·J havcrin 
membro a'o profcs_soraclo. nem do funccionalism•~ m1mwi]1al. 
que não se ,julgasse com direilo ú contagem du·~lwaclu cln 
iemp,o elo Lrubalho fnnccional J)rtra n effeHo de .iubi!aç:fi.o ou 
apc,scntudoria. 

A ulleg-a~,;ão de excesso de csl·vico da Esc >,a rlc Anllcn
r;iin não é J)]'ncr.dnnLc, cm :face do decreto n. t.J5n. d·J 1/t 
rJ,~ :fovorcii'O do 1.016, q11o o'r.n regulamento :í. E.,;e(da. :\ToJ·nwl,
a eujn clepn.rt.amcnf.o se acha am1ox:o aquellc msU '.uf.,'. 

Com el'fcif:o. além ele trabullln.rem os docentes volnnhr.-
1'iarnenle na Escola do A!r:plicacfio. conforme os terrn•.1s dt~ 
('dilal da DiJ·cctnria Gnral de Instrucção Publica, puh!icadn 
no .fom.al do Cmn1ne1·~io de 1.4 de maio deste anno, r:ln
r.umenl.o junl.o. fa::;endo convite. àccrcscc que essa escola, rn 
l:10'o de um caLilcdraLico, terá. para SC\.l folgado func0i•J la
monto. os adju.nln.~ nccessm·ins. o que vale dizer,. indisrcn·'::l
•:cis para o serviço, como se vorú no urt. 55 elo cHado r!e--
r.reLo. · 

:Não ha, poi,-;, para o magiAf.erin desse rn.mn rio cns1:1n 
clc,-;i~nçã11 c:c-o((iâo nn for·()acla, mas baseada, pn.c;itiva-· 
mnnlr, nn rlr!se.fo. na vnnlarlo. na mnn.ifcsf.acão iivrn r. e,-;.pon-
1.anca dos SCIIS orgfí.ns ou pi·clr.mclcnf.os a esse l.rnbalho. 
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São eslns as pnhvrns do referido eàilal: 
«De o1·llen1. do S1·. cUJ·cclo1· ac'J'al, faço p·ubUco que as arl

)'nnlas q·ue descjm·em trabalhar na Escola· de A1J•plica~:tio, rle
vm·ao ·vh· a esta Di'l'ectoJ'irt j'azwJ· a 11eecssa·J"ia declal·ru:an.». 

Mas. ouc é essa escola ? 
Nos· 1.e'rn.1os do ar L. 54 do rei'el'ido decreto (que é o re

gnlamenLn da Escola Normal), é tl.J1enas nm inslilú.to Jn·iuw
J•io m'i:clo, destinodo a- Jl1'alica cscola.1' rios j'utu:J·os alu:muns 
11:r'Sl1'CS. 

Haverá como se affirmou, accmnulo ele servioo no 
actual instituto ? 

A existeneia unica on singular do mesmo me leva a cr~r 
que 'luío. 

10om effei Lo. ~i fosse excessiva a frecruencia de 
normalistas neste corso, outros congencres já teriam sido 
creaclos, como determina o parngraopho unico do dito art. 54, 
providencia Cl ue não ser i a esperada por muito tempo, tendo 
em. vista qv.e n Conselho M·nni ci]Jal não é pco•c·i:rn onioso na 
c1·eac:r.ín de crnp1'C(/OS e 'I'C1Jm·liç0cs pubUcas. 

Diz este ur.L i go : 

·«Art. 5/L 'Annexo ú E~colu Normal havcr:.í. nm 
instituto primaria mixto, des1.inmlo ú prnliea escolar 
dos futuros alumnos rncsl.re::;. 

Paragrapho ·unico. Si a i'J'cquencia elos nor·ma
lisLns fôr excessiva on n. convcnimJCia do ensino o exi
gir, podem ser CJ'eados onl.r·os insl.itnl.os analogos.» 

Por conRCCJUencia, como nrgumenLei. a exis1.cncia de um 
só instituto determina. e que logicani.ente se infm·e, que 
nªo ~fa exce~so ele trabalho, c qne a :frc·quencia ele a.lunmos 
nao e excessiva. 

Diz ainda o parecer: 

«Terão os titulares ela Escola de Applicaoão rea
lizado estudos espcciacs. fúra da Escola Nor·mal. n1! 
:feito um curso cxccclcnLn cln prazo esLabPlr~ciilo no I:r
gul:im.cnl.o ela nw;;;rna. :tHWa rnm·cect·em o prnm·io. ex
cepcional c odioso, oul:org·ado pela rcsolur,.ão vc~l.acla ?» 

Não: porc1uc o nHudido ar L. 55 desse regulamento ape
nas exige que sc.íam elles diplmnaclos 1J(:la Escola Nonl]al a 

· ap1·esentem. altas ap]n·ovar;ões ele apNdão JJedaaoaico..: e cst.as 
não podem deixar de Ler sido obtidas na mesma escola. na 
vigencia elo rcspecLivo curso. · 

Ha prova de que o anno lectivo da E~;colu de Applir,nr,ão 
sr,ia maiO'!' que os das esc.olaR primarias? · 

Não: por·que- o arl. 38 rln dilo regulnmcnl.n prccciLQa 
CILle será o mes-mo. · 

VoL1 li\r n arl .. 58: 
,., 

<<Ar i.. 58. O 1U:?·inrlo lcclivo da Escola de A1JPlf
car;rio ~cr·:'t o meRmo das nscoln::: primarias». 

Ha pl'OV~ d~ que, rlur:mlr, o dia, os .professores da Eii
enla dr AppiJr.ar,nn l.rwbal h:1n1 nwim· nnmc1·o de horas que os 
das escolas primat·ins? 

• I 
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INião; porque no capitulo V elo mencionado regulam em• '· 
que vae elo art. 54 ao art. 69, nada se encontra nesse sen
tido. Ao contrario, depois ele prescrever que o curso ela os
cola se11ú o p1'elhninm· (Jardim da Infancia) e o Jll'imarir.• 
cornpltJto, assistido pnr al!lmnos dos terceiro 8 quarto annos 
da Escola Normal, e que as provas de· praLica escolar dura
rão meia hom, no maximo. com outra meia horn ele ante
cedencia para o preparo c di~posicfin ela aula (arts. 6·3 n 64. 
nJidern), conclue esse capitulo que, salvo as rcstricç•õ'es no 
mesmo clet.erminadas. serão extensivas (L Escola de Applica
(/ÜO todas as rlisposições de regulamento sobre o ensino pl'i
mado. E, assim, as horas de trabalho nesse d ~parlamcni!) 
silo as mesmas q.ue as prescriptas para as escolas primarias, 
uma vez que u lei não estabelece cousa alg·uma :)ll opuosi
ção nu ele modo r1 i verso . 

. Tá se ·vê que. abordando a CJUestão pelo excesso de tra
balho. si fosse passivei pr·ivilerJim·, não se ,justificaria a re-
sol uçã'o vetada. -.. · 

Si direito ao dobro de tempo t.eem ou elevem ter runccio
nnrios que trabalham nas escolas duas ou t1·es horas por dia. 
a que proporção an::;-mentativa não iria a contag·em ele ,;er
viço do empregado que assig-na o ponto ás novo horas da ma
nhã e moureja af.é quatr·o horas da Larde; elo opentrio n:ffi
cialir.ado. que começ.a o serviço JlF)!as oito horas ela mnnhii c 
•vac aLI~ ás cinco horas ela tarde: rlo soldado c do marinheir·n 
da Armada Cfllr. mesmo em t8nlpo de paz. t.rabalh:lllt din 8 
noitr, su.ieitos :ís ínt.emperie~ 8 aos mil nreidcnLes r],, srm 
·profissão? 

Deste modo, tolerada a medida ela resolução. para 11 a
ver justiça c não privilegio, Jgualdade perante a lei. teria a 
Republica de alterar o systrma que considera n dia apenas 
com 24 horas. para augmenb1l-o na proporção do iTabalho o 
elos riscos a· que ficassem exoosl.0s seus funccionarios, e. cer
tamente. não seriam os prnfessorr.s da Escola dP A.nplieação 
os melhores contemplados. 

Coherente comn esf.e meu· mocln ele nprecinr o assnmpto. 
dei ,i:.í. com o devido .respeiLo. vof.o em sepnrndo ao PUI'ACe!' 
q·ne rejeitava o 1;étn do Prefeit.o ú resnlur,iío que mnndnvrt 
contar ao Junccinna:-io .José da Costa Th.ímniJ1 AO mais meio 
rlia de sP7'Vir;o pnr ter. corno escriptnral·io rla DirPr.loria r;,._ 
rn.l ela ]:'1az.enda lVfnn.ícipnl. :-ervido no :v:onl:cpin dn;.; Emprr~
garlos •i'dunicipacs. 

Tivr a imrnensa sal.isfaçãn de vl!t' que o Senac1n. 0m re
lação a esl.c caso dn cmpre.~ado ela Fazenda Publica ?IJunici
pal, .José da Costa Thimotheo. re;;:olveu. nãn de accürclo com 
n prtrccer ela r.nmmissiio. mas na conformidade do mr-m Yof:o. 
nm separado. 

Ora, si .José da Costa ThimoLco, eomo clel!herou o Senado. 
trabalhando, depois das horas do expediente ela DireeLol'ia da 
Fazenda, no montepio elos empregados municipaes. não teve di
reito a. rontar mais meio dia em seu tempo de serviço. romo 
poderão fr.r n catbedratica 8 acl.inntas da Escola de Applica
ç·.fin direito :í. r,pnl;agem elo dobro. t.rahalbancln srímentn nr:ssc 
rnrso annexo :í. ,Escola Normal ? 

Si n :funccionar.ío da .Fazenda MunicipaL cn,io caso j:í .foi. 
r•nsnlvido pelo Senado não JogTOII o que solicitou. clm·o 6 crue 
:í.s arl,innl.as da Escola ele Applic[l.çfio. C[ll8 nfio siio nnmrarlas 
r?:r.-o((iC'io. ma~ r,onviclndn~ pnr Nlitnl rla Dirrr.t.orin r:rrnl da 
Tnsi.J.'ucr;fio Pub.licn e, cxponlaneamcnl.c, ::tlli viin ftnwcion·ar, 

.. t 
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funccionando sempre na mesma escola, clurnnLc o mesmo es
paço elo tempo (JUO as professoras primarias, não se devo con
ceder pl'ivilegio, p::tl'a o off'oito ela jubilação ou aposentadoria. 

Pnzel-o, seria o Senado commoLtcr um aclo absürclo, dar 
nm voto eonLmdictorio. Abriria um prcceclcnLo do funestas 
consoqnl~tteins, pot·quo nfí.o !Jnverin 110 mag·istcrio do Districto 
:l"cdot•al profcssot• que nfí.o se ,julgasse com direi~o ao mesmo 
J IOTtl:' r i e i o, pnrq u c o sol eleve nascer para todos, os pl'incipios 
legncs sfío impessoac,:, todos elevem ser iguacs perante a lei, 
nfio sn ptklo ndmitLir o JWivalmn JJ1"iv'ilerrinm, elo que fallavam 
os romanos, c que constituo m:.llot·ia odiosa. excepcional, con
rlenmndn pelos JWineipios elo dcmocl.'acia. Não haveria, mesmo, 
absLt·nllinclo elo mag;isLcrio publico do DistricLo Federal, fun
ceionnrin mnnicipnl que nfio se ,julgasse com cliroil.o a ig11al 
ÚlVOL'. ' 

ALü onde conduziria osso aCto, si ellc fosso pr:üicado ? 
Qual seria a receita sni'f'icientc pura resistir a um corpo do 
funccionnrios inactivos, que al$men tari'á. elos do logo, mercê 
dessa contagem ·elo tempo pelo do_bt·o, ~lnnclo. ensejo a raJ?idas 
aposentadorias c no corpo do funcmonartos activos que os v1essc 
subsW.uir em suas funcções ? Haveria rendimento c.ap:;tz .:lo 
fazer face a tamanha generosidade, a tamanha magnamnnclado, 
a- pcr·mitta-me o Senado- barrcf.ar.las Lão cxtravagan4:es, 
fr.if.as som critorio, som bom sonso. cnm closl.'cspoiLo (L pt•opria 
lei rio f!nsino, no principio consag'l'aclo na ConstiLui1~fí.o ? 

O Senado .i:'i respondeu dç modo caLhcgorico, qnando de
cidiu o caso de .José 'J1 himoteo da Costa. 

Dei'cnclamos. Srs. Senadores. CllSLc n que r·ustar, os prin
cipias oslaholeciclos nas leis, sejam fcrlcracs. sc;jam mera-· 
mente municipaes, que as rc~oluçõcs dt~sl:n Disl·,l'icto desl·~s
JlOitarcm, atravr'!s dos vétos do Prefeito, rxct·ccnclo ass1m. 
o Senado 111nn l'unccfio aH.amrnf.n :f'iscalizndol'a. 11ma funcçfi.o 
aHamcnl.e polil.ico-:iclministraLiva. uma :!'tmcçü.o ele. opdcm 
cons I i tu e i onl. 

.Não é possível concordar· com esta resolução c, conse
g'L1inl.cmente. nfío P. po::;sivcl acccitar o parecer elaborado pelo 
nosso ox-collega. o actual Dopnlaclo Sr. ·Mol.cllo .Junio:r::. 

A!':si.gnalanrlo a improceclencia desse parecer, cm face do 
fcxl.n elarn c po::;il.ivo do rcg;ulamcnLo citado, que não com
rnel.l.c :í.s professoras da Escola rlc Applieaç1ío maior somma· de 
i.rahallto r!r1 q11e :'i!':. primarias. não exi.trindo dellas curso cs
r.ccinl. sinfin n. diplóma qt.HJ lho::; r.\ eludo pela Escola Normal. 
nfio nomeadas crr:-o((idn, mas voluntariamente. nada mais 
t·~nho rm vista que inrormnr ao Senado, conscientemente. n. 
e~'<pccl af.ivn de nm form i davcl ah:=:t.rrdo. rl e uma ahcrraçfí.o. 
nf.tenf.atoria elas hoas nnnna!'l adrninislral.ivas, qnc a lei. or
g-anica do Disf.ricLn manrla respeitar qnnnrlo f.rnçadas em cs
t_al.utos .ger~cs, cnm0 o clecrclo ano reg-e e disciplina n cnrso 
nc a:rm!Jcaçan. nnnexo :í. Escola Normal. 

]!]'por os! a rnz1í.o, Sr. Pre::;irlcnle: qnr. far,.n 11111 appcllo .iusr.n 
no .Scnarlo. rlcsr,ianrlo qnr~ cllc. eomn r<cmpl'r. tem procr.clirlo. 
JD~ls ,u;11a vez. m:mifc::;l ~~ n seu vni.o pcln cnncretizaç.flo doi><' 
rrmmp1os I op:acs, cm nome do ii i n lcrrssrs puhlicos c rlo Di s-
I r· i rio Pcrlrrnl. . · 

F.spcrn, pois. que r. Srnudo. ai.L1mrlcndo ao mrm annello. 
:H!Pr·nvf' n. vn!o r.m ~c~m·ado rpH~ conclne prln. arccil.aeiio rln 
?)f;f o rln P rcf01 I n 0. rc.1 C1i.c o parrccr f:wnravcl a tfín annt·mn.l o 
·nh!>ln·cla rcsrilutfin (Mu'il'o lJf;/11: nwilo Ucm.) 
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OllDE.M DO DIA 

SUJJVE::-:!,'i\o A ES'l'llt\DAS JJJ•: llOih\dl!:ll'! 

3" discussão ela pruposiçün · ela CanHl.i'tt dos J>~putadus 
11. 2·10, ele 1 !J20, autorizando n GoveJ·no a subvcncwnnr· os 
Estados, os particulares ou Ciilprezns que ~c pl·opuzer·crn 
cou~Lru i t' e euuse!'Vat· osLradas de ror:lugew. 

Encenada c adiada a votação. 

HES'l'l'l'UIÇÃO IIJE IMPOS'l'OS 

2" discussão ela proposição da Camar·a dos Depul.ati•JS 
n. 250, de 1908, que manda resLiLuir á Camara Munh:ipul. de 
Palmyra a quantia de 15: 10·8$ por ella paga cm drretLos 
aduaneiros pela importação d!=! material destinado ao ser
vicn de abastecimento daqüella cidade. 

Encerrada o adiada a votação. 

GrlEAÇÃO IJE LOGAHES DE PHA'fiCOS 

2• discussão do projecto do Senado n. 7, de 1021, creandu 
Lrcs logal'Cs de pralicos no Laboratorio da Policia i\lilit.ar· do 
DistricLo l"cderal c Jixando os respectivos vencimentos. 

Encerrada c adiada a vota·Qão. 

CON'rAGEM DE 'l'EMPO DE SERVIÇO 

Discussão unica do véto do PreJ'eito n. G, do :L021, ú 
resolução do Conselho 1\'lunicipa.l, mandando contar, pat·a 
todos os· effeiLos. o tempo de serviço prestado pela adjunta 
de i • classe D. Helena Durão. 

Encerrada c adiada a votação. 

HOSPl'l'AL VJi:'l'Ef\INAniO l\lUN!CIPAJ~ 

Discussão unícn. do véto ·do 'rrel'eito n. 3G, de 1.021, t'i. 
rcsolucão do Conselho Municipal que reorganiza os serviços 
do J:IosoiLal Vetcrinario l\1uniclpal, sob a denominacão ue 
Inspectoria !Municipal de Vetcrinaria e Policia l::lanítai'i:l 

.Animal. 
Encerrada c adiada a votação. 

CHJ!:DI'I'O PAHA PAGAMh"NTO AO DR, OSCAR DE SOUZA 

2" discussão da proposir;ii.o da Camurn. dos Deputados 
n. 80, de Hl21, que abre, pelo Minislerio da Far.encla, o cre
dito de 18 :968!fl937, para pagamenLo d" que ó devido ao 
J):r .. Oscar Frederico ele Sour.a, em virtude de sentença judi
ctarw. 

Encerrada e adiada a votação. 

CON'I'AGEM DE 'l'EMPO DE SERVIÇO 

biscussão unica elo 7Jélo d~"· Prcfeit.o n. 21, do 1020, :1. 
resolução do Conselho .Municipal que manda contar, pelo do..; 
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br·o, ús professoras da Escola ele Applicacão, o tempo r.lo 
~Ul'\' Í\:0 IJl'C.:iLado. v' 

Ence!'l'ada e adiada a vota~ão. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tl'aLal', vou le
vantar a sessão. 

Designo para ordem elo dia da se&'Uinte: 
Votação, cm 3" discus::ão da proposição ela CumaJ·a dus 

Deputados n. 240, de 1920, autorizando o Govei·no a. subvcu
eionar os Estados, os particulares ou emprezas <-rue se prupu
zerem c conservar estradas de rodagem (com emendas ela 
Com:missão ele Finanças, já ap1n·ovaclas, vw·ecel' n. :;:14, 
de ·1921); 

Votação, em 2" discussão. ela pl'oposição !la Carnm·a Llus 
Deputados n. 250, ele 1'90t:i, qnc manda restituir ú Carna.t•tt Mu
ulelpal ele Pahnyra a quantia de 15 :i 08$ por ella paga cm cll
l'eitos aduaneiros pela importação de material clostiuacln ao 
::;erviç:o de abastecimento claquella cidade (com 1Ja-r·ece1· con
tra1'io da Cmnrn'issdo de Finanças n .. 333, de 1921) ; 

Votação, em 2" discussão, do projecto do Senado u. 'i, de 
1921, creando tres logares de praticas no Labomtol"io i:la Po
licia Militar do Districto Federal e fixando os respectivos 
vencimentos (com emenda ela Cornuâssão de Pinanr;as, pare
ce?' n. 337, ele ·I .921) ; 

Votação, em discussão unica, do ·véto do J?rel'eiLo nu
mero 6, de 1921, ú resolução do Conselho MunicipaL man
clanclo CO)ltar, para todos os ei'feitos, o tempo de se1·vico pres
tado pela adjunta de i" classe D. Helena Durão ( eO'In 1Ja'I'CCC1~ 
conlra?"tO ela Commissdo de Constit·u·ição n. 294, de 1!J2l); 

Votação, cm discussão unica, elo véto elo Prefeito nu
mero 36, de 1921, á resolução elo Conselho Municipal que re
organiza bs serviços do Hospital Vf?Lerinario Municipal, sob a 
denominação de Inspectoria Municipal de VeLel'inaria c Poli
cia Sanitaria Animal (corn 11a1'ece1· !avo1·avel da Comnâssão 
de Constüttição n. 239, de ·192.f); 

Votação, cm 2" discussão, ela proposioão da Gamara r.to8 
Deputados n. 80, de 1921, que abre, pelo Minfstcrio ela Fa
zenda, o credito de 18 :9•68$9<37, para pagamento do que ü de
vido ao Dr. Oscar Frederico de ISouza,. em virtude de senLC!l\U 
,judiciaria (wm parecer favoravel da Comnússii.o de Finan~·as 
n. 336, de ·1921); · 

. Votação, em discussão unlca, do vêto elo Prcfcitn nu
mero 21, ele 1920, á resolução do Conselho i\Innieipul que 
manda contar, pelo dobro, ás professoras ela :1'3seola de Appli
cação, o tempo. de serviço prestado (com pw·eeer eont1·o.rio ·do. 
Comm.issão de Constüui~:ão n. 195, de ,1921, c ?JOta em sepa
·rado do 81•. Lapes Gonçalves); 

Disoussão unica. elo vélo do Prci'etto n. !J. de 
HJ2:1., á resolüção do Conselho Municipal .CJtw nútnda 
reintegrar o cidadão .João de Azevedo no cargo de agente ela 
.Prefeitura. sem direito a vencimentos atrazados (r!nm pm·ece1: 
favoravel 'aa Gommissão de. Constituição n. 296, ac 192d); 
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Discussão unica, do vétu· . üo Prefuito u. lU, t.k 
l q21, ü rc~ulu~:ãu rJo Conselho :Municipal que t.li~
pue.sobr~ u promoção di) escl'ipLul·ario almoxul'il'o Llu Hv::~)Ji
l<!_l Velcrlllarto Municipal (co·1n· pa1·ecc1· j'avoravel. da Uornu~ili
~·ao ric Constit·uiçüo n. 295, ele ·192.J). 

Levanta-se a sos.:ião ás H üoras. 

ACTA DA REUNE.O, EM 24 DE UU'l'úl!HO D.ll: Hl21 

PHBSLDENCIA DO i:::irt. BUBNO DE PAlVA, PHhi::ôlDEN'l'B 

. A's :13 e i 12 lw!'as acham-s-e prosenles os Srs.: A. Azeredo, 
J:J.ennenegildo ele 1\ioraes, Indio do Brasil. Costa Rodrigues, 
João Lyra, Tobias Monteil'o. Rosa e Silva. Siqueira de Menezes, 
AJ.).LOnio Moniz, Paulo de Fi:·ontin, Haul Soares, Berna1·c!o .Mon
len·o, A!Jreclo Ellis, Laura Müller e F·elippe SchmidL (15). 

Deixam de comparecer com causa ju,stificacla os Srs.: 
Cunha. Pedrosa, Adias Neves, Mendonça Martins, Alexandrino 
de Alencar, Silverio Nery, Lopes Gonçà!Yes, Lauro Soclré, .Justo 
Chermont, Godofredo Vianna, .José Euzebio. Ji'elix Pacheco, .tul
tonino Freire, João Thomé, Benjamin Bai-1·oso, Francisco Sá, 
Eloy de Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva, Carneiro da 
Cunha, Manoel Borba, Euzebio ele Andrade, Araüjo Góes, Oli
veira Valladão, Goncalo RollembBrg. Moniz Sodré, Ruy Barbo
sa, Bernardino Monteiro, J'eronymo ·Monteiro, Marcilio de La
cerda, Nilo Peçanha, Modesto Leal, Miguel de Carvalho, Sam
paio Corrêa, Irineu Machado, Francisco Salles, .Aclolpho Govjo, 
Alvaro de Carvalho, J'osé Murtinho, :?edro Ccl'C:>Lino. Hamos 
Caiado, Carlos Cavalcanti, GeneroBo .Marques, Xavier ela Silva, 
Vida! Ramos, Soares dos Santos. Carlos Barbosa c Vcspucio 
ele Abreu · · · · 

O Sr. 3° Secretal'io (se1·vindo ele 4"), dá coma elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. i o Secretario da Gamara .Joci Deputados re
mettenclo a seguinte 

EXPOSIÇÃO 
I 

N. 94-. 1921 

O Cong·rcsso Nacional resolve: 
At'L. :1. o Fica o Governo autorizado a c•mLractar, mediaur.o 

eoncm:L'eJicia publica, o arrendamento do podo do Rio de .Ja
neiro, pelo prazo ele 10 annos a contar da 1:[al;a de termina~1ão 
do adual contr::rcto, adoptando a mesma :f.ul.'ma . de porcenta
gens sobre as rC11:clas ela exploração, introduzindo no novo ccm
ll'aclo as modificações aconselhadas pela pratica na cxecuçü.o' 
elo actual, t"Cnclo preferencia, em ig·ualdadc de condições, as 
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· UJillH'OSas cun::;tituidus com t.mpitues mwionn:cs o asse:;Úrando 
a oottsct•vtu;üo dos actuaos empregados, em quanto nem ser
vil'em, a juüw do arrendatario. 

At·.L. '~.o llovogam-se as disposições 'Om contmrio. 

Uaillttl'a dos Deputados, 22 tio outubro de 1021. - A'rnolj'o 
lludriu·tM.:~> de Azevedo, Presidente. -·José A1t(Jttsl"o Ba:se7'ra 
tlu illetleirus, 1 o Secretario. - Pedro da Costa Raao, 2" Secre
Lttl'iu. - A' Commiss.ão de JTinanças. 

. O Sr. João Lyra, servindo ·de 2° Secretario. declara que 
nU o h a pareceres. ·. · • • 

O Sr. Presidente - ':l'endo comparecido apenas :15 S1:s .• 
Sunadot•os, não póde hoje haver sessão. .. 

Designo para ordem do dia da seguinte a mesma já mar
cada, isto é:· 

• 
VoLuçüo, crri ·a• discussão da. proposição fia Gamara dos 

Deputados· n. 240, de 1920, autorizando o Governo a subven
c.iomtt· os E~1Lados, os par;ticulares ou emprczas aue se PI'Of.JU
Z'Ol'cm c conservar. ·estradas de rodagem (corn emendas .da 
Cornmissao de Finanças, já approvadas, parecer n. · 334, 
de -192-1); ' · 

Votação, em 2~ discussão, da propo·SilÇao da Gamara dos 
beputuclos. n. · 250, de 1908, que manda restituir á Gamara lVIu: 
niciptil do Palmyi'a a quantia do 15 :108$, por ella paga em di
roiLos aduaneiros pela i'mporLação do material"destinado ao 
siJrviço de abusLccimenLo daquella Cidade taom pa?·eam· con-
t1'W'io da Commissão de Finanças n. 333, de 1921); · 

. · VoLaçÜo, em 2" discussão, do projecto do Senado ·n. 7, de 
1021, creando tres' logares de. praticas no Laboratorio da Po.,. 
licia· Militar elo Districto F·ederal e 'fixando os respectivos 

"vencimentos (com emenda da Commissão de· Finanças. pare-. 
car n. 337, de 192-1); 

'. ' , . 

· Vôtação, ·em discussão unica, do véto do Prefeito nu
mero. 6i- de 1021, a resolução do Conselho Municipal, man
dando contar, pu1·a todos os e:ffeitos, o tempo ele serviÇo pres
tado p'Ola adjunta de 1• classe D. Helena Durão (com pa1·ece1· 
contrario dri. Commissão de Constituição n. 294, de 1921); 

Votação, em discussão unica, do · vélo do Prefeito nu
moro 36, ele 1921, á resolução do Conselho Municipal que re
organiza os .serviços do Hospital Veterinario Municipal, sob a • 
denominação de Inspectoria Municipal de Vet-e.:rinaria e Poli
cia Sanitaria Animal (com pa1•ecer (avomvel da Commissão 
de Constituição n. 23.9; de ·f 92-1) ; · · 

· · Votação, err.l 2" discussão, ·da proposição da Gamara dos 
Deputadqs n .. 80, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Fa;.. 
zeilda, o credito d'C 18:968$937, para. pagamento do que é de
vido ao Dr, Oscar Frederico de Somm, em virtude de sentença 
judiciaria (com 1Ja1•ace1' {avoravr:l da Cornl'/líiss{io de Finanças 
n. 336, de 192:1); · • · . ,. 

• 

' ·• 
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Éll!:Ss,to EM 2)i IJ~ OUTUBI\.0 DE 192·1 4i7 

Votação, em discussão uni..,a, do véto do Prefeito nu
mero 21, de 1920, á re'solução do Conselho Municipal que 
manda contar, pelo' dobro, ás professoras da E<:cola de Appli
cação, o tempo de serviço 'prestado (com purecer· contrm'io da 
Comrnü;são de Constituição n. 195, de 192·1 e Vt)fo em separado 
do Sr. Lopes _Gonçalves);. · 

· Discussão. unica, do v é to do Prefeito n .. 9 de 1921, á re
solução do Conselho Municipal, qu~: manda remt-egrar o cidá
dã.o João de ~evado no cargo de agc::nte ela .Prefeitura, sem P,i
rCito a· venCimentos a~razados (com pm·ecet· favoravel da · 
Cornmisáo ele Constittâção n. 296, de -r92.f) ; · · 

· Discussão unica, do v é to do Prefeito n. 1 o, de 1921, á re
solução do Conselho Municipal que dispõe sobre a promoção 
do escripturario almoxarife do Hospital Veterinario Munici
pal (com parecer {avor·avel da Comrnissão ele Constitttiçáo 
n. 295, de 1921); • 

I 

:125" :SESS.~O, E1l\i 25 Dl~ OUTUBRO DE 192•1 

PRESIDENC:IA DO SR. BUENO DE PAIVA, PRESIDENTE 

'A's 13. e % ho·ras abre-se a sessão,· a que coMorrem os 
Sr.s. A. Azeredo, ·Cunha Pedrosa, Hermenegildo de Moraes, 
Mendonça M.ar~ins, Alexandrino de Alencar, Silverio Ne.ry, 
Lopes Gonçalves, Lauro Sod<ré, Justo •Chermont, Ind:io. do 
Brasil, José Euzebioo, Co5l.a Rodrigues, Joã.o Thomé, Benjamin 
B31rro·so, Francisco Sá, Eloy de Souza, João Lyra, Antonio 
Massa, Ve.n.ancio Neiva, Rosa e Silva, Euzebio de Andrade, 
:S'i·queira d.e iVJJenezes, Antonio Moniz, Berna:rdino Monteiro, Je
ronymo Monteiro, "Marcilio de Lacerda, Miguel de Ca,rvalho, 
Paulo de Frontin, Sampaio Corrêa, :Erineu Ma.cha.do, Bernardo 
Monte1ro, Alfredo Ellis, José l\iurtinho, Pedro Celestino, Lauro 
iMlüHer, Vida'l Ramos, Felippe !Schmidt, Carlos BM"bosa e V.es
pucio de Abr.eu (38) . 

Deixam de comparacerr com caus·a jus,tificada os Srs. 
Abdias ·Neves, Godofi'Iedor Vianna, Felix Pacheco, Antonino 
ill'lveire, Tobias M·onteiro, Qa,rneil'o da Cunha, Manoel Borba, 
Ar.aujo Góes, Olive1ira Valladão, Gonçalo Rolemhe,rg, IYI.oniz 
Sodré, Ruy Barbosa, Nilo Pecanha, Modes.to Leal, Raul Soares, 
F·ramcisco SaBes. Adolpho Go,rdo, Alvaro de •Carvalho, .Ramos 
Caiado, Carlos Cavalcante. Generoso M.ai'ques, Xavier da 'Silva 
e Soares dos Santos. (24) ; · . 

São lidas, postas em cliscus.são, e sem reclamação ap.pro
vadas as actas da sessão .anterior e da reunião. do dia :24. do 
corre·nte. 

o Sr. 1° Secretario .declar~ que não 'ha parecers. 
. . . . .s,.- Vol • . '\'J. ·· ' 27 · 

·' . 

. '·-.. · 
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O Sr. a• Secretario procede tL leiLuru. dós seguintes 

PAHEOEI'I.ES 

·N. 34.&1 - 1921 

ü projecto n. 30, deste anno, do Senador J:rineu 'lYIMhado, 
concede i:seni;;ão de todos os impostos de importação e das 
tâxas de eXpediente sobre os materiaes que se destinarem ·á. 
edificação, excepto madeiras, assim coino de quaesquer outros 
impostos, fóros e laudemios relativo·s a terrenos destinàdos · á 
mesma edii'icacão; e autoriza o Poder Executivo a entrar· em 
accôrclo. com os poderes locaes do Dis•tr'icto Jf·ederi11. para obter 
à dispensa do pa.gamooto · de todos e quaesquer impostos, 
taxas, licenças, sello.s e emolumentos de obras e oonstruccão 
:Para todas as edificações que se fizerem nci Districto Federal, 
favores estes que providencia!'á para obter' das . autoridades 
de outras cidades, si pelo mesmo motivo. houver· disso nec-es-
sidade. . . 

Concessões ma.rs ou menos semelhantes . estão autorizadas 
na lei n. 2.40ti, de 18. de janeiro de 1914, sendo, porém, 
restrictas -ás soci-edades anonymas ou cooperativas que, sem 
o caracter de monopolio, houverem celebrado com'. o respe
ctivo gov·erno municipal contractos para· essas construocões 
e tenham conseguido do poder competente do Estado, ou mu
nicipio, isencão pelo prazo de 15 annos, p-elo menos, de todos 
os impostos e taxas da caracter municipal, nos termos do 
art. 2• do regulamento que baixou com o decreto n. 14.813, 
de 20 de maio ultimo. 

A iTLe.fficacia já patenteada das medidas ·constantes da 
['eSolução ·legislativa em vigor é resultado talvez, de . serem 
subordinados os . favores a exiS'encias cuja observancia é dif
ficilima, devido á\s martyrisantes formalidades burocraticas 
de que se revestem todos os negocias· dependentes da admi
nistração. publica, formalidades que no ·caso ·são duplicadas 
.por s·erem facultadas as concessões' ·sob a condição preliminar 
de haver sido feito um outro contracto com o respe·ctivo go-
y,erno local. · · . . . · 

nemais, .. não se estende a todos· o auxilio com que se 
pretendeu impulsionar a construccão de. predio.s, deixando de 
advir, por isto, daquella providencia, qualquer estimulo aos 
capitalistas, isoladamente. · · . · . · ··' · · · · 

Este ponto é previsto no projecto do illustre. r~:resen
tant.e. do Districto Federal, qu.e ,generaliza as · isenções · pro
p'os·ta-s; mas, por outro lado, o mesmo projecto. attribue .·ao 
Governo da União o' entendimento com os poderes locaes· para 
a . sglucãd de. uma crise . que . a . estes. cape . à .~mmediata ohri-
g:lçao .de coll,)urar. · · · · · ,., .· · , : · '" ·. 
· 'Seria isto uma inversão . da ordem adrriinisbrativa, pois 

não é .dado á autoridade superior dirigir-se 'tás :qUe lhe ·são. 
subalternas. para fins semelhantes, sem· cjue'o facto traduza 
uma advertencia que aliás, · na bypothese,: .. seria justi.ficavel; 
p9is ·o~,:. poderes municipaes. deyiiitr? ter i .. rec:o:rr~do .·ao aqtparo. 
da 'C!n!::~:o para as mediqas ~eoessar1as, que. excedereqt á~ ·sua~ 
possihihdades, antes do .alvitre de. serem .por ella convidado! 
a coUahgpa;J;, I!.~: p:raU~a ,,li e .~ctgs. que. ~E!t.ão :,Jia. calcada: .~o. Go.:.. 
ver:no do Drstrw'W Federal, em beneftcro d'o.S,,S'6U'S mumc1pes. 

• • '' ·:· J : •• '.·t,:·.:"*'7.~ .... ,.1' 
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Além do projecto a que nos vimos referindo, pende de 
!Parecer da Commissão de .Jfinanças e está cunllado ao estudo 
do H.elator, um outN, do l:>enador Paulo de :Froutin, sobre 9 
mesmo assumpto e, como .. aquelle, destacado da ~mendas of
fere~idas no Senad.o ú. proposição n. 2::1t>, de :L920, da !.:amara 
dos Dep~t.ados. . . . . · 

O projet:to F•rontin autoriza o Póder Executivo a des
pender aié 20,000 :OUO$, para, no Dlstrlt:Lo .Federal, desapro
priar terrenos e bemi'eiLorias, e constl'Ull' hab!ta~:ões isuw.das 
ou ooUecLivas, podendo veudel-as, arrenual-as ou alugai-as 
como julgar mais conveniente; isto é, p1·esureve a pruwpta 
realização, pelo Governo ·.Federal; do augwento de nume1·o de 
babita!)ões nesta cidade; fim que tive1·am ~m vista, por in
termedio das sociedad~s anonymas ou cooperat.ivw. a lei de 
1911, e pelo incitamento a todos os part1culru·es, o projecto 
Irineu Machado. . . 

O assumpto é mais consenti:meo com as · attribuicões dos 
· poderes lócat:s e cabe-lhes a maior· culpa da situação em que 
se achaiu, por llag1·ante ünprev1dencia governativa, principal-

· mente os habitantes· dêst.a· cidade~·. · · 
As cond1ções finan~,;eiras do .. paiz são evidentement~ pre- · 

clllrias e tudo aconselha· decidida .desístencia contra as tenta
tivas. de ag:~ravacão nos encarg·os do .Thesouro. 

E', porém, um facto i.asophismave.J que nos dep~amos 
··em uma emergencia excepcional. 

A .falta de predios na Cap!Lal da Republica em virtude de 
razõ·es já bem conhecidas, vem se tornando mais sensível dia 
·a ·dia, e as di1'í'iculdades já insoi'l'L'lVeJs da pupula!iãO pro
pendem a mai.or recrudesciment.o, não sendo ll~,;iLO aos po
deres publicas se conservarem impassíveis quando P.reuun
cios incisivos de uma séria anormalidade na v1da soc1al são 

· observados. . . . .i 
Nmguem desconhece que é um mal, em momento de 

aperturas financeü·as, attribuir. novas responsabilidades ao 
Tllesouro, procedendo os seus recursos exclus1 vame.aLe de 
onus já excessivos . impostos aos contribuintes, ,porém, maior ..
iúal . será consentir que esses contribuintes assim exagerada
mente tributados continuem expost.os a. desassocegos indeíi
nidos e ·a·· illímitadas extorsões, dependendo da accão coorde-

. nadora de elementos só acues~;iveis ao Governo, um empecilho 
vigoroso ao desenvolvimento da causa dessa jé. tão prolon-
gada af'fliccão .. collectiva. · . 

Ha exigencias que não permitLem attender ás C()ndicõ~ 
do momento nem medir os sac.rificios que orLginam. · 

Testemunhamos, agora mesmo, que, apezar dos embara
ços de ordem financeira e de estar a deficiencia de recurso!! 
motivando preoccúpacões aos poderes publicos fedez:aes. e lo-
1.922, ainda assin:i pros·eguem custosos serviços e surgem novos 
emprehendímentos cujo pri~cipal pto é o ma~():' esl)lendor da 
commeJ!loraçãp. do centen~I'JO da. mdependenc. 1a nac10nal: . 

· . SeJa add1c10nada, · po1s, ao programma dessa patr10t1ca 
festa uma parte realmente popular, uma parte em· que se re
flictam os legilimos sentimentos cívicos do.;. que adrrdnistram 
o paiz e que venha p:-odigalizar verdadeira: satisfação ao po·vo, 
a .·essa grande porção . de 'desafortunados . que, sem um gesto 
official, decisivo e (>pportuno, n.ão. lo~ará .ao .zpen,os ter se

. rena?~· naquelle mo.mei?-to- de mtenso ,_Ju,bilo para to~os_ os 
p'raSÜ'el:t'0S'; .a·S ·éfu!;~Ü8Fl~.Qdot'US a:pprchenSO'eS aet\1.~~ 90'Dr'e .. Uffi 
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modesto abrig·o, sem mai'Or reducçüo dos seus minguados 
creditos. 

Com esse objectivo, elaboramos o .proje1~to abaixo, em 
que são reunidos os pTinci.paes dispositivos das refedcJ:as 
.emendas dos Senadores Irineu Machado e Paulo de Frontm, 
•additados de outros que nos parecem convenientes. 

E' est·e o 

PROJECTO SUBS'l'lTU'l'lVO 
. . . . 

ü Congresso Nacional resolve: ' 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado -a manda~ 
CO}lStruir, por CO}ltracto ou ad;ninistra·tivarpente; a:té c~nco 
mil predios, que Irão. sendo vendidos a fu·rucci<>.narlos pubhcos 
cu operarias da União. 

§ 1.0 A venda dos p•redios assim consLruidos poderá ser 
c:f.fectuada niediantl(l pagamento em prestações mensaes, que 
-serão descontadas nas respectivas folhas, de modo a ser in
tcgralizado o mesmo pagamento dentro de quinze annos, sendo 
-então fei:ta a transferencia da propriedade. 
. § 2.0 O preço de cada predio ser~, o do seu cus•to,~, aoores
cido apenas Cios ,iuros c mais despezas na proporção da impor
tanc·ia com que hou.vcr sido onerado o The·souro Na.cional em 
virttUde da operação de .credito de que t:-ata o art. 3°, n. I. 

§ 3." No caso de demissão ou si por qualque·r outro mo- ; 
tivo o comprador deixar de ser funccionario . ou operario da . 
União ant.e-s1 de ultimado o p-agamento do p•:-edio, caber-lhe-á 
o direito de optar pela obrigação de levar a termo o contracto· 
rcspecti'Vo ou de ser indemnizado da quantia que tiver pago, 
dcduz.ido apenas o valor. cOTrcspondente á percentagem dos 
.iu:·os c despcz·as attribuidas ao '!'besouro Na,ciona'l, a que se 
refere o paragrapho precedente. · 

§ 4..u No caso de falleciment6 do f.u:n.ccionario ou ope
raria, nas condições previstas no § 3o deste artigo, é ass~gu
rado aos seus herdeii:'Os o mesmo direito· all-i consi:g,nado .. 

Art. 2.0 E' tambe.111 facultado ao Governo faze·r empres
timos ao fun.c.cionario ou ·orperario da União, que possüir d 
terreno necessario e quiz·e':. faz·er a -construcção de· u.m predio 
para sua residencia, passando. neste caso a propriedade a ·con
stituir patrimo!nio publico até serem solvidas ·as obrigações do 
cmpr·estimo que. contrahi•:, cujas condições nã.Jo poderão ex
ceder ás bases estabelecidas no § 1u do art. 1 u. 

A:rt. 3.° Fica autorizado o Poder Executivo: 
a) a realizar operação de. credito ate tri·nta mil <:ontos, 

cujo!s tltulos deverão ser . resgatados no prazo de 20 annos, 
sendo o producto excl•usivamente destinado á· c.aixa a que al-
lude o dispositivo seg·uinte;'. · . 

b) a crear uma cai~a especial, .a queoserão 1'ecolhidos os 
:fundos provenientes da operaÇã.o de credito autorizado' na 
leLtra A, deste arti-go, confiando a. su:a admi-ruistliação e a do 
se+viço que lhe é attri-buido ·<!-. um conselho composto. de tres 
cidadão ·de notaria idoneidade, ;óu escolhidos dentre funooio.,. 
r.!..<$'Jos · "tm)llicb,s... Por. ~s~a cai*"a, -que; ~e;r.:á esc,riP,tUrftção di~+ 

', .. 
'·:. 
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tincta no 'l'hesouro Nacional, correrão ~todas as despezas con
c•ernentes ao fim . desta lei. No regulamento que e:xJpedi•:, o 
Governo estabelecerá do' melhor modo a fiscal.ização das des
pezas que tiverem de ser feitas, bem 'como a fórma pratica 
de serem resgatados os titulos relativos á operação de c>:edito 
rE<alizada dentro do .prazo -maTcado, providenciando para que 
o. mesmo'· ~esgate se faça por conta da renda especi!'l.liza~a que 
fv: deduzida das folhas de pagamento de funccwnar.ws ou 
orperarios da União," nos termos do § 1° do art. 1°; · 

c) a suspender a cobrança ou reduzir as taxas de impos
tos de imporLãção' sobre o mat,eria'l impresc·indivel a constru
cções, que não tive•.: similar no paiz nem s0j·a appliicavel a. 
habitações de luxo,. confo·rme !l discriminação que se.rd. feita 
r.o regulamento, e a isentar dos impo·stos ôe. seno, de trans
missão de propriedade e de quatquer outro que julgar.· conve
niente os contt'Uct.os que· tive:em de ser celebrados cm virtude ~ 
desta lei. · 

·Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario . 

Sala das Commissões, 17 .de outubro de 19'2d. - Al{1•edo 
Ellis, Presidente, com· restri.cção'. -.João Lyra, Relator. -
Framcisco Sá,. vencldo quanto á intervenção di:ecta do Estado, 
na construcção de casas, de accôrdo com os fundamentos do 
voto em separado. - Moniz Sod1·é, · com restricções ~ - Fe
lipp.e Schmidt. - Bernardo Monteiro. - Sampaio Corrêa, 
com :es!tricções. - Vespt~cio de Abreu. - J·usto Che1•mont. 
- lrineu Machado, com restriccões e o protesto de apresentar 
emendas no' plenario ., · . . _ .. '-"""'"-~ .. ~ 

VOTO EM SEPARAIDO DO SR. FRA.J.~CISCO SÁ 

Duas ,soluções of.ferece o projecto do illust;re relator ao 
:problema actual da caçestia de habitação: i", a construcção 
pelo Estado' de casas para os seus operarios e funccionarios; 
2", o auxilio indirecto a consttucções par-ticulares, por meio 
de isenção de alguns impostos. · 

Do primeiro prO'cesso, q~e oonstitue a 15ade principal do 
projecto . ( a.rts. 1 o c 3°, a.Unea.s a e b)' divirjo radicalmente. 
Em nenhum paiz menos do que em o nosso, razão ha para 
se di'latar: o dominio do Estado pelo campo da actividade pri
vaJCla, ao ponto de to'mar aquelle ao seu cargo o suppdmento 
das cousas necessarias á vida. Onde isso se fez, sob a pressão 
de uma· catastrophe a· cuja influencia perturbadora não esca
param os phenomenos economi-cos, já. se vão, poucQ a pouoo', 
restabelecendo os limites naturaes que separam a atCção o'f-
fi·ci·al da particula'r. . . 

Entre nós, a invasão ·desta yor aquella nunca resultou das 
mesmas nece-ssidades :inelucta"'eis que alhures a determinaram: 
procedeu, antes, ora de irresistivel mimetismo,. ora da perigosa 
tendencia pat:1a. a vam · porfia pela popularidade, ou para 
ampliar os meios -d·e. corrupção ao' a:lcanoe dos €1epositarios d'o 
pod·er. Em um e em outro caso, a e:-..1Jeriencia foi infeliz e 
funesta .. Nunca por ella se conseguiu comprimir uma crise, 
sinão par:a fazei-a rebenta':- em outros pontos e sob outras 
fórmas; mais generalizadas e mais intensa. : 

FOi o·.segundo dos.motivos apontados que em um periodo 
de obi.ite'l'acão do' senso politico, l·evou o Governo a empre
hender a const.rucção de .casas ;par.a operar i os. Quando, em 

\ 
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<:1.912, p>rocurou essa tentativa o apoio do Congresso, sob ·â· 
fórma- de um projecto de lei de evidente aspiração' governa
mental· que autorizava o emprego de vinte mil contos dos 
saldos das caixas economicas na construcção dos dous pri
meiros nucleos de casas para proJetarias, contra elle me in
su·:-gi, oppondo á maioria da Commissão de Finanças. em 14 
de novembro daquellc anno. um voto em separado, que hon
raram com sua assignatura os Srs. Feliciano Penna, Fran-
cisco Glycerio e Leopoldo de Bulhões. · 

A iniciativa de então, como a de agora. se justificava 
com· o ter surgido da sensação angustiosa de uma crise, cujas 
•causas eram, sem duvida, meno's g:oaves do que as actuaes. 
Traduzia eu a impressão' geral nas palavras em que resumia 
as exigencias do momento: 

«Nos ultimos tempos, o problema revestiu. um aspecto 
de gravidade e de urgencia que impressionou aos espíritos di
rigentes e lhes sugge>"iu soluções immediatas e energicas. De 
um lado,· as causas geraes que teem determinarlo a extraordi
naria carestia da vida e que. filiadas. principalmente, á in
tervenção pàrcial e indiscreta dd Estado ·no desenvolvimento 
dos phenomenos econc:imicos, não encontraram ainda quem se 
dispuzesse,. resolutamente e sinr.e:-amente, a combatei-as; de 
outro lado,· causas par:ticulares, como o rapido ,crescimento· da 
população desta capital, a attracção que, depois dos melhora
mentos nella realizados, começou a exercer sobre a gente do 
interio•r e sobre os operarias estrangeiros. a demolição das 
velhas casas reclamada por aqueiles ·melhoramento~; todos 
esses facto's determinaram nma verdadeira e intensa crise da 
habitação popular, a que u!1gia acudir». · . 

Os argumentos e ·as previsões, a que me abálançára. 
tiveram dos factos a mais penosa confirmação. O Governo 
construiu caro e m·aJ: a iniciativa parLic1..1lar se retrahiu; a 
crise· não foi conjurada. si não para um· pequeno numeo:oo· de 
beneficiados; a gratidão e o applauso interessado dos favore
cidós peJ.o ·desperdício deram a illusão embriagadora da po
'PUlaridade, que· .so'bre almas debeis. incapazes de compre-' 
hende:- .o's áltos motivos moraes que devein dirigir a acção po
Iitica, havia de exercer, inevitavelmente, as mais maleficas 
tentações~ Foi a triste realização ·do que eu. ousára pronunciar 
nestes termos: -

· «As vantagens da· o'ccupação de casas do Governo deter~ 
minarão empenhos e preferencias em favo~ de clientelas .po.:; 
líticas, com sacrifício dos I?ecessitados e desprotP.gidos. O 
que deveria ser, o que o .legislador quiz que fosse um bene
ficio aos· proletarins, será, á sombra destes e com· prejuízo 
delles, um instrumento .de influencia ou de corrupçã()»·. 
. O projecto, entregando a constr.ucção e a administração 
das casas á acção .directa do Governo e autorizando para do~s 
nucleos destas uma despeza exaggerada,. sem nenhum cr1~ 
terio que a justifique, não vem beneficiar as classes proJe-
tarias. · · · ,, 

«Ao· contrario. · sob a côr de favorecei-as e ·.á somhra. da 
sympatbia que a sua . causa desperta. não fará senão au
gmcntar a especíe, já tão numerosa, dos parasitas do Estadn, 
com .os afilhados e· protegidos aos quaes se reservará o gozo 
das casas do Governo.. . . 
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«A campanha generosa, empenhada desde muitos annos 
para a solução de um problema social do maior momento 
será desviada de seus fms e trahida nos seus intuitos. Os 
nperarios terilo conseguido grangear á sua causa f!.. opinião o 
os poderes publicos; mas o proveito da victoria lhes não to
cará e apenas servirá· para robustecer e dilatar influencias 
eleitoraes: sic. vos non vobis nidificatis, aves. 
. . O projecto actual elimina um dos maiores defeitos da 

soluÇão adoptada em :1912. tirando ao Governo .a adminis
tração das. casas construi das. Destas não será mais elle o 
dono e alugador; pois pertencerão aos funccionarios e ope
rarias federaes, que as pagarão por deducções feitas nos seus 
yencimentos. Mas esse vicio não foi afastado, senão para se.,. 
substituído por outro, de não menor alcance. 

O aspecto mai.s dramatico do problema social, o que ·o 
filia aos mais legítimos anceios da justiça e ás mais nobres 

. soljcit.ações da consciencia humana. é o contraste entre o 
bem estar de alguns e a desfortuna de muitos. entre o pri
vil~gio' de poucos e o nivelamento do. maior numero na. mes
ma miseria e na mesma desesperança.· Essa situação 'as ·so
luc;ões particularistas não fazem sinão aggravar. E é destas 
ulti~as a solução proposta. · · . 

De um soffrimento que opprime · a massa geral dos pro
letarios das grandes cidades, principalmente da capital da 
Repul:!lica, o . projecto. só depara allivio a uma pequena fra
cção della, exactamente a que, vivendo mais perto da admi
nistr.ar.ão. publica, desta recebe vantagens e garantias de que 
o .immensq povo operario está privado. Crea dentro déste 
uma . .classe .privilegiada: sobrepõe uma desigualdade a outra 

· desigualdade, a uma injustiça outra injustiça. 
Ainda :r.nais: dentro de um priv~legio outró se insere, 

· porquanto· nerri ines mo a todos os empregados da União o. be
neficiá. alcançárá. Lirilitado este pelos recur11os do Theso'u~o. 
que não bastariam para soccorrer a todos os necessitados .. 
será distribuído sómente a uma pequena parte dos funccio
narios e operârios federaes. E por mais que se procurem 
fixar. em textos regulamentares as c-ondi(,'ões de preferencia 
incalculavel será o numero daquelles entre os quaes não ha
Vf3rá como. encontrar e .estabelecer desigualdade de direito . 

. Qual. o criterio que elegerá e11tre elles os preferidos ?'. Eis· 
ahi .. a. ,porta aberta ao favoritismo, ás intervenr.ões poderosas, 
á retribuição de serviços políticos. ás traças da corrupÇão . 

. A,.ssim. deppis de. crear dentro da população proJetaria uma 
. plàsse pri-vilegiada, ainda se escolheria dentro desta uma 
pequena minoria .premiada com outro privilegio especial . e 
mais odioso, pois baseado no arbítrio e nas complacenci;ts da 
autoridade publica. 
. J11ssas consequenqias não proceder~o de· prat~ca. ~Ínis~va 
da Ie1 pro,iectada; mas . serão o result.a,âo nec~s~:ar10 "do p~m
cipio e ·do methodo desta. Estes. com effe1to, impossiVel 
fôra applical-os a todos a quem a justiça exigiria fazel:..o, 
isto é. a todos os operarios .. assim particulares; como os do 
Estado; A isso não bastaria todo o orçamento da União~ Nem 
teria. esta. em relação a nperarios, que não os. seus, mnios de. 
se assegurar. prompfa .e efficazrnent.e, o pagamento dos em
pr.estimos representados :Pelas casas para elles construídas. 
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. A injustiç:n, portanto, que assignnlamos. a brndante in:· 
JUStiça do favor desigual é inhePentt~ no J)lano mesmo da lei, 
e basta para conclemnal-o. 

Com o fim de beneficiar diminuta parcella de brasilei
ros, exigir-se-ha ela Nação, para corneÇ>Ilr, o sacrificio imme-

/ diato de uma despeza de tr·inta mil contos de réi~. Pam c~- J 
'11!-eçm·, .dig·o eu; porque mm é certo_ que a . essa lf!lport.a~cta 
fique hmita~o o custo da construcçao. ~e C!nco mt.l predto'!. 
a que o pro.]ecto se refere. nem as sohc1taçoes de toda pa_!te 
permiltirão fiquem reduzidas áquelle numero as construcçoea 
que, segundo está alvitrado. vão ser feitas, . indistinctamente, 
em quacsquer cidades do paiz. 

:?!tas nem mesmo aquelle encargo inicial póde ser imp~st.o 
ao Thcsouro .Federal. Os recursos todos do orçamento, amda 
augmentados pelas recentes c ainda discutidas cre~,yões,. de 
impost.o.s, não bastam para occorrer às desp~zas ordmarta'3. 
O credit.o interno já tem revelado- a sua fadtga e o. seu re
trahimento. O credito externo não se obtem sinão á custa de 
condições incomportaveis, que já trouxeram á nossa divida 
enorme sobrecarga. bastante para ainda mais embaraçar, ou 
afastar o · equilibrio das finanças publicas .. 

Não é em uma situaçã.o. destas que ao Governo s.eja li
cito lançar-se a um emprehcndimento dispendiosissimo. to
mando o encargo de um serviço que a iniciativa particular, 
excitada e estimulada por favores indirectos, poderá realizar, 
com mais generosidade e mais justiça. · 

Não foi esta, felizmente. excluida do plano do projecto. 
substitutivo do eminente. Relator da Commissão de Finãnças. 
Concede elle. na alinea c do art. 3", reducção ou isenção de 
taxas .:le importa·cão a.o material destinado a construcções e 
isenºão dP. impostos sobre conf.ractos a estas referentes. -'E', 
mais ou menos, ·o processo adoptado pelas leis d.e 18 de jl3.
neirn de 1911 e 11 de dezembro de. 1.920, regulamentadas pelo 
decreto n. 14. 813. de 20 de maio de 1921. 

. E' esse 'regulamento que precisa ser modificado, para 
remover embaraços que algumas de suas disposições po
derão crear f! o11em queira emprehender a edificação de ha-
bitações ·proJetarias. . 

Provocar essa iniciativa, animal-a, amparai-a é o .unico 
meio que sH nos afigura capaz de dar, em nosso paiz. solução 
ponderada e justa :aO problema que ora está . preoccupanâo, 
anciosamente, os poderes··publicos. · 

Nesse sentido penso que· deverá ser emendado o· pro,jecto; 
autorizando-se modificações [iberaes no regulamento dieste 
anno. Nn cmso do debat.'e, ousarei provocar sobre o assumpto 
o voto. -elo Senado. 1 • 

Fal-o-hei, sem desconhecer :i força dos conselhos inter
vencionistas e auanto estes. pela simplicidade dos processos 
qnp ~np-f."P"~>m. 1.rR:r.em aos a qmcm interessa a illusão de ef-
feitos rapidos e benefico.s. · 

Confortar-roc-ha, porém, dP.;sassociar dasl consequencial'! 
voto. que lhns for dado a minha responsabilidade; assim como 
t.ive a fP.lir.iilqde de desligai-o do desastre das villas Oj)l)
rarias de 1912. · .• · , 

'. 

~~ de outubro de 1.921. - Francisco S4 .. 
" 



PROJECTOS DO SENADO NS. 29 E 30, DE 1921, A QUE SE REFEREM 
O PARECER E O VOTO EM SEPAHADO SUPRA · 

N. 30-1921 

O Cong·resso Nacional decreta: 
Art.. 1•. Na Capital Federal c nas demais capitaes e ci

dades onde se verificar a crise de falta de habitações, appli
car-se-hão, durante tr:es annos. contado~ da data cm que esta 
lei entrar em vigor, as seguintes medidas de cmergencia_: 

§ 1 •. E' concedida a isenção de todos os impostos de 
imporf.ncão c das taras ele expediente sobr~ 0 s materiacs que 
se destinarem. á edificação, excepto madeiras, assim como de 
quaesquer outros impostos. fóroR ,e laudem.io.s relativos a 
terrenos destinados á mesma edificação, · ficando o Poder 
Executivo autorizado a expedir os necessarios regulamentos 
em que tambem fará enumeração dos materiaes d'e que trata 
a primeira parte deste paragrapho. 

§ 2". E' o Poder Executivo autorizado a ·entrar em a-c
côrdo coin os poderes publicas locaes do Districto Federal 
rara obtP.r a dispensa do pagàmento de todo e quaesquer 
impostos, taxas, licenças, sellos e emolumentos de obras e 
cC\nstrucção pára todas as .edificar,ões que se fizerem no Di.;
tricto Federal, favores estes que providenciará para obter 
das autoridades de outras cidades c capitaes, si pelo mesmo 
motivo disso houver necessidade. , 

Art. 2". Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, de setembro de 1921. - Irineu 

Machado. · · 

N. 29-1921 

O Congresso Nacional resolve: 
"Art. . Fica o Governo :autorizado a desnender a 

quant.ia de 20.000:000$ para. no District.o Federal, desap
propriar terrenos e bem feitorias e ·construir habitações, isoo· 
ladas ou colloctivas nodendo. vendei-as, arrendai-as ou alu
gai-as como julgar mais. conveniente o 

Sala das sessões. 2 de. setembro de 1921. Paulo dt? 
Frontin._ - A imprimir. 

N. 350 - 19'21 

Redaccão f-inal. ela emenda do St?n(!(lo á p?'O'fJOS?.çno da Gamara 
dos DP-putn.dos. n. u~ dP t/.Q•,f ,Q. fn'I''YI.f7.'11rln P.:r:trm .. •hin a.. ~nn
cessão do art. 1• da le1: no 1 867, de 1.907, aos empre(lados 
civis que prestaram serviços· n~~ repartições miUtares 
junto ás forças em operações de guerra cq_nt1•a o uoverno i.\ Paraguau. 

A:ccrescente-se: 
Art. 2". A sobredita concessão fica t.ambem extensiva aos 

of1'ieia,es do ExercitJ:J e da Armada e classes annt:!Xt\f::·. sobre-. . 
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viventes da guerra do Pnraguay, .. que. se e:x:óneraram do ser
viço militar depois -de terminadas todas as operações da re
ferida campanha, isto nos postos em que regressaram. 

Sal·a da Commissão de Redacção, em 25 de outubro de 
1921. - Venancio Neiva, P·residente interin'). - Vidal Ramos, 
-Relator .. 

.. ;Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte, 
depois de públic:ida no Diario do Conuresso. 
. ( 

N. 351 - 1912'1 
. . . 

Redai;:çao fi~al do projecto do· Se~ado, n. 2, de 1916, man
dando reverter a favor de Marw José de Oliveira e Aure
l_~a'(la ·M,ari(l de Olivei?·a o meio soldo que sua mãe per
ceb'ia, de1'xado por seu irmão o alferes Antonio Wander..,; 
lei/ de Oliveira Travassos, morto em Canudos. 

O Congresso Naci·onal decreta: 
· :Art. unico. Reverterá a favor de Mada José de Oliveira 

e A:arelj-a'na. Mariâ de. Oliveir:i ó mei~ so~do que Sl1a mã~ per- .
c·el;lta> desde o falleCimento de seu 1rmao, o alfe·res Antonio 
Wal}derley ·de Oliveira Tr::wassos. morto em ~ombc.te, na cam
panha de Canudos, em .18 de julho de 1897; revogàdas as. dis-
posiÇões em contrário. . . 
·· S3ila da : Commissão de Redaccão, em 25 de outubro de 
1.'9·21. - Venancio Neiva, Presidente interino e. Relator _ 
V idal Ramos . · · 

. Fica sobre a mesa para. ser discutida na sessãó se:guinte, 
dc1pois de publicada no Diario do Corw:esso. 

. . , , . , I 

Red~cção)i~àl:do 2Jrofecto d_o .senado n. 26, de_1919, que eleva 
os venc~mentos do.' admtmstrador do depostto de presos da 
Repartição Central da Policia e dos seus auxiliares. . 

. . ' 
O Congresso Nacionài decreta: 
.Mt. 1 o. Os vencimentos do administrador do deposito de 

presos da Repartição Centrp.l da P·o!icia são fiJ~:ados em 
7 :200$ divididos· em dous terços. de ordenado e um terço de 
gratific·ação, e. os dos tres auxiliares em 4.:800$000. .. , ... , . 

. Art. 2". Fica .o Governo. autorizado a. abrir os creditas 
nooessarios. para a .• execução desta .lei. .. 
. Art. 3•. Revogam-se as dispos~ções em contr31rio. 

' . . ' ' . 

. · · · S31Ia dá G0mmissão âe . Riúlâccão, em 2.5 de oütuiJJro de 
'1i921, - Venancio Neiva, Presiden,te interino. - Vidal Ra
mos, Relator. 

: : .• Fica. sopre a mesa para ser.· discutida. na, sessã.o seguinte, 
C(Jipois d.e publicada no Diario do Conaresso, · 



I 
SESSÃO EM 25 DE OUTUBRO DE 19·21 4Zl 

N. 3::í3- :1.92':1. 

Redacção final do projecto do Senado n. 108,, de 1920, e~en
dado pela Camar•a dos Deputados, auto?·tzando a rewte
aração de Alfredo Pi1·es Bittencourt, no cargo de agente 
fiscal do imposto de consumo desta Capital. 

O Congresso N::tcional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a rein

tegrar, sem direit-0 á percepção de. "Vencimentos atraZ'ados, .em 
seu primitivo logar, nesta Capital, de agente fiscal de 1m
posto de .consumo, a contar da dato. em que foi nomeado. para. 
idcntico logar no Amazon(IS, · o actual n.gente em commissão :no 
Estado do Ri·'J, Alfredo Pi·rcs Bittencourt; revogadas as dis
posições cm contrario. 
· · Sala· da C0mmissão de Redacção, em 25 de outubro de 

:1.9·21. - VenanC'io Neiva, Presidente interino e Relator -
Vidal Ramos. 

Fico. sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte, 
d01pois de publicada no Dia1·io do Congresso. 

N. 35•4 _:_ :1.9'2':1. , 

Redacção final do projecto do Senado, n. 27, de . 192l, dispo'nd.o 
sobre o uso de fardamentos adopt'àdos pelos ltf{nisterios 
da Guerra, da Marinha e da Justiça, os quaes s6 porf:erão 
ser utilizados pelas pessoas a que ·se referem os respe-
ctivos regulamentos. . 

O Congresso :'Sacional decreta: . , ... 
Art. :1. • •. Os uniformes e distinctivos militares mandados 

adoptar para o Jfu:ercito e .Armá.d::. e suâs reser'Vo.s, pe-las Po
licias militariz'adas, .. Coi'!po de Bombei·ros,. Linhas de Tiro e 
outras corporações militarizadas,· só· poderão .ser . usados pelas 
pessôas a que se referirem os respecUvos regulamentos. · 

Pa•ragr~pho 1...~.âco. E' prohibidó a quaesquer oútrás ipes
sôas. ou corporações. o u::.o. de uniforn.es semelhantes,' com~ 
prehendid0s .tambem . afamares, . chapéos arniados .. dragonas, · 
.placas bordadas,· passadeiras o.u ·quaesquer outras peças de ca
racter. militar. Pena de. prisão cellular por :1.5 a 60 dias (ar-
tigo 397 do C. P.) .. . . · . · . : · ·. .. ' ·.. , .. 

Art. 2•. Os uniformes dos. collegios, academias, institu
. tos quaesquer de ensino;. theorico ou pratico, policias í esta
,duaes . ou municipae·s. emprêgados publicos ou ·particulares . e 
quaesquer outras· corporações não poderão" ·ser adoptados sem 
,prévio ê.-rame e· aDquies,cencia do chefe da guarnição· militar, 
naval, ou terrestre,. a que mais de ;;>erto interessar o. assumpto. 

Paragrapho unico. ·A ::mtoridade a .. que se refere este· ar
.tigo dará Plllhlicidade da acquiescencia concedida, no mais 
breve tempo posMvel; acquiescencia que nunca será negada, 
desde que o uniforme requerido não se confunda ·com os das 
corporações milHares ou militarizadas. 

A!rt. '3o. Quand0 a mudança de uniformes e distinctivos 
se referir (Is Polícias, militarizadas deverá ser primeiramente ' 

, 
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ouvido o Estado 'Maior do Exercito. no qual será enviado ó 
modelo do plano dr. uniforme que fOr adoptad'l. . 

Ar L. 4". O Poder Executivo regulamentará a pre~.ente lei. 
AI't. 5°. Revogam-se as disposições cm contrariO. 

· Sa•la da G0mmissão ele Reda.coilo. cm 25 ele outubro ele 
1·9'21. - Venando Neh.•rr, Presidente interino c Relator -
Vidal Ramog. 

Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão se.guin4e, 
depois de publicada ne Dim·io do Cong1•esso. 

o Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, em sessão de 
maio do c:wreute anno, submetti ao elevado criterio do Se
nado um pr::>jecto. que recebeu o n. 1, declarando feriado o 
dia de Nat.al. não tendo até hoje, sobre clle a Gommissão res
pectiva emittido parecer .. 

Na fórma elo Regimento, requeiro a V. Ex. qu.e. em oc
casião opportuna, consulte o Senado s::>bre se consente que o 
mesmo pro,jecto seja incluído cm ordem do dia, independente 
de parecer. 

O Sr. Presidente - Logo que haja numero submetterei á 
deliberaÇão do Senado o requerimento de V. Ex. · 

O Sr. Jeronymo Monteiro·(*) -. Sr. Presidente. venho 
occupar a tribuna afim de tratar de assumpbo que se pr~nde' 
á Repartição Geral dos Telegraphos. 

A despeito de ser um departamento elo. serviço publico 
dirigido por um engenheiro distincto .... 

O SR. A. ÂZEREOO :...._ Apoiado. 
O SR. JERONYMO MONTEIRO -· ... por um grande admi..:. 

nistrador ... 
0 SR. A. AzEREDO ::.._ Apoiado. 
o . SR. JERONYMO MONTEIRO - ... uma capacidade na sua 

classe, h::>mem de ·honestidade a toda a prova ... · 
O SR. PAULO DE FRONTIN- Muito bem.-
0 SR. JERONYMO MONTEIRO - ... sinto-&e no dever. de, 

ainda uma vez, vir fazer uma leve reclamação contra um acto 
praticado por S. Ex., acto que veiu prejudicar a p;raca de 
Victoria, trazendo, talv:ez, consequencias desagradaveis para o 
commercio em geral, e para ·os navios que· fazem a navegação 
daquelle p-orto e trafegam a costa brasileira.· · 

Li nos ,iornaes do Estado, que foi supprimido o posto se
maphorico do porto de Victoria. Esse posto era ·mantido 

. pel::J Governo Federal, com despesa insignificante e aprovei
tav:a g-randemerytc ao co:gtmercio de Victoria, ás companhias 
de seguros. e a navegacao em geral. Sua ·suppressão talvez 
tivesse obedecido a motivo de economia; mas mesmo assim, 
penso que, como representante daquella unidade da Federacã'O, 
devo - não digo protestar, mas reclamar -· rlo distinct.o en
genheiro que superintende a Repartição Geral dos Tele-

.I (*) Este discurso não .foi reVisto pelo orador.· 
' 
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graphos, a reconsideração do seu acto, mostrando os incon
venientes resultantes do mesmo. 

Oomo to cios sauem, Sr. 1Jres.idente, os serviços dos postos 
semaphoricos não se des~inam excl.usiV'amente ao~s commer
ciantes, aos a•!'madores e áquelles que confi.am suas cargas a 
qualquer embarcação, que faça o transito marítimo e fluvial. 
Não tendo · por fim exclusivo assig·nalar a passagem dos va
'POres pel·os po'rtos, interessam esses serv.iços tambem á vida 
da sociedade, em geral, prevenindo e evitando sinistros, dando 
avisos deis •riscos que corre qual•quer navio e pedindo os soe
corras indispensaveis para qualquer embarcação quando em 
perigo 1'óra da barra .. 

·Esses pos·t·os, portanto :presbam-notaveis serviços não só 
o.o commercio, •como ao individuo, co'mo á sociedade em ge:al. 

Na cidade de Victoria o posto semaphorico existiu sempre 
no centro da ~idade, na torre da le:gendari-a igreja que fica ao 
lado' do palacio....;do Governo. Por acto do então Ministro da 
Viação, nosso eminente · collega, o brilhante pa•.;lame.ntar 
Sr. · FraDJcisco Sá ... 

0 Sn. FRANCISCO S~\ - Obrig·ado a V. Ex. 

O Sn. JERONYMo l\1:oNTEIHO - ... foi esse posto transfe
rido daquelle ponto' do centro urbano para o cume de um morro 
mais. elevado, de onde podia ser visto e observado de qualque•r· 
ponto da cidade. 

Foi esse um acto acc·rLado d-e S. Ex. No .novo local, ~on
tinuou esse posto semaphorico prestando rcaes scrvicos (t toda 
a cidadé. ' · · 

Como sabem V. Ex. e o's nobres Senadores, a capital do 
Espirita Santo cst(t situada em uma ilha ac1cident.ada, de fórma 
que para serem os sign.aes desse posto semaphoo:olco vistveis 
a qualque·r interessado, era mesmo · preciso que ficasse em 
ponto bastaPte elevado. Por isso, transferindo'-o ela torre tia 
igreja refe•:·rda r_,ara o. cume do morro, onde até ha pou'~·O 
funcciouou, o então gestor da pasta da Viação' praticou um 
acto muito 'acertado, bem re~)eb1do pela p-opulação. 

:::u:iJlH'.i!,, ;nclo-o agora, o Sr. director geral dos 'rele
grapho':; lc·Ya go:·ande contrariedade á mesma população e :;a-
cr; f 1ca o~ seu;; interesses. · 

A economia resultante dessa medida desaopp.a.rece, se nos 
lembrarmos de que os. respectivos funccionarios filcarão ad-
cliclos pesando do mesmo modo sobre os cofres publicos. · 

. Dir-se-á que o publico fica•:-á igualmente servido pela 
· ag·encia t·elegraphica cl3iquella cidade, para a qual foi passado 

o cnca11g·o · de pres>tar inf~crmações · dd quanto occorr.c com os va
voros. 

E' claro que não e rsso 'O mesme que se obtem o se faz 
com o emprego dos sigonaes. · . 

Na agencia dos •rele·graphos nã.o haverá a mesma po:-om
ptidão, a mesma divul·g:ação, que se observa no' semaphoríco 
e ainda mais os navios em risco c expostos a si.ni·s·tros não po
de-rão ser attendidos .e soccorridos com a necessaria p'l"esteza. 

Eu penso·, Sr. Presidente, que o pr-eclaro· chefe do im
portante departamento dos Telegraphos, na prati·ca desse acto, 
attendeu apenas e confi·antemente as . informaçõés recebidas 
por alguns de seus auxiliares, e acredito, que, se· S. Ex. co
nhecesse de- perto q a§sumpto, ;não .:prat.~cao.r.ia o acto a que .m.~ 
~efir,o .. · · ... · .... , . __ , .. ,··.. . ...... ~ · 

.f 
"'.'1, 

. 
o ., 
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REQUER!l\'lEN'fO 

Requeiro que o parecer n. 239, deste anuo, volte 'ÚI Com
missão de Constituição ptu·a novamente dizer sobre o véto 
n. 36, Lambem deste anno. · 
· Sa1a elas sessões, do o'utub:·o de :1921. - h·lne·tt lfla-

cltado. . 

O Sr. Bernardino Monteiro- Sr. p,residente. Relato:t• do 
parecer sobre o véto do Prefeito, ora em votação, penso que 
o :Senado me faz a justiça ele acreditar, que ao formulai-o, 
nã:o tive a prcoccupação de SC'l' agraclavel a rS. Ex .. o S:r. Pre
feito, nem tão pouco a in~enção ele me·lindrar, po1' qualquer 
i'órma, aos illusl•res mombros elo ·Conse.Jho Municipal. · Não 
tendo, como não tenho ainda, a honra de conhecer pes:>oal
mentd o illus•tre Dr. Carlos Sampaio, e do Conselho :\funi
cipal conhecendo apen!as um dos seus membros, podia pro
ceder, como prooecli, com a maior isenção de animo, com a 
mais completa impa,rcialidade, ·es&udando a reso.Jução do Oon
selho, e os fundamentos do véto. procurando amparar meu 
parecer na Lei Organic.a · do oDi·s!JÍ:ic,to ·e na defesa do e1'ario 
municipal. · · 

Foi o que fiz, Sr. Presidente, c, penso que andei acerta
damente, tanto que o parec·er foi subscripto pelos nobres coi
legas, companheiros de Commissão. 

·Não obstante essa manifestação de todà . a CommissãD, 
entende o illustre !Senador, nobr·e coUeg.a pelo Dista:'icto Fe
deral. que o pa.rece'r é passivei de modificacão, em vista de 
documentos no"os que S. Ex. diz conlhrecer. Provando a mi
n!ha imparcialidade. a minha isenção de animo,. comquanto 
es&eja convencido de que nen!hum outro documento p6de al
terar o pensa.m·ento da Oommissão, não ponho duvida em 
que o parecer a eHa volte para ser novamente estudado. 

O Sr. Presidente- Em vi·rtude do voto do Soenado, volta 
. a Commis,são de Constituição o véto n. 36, do co·rrente anno. 

Y.ot..ação, em 2 .. ·discussão, da proposição da Gamara dos 
De:putado·s n. 80, de 1921, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, .o credito de 18: 968$!137, para pagamento do que . é 
(Jevido ao Dr. Os•ca.r Frederico de Souza, em virtude de sen
t.cnca Judiciaria. 

Approvada. · 

O Sr. Paulo de Frontin- Sr. PresidenLe, peço. a V.· Ex.· 
consulto o 1Se.nado sobre se coneoede dispensa de interstício 
par:a que a proposiÇão. que acaba elo sell' 'ap.prov.ada seja dada 
para ordem do dia da ses !;ião de amanhã. · ~ 

Consultado, o Senado concede a di.spensa. requerida. 
E' annunciada a votaÇão, em discussão 'unica, do véto 'do 

Prefeito n. 21, de 1920, á resolução do Oonselho Municipal 
que manda co.nta11·,. pelo dobro, ás professoras da Escola de 
Applicacão, o te•mpo de serviço prestado. . , 

O Sr .. Lopes Gonçalves (•) (pa1·a encam·inhar a votação) 
Esta é . uma das resoluções mais injustificaveis dentr~ 

~ ("). E§!tt' . .discurso nã.9. fo~. ~~X!f!to pelo or.ador .•. . . 

' . ' 

• 
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/•1da:-' a~ 1/111' /•••·111 ,·ind11 li•• •f.:•'IJ:td" al1·an;,, d!J ·t·,Jtu 'du 
~1'. l'l't:/'l'i/11, 

O ••:t-:11 ,~ ~iiiJJd·c•s. :\:-; pi'll/',•,; . .;lll'a.~ da /•; . ..:t~ula 1./1' .\pplit•a
t;iiu uii·ll :-'fín IIHIIII'ada . ..: r•.r-ol/'lciu. 111a:,; dt'JIIIh.: ''"'' <ll~t:l'dt'lll :111 
I:Oil\'ill•, l'UIIS/llll[l',.; "·I' ••r/ii :ti'.-: ptili/ ieadus '[11'111 ,di1J'I'l'l/ 111l' d.l' 
JliS/l'Uf~l:i'lll i'IIJ'IIit•:t, I' SÜII i:t!l/:t,.; a . ..: 'ill·l' lliTI'ill'lil U 1'~:"1! 1'1111-
yj/1~ tilll'" •.lil'l'l'i•ll' da 'lnsil'llt'l,'fíll lula .:•1111 t:l'l'ia {/i·l'l'it•nldadu 
·par·a "~eul/11'1' aqu .. llas qu•• d·l'\'1'111 s:•I'Yi:l' lll':;~tt J<;st~11/a. ·ifLW 
.l'uneeiiJna e111nn t:III'Sn anlli!Xn :í Bsecda Nul'mal. 

t) iftli.' :t l'f'/'i'ti·IUI.:;ill llla.Jtda ,·, t:lllliUil' jJI']II dti/J.l'u IIS eillt:ll 
ann"" dt.• t'Xt'l'•:il'ill dt•.-::-:u,.: pJ·ul'••..: . ..:llt'a:;. etllllu ,.;i "'' lralusst• Lk 
:-lt'I'Yi\:11 11lÍIU:t1· 1'111 lt'rtl/111 t(t'• :,::llt'l'l'<t, p11i;;, ltrd()S n;.; llU]Jt't'S 
:"·••n;n/111'''·"' snllt'!ll qlli.' " ::;t•tTi\:11 r11iliLat· ·,,III i•'lil!J" t.k paz nii.o 
,·, t'OII·Ia·dll .pi•ln t.lnlll'"· 

.E . ..:,.;a:,; p1''"''""""'·u,.:. •:•lll.lfl dt'ITIIIIJ,.;/·r·•·i tttl St!na·d•! Clllll u J't.:
,_~ulam.l.'lllil da E,;;t•f'da :-;nr·nml •·n1 J11lnlln. 'I'Xt!l'l:ern a:-: ,;;uas 
l'lr·JHTtit.•,.: tit'IJII·n tl:t." lllf""llla:-: l1111':t·..: •Iili' a:; tl11 r:UJ'"" priru:.u·i11 
dt• l1•/./m.-:. o :tllllll ·lt•t•./ iw1 ,·, n nw,.;11w lan/t; pat·u c::;::;a,.; vt·u
.i'I'.~:;IIJ'a.::; t:IIIJJII par·a a..: d•.t l'trr·:.:n pt·irnar•i11. 

/lut' l'IIIJ,.;·t_'!:!llilllt•. 11;111 ..:t• /Jt'li)l' :l!tlllli[/ i'J· 1.'~:-''lt. 1'.\:1~1!/lf,,'ltll 
ut!iu:;a t'lll ill'!ll'l'ifoio tll'·,.::;a..- lll'll/'t• ... ;;tll':t..:. /ll)l't[U•·. Ulll'Unl!ii, 
al~t•r•ltJ ,•,.;lt• J!l't•et_•t.ft•rrlt•. l11tla,.; a,; fil'lll\•::;""r'u..:. 11 I'Jint:ei"nali>'lllll 
llltlllil'itml "111 1:!•'1'-:tl. .itil;..:ar-,.;1'~(1 1~11111 n JJr,t.'::'illU tlit·ei/11, islu 

.~. qrrl'l't•r·•:í ifllt• 11 "''tr /1'111/111 dt• :;:•1'\'it.:ll ..:t•ju eunlatlu pt'l" 
tllll.ll'll. 11 qJit' l'•'•r•• di' rr·t•l11•• rrii11 ,.:,·, " ar·l. 7:!, t••:lali\'11 a11 
/ll'il1t:ipi11 f/n i.!ôtla].-J.:lt/1•, t~tlillll a:-: IIIII'IIHI:' t•:-:/a]lt'•ll•:~it)u,; 1111 I'L'
f!lll:.t.rllt'llill da E~l!llla .\'tWllltll. 

'.J.'I.'rul" 1'111 yj,:;[a. I'•Jt·/.nnlu. ,, lll'l.'l:l'd"rrl•• 1/11 ,."'·" 1/•1 '=-'••
rJ'at.lv, lJlll' 1!1'1;1111 n t'llll/tl!,!'f'I'JJ •./1• lt•rnpu a11 :-:;, .. TitnollJI.'II da 
Cr.rsLa, qllt' /ani/ .. 11.'111 r•xt'J'Cia a-.: .,.:ua,.; runl'\:ÍJI.!:; .flil l!ltm[Ppiu, ,.,._ 
pro·rn qu•• 11 ·~t''IJat.lu l'''.i••il1• a r·•::;nluçfío. a.ppr·n\·1'. u .,.,:lu. ''· [Hil' 
1\IIJ!St''S'IliH/t•. 11 \'11/11. t'lll "L'[HI·I':lt./11, (.1/u//u Úf.'/11; 1/IUilo /)(''///.I 

O Sr. Irineu Machado ( Jlfi.I'U ,. 11''"111 iu h111' ''· ~-'Ulllf.!Üu' -
~r· . .Prt•:.:id••n/1'. ••111 J•ela()fín a11 easu lll'CIIITI'II·I.•~. r.lú-,:;t• al;;;u ·de 
ill/t.'•l'l.'::i:'<tl1! .. t•, () f'J'I'J'ei.ltl \'1'/IIU 1':'::-':l 'l't•,:tt/Udill, ,.,n]J 11 l'untia
Ti'IC:J!LII tl•.• qu•• •·..::.:•.• lcnrp11 di' Sf'·r·,·ie" nií•1 ll•Jtlia. ,::t"•t· enn/.n.do 
t:ll'l ·tiO)lJ't:, 111:1:-' :-'IÍIIl'l'l)/1' ll·llllt YI'Z. 

J·:nil'l' a til't·i·,.:fín qut•. 11 :--; .. nad" \':.Jt' l.tUIJat· " " 1.'1.:/u t.l11 Pr·•·
f••i[rl ,;ulli''''·'·iu IIIII"L 1111\·a J't!,;ulu1.:ii.n do Cun:<I'!IJu i.\hwicipal, 
t'lll i')lll' ~~· lll:illÜ:t t'llllLUI' f'.,.;~,. il'llljHI Jll~la lili'Latk, 1.\ ll l'.l'r}fl~i/o 
saw:e.iurll.lU. D(1 rmn~o~•irn que 11 pr'•Jpri:• ·:witt.eipio :ws·uidu 
!Wh• P.J·e!'-tdlfl /'(li •Jifll' •Plk !llt'."l1lu tl:.~ixa:du d•.'· ladn. 

U .~r:. LOPE~ Gn:-.-1),\r,n;;;- Y .. Ex. mt.•·t'cee-:nu:-: l.udu a, ~~un-
l'iarwa. IJill>' 11i'í11 l.t'•tno." a pr·n,·a piTieiu·l. 

·' . 

() ~1•. 1111.'\Et' .\1'.\t:rr.\Uu-- TraJ't:i UIIJnn!Jfí 1.1,.; t/ueiii!IUIJI.u8. 

() f-:11. Loi'E:O: U·n.'\Ç.\J.\'r·:s--U•· rnndfii./UIJ a IIHILt•r·iu u:;tü 
JH't'.Í u ti k mi a . 

u :~rt. :JJII:">."l' .\I.\1:11.\IJ:1 -- J·:nil't.'Üllilfl. 1'11 \'flltJ l'lllr/J•a 11 

r•,Uu, jllll'f/UI' at')lll t/LI'I' SI\ f',.;~t' /t'lli'jlll ji(ll)l~ St)l' l:llll/Ut/11 puJa 
rrll:la·dl'. /arnlH'III u i"Írk ,.:nr· ""'" rlulH·u. ' 

o IJ!'in•~ipill •.•,.;l.:í altuntlnrrwJ,, pur· f[tlalqucr· llu:; d11is 
11111d11:-:. '1111'1' p1•.la r·t•:::u!Jq:iiu vetada, qunr· pela :;auceínnadtt.· 
(J!uitu f~r•l/t.: 11111ilu 1)('111. 1 

J!;' tt.P'I!l'O\'adu 1.1 m!tu, · IJLII! \·au . ..:n;· duvulvidu au Sr·, Prc
JeiLo. 

S. -~ YuT. VL 28 
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l\EI1'\'1'EGB,\I),\O .l.ll·: .\UI·::\'l'E tllUNJGlPAl. 

Discussão unie.u, do vúto du Pt·el'eiLo, u. U, de HJ.Z:l, {t 
resoluçü:o elo rConsel'llo Municipal, que muxLda ·l'uinLcgrnr o ci
dadão Joüo de Azevedo no ctu·go ele ngcnLo r.la Pt·ci~ciLuru, sem 
dire·i to a venci mcnLos aLI'azadus. 

O Sr. Irineu Machado - Sr. P,rcsidc·nlu. o ~:enuLlo volou, 
uesLes ui Limos ·Lcmpus, trus eusus igua:es .• \ssim, rejeitou os 
·vútos uppo·slos pc-lo Prefcilu ús t·csoluçõcs du Cu.nsellw, que 
nmnda va·m rt~i nlegra I' os Sr >i. J<.:uzc.bi o iVlarLi ns da Ro~lla, No
o'ltcil·a P.s;_niclo n Joüo · Sallcs. 

Cu'h·ct·enle com os lrrcs Yü lu ::i '(] ue de i, nu.q ue11-es l1r-es t;USOs, 
rnanLenho a rcsolu\,'ftü, YoLando cu-nh·u o vúto do Prct'ci·to do 
DisLricLo l''ccleral. 

Penso. assirn. ser coltcJ•cnl:e cummigo mes1uo c dar um 
Yolo que sc.ia de rcspciLo ú lisura e ú rectidão com que devo 
cxcrc·eJ' o meu mandato, -cleci·dindo ele mor.lu ~grua! cm casos 
peri'e.i ltH1lcnlu iguacs. 

E' approva-clo o vútu, que va-u ser devolvido ao 'Sr. Pre
·rcHo. 

PllO~'lOÇ.\0 DE Al.~lOXAllJFJO: ~l.U"'l Cl P.\r. 

Dise.u::;sftu· unica. do t•t5lo du PrcJe,iLo, 11. -10. ck 1\J~l. ú 
reso-lucão elo ·Con:Selho l\lunici-pal. que di·s·põc s·Ó·bi;e a pi:·o
moção elo llst.:ri.plu-ral·iu alnloxat·il'e do Ho~piLal YcLerinm·iu 
!i\Iunicipal. 

App1·ovaclu, vao set· clevol\'idu nu Sr. P.t·cl'ciLo. 

O Sr. Lopes Gonçalves (pela 01·dem) - S.t·. 1-'rc.si-d-enLc, 
requeiro a V. Ex. consulte o 1:::\enn·du se coneelclü u.t·g·cncia l)Ul'a 
que enlt·u imtnedia·LamenLe ent di:5t.:Ussü.o os pa1·ccercs DS. 3-iíJ 
e :3't8. relal·ivos. respectivalllt!nlu, iL .(\crt·ubttda das maLtas. 
auLorizada vulu' Cons-elho i\'lunit.:ival e equipamt;ü.o de venci.:. 
mentos cnLru u biblioLhecul'io c arcllivisLa do mesmo Con
sellw. 

O Sr. Irineu Machado- Per.: o a pn.Jiwra prJla urdem. 

O Sr. Presidente - 'Tem a pala\·t:a -pela ordem o· nobre 
Senado-r. 

O Sr. Irineu Machado (pda OJ'drJtn) - Sr. PrcsidcnLc, 
l'NJUL1il'o a V. ]~x. que divida. ifJUrt·a ro cfl'ciLo da voLac-ão, o 
requel'imenlu do honrado Relator, por-qu~ com rclaç;ão, por 
·exemplo, •ú J'Ciloluçtío do Conselho sobre a cler-rubacla de 
rnaiJas, n nssump\.u püele ser vol:aclo immediaLamcnLc. A outra, 
:POI:'ént. a que diz l'C.3peilo .a::; J'nculclaclcs do Cunscllbu Muni
eipal lJUl'U re:;ul \''Cl' :-:olJJ.'e u catlo de dois funccionat·ius, n[w 
fJ Ol'lJ L1 C ••• · 

o oSll. l.All'El; Uo:-.:ç,\t,V~ô "-----: w lll\1 en:;auo de v. Ex. 
Ni1o é o caso. V. Ex. csLú ·cquivucudu. 'l'raLa-s·c Ja eiJLLi'lJU
racão ele vencin1enLus, u qui) ú cousa r.llffcrcnLe. 

O Sn. Iruz-:tm ·l\IACIJADo-"\incla esLa manhi1 Livc o prazer 
de lc:r o parecer do nobre Senador pelo Amazonas. rrraLa-se 
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do lllllll l'l!:írdtt(:iirr dn Crllli-ir•llirr 1\lutlil'ipal, /Jlll·llri:tllrlo c•tjlli
]JUl'll'l' \'i!lleintr•ttlrrs riu Ultt l'uttet•dotmt·io da :;ua seet·eüwia ao 
de ulltl'rr,.; ·da ttJr''·'lmt ::;·Pet•f•.lat·ia, J'ol'lanlrr, 11 vrJio ti(l l't•eJ'pjJo 
afl'r.•dn a dr•ei•5fi•rr dr~ llllJU J't!suluc~ão rl11 IGousulltu 1\1 unicipal 
em mulr!r·in de l'uneeinnat'iü:í seu..-. i~l.11 r'o, a sua li!Jf!·l'.dade dP 
pr'O\'I!l' o:; eal'gos do Cnnse.lltn. t'ix:u· n!neimc~nl..os. ·Pie .. IJOt'
Lanlrr. Cll,leSiiio ·CJllt' deJH~ltdu dt' maioJ'PS inda.g·tHJÜCS. (AtJohulos.1 

.\ssHtl "''iHio. pcusn que niio '!tu moli\'u pat·a ·eonecdPt' 
nrg·r!lll'ia a uma IJJUir·l'ia riPssa nallll'L'Za. e·u.io \'uLr) pr'1df' aeat·
l'r_•.lat· dt'fll:•is uult·a dc•ci,.;iiu t'Pial iva au aug·ntenlo de Indo .u 
vc.s:;ual da seet·el.at·ia. 

O Sn. LoPt's Gn:->çAr.vm; -· Si V. Ex. as~im o cnlenclc, 
rclit·u o meu r e(] uet·imenlo. 

O Slt. ]JtiNJõ:U ?\'L\CH.\Dn -- lla dois v,Jlos: um l'ewli\'n 
a dois :l'uncciontll'ius da sect·c•lat·irt r) nult·n l'(•lal.iYo a ludo o 
pe~,.;oal. Como n quesl iin ·~ 1.!1~ uma g'l'aYidacle cxccpeional. 
J.HJrque aJ'J'ecla 11ão s{• a aulunom.ia rio Conselho l\'Jnnici[lul. 
mas a tHtlnnom ia 1.ln pt'UJll'iO .Por.IL•t' Legislativo ... 

O Sn. LoPES C:n:->r.AL\'J~S -·- Poi;: o Consell1o r.\ um Por.lee 
Lcg·islalivo ? . .. " · . 

O Sn. lHIXEU l\IACH.\Do - ... e. ainda mais elo que is:::u, 
uma questão de ordem conslilucional, qual a ele saüer-se aLô 
oncl1~ vac o poder rias casa!" lcgisla!ivas ern relacãu aos seus 
'J'unccicnuu·ios. cm relar,:iio ao rn·oyintunl.o dos cargus ~~ a [1-
xa~,;ão dos vencirnent.os. eLe . 

.Penso, ]JUiS. que a C[Ue.~[iiu clC'\'C S/!1' exarninacla CLJiUacJo
SH11Jl'll[C c com ma iot· amplitude pelo Senado. 

O Sn. LoPES GONÇALVES - Si Y. Ex. a:;sirn pens::!..- cstoll 
de accõnlo, e reLit·u o meu requel'imcnLo. 

O Sll. 11\INJW i\L\CJI.\JJO- El'a o que Linha a cli~cr. (;l!uito 
úc·m.) 

O Sr. Paulo de Frontin (pula rmlem) - ~r. Prc;;ttlr~nte, 
o ou Lt'u ·ué/11 ~~ irnpurl.anle, po t.·qu e a t'l'cc I. a uma ClUcsliio sobre 
u zona t·ut·al do D.istriclu Fcdct·al. 

O meu illusi./'C collcga. dig·no rr!pt'r!,.:enlanLc dc::;le Dislricl.o. 
o St'. s,~narloe Sampaio CoJ't'êa, eslú csLucl:mdo o assumpLo 
]Jal.'a disculil-o aqui. 

Nem V. J!:x .. nem cu pnrliamo;; pt'evct' que. niio csLanclo 
na ordem clu dia es:::c ·vélo. sobt·e cllc se abrisse discussão im-
mcdiala. · . 

AccJ·e~ee CJLW não se [.rala ele urna quc•slão Lll'gcnLc, (Apo·ia
cúJ8.) O pt·ovt·io v,Jlo del.erntincitt n sustwnsfi.o ela rcsolueão, 
que JJOl' i:::so llüu. foi cxccul.adu. (Apoiados.) 

A.~sittt, puis. lW\;11 nn hnm·w./11 i::il'nar!oJ' pr.•ln :\1nnz,· IJIII! 
J·ctiru o :::eu l'Cqllel'intenlu. 

u Sn. LUPI'S C:u:->Ç.\1.\'1% - Jlet'l'idltunenlc; eslú ::;nl.is
feilo. 

O Sll. 1JAUJ~u JJE l<'Ho~'I'JX - Muilu ag-t·adeddo a V . .1~:-x. 

O Sr. Presidente - O Sr. Sulladut· Lupe~ Gonr;.alvcs, crn 
ttparl.c, .iü rcUt·uu u. ::;eu. ruquet·ünenLu. Bnlreluulu, vou eqp~ 
::;ulttU' u ):;euadu suJJt·e sua l'cliruda.. · 



436 

Os i::H.mlrol'L!S qtll' eott:;eul.r~rn 
d1! ~. :Ex. qneit'ttlll J,,,·nrtlal'-'-'''· 

foi COlli!Criicln. 

llH t•elir::VJU rlo l'C(\UCl'llflClllO 
iPoiiSO,) 

O Sr. E\tzebi.o de Andrade --
O Sr. Presidente - 'feut a pultt\TU u nol,t'C :::.enadut·. 

o Sr. Euzebio de Andrade -- ;:::1·. PresidcnLc. rctrtwit•o u 
v. J~x. que ~~unsulle o i':ienaLlu :;,obl't~ si eom:eclc dispensa ele 
inlel'!;Liein pat·a que! u pt·o,jecLo tt. 7, do Senado. do col't'ente 
atuto. ltu.ie npfll'OVadu. l'igut·r~ na ut·llem du dia dos nossos LJ'a-
Jmllloi:l de nmunlüi. 

O Sr. Presidente- ();; i:lt!IÜJI)I't~:- LJUI.! eoncedem a di:;pcnsn 
l'equct·ida, queit·anl levuuLai·-se. 

Foi coneed ida. 
:\ada ma.h:; ltU\'t!lll.lu n it·aLur·. vurt levunlat· a scssüu. cle-

:;ignanclo [Jlll'll anmnltã a seguint.c ot·dern do üitt: 
3• di,:cussiíu ·"'' pt·u,jeclo do :-:\cnudn .. n. L de J\)~1, •.lec-lu

t·ando fc•t·iud') nu~.:iuual u dia de :\aLa!. :!5 de rlezeruLn'n (in
r:/.u.itlo .sent pnt·~·eet· em. drltul.'! (/1~ ·w·ueHcio); 

:·1" di:,;e.ussfi11 da pt·oposit)'io c\n. Camar·a dus Dcpltlados, 
n. ~u. de HJ~l. qut~ aiJt't!, pclu i\'liuisLel'iu ela .Fazenda,. o cee
dilu t.Íu 18 :Uli8$H37, vam pug;anwnlo ·do que é cleddo ao Dr .. 
u~~.:at· Ft·edcrieu du ·~uu~a .. cm vit·t.udc de senLcnr;a judiciaeia 
( ,:u111 JHII'CI.'r'J' f'u:VOI'!Wcl. da Cunt ntiii·HÍtl rir: .F'Inrmr;us n. :]:Jii, r./(; 

/·, .... )I .I • . ,.... ,' ~ 

:3" discussão du pl'ojucl.o .rJo Senado. n. 7. de 1021. tJt'et"tndr) 
Li'I!S J,.~~ar·r!:< ...te pt·atieo:< no Lahot·al.ot·io .dn. Po\i(·ia l\lililm' elo 
lli~it•ieCll Fcdcl'al e Lixando o:; l'especLivos vencimeuLos (co·Jn 
~~ IIU'Hilr.t r./(t, Crnwllt'il;srio ((,; F inunr;as, jú app1·ovoâu. e llm·ccc't' 

n. :;:J7, dt: IIJ2i!; · 
:)" disc-u~são r.la pt·upusit~ãu da Gannua do:; Dcpulaclo':>, 

n. lt(i, de HJ:!L aul.ot'izando u [Jt'olungat·, dt~nLro dos reeursos 
ot·t~arJ.II!tlCat·iu~, as linltas llu Teleg-t·apho :\acional aLé a cidade 
di' [pimnga, nu :Eslado ·du ::::.. Paulo (r:mn JlW'CCC1' taroJ•avel da 
Co:nmissl.i.u ele Oln·us J>niJUcas, n. :102, cM .J!J21); 

Conl.inmwüo da discussão uniea elo vr5to elo Pl'e1'uiLO, n. li:J, 
d,• 1\J'ZI.l, á. t•esolu(;ão rln Con;:eliiO M.unicipal. que manda pagai' 
an pJ·o.l't.!S~nt' r•l't'nr.:r ivn da Ji.seola PJ·oríssiunul Alvat·u Bapt.ista 
a diff,~r.·er11.:a d1.~ "'~neitnenl.ns qut~ deixon dr! rncrbcr· no J1nrint1o 
que tiWIWiOIH1 (r.:rnn 1m:1'eeer r.:unlJ·w·t~o du. Couwt,is.~rlo de Gvn.sa
l.u.içr.io, '11. :].~J!I, e/r~ lUzi, 1.: r.:o./o ~.~.tn :Wzl(IJ'(Ulo r./o Sr. /,uJJ(~s G-on-

rr.tl:ve.s ,: 
1 li~eu:.:siíu lltlkn 1.ln l'ri!u do l'l''~JeiLo. n. G7. de l\1~0. ú 

ro::;ulut.:ü'' d11 U'.'u:-;t!lllu Mttllit~ipaL c-oneedendo tnn. tlltliO de ·li
eell\:a. t~lltll I1HI1:S n,; Yt!llt.:illli!!ÚII.~. a Mannel da t;ilveit't1 :Bri.Lo, 
fH'O l'n,.;snr d~t .I<:::;eu!a N''CLlli'IJa ( r;unt. JH.II't'Gt:·t· rlo. Cmn?'rt.ÍSNCÍO ct•3 

Cr:msWui.~:ilo. ,, . ;].10, r/e J!J21): 
ni:-;eus~fl.l.l llllii'U du '/:(!/.1) "'I Pl'l:feil.o . .11. ·12. ele 1\J~i. {t 

J·e~,du\:flu '·'" C11tl><cliJIJ ~lttnicipal. qtw· lut·nu ol,r·igatoriu 11 as
~enLattll)lllo d1~ usealla d1! salvu~.:üu na:-; eousLI'UCt'Õe:-:i de muis de 
l.t•es )JU.\'Í!llCillus (r!utn JJUI'tJcr:t' j'a·co·J•trvel da· ComuâiiSÜo d.e 
CunslittdQão, n. 2!JS, tlc /!J2J); 
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Discussiín unica do vélo elo Prefeif.o, n, H, etc 1921. ú 
resnlueiín rfn CnttsPiftn ~Junieipul, equipnranrlo, para toaos ·os 
dl'1!ifos, a~ t!>'CJ'ipf.ur·arins almoxal'ifes das J~scolas .Profissio
naes Hr•nln Hillr!it•n ,, lliyatfnvia Corr1~a. aos l'unceionar·ios ·cf,J 
igttal ral.rgTII'ia ila:'i <il!lntlÍ:': I'Scolns pt'lil'issionars (r:mn JW'r·e
('1'1' t'ullll'fll'iu r/à f!u'/ll'lllil1·sííu 1/~! Cun.-./ilu:içtío, n. :i"L dr~ 'Jfl!W, 

'1 2(i" SESSi\10. El\i 26 DlE OUTUBRO DE 1!121 

Pf{m'liDI,JSCL\ DO SH. BUB~O DI~ PAIVA, PRE:S!DE"Tg 

A's f :3 I' J 12 lwras abr·e-sc a sessão, a que concorrem 
os St's.: A. Azet·eclo. Cunha Pedrosa, Hermenegildo ele Mo
rue:-, l\'Icnclonea :Mart.ins, Alexandrino de Alencar. L0]1e;; 
C::onr;alv('s. Lauro Soclré, :rusLo Chcl'inont,, Inclio do· Brasil . 
.To,;,\ J<:nzehio. Cosf.a Rodl'ig·ues, Benjamin Barroso. Francisco 
S:í. Elo~· dP Souza. João :r .. ~'rrt. 'T'nhias Monteiro. Anl.nnio 
?vlassn. Vrmancin Nr.iva. ltosa r Silva. Euscbio de· Andrad''· 
Siqtll'it·a· dr' i\!Pnrozcs, Anfonin .Mnniz. 'l\l'oniz Sndr,;. Hc>r'IHtt'
rlin" l\'lllllf.nir·u . .Ti•t·on~·mn l\•ronLciro. Paulo di)· :FrnnLin. 8am
pnin Cnt·t·üa. rr·in"n Machnclo. Bcrnar·do Monteiro, Alfrcr}J 
gJii,.;. Alvaro ele Carvalho . .Tosé :Mu:rtinho. Pedro Celc;;;f.ino. 
Cm·Jus Cavalcanl.l\ Law·o Müllcr,. }'rlippe . SchmiclL, Carlos 
Barbo;;;a c Yespucio de Abreu (37). 

Drixam de comparecer com causa jnst.ificncla os Srs. : 
Abrfia,;; News. Silverio Nery, Gocloi'reclo Vianna, Fslix Pa
checo. AnLnnino Freire. .João I'homé. Carneiro ela Cunha. 
Manor.J Borba, Araujo Góes, Oliveira Valladão, Gonçalo Rol-
1 cmbr•rg. H.uy Barbosa. ?II:arcili(l de Lacercla. Nilo. Peçanha. 
Moclest.o LPal. Miguel rlc Carvalho. Raul Soares. Francisco 
Sall""· 1\cdoipho Gordo. Ramos Caiado, Generoso Marques, Xa
YiPr· dn. Silva. Viclal Ramo:" e Soares dos Santos (2!5). 

E' lida, posta em discnsRã.n, c sem reclamacfío ruppJ•ovn.cln 
n. -ncl.n rln sr-ssii.o nn~er.ior. 

o Sr. 1 n Secretario clú conf.n r! o SPg:n inl.c 

EXP·EDiiE'NTE 
Officios: 

Ao Sr. :1." Srcrrtnrio da Gamara dos Dcpul.arlos, rcmcr:
tcnrlo ns scguinle~ 

PROPOSTÇÕES 

N. 06- ·1!121 

O C.:on~'l'esso Nacinnnl decreta: ,, . 

Arf'.. L" Fica o Prr:sidenfe da Rr.publica autorizado a dc~
pendqr, no rxércicio. de I 922. pelo Minisf.crio ela Fazenda. em 
ouro, <18~!Í87:.1.85$27i. c mn papel. JG7.020:8i5$G01, com os 
srt·viçoR ('Sprocificados nas srguintcs tabellns: 

NO'l'A.- As lo.bellas rxplical i v a.~ frn•flm. 1l71bUcrl{lrts no 
'Dirrrio do Crm.f)1'i?Ss()" de 27 rlc O?tl:nTn·(} rl·e UJ2.f. 
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« Al't. :~." T1>do P cplalqttt'I' lt·nlmllw gt•npilico r.lo EsLntlo 
SCI:':'t ohl'igalnr·inllll'l\1" I'Xt•cuLado na lmpr·onsa 1'\neiunnl. ~alvo 
n rins J'Ppnrl i\:fi"s qtlr~ .h'1 li.'nlmnl s'eu set·vi~,:o Lypogl'ap•II ien nt·
g·nni~ado r•, e:n vil·lurlu dos l'''~pedi\'os rt~gulamonlos. o fH>::>
snnl i~Xi•c:11la1' rlil'r.t•lnnwnlc. 

Pnragt•apiHJ 11nicn. i\;;; imr•nl'Lnnc;as Jntuos das vc•l'h:.ts 
cil'sl.inada:;; n i'f:'Se ~·.·t·vien, L'OIII exelusilo· das vcr·bas rlJ.s I'i'
par·l i\:Üt'.' jJI''•vi,;fas nu al't.ig'IJ nnlct•inl', soriio applie:1da,; enmo 
dllln\:fin rln llliJH'i'I1Sa ?-{neionnl.» · 

« :\t•l. :3." .\os dircelm·cs c ehel'r~s de repnrLiei)es c ser
vi\!"" d11 i\Jinisl('l'in rlú F<J~ciHln. poclcl'ftn sr~t· fPiLos suppl'i
IIH'Jllns di! fundo::; nr•epssat•ios •:i eompr·u rio t~ombusLivcl. rna-
1ijt·i:h: p1·imas pam nl'l'icinhs o at'Ligos ele consúnw e dn ex
PPriiPni.P, lH•m assim o supprimenlo ncccssal'iO :is despesas 
miurlas P dn pt'llmplu pag·anwnlu. rlPVPnrill Sf't' J'eil.n 11·inws- · 
l't•nliiJPnlc~ a. Clllll!ll''>Yaefí•> das rcspecL.ivns dcst1csa;;.» 

« ,\1·1. ·L" P:H'a q1111 ;:;,~ possa eonscguir· o lirnile fi.-.:::aclo 
JWln aJ'I.. 1". ~ :J". cln clni~J·cl.o n. .'J .l82. de ·.1 :3 ele novcmhr·o 
dr• lll:!O. J'iea n C:ovrr·tin auLori~acln a incioemr·, quando julgru·· 
ilJlJH11'1Jino, a,; ::;nmmn:'\ di' papel-niocrla ele qur, puciL\1' cliSJ1t)t·, 
SPlll pr·P.illizr> rias rlcspi'Sas Jjublicns.» 

« c\t•l.. ri." Aos dii·rclorcs elas Srci:'olariris elo Senado c ela 
Cam:üa clns Df'pularlo~. mordomia do Pnlacio da Pl·osirlr~nri:t 
da lti'JH!bliea I' Si'Cl'!ilar'ia d!i Supi·pj·nn Tl·ihunal Ft•dl't'al sr'
l'fín rn fr·,';.:ur;;, cm quatro prestações iguacs. aclcaril adas. 1111 
ennwr.n rios nwzc_, rle janeiro: abril. .iullio c onlubro, mcclinnlc 
rcC[tlisir.iin cnm pntrnlc. as crunnlias destinadas ao mal.cl'ial 
rias mesmas rer:iJ'I.i\:ür.;;, ineluida::; nu presente lei, e. inle
~ralnwnlP. as ennci:•dirlas r'm et'l'riilos cnnCi'l'llr'niPs ti mesma 
ver·ba- :\la I erial », 

Arl. G.'' .Fier1 n Giwerno nui.OI'iznclo a abrir. nn ()Xi~r·r·icin 
rir> ID2:!. er·eriilo,; SliJ>Jili~nlenLÜt'PS hll; n m:ixií11n rle rí.OOO :000$ · 
nn1·n. !IIIPndr~l' :ls dPi-:pl'sri;: rnn1 ns \'PI'hn;; indirnrins na la·
hr.lln TJ. rJIIP arniilp:m!Ja n pn~srnle iwo.irr·lo dr lr~i: 

TABELLA B 

"\''crbas rln oreamrnln ]iat;::t as qi.l:ies n Govcrnn pocler:.í. abrir 
Cl'rclilo ;;:nnplrnwntnr nn exrrciein rk ·J 022. df' ncctn-rln 
f'.om as leis n;:, fíSD. de D dr. spl.cmhro cln 1850 (J3l). 
2.:H8. de 2=i rlP n::;osln de :1873 (135). o !t20. rir! JO dn 
dezPmbrn ri" IR%. arf .. ·8·. n. I (J31r~l: ad. 2.3 rlà. ]f'i 
n. Hln. d!~ J(j dn rli'Zr!ilhrn rir JR!'li (J::J7). " lri n. !500. 
cln :31 iii' dP~rmbi'O dr Hl\13, arL. :'ii. n. I (13S). 

' . . 

J/ inisfcrio r/({ .Justit;a e iVf'(Jocios lnfrrim·cs 

'Snccnrrns publicns: 

~nhsirlins " niurla rlc rn;;:l.n aos Dcpuladn;;: f' Snnn.rloens
Prln que fi')r prroe'isn durante as prol·ogacrjes c cicvirln ao pre
enchimento rle vagas. 
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Sr,nd:u·i:.ls do Senado o ela Camat·a dos Deputados -
])elo set·viço stonographico o ela redacção o publicação dos 
ele bates dul'nnle as pr·orog:a~úos, 

(l:H) Lei 11. tiSfJ, de !1 do solomht'o elo 1850 - Abro ao 
C:o\'Pt'tHt llm et•crlilo :o;upplcrncntar o cxtraorrlinal'io elo réis 
:l. ifli ::?.O::l$í't!l. pnt•a as desposas do excrcicio ele L8t!:S-18Hl, 
O d0 7:~::? ::!02$ti08, l):lt'U as rlCSllOSas elo elo :l8HJ-1850. 

10 ar· I .. 'J.", ~ .:! 0
, d ispúc: Quando as quanLias valadas nas 

clilas ruln·icas não bastarem pat'a as desposas a que suo clesLi
nadns, o llouvPr ur·,zr!11 lr~ n~;ecssidado ele satisfazei-as. não 
osLando t'Ntnir.lo o Corpo Lcgislalivo, poclorú o Governo aulo
rizal-ns, aln·inrlo pat·a os~ e l'i rn et'cclilos supplemenf.at·es, sendo. 
not·,:rn. a ncepssidarl.-. ela desposa doi iberacla cm Conselho do 
!\linis[t·,1s. r! r>sl a au I orizarla por clcel'nln rcfercndarlo pelo !\Ii
n i;.:Lt·o a eu in 1'1'llart i(;ão prt:fencct·, c nubl icacló na J'ol h a of
ficial. 

~ 8" rln mf':;:mo nrt.. ,'to rlispur: Os crcclilos ;.:upplrmen
tnres i'C1'ão classificarlos na proposl.n por mini;;Lcl'io:::. o ]1clns 
ruln·icns rla lei. c os exl.ranr·rlinarios :formarão rubrica c~
pcr:ial: nos hnlnnr:ns. sf'I'fío aqucllrs designados cm columnas 
rspor·.incs 0111 c:ort·csponrlPncia enm as rubricas ela lei ele or
()anwnt o. que forem pnr I. a! J'ó:·ma augmcnt.adas. c cslcs cm 
rubrica;; adrlitiYas. 

O § JO rln mrsmn arLi:;o dispõe: A faculdade de abrir cre
r! i tos suppl cnwn larf's por r1 ocre Lo, só I ct.iú 1 oga 1' a rrs l)QitO 
de serviços vnt.arlos na lei rln orcamenLo. 

(135) J,ei 11. 2.31tR. rlc 25 df' a:;osl.o rlo L8i3-Fixa a 
despesa n or()a a rf'eeita g-ct•al rln Imperio para os exercicios 
de ·t~7::l-187.'J 0 lf'!i'1-J875 c d·:i. outras providencias. (Virl<' 
n.o I n. fli) . 

. ( t ;::c;) Lf'i n. t2!1. rlf' I n rle •r.lrzembi·n dP I RfJG - Fixa a 
rlesprsa·gf'l'nl rla lkptrbl'iea !lrtt'a o n.x,.t·r:icio d(• J8D7. f' rl:'t •wt
l.ra;; providencias. 

• • • • • • • • • • o o • • • • •••• o o • o o • o • o o • o •• o • • • • • • • • • •••• 

Art .. 8". E' o Gnver·no aul.orlzarlo: 
·.1. 0 

• n abrir. no nxcrcieio de :18fJ7, creditos supplemen-· 
tares al.r'>· n mnximo ele 8.000:000$3. :is ve1'1Jas indkarlas na 
tnbclla q11e acO)llpanha a P1'f';;müe lri. A';;. verbas - Soccor
ros pnhlicn:;. rxct·cicios finrlns e rlifrcrcnças ele cambi·o -
pnrlcr:i o r:nvrt·no :Ibt•it· e1·rclitns supplcmenLares cm qualquer 
]nez dn excrcicin. comlanto qLlc a. ;;na totalidade compilLa·d::t 
com a. rlm; drmni::: ercclito;; ahf't'lns a nutras verbas da tabella. 
não I'XeNla no maximn fixado J)Cia pt·osnnlo lei. respritada 
cruanLn :\ vrrha - · rxct·cicio;; finrlns ·- a disf)osiçã.o da lei 
n. 3.230. rln .8 rle soLr.mbro de 188ft. a·rL. 1J. No mn.ximo fi
xado pnr csle nrli;:ro não se enmp1·ellrmdcm os erecliLos abari.M 
nos numrros, ri. Ci, 7 c 8 rlo or·ç.amento do Minislerio do In
irri o r. 

(:137) .Lei n. lt90. de 1.6 ele dezembro ele 1897 - l1'b:a :1 
despesa P.rral da .Republica para n exercício ele ·.1808, c d(t 
ouf.1·as proviclcncias. 
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;ll iu is/(''l'iu das 1/cl.:rçrics l~'xle1'io1'c.~ 

]~xll·nnl'riin:wias no oxlct'lor. 

Jfiuis I e rio da 111 m•·1~u h a 

IIos[liLacs- Pelo;; lllOcliramcntos o ul.cnsillos. 
Classes in::wtivas- P'olo soldo do ol'ficiacs c praç.as. 
l\Tuniçücs ele bocca- P0lo snsl.rmto c rliefa rins guarniç:üos 

elo;; navios da "\rmacla. 
:\luni(!õcs navaos- Pelos casos forLuiLos do avaria, nau

ft·n.!:du;;, ali.iamcnln rlü objecfos no mar c outros sinist1·os . 
. Frete- !.'ara l'ummissão de. saque, passagens aut.1wizadas 

por lei, J'rel.es do volumas e a.iuclas de custo. 
:Evcnluaes - Para LraLamenLo de ol'l'iciacs c praç.as cm 

vm·l.os r~;; l.rang·c i r os c em :l!:s Lados onde nfio h a hospit.acs c 
enl'et·ma1·ias, e rmra dc~pcsas do cnLel'l'arncnl.o c ;:!'ral.ificru::Gcs 
nxl1·aur·clinaria;; rlcl.crminadas por lei. 

Serviço de Saurlc - P0los meclicamcnLos c ul.cnsilios n. 
praças ele pret. 

Soldo, etapa c gral.il'icaçõcs de praças - Pelas qur oe
correrem além da imporLancia consignada. 

Classes ina.ct.iv.as - Pelas etapas das praças insnl.idas e 
:-;nlrlo ele o:l'l'ir.iaP.s c pra(!as re.formaclos . 

. \,iuda;:. rlr• enslo - Pelas que abon::tl'cm nn;; ni'J'ieincs 
1]\11~ viajam em enmmissiio ele serviço. · 

:\Tnlcr·in 1- Diwl'Sas rl0sprsas .pelo ll'rtnspOl'Lr• rlr l.ropns. 

J/ inisll'í'io da V'ioÇ1í0 I' Ob1•os Pnúlicrrs 

r:a1·anLin ele ,im·ns rlr csl.t•nrlas elo ferro c pnl'IM ·_· Pelo 
qur rxr·cdcr ao rlrcrclaclo·. 

n a·J'I .. 2:1. ~ 1.". I'P:prorluz a ·dÍSfiDSiçf.ío rln ael .. 8". n. ·L 
rla lr!í n. 1.2\1, ··rir I O de• dr~zembJ'O de• 18\l.fi. Cpc!n notá 136. Y 

(1:38) Lei 11. !lHO. de 31 rle ilczc•JYihi'O ele :1808 - Fixa a 
dnsprsa gc1·al da Herinhlira ])al'n n I'Xr•J·cirin rir! -1800. r dá 
r1ul.ra;; J)l'n\·irimwia:::. 
·························"································: 

.:\1·1. G1. 1~· n ClnvPI'IlO au•lnrizndn: 
1", a aht·ir·. nn exei'Cicin dr ·180!1. cr·rclilns stlpplcmC'nl.m·.'!s, 

al1~ o maxinw cil'• 8. 000 :'000$. ús ver·bas inrl iea·dai nn I ::t-· 
lwlln B, que nerympan•ha a pr·esi-.mLc lei. 

A's vC>I·ba;o; - SnecoJ:ro:- publicos - ·Exceeicios finrlos -
!' - Differen(;as de enmbio -. Porler:í n GovPrnn ahrir ·crc
rliJns supp:lcmrnlarn-;; em qualr[1JC'l' mrz elo rxcrcicio, cnmta.nl.o 
qnl' i'ltJa to ln I idnrlr., computnrla com a elos demais crcclit'Js 
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M'in:islr•l'io ria Faze11rla 

Jm·n;; r amorLi7.ac.rw c mais dr::;prsas rla clkida r>xlm·na .. 
• Jm·ns da r.liYifla interna l'unclacln- Pelns qun occor-rerom 

nn easo· l]p fundar-se• paeLc da divida J'lucLunnlfl nu dP sr. 
:J'azrr·c•m oprracões rlo credito. 

Jur·n>; r. amortização dos cmprcsLimos intm.·nos. 
:J u t•os ela rliYidn i nscripLa, cl.c. - Prlol' rrclamndn.~ alr;m 

dn al gru·ismo Ol'Cacln. 
lnucLivos, pensionistas c bencl'iciarios elos monLcpios

l'elas apnsPnladorias. pcnsãn .. mnio soldo, monl.cpio r• J'nn()rnl, 
quando a eonsig·mHJãn não 'l'ôr sut'l'icir:mte. 

Caixa d1• .\mnrliza(:fin - Prlo feilin c assignaul.ra ele 
nol.as. 

n.ecebmlor·ia- .Pelas pei·ccnLagons nos cmprog·ados qunnclo 
as t•nnsignnçfíp.~ não forem sufficientes. 

A ll'andl•g-rt - Pelas tJt~rcrntag·en-. nns Pn1l)t'r[:mrlos, qnanrlC1 
ns elln,;igrH1\ilíe,; exc2.rl1~r••m ao errclil o Ynl.ado. 

:\I esa" d1• I'I'I'Hia I' corllt•ei.-•Jl'ins - Pr•las ·per·cPntng-cns nn;;. 
t'lllJli'r'f;':ldll!'. qtlarúlo ui\r1 h:Hlar· il et·P.clilu Ynladu. 

1-'i,.:r·alizn\:i\11 I! mais dé•spr~sa;: d1• i111pnsi.IJ::' dr• cnrlsumn e 
rir- l.l':tlhll~~'l'il.' - Prlas ,pon•f'l11ngrns, di:u·ias, tiassagrm;:; f'. 
lr·nnspnrl r>. 

:\jrrda d1! c:nsl.n - l'(•lns qi'IP l'rq·am rrelnrrrnrlns al1;1n da 
qtrnl\l.ia nr·çadn . 

.Ttrr·os r!i.vrr.;;;o;;; - IP1rlns imp·wl.nncias qrrP l'nrnrn prr•cisas 
nl1:.nl da;; consi·gnurlas. . 

.Tur·ns ele hi.lhetes rln Tlwsourn - lckm. irll'm. 
·C:nrnm i.~sí)Ps 1 .. • eor.r·•.•Lag·I'I1S - Pr>lo qu.e fôr· necrssnrin 

al1-.111 da snrnma Cl.mcedida. 
Jtrr·o,;; dos l'mprrsl:imo,:; do CnFr·e do;:; Or·.plhi\os - Prlos 

cprr• fur·em rec.la·mnrln;:. si a sun impnrl:.nncia rx-cr.clr.r :í. fio 
c r'Nl H o v o Lnd o. . 

!.Tur·ns -rio.;; cl•~posil.n" rlns Caixas Economicns r rlos .MonLcs 
fi,• Sncr•!)l'r·o - I.'Pln,;: qtrr• l'nr·r·rn rli'Virln,:: nlr'.m ri0 ererliCn 
vnlnrln. 

R"l'rci-cio::: l'inrlos - Pelng n-posm1LadMias. pm1sücs, or
rlPntldos, riPE·PnS::ts. nos ca8o;: do ar·l.. JJ dn l·ci n. 3.230. de 3 
rir• ;:;Pir.mbr·o rlr. 1881J (·13D). 

Hr,posiçliPs r r·Psl:ilrrir·í!Ps -- Pelos pa-gamentos rccl'a-
mnrln;.:, qn:mrln n imrHwl.ai1C'in d1'llr•,; roxr.Nlc•r· :i IH'r·r·en!Jngnm. 

nlll'r·l.n;;;. não rxcr.rln n mnximo fixado. rr.i']Wilarla 
:í. \'r!J•ha - Ex e t·c.icios ri ridm; - a cl ispo::; i c; i\ h rla I c i 
:L ?:10, ;-Jr :3 dr srlr•m:br·o r!P JSR,;, :li'L ·li. · 

q1tanl.o 
lllli110T'O 

(J 30) Lri n. ·;3:_ 2:30, rlr :3 rir ~el.;:ombro dP '180ft. - .Fixa n. 
.r]p;:pesa grr·rü rin J:rnpl'r·in pn1·n n exrr·eici0 rln 188'..-188!5, e 
rl:í 1111lr·as 'JYr·nvidPncius . 

. ArL. li. Por rlivicla·s dP .pxr.r.eicios l'inrlos ·;~ntondmn-sr.
ns c_rue livPrcm por· origem o pagamento de serviços prestados 
an . .t~sl.arlCI cm rxrrcicios .iú encerrados. cm· virLudc de au
lonza(:fin conrrrlicla por· .]Pi de orçamento ou 11nr -quaJqucr 
nnlra r.spcr.inl. cnm l'unrlos docrclados nos lermos· do art. 14 
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N. Di - ·1021 

O Cong'l'C5Sn Nneionnl clcerola: 
,\l'Li!.!·o unien. :Fica novamente prorngada a actual sessã~-· 

]f'gi~lali\~n nl'' '' din. :1 du dPZl~!1lbr·n ·do eot'ronLc nnno. 
CnnJnr·a """ JkpuiadnR. 2G ele ouiubro de ·1.021. - Ar

nr,l( o 11 orl1·i o 111: s d<' :\ :,,~·nr:d;J. ]) l'es id r. n te . - .Tos é A t!.{]Usto 
Bc::,,~ri'lf de 3/··ne::,cs, 'l" 8PcrnLarin. - J'c(i1·o da Costa Beao, 
211 81H~I't1 1 ê.ll'Ífl. 

}'ien f:nbr·t• a nH'im. pnr·a St'l' discutida na sessão seguinte, 
11nr s•.•t· mal.et·in ur·gl'!li.C. 

Ofl'ieins: 
].)n ~r·. minisir•n tia Gurr·r·n. r:nvinnrlo clnus elos uuLogra

phn~ da r'Pf'nlu\:fí" ll'tdslal iYa. saneeionadn, que ahrc um cre
r! i Ln p~pr>einl dn :1 :07/$.tt!O. 11nr·a at.l.cnclcr ao ·pagamcnLo de 
di rJ,-.rPr!l::t 1.IP vPneinJ'~Illos aos inspoeLores de primeira classe 
da E,;r•,Jln :\lilil.:u·. Fm'll:tnlln Lnr·ol.li \Vorneck c outros. -
J\r'c:!riYc•-sP 11111 do~ :nrln;:.:·r·aphn,:: o J'OilH.'i.La-se o nllLl'n :'t Gamara 
dos DPi 11rl.údo:~. 

]),, Sr·. minisl.r·" rln Mar·inlra r•nvinndn dnus dns uutogra-
phos dns sr•guirli.Ps rcsolur.ücs 'lr-g-islnlivns, sanccionadas, 
que: 

1\br·c nm cr·cdil.o c:;;rwcial dr 800 :UO.O$, para allender :."ts 
obr.·as ela .ilha do Boqueirão, de earacl.er urgente o indispen-
saveis ú dc!'e~;a nacional; c ' 

Torna rxteMiva ás pt'::ti.iH>; da Armada os ·favores 
eonl',•r·id"~ ús dn Exl~r·t:iln, pela lei n. 2.550, ele 26 de ou
t.ulhr·o dr• JSilJ. - Archive-sc um elos autog;raphos c rcmcl.la-
so n nulro :í Cnrnnra dns Deputados. 

llr!qliC!t'imcnlu de D. 1\Tnrii:t Luir.a Vitinna ele Sour.a, viuva 
rln il'lll'lllc•-eur·lnll'l lrnnor·ar.·in do Ex'r•rciln. Dr:. Br·az Fln
l~rnl inn TTcnr·irpws clu Souza, auclil.ot· ele guerra no Esl.ado elo 

rln lr•i n. 1..<1.77. rlc \l de sctcmllt''' de 1862 ([), comtanto que 
a impn1·Lancia r10s sr.r·vi1.:os por png:ll' nfio rxccrln (L consigna
t:fto dos rrosprcl i vos Junclns . 

.:\ri. J IJ .• O M.inislro da Fn.r.r•niln nfio pndrd1 nrrlen::n· o 
r,ng.amenl.n. snl? pena ele rr.sponsabil idade. rir~ scrvir:o alg'tlm. 
sem qun na ler· que o hou.vrr nulor·izado e,;l.r•,jam consig-nado::: 
os l'tmrl,.,s enrTospondonlrs ú dC'Sl)e!"a. 

(Tl LI' i n. -.1. J ii, rlP !1 d1~ sPicm)JI'n rln J802 - Fixanrlo 
a rlt~!"Jlí'!":l ""''c.:nnrlo a rr.eeita.para n exr•rciein ck JRri:.J-1861. 

. (:nmnl'a rlnR Drnlli.lldOR., 2rí ll1~ ntrlulll'o do Hl:ZI. -.- An1.ol.(o 
JlnrlJ'iffil.r~s rfr~ ;\ze'l.'cr.lo, Prc!"rric:onl.í'. - .Tos1F Auanslo ]Jc:.ci'J'a de 
ilfcrlcl·ros, ·I" Rer.rel.ari·o. -Pedro dr.t, Costa Rcuo. 2" Soc·rcl ado.· 
- A· Commissfío ele Finanças. · 

... 
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Ilill C:!'::tlldc• i.ltJ Nul. Redieilandu el png::unrmLo ua dit'fercnça 
elo Yuneirnentog a fJtiu I inlta clir'cito seu finado marido. -
A' Cnrnmissúo de J~inanc:;as. 

O Sr. 3" Secretario (sl'l''ni'lllf,:• de 2") pr·occclc ú !c iLuru 
clof! sc;;u inlc!S 

PAHECEHES 

N'. 3G::i - :L 021 

. A Canltl!'a dns DL•put.:ulo.". a(l[1l.'Ovou n proposic:;ilo que 
cn11sidera de) uliliclar.lo publica u «Crnlrn da Bôn Imprensa». 

· Ao ~c·nml11 c·.n!m ngor·a :'ou pl'onuncinr a. rcspeit.o do us
sumpLo. XtrrJret·osas Le1!m sitio a" assneia(;.ucs com~empladas 
pelo Go\"l}t'llll do paiz t:um <!:;ti" lwnel'ieio. EnLec toclas. port:'!m, 
nfiri h a. cr>r·l a t1re•nle•. unm se.'• qun núTis r.nr>t·rça Pf'S!"l' favor dn 
q::1) e1 «C:I•!ilr•eJ cln H•)tt Imprensa>. 

Or·g-nniznrln c!ll1 1 !JI O (2\l dr .ianrir·n). clcsLinncla a fins pa
I J' in liens e r lcYaclrJs. r!s:<n a:-;sne iacíln se vem desenrpenhando 
rlus seu:; eoniPt'eJnJisgo,; eurn zelo n cle;;in~er·csse, dignos de 
nu ln. 

0;; SPJ'\'i(:us pnr· r~lln iH"csl.:vln;;; ü soL:iednde brasileira silo 
clr1 impnr·t.nrwin e:apilnl. Yi,;:ar11 dir·er~lanwnt.fl :'t formação do 
e::u·aL:I,.r· da !lle,eidne.ll'. a dil'l'usill' ele• }H)as nnt·mns do condu
ela 1/111' I!.JI'itl r!ro e·n~inll, da bc'1a lr:il.m·a, das eonfcrcncias, elos 
a\·isos pre\'en indn maks, el.e. 

A's suas expr.n:;m; manl.érn esla bdln insLiLuic.;.ão um pesado 
tJ·ahalho r.l1' pl'opag-nndn ele bons costumes, digno de admiração 
e só proprin dn espir·it.qs supcl'iorcs, que encaram acima de 
1.udn a boa ordem u o hrm csLat• da cr>mmunhão pela pratica 
ele netos .iuslns. ,wlo t·cspPilo :i aul m·irlark. 1wla momlidarln 
}JUbliea e pl'ivacb. e pi•la eonsciencia perfeita, independente e 
anl.nnoma, da ner:ão de eaclu um no meio social em que vive. 

O sou nb.ieel.in1 Sll [Jrr.n 111 e; YCt' nu familia brasileira im
planlarln e bem an·aigado o r0g·imen ela virtude civica e mo
ral: eac.ln um rcspeilandn n lei c a mornl, J1l'CsLigi::mdo a uu
tnridi.Hle. pela oheclicncia ÚS SÍlas ordens,. ::tC::ti.:tllciO O direito 
albein e peiüir~ando n lbern >'Cm que par·a tal seJa misLér qual
quer intcneneão elo pndcr publico: c proceclendn cada ci
dadfío com inLr.ien autonomia c complcl.a consciencia dos seus 
actos. 

Dos dados que 1)(1.udc o relator colher sobre o a.ssumplo, 
veri fit~nü que. cnm um tal nb.ir.ei.ivo,. o «Centro da Bôa Ini
rn·cn:::t?> manl.e]m n seu nrgfi.o de publicidade A Resposta, que 
:':C espal11a dn gr·aca por J;:;. 500 1 e i tores assionantes: dis
trilmc r;ralil'itri:nwnte milhares cln livros utels, de leitura sã, 
rnoral izarlu e :imcna. ;i!rjm de inst.rucl:ivos pela fúrma e pelo 
<~.ssumpLo; · (e.:.;sa disLribuioão gratuila de livros sóbe ,já a 
.:l5 .420 excmplarrs no período de nove annos!), auxilia a 
publicar,fio e circtJlaçãn de vadas outras folhas, sob a mesma 
orientação e impede. por meios suasorios e bastante discre
i:os, os. abusos. as Iiecnciosiclades que se tem procurado in
i.mcluzi r nu i rn prnn!;a, nos diverti mcntos publicas theatros 
e i n em:llng·t·a phns. cl e.: nmpt·e;:;-ancln-sc 1 inguagem; figuras: 
CJL~n.dros, revista~, n!'fensivns ao pudor c ú. dignidade da fa
tmlw. 
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E'm um pai:t., onde o caracter se vae abastardando, onde 
uma bOa parLe ela mocidade só procura a vida de gosos, de 
confortos, de riquezas i'aeeis, onde· o vicio domina ao ponto 
ele obrigar a adopção o leis rigorosissimas em defeza dos 
i'rncos por ellcs alcançados, é fóra ele toda duvida que uma 
instHuiaün como o «Ccnlro ela BOa Imprensa» presta serviços 
de alla rclcvancia, ele valor incstimavel, merecendo do poder 
J)Ublico não sr.ímonte a simples proclamação em que é uma 
associnçiío ele utilicluclc pu•b!ica. mas ainda . um auxilio forte 
e ei'fieaz para collimar o sou ob.iectivo de modo mais ra-
piclo c mais complexo. · 

Assim, pensando, a Commissão de Legislação e JnsLiça 
ú de parecer que n proposição eleve ser approvada pelo Se
nade.. 

Sala elas Commis::;ões. 5 de outubro de 1921. - Eusebio 
llr! llnd?·ade, Presidente, Interino. - Je?'011;Y?no 1Ylonteiro. -
Marcilio de Lace?'Cla. -- Antonio Massa. . . 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'l'.'\DOS N. GG DI~ 1921 A QUE SE 
Jll!:FERE O PARECEH SUP!1A 

O Congresso Nacional resolvo : 
Art. 1. o Fica considerado de utilidade publica o Centro da 

Bôa Imprensa. · 
Art. Hevogam-,se as disposiçúes em co~1trario . 

. Çamara dos Deputados, 29 de agosto d•J i 021. - A?'nolfo 
Rodnattes de Llzevedo, PNsidente. - .José :.htfj'Usto Beze?'?'a de 
Mecleh·os, 1 o Secretario. - Costa Re(Jo, .2" Secretario. -

'' 3,;6 - ·1 n')l ~'· #j . -'-'-

Foi presente a Commissão ele Justiça e Legislação a pro
posição ela Gamara dos Deputados, sob 11. 33 13, des.te :111110, re
'l!onhecenclo ele ut.ilidacle publica o Instituto HisLorico e Geogra
phico Hio Granclense e o Dispensaria ela Gloria Ubaldino do 
Amaral, com sécle na freguczia d:t Gloria desta cidad:e. A Com
missão ele .Justiea e L·egisla1~ão é ele parecer que seja approvada 
a proposição dá Gamara, êonstante do prescn~n parecer, pois 
trata-se ele Socioclaclos que .são ele real util iclacl.:l publica . . 

Sala das Co.mmissões. 25 ele outubro do :l0,?.1. - ltn.iwbio 
da Ancl1·adc, Presidente in:terino. - Antonio 1.liassa, Jl.el::tlor .
J.lfcwcil'io rle Lace?·cla. - le1·onvnw J.l:lonteú·o. 

PROPOSIÇÃO PA GAMARA DOS DEPUTADOS N. iG DE: 1!)21 A QUE SI~ 
H.EFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o E' reconhecido de utilidade flllbiica o Instituto 

IUstorico c Geographico Hio-Granclenso. 
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Art. 2. o E' igualmente reconhecido d:J uU!iclacle publica 
o Dispensaria da Gloria «Ubnldino elo Amaral», com sóde na 
:l'rrg·uezia da Gloria, desl::t clclade. 

Art. 3. o Revogam-se as disposir;ües em contrario. 

Canmra dos Deputados, 9 de s-etemlJro do i 021. - A.rnolj'o 
ltocl1'i(Jttr::s de Jl::;eveâo, Presidente. - José A·u.attsto Be::;erra 
de J.lfedciros, 1 o Sccreta.rio. - Costa Bego, 2" Seeretario. 
irnpl'irnil·. 

São no,·atn·cnte I idas, postas cm discussão. ficando adiada 
u vo Lação, as seguintes redacções i'inaos: · • 

Da emenda do Senado ü proposição· ela Camartt elos Depu
Lados. n. 1. J. de 1 !H 8. tornando extcnsinL a concessão do art. 1" 
ela lei n. :L .'867, elo 1907, aos emp1·cgados '<vis que prestaram 
.set·vi~·os nas reptu•tiç~ões miliLarcs ,junto tts Jorças cm opcra-
t)üe:; de guerra contra u governo do Paraguny: . 

Do pro,iedu do· Senado 11. 2, elo ·1\JlG, mandaudo l'evel'lel' 
a útvot· du M:u·ia .Jose\ di~ Oliveira ,. Aur·cliana 1\-Iu.l'ia de Oli
vnit·u u meio solclu que sua mãe pct•ct~biu, deixaclci por seu ir
mão o alferes Anl:onio vV.anci'Crley dr! Oliveira Travassos, mOL·to 
cm Canudos: 

Do pro.icclu do Senado. n. :2li. de J.!H9, que eleva os ven
~;imuntl)s do aclministraclm· d11 deposito ele pre8·os ela Repartição 
Gel'al ela Policia c dos seus auxiliar-e.s; 

Du pJ·ojcctu elo Sunarlu n. lUt-l. di~ 1920, enwndado pela 
Ca111aJ·a dos DcpuLaclos, autnrizauclo a reintGgl'nção de Alí'l'cdo 
Pit•cs 1lilLencuur·t, no eargo ele ng·ent·e fiscal ·do imposto ele 
eonsnmo desta Capital; 

Du pro.ieeto du Senado, n. :!-7, dt~ l!J2L cli.Epondo sobre. o 
uso di! l'anlam.enl.o:-:' adoptad"s pelos l\IinisLet•ios da Guct'l'a, da 
lV!m·inha o da .JusLit,~a, os qnans só poderão ::;er ntilizaclos ptllas 
lJUs~uas a que se l'cfen:m u:; t'c.::;peeLiYus t·egttlamcntos. 

::1" disuu:;são do nro:iecto clu ~unaclu 11. J, de JU.:!L uecla.:. 
randu fel'.iado mteionul o r/ia ele :X alai. ~5 de dezcmbi'O. 

O Sr. Tohias Monteiro c--1St·. '.i.'residenLi~. tWtdJttll 1 de in
JoJ'DJtu'-me q u u i. I i I I usl.rc· autor clu IH'o.i e r~ Lo em discussiiu 
aealJa .f.ic• l'i~lh·tu·-~u riu 8c·1,tadu pur· inemnmudo i.k :;audu. :La
mento ~itwct·anJunle esta uh·currtslanci.a, pois u.~Uillaria fazer 
:dg'll lllll'i t:nn:;hlet•at;õe:; ,(t·ei'l'i:a rlest.t~ a.ssurn plu em .pt•e:;cn\:a de 
~. Bx., u si. ag'IJL'tt nf.iu fizel' não Lerei uuLra opporlu nidadu. 

iSl'. l'rcsidenl.i!, sob a 'lllJfJUl'eccneia de 'CJLWSLãu de 'f.JOUctL 
inJpcn·Lancia, esLc pro,iecto conLi:)/11 matcria ele certn, <:;'l'ttvi
dttdi!. 0 SCLI /lf!ll::ilHIII!Hl.U- i·llSf)Íl'tlclOl' SÓ pôde SOl' O de lJU/1-
~:t.g'l'ltl' um dos l'ucf.u:-:: Ct:l!pil.aL~S du eht·isLianisnw. -t"L vinda dn 
:\lnssias. :\las. a <C:unslitui~:fi.u eslulJeleeuu u JH'itJci.piu elo esLadtJ 
ld;,;u. ~e uú:; va1n(1:; voLat.· UIIJ pru,iiocLo 'C/LW consig-na um::t 
corrJJTJCHIOI'ação cujo .ruudo relig·iusu não póde ser sophi:;mado, 
nnc!a nos inhibe que amauhã possamos voLar .mauifcstaoão 
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id1•nl.ktL em rulai:üo an appal'l't'illlt~llll• du oul.t•ns [H'n[lll()las o 
uuLt'IIS rul'ut'llladot•t•K, .\ssi111 L'UIIJU pr·upumus hojo '1//na. hu
IIII'JJ:q . .:l.'lll a .Tesu.~ c:IIJ·i:;l.u, UJIIUU!tii pndd-a-iamos IH'UPC•t' a 
!.\Ialll.lllll'l. a Cunl'ueiu, a J.ullll]l'll uu u ,\uguslo Comlo. 

{) !Sn. l<'JuNr:lsco S,\- •:\lns isto t'D\'Ollaria os sonlimonlos 
rla :\a~.:üu Brasileim n !'JlW se não dú eun1 n TH'11joeLo. 

u 1:::ll. TonJ.\s 1:\loNTI.;ttlO -l\ltls qualquer· pr·n,jl'el.o c~m urn · 
SL~11Lid11 uu 1'111 ullll'l.l J'L•·.t·ir·ia us p1·ineipios uunsl.iLudonacs. 

O S11. ll'n,\:-;C.tsco 1::'.\- Xüu ha. naLln na •Gnnsliluiçüu quu 
l'JJ'ol li ba 1.•slus uo111 mernot·a~.:ut•s desde que dias não aenrl'cl.clll 
sulJyunt:rw. 

" " . 
O SI:. Tuut.IIS l\lnNTJWto- Eu pc(;o aus meus nobres uol

lcga:; que lL'.ll'l~tun um puuuo de uotnt)laucucia ptu·n cummigo, 
nm,qun suu tl/11 rwnpltil u t' fttÇil-hhf'.s a rleclara~.:üL) llu que, 
dcsdu a rninlta inl'ant.:in liUllcn mais l'allei cm publico. 

HaiJituarlo •:'t. medila\:fio c.~ a manil'esLtl-1' n nwu pensa
llllc'.nlu pc.a· l'ôr·nm e.sut•ipla. t·nrnceei a l'ttllar con1 receio do não 
dal' hum o JTICII l'Peado e, se mu inl.crr·ompet'etrl. com ccrlcza 
isso Yit'ú a suceeder·. · · · 

O Sn. Fn..\Ncrsco :S,\ -v·. Ex. osLú se moslranclo bom 
scuhol' ela LriJJUna. 

O Sn. ]'onús 1:\TO'N~J'l':lltU- Enl nndo que não ptícln i;Cl.' ud
missh·el c•,;;sc·r·neut·so au senl inln~üo .g-eral rl.us lJm,.;iluit•os, vor
que n···~ nilu J'ol'lll:tmo,: a.~sc)mbl(•u ,:obeeana. :Ha, llltlil.a. con
i'usãu nn Sl'ill da,; nssr)miJléas lec;·i~laUvas .quan,do peJ)sam que 
polic~lll fazer· o qun CJUIJl'I.~JrJ. Estamos ·em un1 •J:cgimen ·de 
puderes lirniLadus. Só a Consf..il.uinlc l'oi sol:wrana. QIJanLo 
aos senL.ilnenl.os que ,:ün invocados pelo meu illusLrc eollc.~a. 
Eicuaclot· pnlo Cr::n·:.í. dind fJUe ·OS bmsileiros .fizcl'am ·um 
pacto pelo qual Lo·dos lHJ:-5 l'l]g'emo:'. 'Não -podemos, 'Pois. us
itü•cleec.•r ll'i lH'IlltUnlll. COllll) nem o P.odd· ExccuLiYI), nem. o 
.Tudicial'io podetrl praLic:at· acl.os de quaktLWl' naLm·eza. ·quu 
11fiu s~.•,iarn subnnlinados :í leuru e Lambem au c,;;pir·Ho da 
CuJJ:;I.il.uieãu. 

JlpJ·Ianl.n, se a Cun:<lilui·\:i'iu c'::;l.ubolnceu o .principio do 
Eslaclfl h~i;.:n, n•ís nfiu podeiJIIl'S l':lZI'I' cnauifesl.ações dn quril
quc~J' Hai.IIJ'I!Za uxpl.'iminrlo pt·cdilcc\:-ü.o nu Ill'el'ct'elwia por 
qualqi!L'I' rcdigião. po1· rnni,; J'CSLWiLa,·cl qtll) se,ia. i 

:\'i'i.r' son .suspcilq ne~sa lllt\Let·ia. 1i::•t•. P.rosiclcnLc. por.quc 
.i:i. nüfl scndn pnüicanLo da religoiün caLholiua, :J'CCOJ'do-mn 
cml..rcLan Lu. cont a ma:s p1:rll'nncla 1 ~;audarle. de Ludo q uanln ella 
deu de) puesia ·~ minlra infancia. 1So.u filho do caLl:toHcisrno. 
Fui cc!Ltcadll tltt dnlÍLI'ina rlc .Jesus. que me. merece ·a maior 
ac:IJIIit·at,:fiL, r.~. eo111 qumJL·n ltiio IH)t:l.l~n\:a ::i. sua nem a ouLJ'a 
igh·.ia, uuJJJ'ess1• que ainda lw.ic I.~Jit~untr·o gl.'atH.lc cmcanLn nas 
J.Jc!lczus d11 st~.u c:ull.o .• \lgnn1t1s \'C)Ze:-5 pt•uuut·o assi:;Li1· ao~ 
seu.~ tteLo,; 1.~ c:l1c;;;o a i1· pt•oeut·ul-·11:'3 llU>i ll.t,cJa~J·os nmis lll'(lfJL'iu.s 
flttl'tt .cxalla1:-l.IIt.;s a sig'l.lil'iuaçüu, eu1,no l.alvu;t, 11üo :l'uça111 
muitos c:allwlic:us pmliuante:,;. · 

Uma. n•z. et'l'l,u,. nuiLc. I.J,n. pnllt'll.~ aJt/ltiS aLr·ú:;. 11fío pu
(i,~:ldrJ 1'1'\'f':'. t'!n Juin1.1;. 11)1'/'a n.al.al t~l'l'Lo;,; quadeos t.lu Jllilllta ill
funuia, fui vt:·ocurat• ,jrJsl.tunenle tla Ler·t·a de~ nm;eirnc:nl.o do meu 
illu:;l.l·e aJui.:,:u, uH1 puuet• de:;s:is n~ec:ír·dtu:ues qu,, povoarunt 
~~ euuunLat'aJrt Luda u J.itiu'l.m .iuvunLuclu: fui ussisl.ir u. uma 
Surlltllt.a Sanlu, .l'~J.i.a:;si:;ti.J.' a uum prueis~;ilu ~l.c t;uLc.l'.J.'U uu1 OUJ,'U 

' '. 
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:Prcln o ecHtl'esso ao St!ntu:l" qllt) qua.11tlu vi tlt!sl'ilar aquellu 
pt·uei:;;süo Lfiu t:tltciu de puusia ~~ tlt~ dt'11· Jllt'Us ull10s se Jllttr·e-. 
janun do lag'l·imas. . . . . 

.\11 uia o:uguinl.u, t'tliHJlltt't~ei rm1 Mur·iurtrlll o ofl'wto du sah
hudu Lia Allcluia. esperando assi~Lir· nn dorning-11 ú pt'tH.:i.ôsfw 
da rcsutTcição .. Pen~uvu ncordUJ' bem cedo, como ou LI' ot·u, 
nu llll'U eanl.iJ~lJO riL' pruvincm, pum 1nuYit' a mi.ssa cunlud:.L 
das Lt•cs c meia ou quaL1·o ltr·;t·as, espct·andu u t·umpm· d'al vu, 
pur·u ver· uma da,: Ct!t'imonias nmis Luctur.Lt!,; riu eulLo caLllu
liL:o .. \ itllagt~llt de .lt~su:; ·t·e:;urgidu. que st'1 viantus unta ,vez 
vor· un11u, ia passar em prudssüu naquella moldura do Sll1!-
1Jlieidud~, euntu uma appar·i~.ào l'ualnwnl.e c~lesLe que. nos 
crnbe\·t~eJa, tmvultn 1'111 uma atrnuspbet·a de Juecnso c bcn
juim, que se misLul'ava eom o pcrl'ume das guiaüeka~ _c dati 
laranjcit·as cm i'lôt•. 

Quem proeede assim não púde nuLr·ü· :;enLititenLo~ do l10~-. 
Liliclacle :ú rclk,;·iüo eatholica. Nessa questão procedo eomu 
tenho dil(l, pn~·que julg11 .que clcvnmu;; ;;ee e:;cravus ela Con
sl.ilui~:üo e si nus perrniLLir·rnos cr.•r·La,; lilJcnlacles. upparunLo
mcnLc i nofl'cnsivas, acabaremos poe quebrar o principio no 
qual dc,·ernos cnconLl'tH' rcsislencia, nos opponnos tt medida 
ele müm·oza mais gTave. . 

E' assim que, muilas vmws, 0111 maLoria relig·iosa enmo 
cm out.rn,; de maiot· gl'avidaclc. as icléas entram. dig·a111os, 
com pés do I fi .. Agora, parece que isso nüo Lem g·randu iJn
porLancia, mas amanllü se propór{t um i'cl'iado para a J.taixüo 
c morle ·de .Jesus: amanhã se dccrcLnroCt feriado a SexLa-Feira 
Santa. Ct·cio ou c· a Sexta-Feira SanLa ,constitue commcmora
\:ÜO de mnit.n 'nrais relt~vancia para n' lhrisLiani:o:rno, por.·qrro 
si o ·i\ alai .l'í:'fJl'esenta simplesmcnlo 1 a vinda elo l\lessias, 
a .Sexta-Feira representa o saerificio supremo do ·llcclcmptor, 
a consummaçiio rlc lnda a sua obra. o :l'aclo capital do chris
tianismu .. Por q·uc. pois, não se ha de dcemLar Jcr•iaclo a 
tSoxta:..·F:eii·a ~anl.a. si rlecr·rd.al·nros ag·ora rer·iado o NnJal '? 

.Já houYc uma Lenl.alivn Hc.:;:;e senl,idu, quandn apenas 
r;omeça.vam a vive J' scpal'tlclos o J~staclo c a :L:;rre;ja.. Juxoco 
a lembrança elo meu nobl'e amigo, :Senador pelo g:;;Ladu do 
.Par•:í. S1·. Lauro rSocln\. 

Nus JH'imeiJ.·os lompos ria Jlcpu!Jiit;a houve c1m facto 
qrw bclll JnsLifiea como essas cousas eomc\:um. O Governo 
Provi.sorin Linha .dcc:·c!::tdo, si bem me Iernhm. crn dc%ernbrn 
ou Janeiro. não estou eerlo da cla.J.a. uma lcl estabelecendo 
aqucl!a SC11at·açüo .c. por habilo. ou não se·i por que razão, na 
Scmano. Sanla seguinlc, cm março ou abril. um bello dia, a 
guarnição arna,nll:rcccu com armas cm funeral. Benjamin Co:n
sLant, qi_w era sccLario religioso positivista. quc.rcnclo mostrar 
a sua inLei1·a lihcrcladc espi!'ilual e o seu dcsprenclimcnlo das 
tr·adivcics eallwlicas, aJH•csenlou-se no !M·inísLcr·io da Gttet•ra. 
oudo t!l'a minislr·u, Lah·t!:t. acompanlmclr' velo i"IJU ;;:ect•d;wio 
de euliiu u 110~"o lJUl.H'Il culleg-a de hoje, e fieuu. S'.lt'IJl'f)]rt~ndidn 
vendo a seuLinella de ;u·trla 1~111 l'LitWt'al. PcJ'.guuLou qunrn 
Urtlrt~ dado tll'dt~ns rtesSI! sunf.ir.lu .n l'Usponcler·am-llw que ui las 
pt·ovmlmm elo ;\ltU'r)cllal Deodoro. chore do· Gn-Yet·nu Pt·ovi
~ul'io. Bt'll,iamin •Cow;Lanl. r:nmiH'drerll.lcu a g·J·avirladi.J ria si
tua~~ãu. O !JlarJrai·aty ficava a doi,; ]ms~u:; elo quartel. Fui l:í 
c cnconLrott-sP. cu111 Dcodol'u, que Levo uma das suas costu
madas expansões, dize nclu lcJ: fuitu' nru H o bel n, cm pregando o 
lllosmo an;:tuncnLu que agora elllfH'q;u. o twsso collcga, uml-
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IWitLe .~enaclul' pelu ]<;sludu ilu C1:a1':Í. I[ UI! uqu i !ln I'I'U. unw, 
.muuit'l'slaçãu de ::;enlime11Lu i,:l'l':ti do;; i•t•nsileit·o~ o t:lllllíl lal 
dc•,·iu. ~I! I' t'l'i:iiJe.iLncla. Ben.iauli11 I :111l.~Lanl. n•LJ'LICOLl, ilt\'lll':tlllill 
a lilJot·dad1• p:-;pi1·iLuul I' 11 Jll'illeipiu du lrd qul' Linilu siílo lm 
puueus oJiii'Zcs dl!t:L'I:Iudn. I' in;;isl iu 111.1 seu 11Jnl.l11. 1!1• Vl!l' a 
quosl:'io .. \s t•uu~;us ian1 ,.;(• I.IWI'ttllt.lt• aZI'I:Ia,.;, puis llr'lll St'III]Jl'l\ 
Hf'n,inmill Cunsl.anl. cnnsc•guia eom a sua riU\<Ul'U, :wnlmtll' a 
·illlnlct'ttltein du i:it:U cumpunhei.t·o do 15 dP novr:nilll'll, l\las. 
n~~oôul'o, ewl1'11rl11, rli-;sr•: pui~. l:l.'m, vn~·(• 1111 Mini"ll'l'ill l'at;a •I 
que enlr:\üclc•r. [.ltll'que. aqui. nrsta cn~a. lJIIl'lll nmnda su11 r:11. 

J.r.: a gual'rla dn JLam::u·aLy cr.n!ini!ULL l'lllll a,;; al'llltl!; r.'lll ftt
nel'a!. 

Ora. ali i t: • .;l:'l 81·. Prusidr~nl t:•. t:nlno as t:llltsn·:; enllH'\:UIII. 
O ;\'alui r• a 81•xl.a-FPii'<L ~~unia ,.;ú11 J'Pslas ü·a.dit:iniHlr's r.• si 

nr'1::; t:nnsirlenu·mus r.'SSI':< dia;; t:umn l'l'!'Ítlrill naeinnal. umuttltii. 
11s' po,;ilivisl.as Yi.l'úo Pl'rlpr)r qun lalllbnnl Sl'}::to l'l.'l'iado 11 dia 
rio IWSI:illll'lltn de .\ugutil.n Comlr I' 11 dia da :-'Ua IIIOL'II'. 
Di1·ii.n qtw ns :<1.•1.11.in1f'nlo:,: gt'I'HI'S dH 'J'IIIYn Jwa . .;ill•iJ'·Il ."fill l':t-
1 )Jolieu,.;: lil:J:< lli.lS dl.'\'f'lnll." I PI' Sl'i'I!Hidatil' iiUSLUIIIt• Jltll'll 11ii11 
l'ill.lfUUdiJ' 11:-' doi,; faeiOS: ll r•Xii'iCilt:ia lii':'SI.'S Sl'lll·illlellill:' I' IJ 
rli'\'I'J' tl1• nã11 !~lllll/'ll'llllll'llr\1'11111" a illlJltli'C.ialit.ladl~ tlu :t~slado 
cn11L ·lllalct·ia l't•ligiosa. 

Ot·u. I) rado ,; qur• (I t'l'l'iad•l tl-t.• 'Xulal Jú I.'X'iS/r• yil·lual
]llr'llll•. Tod11S o:; g·un~l'llrlS Lr'l'lll I ido g·J·antli; ltJII!.I'alwia 1'111 
))l!I'.JIIill ii' CJUI' l's~r l! tmlru:-: dias de :l'esJ.a~. :31'111 S!'I'PIIl il't.•J'iarlos. 
sr:·j~mJ dia:' de c!Psennsn 11U r.ir' fr•sla. fl11 IIII~Snl,, mud11 lut!a,.: 
as COI'J.Jill'tl(:r"ír.'s. Iodas as soe.ir.•tlarlt•s [II'L'IIIilil''ln a llli'Sma li
lwrr:ladl' UI IS :;I' LI" l'lllPI'L'•::!ados. 

O EMudn pr·nrt~tlro d11 lllf.'SIIII.I lllt;do al.1'• ·~~11111 1'1\i:'las pagnn!'. 
eUIIIU /IIli' ('XI!IliJliO li eaJ'ltaYaJ. {11.11! ,·, lll)Vt'Z a t:<.lUS<l. mai,.; 
,.;eJ.'ia tlu :niu dl• :ra111.'ÍI'tJ. Xün :o;pi, SI.' :[r•,uve·:::se um plr~biscitu 
ptH'a ri1'1:ir.lit· c•nl·1·r• 11 l'r•J'iaiJr,· na lr~l'\itl-l'l'iJ'a g·rJJ.•da uu pol' lnn
livu Lk un1a .J'p,;J.a de eg1·r•jn. qual dPI!a:; 11 povr1 dn llio de 
Jaur:it·u udJaJ'ia p!'t•l'l.'l'ivel. U :::;r:nado 1li1'•:'t. 

Vou l'l.'t:OI'dar JHH fael.u quu faz ri1· I' que 1Jr'lll dr.'llllJJISI.'I'U 
euHJI.I us ::;enLimenlns riu· puvn a r:sse I'I'Sj1eil.r1 "ll lllisl..ut·a·nJ 
t:on 1 .iJ'I'I~vereneia. 

•C<O•I'La Yez indu :í. Hallia. .passat· ur1,.; t::; ..J.in::; 1.• ·qUl'reudll 
l'll\'CI.' llld•·· :;i (:nner>nLJ')), qua.,;1 r),~ I.J'<l•l.it:illllal. Jl<l:'5."el tlrws sem:t
nas enll.'l' ii Sr~ e o C:trmo, ::::to:o::;o IJ'i<}c tnrla a antiga, Baldn. 
Quen1 passa put' aquelle ]Dsl.adu t:Ll'IJ111:t:r• apr:tm,: a· Vicf.o1.·ia 
e u l:aniJIIl Ut·antil). L11as a Ba·hüt 1; i:iOhl'I.'LUdu· 11 {~at'lllu 1• a S'r~. 

Lr•ruiJI't•i-nln lamht!lll de i1· ao Boml'im pam .~uJw:: eonw 
:<1' t.~i'llllliiPrnur;tvaJn ali i a~ J'esLas dr\SSa it;"I'PJu. 
· lfl.il'i;;i-Jlll! a un1 vulho sael'i:;Lftu. '':t·e·il} {IIII! 11 lugat' de 
saer·isliin r'\ t:arg:o inJporl.anL.issimo nu Hahia. J~;~sc . velhu 
,.;at'J'isl iiu 11ii11 nw I i:gou grandr.1 .imJ}OI'I.u.rwia. :Uil'igi-rrw rml.fiu 
a uuil'r' 111uis ,juvmu, mais conclcsecudenLe, quu Ludo mu 
inl'u1·111ntr. 'l•::<:-~1• ,;aeJ·i,;l.ãll aehnu r.'xü·anh:t.vl•.l · r]uu :l1nuvcssr) 
qur•Jn int.lao;a:;~l.' tlr~s:;r:s as:;umpl111; 1.\ JlUI't;'Uiliuu-Jnc•: -·O su
llhlll' ~·· 1.la. HaiJia '? 

:HL'::iPIJIJdi-Hit: r:ul:i.11 IJlll.! ,_,sl.a\'D ali tlu passagem. « .\!1 ! -
<LL'OJisi'JolJilll-1111' u rapa:.:: u :,wniiiJI.' 1.1t.wu vil' assi~;Lh· ú J'e,.;Ln 
di I Buml'i III. Jllll'l)lll' lia J3a1lin ,.;r'l 'lia dua:; rusla~: I) cal'llltYlll 
u u llornfiJIJ.)> 

Ont usLú alii eulli<J u pu\·u rnisl.uJ:a os muLi.vu:; pt·ul'uuo:l 
u us ru!igioso.s. 
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G\l,as, Sr. PresideiiLe.· o X atai ú consag'l·ado pelas nossas 
t-radições e pelo~ nossos costume:;, mas o Estado não empe
nhtt a sua respommbiliducle em consagral-o officiaünenLe, o 
que delermin:::u·ia o iJH:onyenicnle que acabo de apnntar. 

O Natal é uma festa elo l'arnilia. a.:,;oru adulterada por 
t.radi1:.ões extranbas; Em n~z dos uu:;sos prescpes, das' nossao 
Japin h as, já levantamos nr·vurcs de X aLai, arvores de pi
nheiro, nas quaes, como não ·temôs neve, penduramos flocos 
de algodão. 

Sr. Presidenle. o pl'ojedu en1 qucslüo encut'l'a ce-rta gra-
. v idade, e para elle dmmu a atten\,'-ão do Senado, po:rque não 
sabemos até onde iremos. Acho melhor ficarmos onde· es
tamos, YOtando contra elJe. Ou enlãÔ, talvez seUa h1ciihor 
não nos dispensarmo·s de uuvü· antes a Commissão ele Consti-
tuição. · · 

·Não sendo o assumpto de ur;;e.ncia, não havendo U~L~fS
sidade de aproveiLut· o '~alai deste anno, !)aroce-me nece;;sario 
ouvir-se a op ini ãu elo.~ nossos provec los ca-l legas, q uc nos. 
devem aconselhat• a esLe rcspei l.o. . 

sr O, Heg·inJcnLu rn'o. J)Cl'lllillc, rarei e::;se reqLtei.'ÍUlr)JÜO 
para que ·se,ja ouvida a Gornmissão de Gonsfiilui~~ão. · · 

Era o que . ~inha a . ctiz~~r. UlluUv uem; mnito uem. O 
orado1• é cum.pl'l:mentaclo·) . 

. Vem · ú Mesa, é lido, a!)oiaclo, posto em cliscusl:ião e, sem 
debate, approvaclu o seguinte 

ltEQUERll\'IENTO 

Requeiro que o projecLo n. 1, .ele 1921, seja mandado á. 
Commissão de ConsLiLuição. · 

Sala das sessões, .26 ele ouLub1·o de 1021. - Touias il:lon
~eüo. 

O ·Sr. Presidente-· Ern virtude do. voto do 
prt)jecLQ vae á Commü;sao' ele Consi.Huição, 

Senado ·o. . ' 

O Sr. ·Alfredo Ellis ( •) . (paru a.I'Stunplu w·rJcnle) -· Sr. 
1'rcsiclcnlc, venho requerer ur·g·encia, para que se voLe a· pro
vosiciio ela Gamara dos DcpuLaclos, prorogando a actual sessão 
legisla Uva até 31 ele dezembro elo corrente anno. . 

Ao .fazer este requerimento, não posso deixar ele consi
gnar o· facLo de não ter ainda a· Oainara dos Deputados en~ 
vjado para o· Senado ós orçamenlo::;, salvo o da Guerra e, 
creio. o ela Fazenda. . 

· Não se venha depois dizer que a culpá da demol'a é do 
Se.naclo. Estamos em fins ele outnbl'o: restam-nos dous mezes. 
E a imprensa que não nos poupa, n1ais tarde ha de accusar 
o Senaclçr de: dcsidia·, -pela delonga no estudo dos ·orçamentos .• 

. 0' Sf.t. JoÃo .LYnA·.-- O ÔrcámcntoclaJ!'azencla, votado pela 
Gamara desde. J.5 .do· corrente mez, ainda não ·chegou .á Com
missão ele Finanças. pois foi lido ho,ie no expediente ela· riossa 
sessão. · 

O Sll. AJ.J'flJWO Eu.r.s - Dt11'anLe o :inno .. a Gamara Lnvc 
f.cmpo para estuda1: amplamente as mater.ias orçamentarias. 
Entretanto. ella remette os ,orçamcn Los .para . o .• Senado nos 
ultimos dous mczcs. do annq, .no propgsito. ·firme de asscnLa ... 
,': S; ...:_ Yo1. vr·.. - . . 2S 



rem do· detido exame das nossas Commissões e, principal
mente, na Commissüo de Finanças. 

Eis o protesto que venho fazer, cm nome da Commissão 
da qual sou Presidente. 

Sr. Presidente, é um protesto que lavro em· nome da 
Commissão que presido, tpara que se não diga mais tarde que 
houve, da parte do Senado, intuitos protelatorios na votacão. 
da materia orçamentaria. 

UM SR., SENADOR- Nem a lei de forcas chegou ainda ao. 
Senado. 1 

O SR. A.t.m:Eno ELLIS ..,...- Como muito bem lembra o nosso 
illustre collega, nem siquer a lei de forcas foi remettida ao 
Senado. · . 

Requeiro portanto a V. Ex., que consulte a Casa se con
cede urgencia para immediata discussão e votacã9 da propo-: 
sição que proroga os nossos trabalhos até o dia 31 de dezem-
bro. · 

· Era o que tinha a dizer.. (Muito bem; muito pem.): 
Concedida a :urgencia. 

PROROGAÇÃO DA SESSÃO 

Discussão unica da proposição da Camara dos Deputados 
n. 97, de 1921, prorogando a àctual sessão legislativa até q 
dia 3 de ·dezembro do corrente anno. 

Approvada; vae ser submettida á publicacão ~ 
• r 

CREDITO PARA PAGAMENTO AO DR. OSCAR DE SOUZA 

3a discussão, da proposição da Gamara dos Deputados 
n. SQ\, de 1921, que abre, 1pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito de 18 :96'8$937, para pagamento do que é devido ao Dr •. 
Oscar Frederico de Souza, em virtude de sentença judiciaria. 

Approvada; vae ser submettida á sanéção~ · 

CMAÇÃO DE LOGAREG DE PRATICOS 

ga discussão, do projecto do Senado n. 7, de 1921, creando 
Lres legares de praticos no Laboratorio da Pollc1a Militar do 
Districto Federal e fixando os respectivos vencimentos. 

A:p:provado; vae á Commissão de Redacção. · · 

PROLQNGAMENTO DE LINHAS TELEGRAP:S:ICAS 
·. 

3• · discussão da proposição da Gamara dos :Deputados 
n. 4.6, de 1921, autorizando a .prolongar, dentro dos recursos 
.orçamentarias, as linhas do Telegrapho Nacional até a cidade 
de lpiranga, .no Estado de S. Paulo. ··· · ' 

Approvada; vae ser submettida á sanccão. 
' 

PAGAMENTO DE DIFFERENÇA DE VENCIMENTOS 

Continuação da discussão· unica do veto do Prefeito n. 63, 
de 1'920, á resolução do Conselho Municipal que manda pagar 
uo professo~ effectivo da Escola .Profissional Alvaro Baptista, 

' .. ' . 
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a. differen9a de vencimentos que deixou de receber, no i)eriodo 
'1 u0 mencwna. 

O Sr. Preside!lte - BsLá ern Lliscussão'. 'l'em a palaVTa o 
Sr. LOipes Gonçalves. 

O Sr. Lopes Gonçalves - Sr. P1·esidente,, o assumpto que 
o ~enado, ora va:e ~i~cutil', vem com segundo parecer ·da Com-
rmssão de Const1tU1çao. · 

· O primeir:_o parec~1· concluia muito legal e justamente 
p0~a. ::pprovaçao do veto; o segundo, porém, conclue pela suu. 
I'<' J eiÇUO. 

Divel'gJi da. Comn:tisl:;\ão ofl'el'ecendo voto em separado, 
porque a l~e.solu_cã:o do. Conselho ~:funicipal, qu~ manda pagar 
a Ca:rlos Re1s dlfferença. de vencxmentos, relativa a 4.5 mezes 
de exercido na Escola Profissional Alvaro Baptista, como 
pro:t"essor, não de nomeação, mas de desig'nação, con.traria o 
disposto no regulamento das escolas profissionaes, pois esse 
Wus~re í'unccionario nunca i'ora adjuncto ou ,subst.ituto, e, 
portanto não podia ser promovido a cathedratico ... 

O SR. A..."'1TONIO- .MoNiz - Mas foi provido como cathedra-
Lico por i' orça de lei. · · 

O Sn. LoPES GoNçALVEs· - ••• exigindo a lei do ensino, 
de 2 de setembro de 1U14, que os adjuntos ou substitutos das 
t•scolns .pro.i'issionacs facam concurso. 

IsLo, í'oi provado pelo proprio interessado, que ap·resen- . 
Luu diversos documentos á Commissão de Constituição, es
tando o titulo da sua investidura com estas expressões .buro
eratic:as: «Designo, para servir 1no curso nocturno da Escola. 
Alvaro Bap~ista o professor Carlos Reis~. · 

Attendendo a esta circumstancia, começou elle, com outro 
eollega, nas mesmas condições, a receber a remuneração ou o 
seu tratamento · pecuniario pela verba material do orçamento 
municipal. e não· pela verba pessoal. 

E, assim' foi durante quatro annos, de :l9:l6 a 191.9. 
Entretanto, no orçamento de '1 920, est:í{ escripto clara

mente - c o proprio interessa elo ·se incumbia de produzir 
e~sa prova - i'ez-se o extomo da . dotação orcamentaria desse 
runccionarío da verba material para a verba pessoal, dizendo
S3C, textualmente: «da verba rnaleri.al da Escola Profissional 
Alvaro Baptista, supprimrH~c a im).Jortancia de sete contos e 
duzentos mil ró.is annuaes, para dpus 'pro:l'essores:~>; accr.escen.
tando-se. logo abaixo: «Pe:>soal - vencimentos de dous pro
fPssores ·do Curso l\:ocLurllo da ]J;scola Alvaro Baptista réis 
0 :600$», esto é, annp.almentc 4 :SOO$ para cada um dos pro-
fessores, .ou 400$ por mez. ~. . . · · 

Conseguintemente o professor Carlos Reis, muito legal e \ 
Jevidame.tlte,. recebia setis Ycncimcntos de 300$ mensaes pela 
verba material. .Realizado o augmento em 1920, feito o tran
sporte do.· tratamento pecuniario da ve~'ba «.L?~teriab para a 
"r:ll'ba «pessoal», entendeu ellc (.l'Ue dev1a sollc1tar do Con
selho 1\lu.nicipal uma. autorizncão que lhe mandass,e · pagar a 
sunposta differenca de 100$000 por mez. 

~ A t:tbclla que vou a.prcsentar ao. Senado, annexa ao re
gulamento de :16 de abril de 1916, fixava, de facto, para os 
l,:lro:fessores das escolas profissio·na.es, vencinlentos de quatro 
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contos e oitocentos mil réi::; unnuaes e para· os adjuntos, os 
de tre::; eunlo:,; o seiscentos. 

Ora, o lH'ufus::;ot· Cm·lus H e i9 ttrg·uluertLou em ::;eu tuernodal 
aprcsent.adu ú Conuni::;são, e o ll!us~l'e HelaLor, Lambem o rcz, 
que e::;Ha Labelltt do prefeito Hivadavia .Gorrêa, posterior ú 
~uu. deatgna(,'ârJ, que é de' ::lO de março ue 1U1ü, não se applica 
ás suas l'uncc,:.ões ele pt'OÚ!ssot· designado, mas aos professores 
Li tulare::; da's escolas prol'issiunacs, is4o é, áquelles que eram 
caLhcdral.ieus, ad,juuct.os ou subsLiLuLos, Lauto as::;im que o 
proprio inLercssado, uonside1·ando-sc interino, afl'inna, om 
tmv. expo::iiçã.o, sct· pela v e r·ba material que devia perceber 
::;cus vencimentos. 

O Stt. .AN'l'ON!V .l\.lo.Ntz - .Mas, re.ceócu sob p1·oLesLo. 
O SR •. LoPE!:i GoNÇALVES -- Perdão; só protesLou, si é que 

pôde merecer u nome de IH'OLesto uma uertidão, que juntou, 
depois que enLrou em exccuQftO o orçamento de 1920. . . 

Vão VV- EEx. ver, Sr:;. Senadores, eomo ::;e procnrou, 
sophisrnar, sem eml:ia1·g-o da confissão do interessado, com a 
applicaçã.o dessa Labella, annexa a nm regulamento, que não 
cogita ele desianadoii, mas de profess.ores suhstitutos e cathe-. 
draticos... · 

O Sn.. "\..•wNIO .MoNIZ- O que V. Ex. não pôde neg<ü' é 
,que o professor Carlos Reis não seja cal;hedratico. · 1 · 

O SR. LoPES GoNÇALVES - ... e ainda, como se procurou 
argumentar com um proL~stu innocuo, serodio ou !'cito depois-
'de entrar ém vigor o orçamento de Hl20. 

Está provado; neste impresso, que o protesto, apresen
.Lado por esse professor, é de mar(;o clé 1920, tendo o orça
mento entrado em execução em janeiro. ·Portanto, para. clle 
receber os 400$000, que constavam desse orçamento, não havia 
necess'idacle ele protesto, po·rque esta: qnanti.á já estava fixada 
·pa!·a ·o exercicio ele 1920. 

· O Sn.. ANTONW MoNIZ - li ouve cle:t'iciencia. ele verba. 
. . . 

O .Sa. LoPES GoNÇALVES .. - Nunca houve. Si esse proLes Lo 
tivesse algum valor, certamenLe seria para outrolS factos, por
que niuguem protesta contra os actos consummado::;, nos l}uaes 
interveio· voluntariamente. . . · , 
. Ora,. o . profes.sor esponLaneamenLe, sem protestÕ~ algum, 
l'ecebeu, durante longo, tempo, . tres contos e seiscentos an
nuaes, pas:'Sanclo, depois, a receb.er 400$ por mez, · ou se,iam, . 
4 :800$ por anuo, mas não em virLude de protes;to, que não 
existia ou fôra interposto antes de janeiro de 1920, mas de clis
JJOS:iç.ão ore-amontaria -augmentando esses vencimentos, aliás, 
sem a inclispensavel proposta do PrefeiLo. · · 

O SR. JEHONYMO MoNTEmo - V. ]~x. queira. dar-JJ1H H
ceuca para uma pergunta: Não ha no caso-. uma decisão, judi
ciariá ? . ' . ri 

.. ·.O SR. LoPES GoNÇALVES - Não ha, ,n"'ão senhor, e, si lwu
,·esse,. só. me caberia obedecei-a. O que ha é simplesmente. o 
que cu disse, c, neste particular, o meu nobre collega, aue 
n1uito admiro ·pelas suas qualidades civicas e pelo seu pi·.e
paro, labora em um grande equi:voco. Não ha sentenca, nem 
sombra de intervenção' judicial. O que . exis.te é apenas cer
tidão. de uma. peticão .. de. p:ro~est9, que. ~ô~a. ~egi§~rada .nQ .. oa~:-

:i 
. l 
. :;) 



SESSÃO EM 20 DE OU1'UBnO DE 1921 453 
I 

torio elo escrivão José 'ele Oliveir::t Machado. E, quando hou
vesse prova de um procr<:sn do ,protesto, ensinam t.odos os 
mestres que semelhante clocumenLo, gracioso, e o de que se 
trata. não contém o respectivo termo, nem homologação, não 
ô pleito, nem acr;ão judiciaria, nomo impropriamente,. o qua
lificou o meu illllsLre companheiro de Commissão. O pro
l.esto não reconhece direitos; e só pó de resalvar situações de 
facto. creadas por meio de coacção ou violencia. 

O Prefeito passou a pagar 4.00$ ao professor, .não POJ:' 
causa de um preLens:o protesto. mas em consequencm da le1 
orçamentaria que ll!r aug·ment.oÍl os vencimentos, embora s.em 
proposta fundamental do executivo municipal. 

' Ninguem será capaz de demonstrar que . anteriormente, 
obediente á lei orçamentaria; o Prefeito tivesse pago outEa 
quantia que não fosse· essa de 3:600$ annuaes, como pao 
poderá provar que esse pagamento fosse illegal, indevida
mente feito pela . verba material, uma vez que ao puofessor 

· Reis era impossível :figurar no quadro do pessoal da Escqla 
Profissional Alvaro Baptista, pois não era membro ordinario 
do magi_sterio publico. · 

E' . que elle exercia à funcção de professor de desenho 
por desianação, interinamente, conforme reza a portaria, que 

' cieterminou a sua investidura - e elle mesmo. o confessa e 
affirma - recebendo pela porta larga dos moveis, utensiliqs 
c objectos de expediente . 

. Como é, portanto,. que o Conselho se .arrogou a votar 
uma lei com effeito retroactivo. mandando pagar a esse func
cionario I uma differença que não existe • Que differença, 
entã.o, é essa? Porventura, as. leis orçamentarias de 1916, 
de 1917, de 1918 e 191.9, não consignam expressamente na 

. verba material a quantia de 7:200$ para. pagamento desse 
professor e. do professor Pedro Alves de Carvalho, isto é, 
3:600$, annuàes para cada um. e não foram cumpridas reli
giosamente? 

O .proprio Sr. professor Carlos Reis confessa que recepia 
por essa verba. 

Elle nunca protestou até :1919. O suppostd protesto sur
giu, nunca é demais repetir, depois que entrou em execução 
o orçamento de 1920, e não ha ,absoJutamente, provas de que 
tivesse sido iriterposto antr~s dessa lei orçamentaria. 

. ·E, embora, perante o Poder Administrativo, -exista o 
direito de peticão, porque protestos .iudiciaes são. exclusiva
mente, adnüttidos· ante. as autoridades :iudiciaes, não ha prova 
de reclamação alguma ao Prefeito do Districto Federal, tendo 
o interessado se limitado a fazer allegaç.ões, esquecendo o 
principio dr~ que onus 7J1•obandi incumbit 'ill-i qui dicit .. 

Todos sabemos que. quando o Poder Publico necessita 
extra-quadro do concurso dP. um funccionario competente --: 
e essa justiça cu. a faço ao .professor Reis - não havendo 
verba. semelhante fnnccionario recebe seus vencimentos pela 
verba mateNal. E' esse um facto frequenLe., que se .observa 
nas duas Casas Legislativas. . 

.. O professor de desenho da "Alvaro Baptista recebia pela 
verba materiaL porque r.ra designado e não de nomeação, 
isto é. não se achava . inclui elo no quadro do pessoal docente 
e. portanto. na respectiva tabella: · · · . 

Mas. dado exista, o que nego. algum protesto fcirmal, 
posterior sempre á lei, da despeza par(l. 1920, terá .esse pro-
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testo, porventura, força de revogar leis orçamentárias ante~ 
riores, olhando para o passado. com o fim de ele.var venci
mentos? 

Isso seria absurdo; c amanhã todos os funccionarios se 
.Julgariam com o me~mo direito. Nós mesmos, Senadores, 
poderiamos pedir a differença entro os 100$000 que perce
bíamos c os 1258000 que, ora, percebemos. 

O Sn. LAun.o MULLER - Não é o caso. 
O Sn.. A. AzEREoo - A ajuda de custo muitos Deputados 

'e Senadores receberam annos depois. ' · 
O Sn.. LoPES GONÇALVES - O caso nã() é differente;· e, 

se h a differença, V. Ex. (re(e1•indo-se ao Sr. LaurO' Muller), 
que m 'a indique. ' 

O Sn .. lLoPES GoNçALVEs -A resoluçí:to' municipal é um 
verdadeiro attentado contra o erario e não tem razão de ser. 
Não importa que o :professor seja illustre e tivesse a an
nuencia. do Conselho ~Municipal. Emb01'a existam fortes cor
rentes a seu favor, nã0 me afastarei do dever e da lei. 

. ~ . 

O Sn .. A. AZEREDO- Infelizmente, não é um caso virgem 
esse de que trata V. Ex. · 

O SR. fLor>ES GoNÇALV'Es --Não sei se é caso virgem. 

10 SR. MoNiz SonnÉ- Põsso affirmar rio Senado que exis~ 
tem fortes influencias contra o Sr. Carlos Rei~. 

O SR. ANTONIO MoNrz -E' a verdade. 
0 SR. LOPES GONÇALVES- Como? 
O SR. MoNIZ SoDRÉ - Não · queria. levar o debate· para 

este ponto, mas, em resposta á affirmação de que existem 
influencias a favor do Sr.. Carlos Reis, posso affirmar taro
bem, que existem fortíssimas influencias contra o mesmo 
senhor. -

O SR. LoPES •GoNÇALVES- A minha attitude é, como tem 
sido sem:pre, impessoal,, asseguro a V. Ex. · 

O SR. MoNrz Soon.É- V. E.~. faz uma .serie de conside
:rações inteiramente contrarias .aos princípios do direito. 

' ' ,.. . 

O SR. LoPES GoNÇALVES- V. Ex. não·o demonstrará. 
;o Sn. 1\ÍONiz SonRB - A doutl'ina que V. Ex. expõe é 

incompatível com a sua erudição. · 
O SR. LoPES GoNçALVES - V. Ex. me desculpe, mas não 

poderá demonstrar que o protesto seja uma acção, pleito ou 
demanda em que haja sentença. 

o SR.· ·MoNIZ SODRÉ - tO que .v. Ex. diz é contra t()dos 
os factos passados.. · · 

O .Sn. .. JERONYMo 0.\i'ON'l'EIRo - O ;parecer não . diz isso. 
. O Sn.. LoPES GoNQALVES -.:.·nu-o, sim, sen'hor e vou lêr, 

do impresso o seguinte topico, . que se encontra á pag. 2: 
«Mas, annullada a referida. reforma pelo seu successor, o re
clamante recorretl ao Po~êr ·Judic'iario ·que lhe deu decisãp. 
f avora'Oel. '1J ·· · 
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O SR. JERONYMO MoNTEIRo - Não se trata de pessoas; 
trata':'se de justiça. ·· . 

'"O SR. LOPES GoNç:Ar.vEs - Perfeitamente, mas o que dis
se, agora, foi em resposta a um aparte de V. E:x:. e do hon
rado Senador pela Balüa. Se podesse dominar os meus senti
mentos de justiça teria acceiLo a parecer da Commissão, tal 
a consideração que devo aos meus illustres e nobre collegas. 

. Não acceitei, pois. o segundo parecer da Commissão por
que entendo que o primeiro é que está certo e de accôdo com 
o direito. Não podia conceber que a Com missão de Constitui

. ção elaborasse um parecer acceitanto·Iei de efféito retroati
vo. O honrado Senador · pela Bahia não é capaz de affirmar 
aqui ou em' qualquer outro lagar, que esta lei não consagra 
effeito retroa10tivo, apesar da sabedoria 'que lhe reconheço. 

·. O SR. MoNiz SODRÉ - .A tendencia moderna é para que· 
todas as leis tenham eff e i to retroacti_vo. . . · , 

O SR. LoPES GoNçALVES- A resolução municipal manda 
pagar, desde 19·16, 100 i:nil réis mensaes a mais ao Sr. pro
fessor Carlos Reis, quando elle recebia 300$000, por dispo
sição de leis orçamentarias, expressas e positivas. 

10 · Sn. MoNIZ SoDRÉ - Onde V. Ex. encontra retroacti-
vidade? · 

O Sn. LoPES GoNç:ALV'ES - O que V. E~. considera retro-
actividade? · 

Retroactividade é um preceito legal que manda applicar 
para o passado uma disposição estabelecida presentemente e 
que s6 ceve vigorar para o futuro. . . . 

O. Sn. ·MONIZ 80DRÉ . ....,.. · O nobre Senador não sabe. 10omo 
jurista, que o principio geral que· domina a jurisprudencia é 
o da retroructividade das 1 eis? E' uma questão c o mezinha e 
hanalissima. · 

O SR. LoPES GoNÇALVES - Eu sempre suppuz que fosse 
uma questão de ordem publica; e não concordo com V. Ex., 
<iue considera principiá· geràl o ·que não passa de excepção. . . 

O SR. :MoNiz SODRÉ - Todas as leis são retroactivas, a 
não ser que firam direitos adquiridos ou situações pas~adas. 
Todas as leis de Direito Publico, a não ser em materia do 
Direito . Crimip.al, _ são retroactivas. 

O SR. LOPES GoNçAr*Es -"-- Não ha lei CJUe deixe qe crear 
~ituação · jurídica, porque é pelo mandamento legal que se 

. adquire o direito, se o mantem e se o faz respeitado. 
O SR. MoNIZ iSoDRÉ ·- o principio é o da retroactivi-

dade. . . · 
· O SR. LOPES · GONÇAJ.vEs - Não apoiado. 'Ao contrario. o 

principio ensinado. desde o 1 o anno do curso academico. é o 
da não .?·at?·oa.ctividade das leis. E' esse.. ainda .-.o principio 
fundamental consagrado no art. 11. n. 3, da Constituição,. 
haVI''lrlo raras, limitadissimas excepções. ás quaes !).ão se póde 
filiar o caso em debate. . 

.. .Mas, o· que estou dizendo, exactamente. é que as leis de 
ordem particularistica ot~ pessoal não podem subalternar o · 
1nteresse publico. E o interesse publico, neste assumpto, é: o . 7. . . . 



'456 ANNAF:S DO SBNADO 

que dir. respeito ao traLamenLQ J5ccuniario attribuido ao func
einnar·io publico por disposição da lei orçamentaria. 

' i 
O Sn. AN'l'ONIO MoNI:r. - Não foi a lei orçamentaria. Foi 

a lei Q\.!-C regulamentou o ensino. " 
. . O SH. LoPES GoNÇALVES - Já disso que, a Labella annexa 
uo regulamento das Escolas Profissionaes não é applicavel 
ao professor Carlos Reis e foi elle .proprio quem o reconhc-

. ceu, CQnl'essando que 'i11terino, como se julgava, só podia re
ceber pela verba Material . . 

E, assim, · tenha paciencia e concorde ·o nobre aparteante. 
o que se dá é simplesmente o seguin.Le: o referido professor 
recebeu ele 1916-1919 3 :6;00$ annuaes, porque era essa a sua 
consignação orc·amentaria. 

O SR. ANTONIO MoNrz - Protestando sem1Jre. 
O SR.· LOPES GoNÇALVES - Nunca protestou; não ba pro

va dissp. porque a ecrticHío, que juntou, é relativa a uma peti
ção de protest.o interpostc. .em março de 1920, quando já es
Lavã em execução a lei municipal da desper.a para· esse anno, 
peticão que, certamente, não podia se referir a actos consum
mados es.pontanea.mente pelo interessado .. 

O · pr·otesto, pois, não existe, pa:ra o fim .crue se pretendrJ 
collimar. se tal nome pócle merecer uma .simples petição ... 

O SR. ELoY DE SouzA - Existe: c. naLuralmente em vir
tude clelle. ~~ que o Prefeito se deu pressa em ·pagar. · 
. . .· O SR.· LOPES GoNÇALVES - Não.· fo.i ·por ·isso. O hom·ado 
Senador está eqü"ívocado .· .Tá demonstrei que não h a t.al pro-
testo. . 

. O .Professor Carlos Reis só começou a receber ·q.OQ$ men
saes, ou 4 :800$ por anuo. de janeiro ele 1920, em clcaute. con-. 
forme lei do orçamento nara esse. anno, e foi o p:roprio in
teressado quem se incumbiu· de esclarecer o caso. 

O SR. LAURO Mur.,LER - Mas :foi· eJV virtude de uma lei 
nnva. 

O SR. LoPES GoN.ÇALVES -· Foi exactamente: como ·diz 
V. Ex .. mediante nova disposição na. léi orçamentaria elo 
1!120 e a fJUe o Prefeito deYia olJedecer . .,.. . 

O SR. LAurw MuLLE:H - O Coúselho, cm lei orçamenta
ria, não a !Lera .oycncimentos ~ 
. O SR. LoPJ~S GoNÇALVIES - Ao contrario. é o Conselho 

que Lem compelencia para fixar veQcimentos sob proposL!'). do 
PrefeHn. dil-o o ~ ;ya do ::a.rt .. 28. combinaào com o ·12, § 5• da 
Con!'Ol ida~:ão 5. HiO. 

Q 8R. ANTONTO MoNr:. - Era um easo de .insufficicncia 
de verba. 

O :;iR. LnPES GDNÇALVES -· Não havia ·insuf:ficicncia. des
culpe-me V .. Ex .. porque todos os· orçari1entos. repiLo. ele 
19Hi--I!H9 csl.abeleciarn na verba mal.eri::í.l a cloLaçii.'o annuaJ 
t:l.e 3 : 600$000 . · 

Não existe. pois. lei anterior :fixando vencimentos aos 
professorf.'s r.lesirrwclos •)~1 ú1túinos elo ehrso . nocturno das 
escolas profissionaes, em um dos quaes servia o professor, de 
cru e se trata. · · , . 

. ..; 

·,. I 
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O Srt. ANTONIO MoNIZ - · Ha a lo i que regulamentou n 
ensino no Di;;triclo Federal ao Lempo do Pl·efoil.o Rivacttwia 
Co.erên. 

o Sn .. LOPES GoNÇALVES - Não hu tal. o· que ha é uma 
tabelln annexn ao regulamento do 1916, expediclo pelo PI·e
feito Rivaclavia . Corrêa, relativa nos professores do qnad1'n, 
e que, portanto, não era. applicavel ao Sr. Cat'los Heis, comn 
confessou, de modo decisivo e peremptorio. · 

O SR. AN'1'0NIO MONIZ - Ninguen1 nega; nem podia re-: 
ccbcr de outra fórma. 

O· SR. LoPgs Gn~ÇALVES - Então, 
c.om o que me felicit.o reconhecendo S. 
ser mais realista do que o rei.. · 

estamos de ::wcürcl0 
Ex. que não pôde 

·o Sn. LAur.oivlüLI.ER- O or·çamento não pódc augmcn-
tar nem diminuir vencimentos. · 

. O SR. LoPES GoNÇALVES - Ma:s, foi o que se deu, quan
do, em 1.920, se fez· a transposição dos vendmentos, cm que
stão, ela Yorbn 1natertal para a verba pessoal. 

. O SH. I.uwno Mür ... 1~EH- O Conselho .1\innicipal não poclerill • 
consig-nar·· em lei d.e orçamento um augmento ele vencimenf.o;; 
quo não Livéssc-· sido feito cm lei especial.. 

O Sn.. LOPE'S GoNÇALVES- :Perdão; não podia fazer, mesmo. 
e!'-sa consig·naçií.o angmentativa sem proposta do Prefeito: não 
pudia. ma;; fel-o, como se poderá ver do confronto elas. lei~ 
nr•çanwnl.::n·ias anteriores com a de 1020. 
- Enl.reLan Lo, o facto é que o S1·. Carlos Reis, pelo menos. 

aclimi L Lo, até :3 de julho ele 19:l8, quando diversos profesf::.(H'es 
de nomeaçãci se tomaram, por lei, effectivos, era interino ou 
.8xl.ra-quadro. 

Ainda o anno passado o professor ·Carlos Reis r:btevc uma 
segunda designação para servir p'T'ovisoriamentr: na Escola 
Profissional Visconde de Mauá, passando assim. a ter exer
cício neste estabelecimento. Si. elle fosse catheclratico. não 
poderia· haver essa Regunda desig-nação. · · 

O SR. AN1'0NIO MoNIZ - Figura no quadro ,da ·Esr:oJa Pro
fisinnal Alvaro Baptisa como catheclratico. 

. , I , 

· . O SR. LoPES· Go:NçAT...VES·- Não .ha prova disso, nem póde 
hover, f.anto ·que, na segunda ,porl:arià de designação, se en
r.on 1.1·a a segu in Le expressão clara e positiva: . 
· . «Designn-vos para tercles exercício, 1n·oviso1·iàmente, na 
Esrola Pr·ofissional Visconde ele Ma11á.» . 

O SR. ANTONIO MoNIZ - Provisoriament.e!. .. 
O SR. ANTONIO MoNIZ - V. Ex .. nega que esse professor 

Carlos Heis sempre exerceu suas funcções median~e designa
ção tmnsUo·1'1.a. ou. pm1Jism·-ia. Cflmo se VI~ elas respectivas por-
tarias. · · ' 

O SR. ANTONIO MoNrz - V. Ex. 'nega que esse ro1'essor 
scj a e ffccUvo? V .. Ex. clesconh ece on tão o dcer•et.o Amaro Ca
valcanti, ,qu~ o nomeou effectivo. 

O SR. LoPEs . GONÇALVES .,..- Não desconl1eço esse decreto, 
resultante de uma resolução municipal vetada por esse illustre 



458 ANNAES DO SENADO 

.Prefeito e que defendi da tribuna, inapplicavel ao professor 
Reis, que nunca foi nomeado, mas simplesmente designado. 
l\las, sendo esse professor cathedrntico, como quer V. Ex., é. 
inadmissível que se o possa beneficiar com · uma re
solução que lhe. manda pagar differença ele vencimen
tos, clifferença que nunca existiu, dando.,.se a essa resolução 
offeito de retroactividade, porque vae de 1920 a 1916, reali
zando para o passado a importanci::t de quatro contos e qui
nhentos mil réis. ... 

O Sn. A>.""'TONIO MoNIZ - Foi nomeado em 1916. O regu
lamento fixou os seus vencimentos em quatrocentos mil réis 
mensaes. desde esse anno. · · 

o Sn. LoPES GoNÇALVES - Não foi nomeado; foi 
apenas designado, exercendo funccão interina como re
conhece. Mas nunca ninguem, nesta Casa; se interessou 
contra qualquer cidadão, visado pelas resoluções mu
nicipacs de favor: O que s6e acontecer é, algumas vezes, op
posicão :.\.s illegalidades, sem dar-se caracter pessoal á dis
cussão, cumprindo cada um o dever de votar. O nosso coração 
cstú sempre inclinado a beneficiar,· mas, apezar de muitos. se 
interessarem pelo professor de desenho · de uma escola 
profissional, cavalheiro competente e de boas qualidades mo..: 
raes, não lhe posso ser favoravel com sacrifício dos princípios 
Iegaes. 

O SR. :A'. :AzEREDO ·- Então é esse o motivo que explica o 
parec& da Commissão. ·(Risos.) .. · · 

O Sn. ANTONIO MoNIZ·- .1\fas nunca ninguem podia ser 
contra esse professor. Aliás. V. Ex. está fazendo reviver uma 
questão já morta. · · 

O Sn. LoPES GoNOALVES - Disse, unicamente. · que se 
tratava de um profissional distincto para responder ao nobre 
Senador,-que me tem aparteado. Nunca ninguem me pediu 
contra esse professor. Ao contrario, o que me fizeram ffll•am 
-pedidos . de amizade, aliás, muito gentis, para que eu fossa 
favoravel á sua pretenção. cxcusando-me. tambem, com ;;enti- . 
lcza .. a attendcr; pelos motivos que estou expondo c constam do 
meu voto· em separado. · 

. ' . 
0 Sn. ELOY DE SoUZÀ ......- Muito · ~)jrigad~ 3 '!1....1 .Ex~ pel~ 

conceito que faz de seus collegas.. . · 
O Sn. LOPES GoNÇALVES - Nd.O sou capaz de melindrar 

os meus honrados e illustres collegas, mas não posso permittir 
que se .attente contl."U. .o preceito do art. 11, n. 3 da Constitui-
ção, que prohibe a retroactividade das leis. . . 

Este .é que é o meu principal ponto de vista. todo impés
S'!_al. A minha questão é, pois,. espeéialmente dé principio e 
nao da quantia a pagar ao professor Carlos Reis. Além disto 
si elle julgava indevida a importancia que lhe queriam paga!''. 
devia protestar judicialmente, em termos -babeis, requerend~ 
depo_sito je seus ven~imentos até solução. legal da sua pre
tensao. Nao o tendo fett.o. recebendo pontualmente sua .dotação 
9rçame_!ltaria, renunciou a qualquer SUJ?posto direito ou re-
clamaçao. . ._ . . · ·· · ·· 

. Agora; volto no nssumpto a que fui provocado pelo nohré 
Senador, ora ausente, o Sr. Moniz Sodré, porque é i;ojusti9~ 

;:o 
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de S. Ex:. o dizer que ulgucm tomop attiLude, não contra esta 
resoluoão, mas contra o professor. . 

. O "meu gesto tem sido o roais franco passivei. Ao interes
sado, no professor. disse cu. mais de uma vez, que não lhe po.., 
dia ser ·agraclavcl. porque tenho doutrina firmada a respeito. 
sendo retroactiva a dcliJJcrarão do Conselho. que procura 
abrir precedentr. de funesta :conscqnoncia não· só para a Fa
.xcncla ·Municipal. como para a União, pois não haverá em
pregado publico que. tendo tido. ha annos passados, uma 
dotação orçamentaria inferior a que. ho,ie, desfructa. não se 

· ;iul.gur. com· direito a reclamar a differença positivada. Ora. 
isto 6 um nbsurclo, que dispensa commentarios. · · 

Como é, então. que ·se cruer approvar uma resolução que 
tem. effci to retroactivo ? . · 

. Eu. Sr. Presidente. desejo demonstrar que não tenho 
ponto de ...-ista pessoaL porque, si o tivesse,. seria favoravel ao 
interessado nesta resoluçfí.o, como n. outras muitas pessôas 
que mo procuram_. fazendo narrativas e exposições. que, al..; 
.!:·uma!'= ve7.es. abalam profundamente os meus sentimentos .. 
l\fas. não· obstante. sigo o meu caminho de responsabllidad~. 
obediente aos _mesmos principias. 
· Posso estar errado. mas. crr.ia o Senado. fallo consciente 
de que esf;ou cnnmrindo o meu dever. defendêndo a magna lei 
r. ao mesmo tempo o intcrossr, publico. não admittindo reso-
1ucão mern.mente partit.mlarisl"a .. offcnsiva dos preceitos d"' 
órclcm publica. · · 

E' verdade qu n o l1onrado Senador Sr. Moni;-; Sodr•~ 
aparteou que O nrincipio Fo"eraJ r'j o da retroacção das leis. 
rru unrlo fi exaot.amente ontra a dont.rina universal. . 

Entref.anto. S. Ex. não demonsf.ron. de fôrma al!rnm::t. qne 
"ste C:JRn sr. enannrlra rm oualq11er dns exce'ncões da não re
h•oact.ividarlc. porane não se trat.a. de lei penal. nem de nrin
cinios r1c direito nublico. ou est.:1t.nt.n pessoal. a respeito dos 
cuaes é permittida. a rr.!.roacf:ividade. 
~ . Não;. nãn se trat.a de princinins de dire.ito núblico. não~ 

se trata. de lei penal. que vise favorecer um criminoso que 
nãn tenha sido sent.enciado pelo regímen da lei que ·estabe-
lecia penas mais graves. · · 

Ignorante. como sou ... 

O SR. A. AzE'REDo - Não apoindo. 

·O SR. /LnPEs GnN.çÃr,vm;; - ... nã.o p·ossr:i. 'di fórma al
.znma .. convir que S. Ex: .. aproveitando-se da situacão, em· 
qne me encontro. combatendo Pste narecer - com mnit.o pe
r.ar - d11 meu nobre ami~o Sr. Senador :Antonio Moniz. e 
aceeHo pela Oommissão. vil'lsse tratar de assumpt0 que nada 
tem {[tlc ve1· oom a questão. porque. a resn<lito dn caso ver
ff'nf.P rla irref.roactividadP ~fí.o cnracf.erist.icas. claras. nosi
t.ivns as ex:oencões estnbP.ler.idas piJ,r todos os constitüciona
Ji.:;t.as. por t.ndos os r,mblicist.as. e:\:cenci'ies qne. não podem 
abran,zer est.P. caso 'f;:v-pir.n, unico ·e orizinal - de se mandar 
nazar a um f~'ncciona.rin snnposta. di:fferenca sobre ·o!'! venci
mentos que el]P. rer.obia. Jegn1mente. espontaneamente. pela 
tabella orçamentaria! · ... 

Si eu t,ivessé .encontrado mri principio qualquer, por mais 
fragil qu~ fosse, para' acceitar o parecer dos meus nobr~ 
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eoll egas, .que muito me merecem, dos meus grandes amigos. 
dos meus companheii·os nes~a Commissão, si eu pudesse es~ar 
de accOrdo com o ponto de vista de SS. EE:x:., que muito 
me honram com a mais evidente consideração e o mais gentil 
apreço, certamente, não divergiria de SS. iE\Ex. e, com a 
maior das alegrias, acceitaria as suas idéas, a conclusão a 
que chegaram. · 

A minha situação é simplesmente a de defender os prin
,cipios leg·aes, porque, se abrirmos este precedente, amanhã 
teremos de abrir outros em favor dos demais funccionarios 
m1.micipaes · que obtiverem identica resolução. E os ha in
numeros, Srs. Senadores, que recebiam pela verba "Material" 
·vencimentos inferiores aos que hoje recebem pela verba 
"Pessoal". 

Peço.· pois, ao Senado qu·e faça justiça aos meus senti
·mentos de homem publico e não aos . meus sentimentos de 
ordem particular, porque estes não entram em conta. Façam 
os nobres Senadores justiça aos meus ideaes de republicano 
e façam justiça a um advogado encanecido na labuta da advo
cacia. que procura consultar os principias juridicos e bem 
servir ao paiz e á causa da democracia. Era o que tinha a 
·dizer. (ilhl'ilo bem._: mu·ito bem.) . 

. / 

O Sr. Presidente - Continúa a discussão. 

· O Sr. Antonio Moniz - PPÇO a palavra . 

: O Sr. Presidente - Tem a palav•ra o nobre Se1,1ai:Jor. 

O Sr. Antonio Mo:n>iz - Sr. Presidente,· desejava respon
-dt~r immediatamente .ao longo discurso proferido pelo ~llustre 
representante do Amazonas .. Entretanto, achando-se -o Sena
do quasi deserto, reservo-me para fallar nà sessão de amanhã, 
por occasião do encaminhamento da votação ou na. hora do 
exped~ente. afim de mostrar que a razão. se acha do lado da 
Conimissão ele Constituição B não de S. Ex. E' .o que tinha 
a dizer. 

O Sr. Presidente -· V. Ex. ficará inscripto para falar 
no expediente da sessão . ele amanhã. 

Encerrada a discussf.íP. 

O ·sr. Pre·sidente - Nil.o' havr:mdo mail'! nnmero no re
cinto, vnn mandar _proced8r á eh amada. 

Pl'Occdcnrlo-sc á chamada verifica-se a ausencia dos Srs. : 
Lauro Sodré, Justo Chermont, Indio do Bra•sil, .José Euzebio, 
Costa Rodrig·lles, Francisco Sá, ;roão Lyra, Rosa e Silva, Eu
zebio ·de- Andrade, Moniz. Sodré. Paülo de. Frontin, .Sampaio 
C·onêa, Irineu Machado. Bernardo ,Monteiro, Alfredo Ellis, 
Alvaro dé Carvalho .. JOs!:. Murtinho, Carlos Cavalcanti, Felip-
í1e SchmidL e Carlos Barbosa (20) . · 

O Sr·. Presidente - Responderam· á ·. cl:1amada ·apenas 
17 Srs. Senadores. Não h a n.umero; fica. adiada 'á. votação. 

.. 

I .. 
' ,~' 
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LICENÇA AO SH.. MANOJ!:L DE BRI'l'O 

J.?iscussüo uuitm do vélu du .l:'ret'eilu tt. 67, de HJ20, {t l'~-
solu~~ao do Uonselltll Munii.Jipal ·m.uweclenclu un1 anno r.le li
(•ença, I.JrHn Lodo,; ns vcnoi rnenLo;;, a Manuel da ~i! v eira Br i Lu, 
profe:;sc•r eh• E:;er1la Nocturna. 

Erworntda L\ alliada a voLavãu. 

APPLlC;\I.:Ão DE ESCADAS DE SALVAÇÃO 

Discussão unica do vél'J dn Prefeito n. 12, de 1921, á re
solução do Conselho. Municipal, que Lóma obrigatorio o· as
sentamenlo de escadas de salYacão na:; eonslrucções ele maL:.; 
de Lres pavimento::;. 

Encenada e adiac!a a vuLação. 

EQUJPARAç.~o ·DE YENCC:MEN'l'OS 

.Discussã.o uniea· de véto do Prefeito n. 11\., de 1921, á re
solução do Com;elho Municipal equiparando, para todos Lli:i ef
feitos, as escripLm·arias almoxarii'es das Escolas. Profissio
naes Bento Hibeiro .e Hivudavia Correa. aos funcdonarios de 
igual categ·oria das demais escolas profissionaes. 

Encerrada e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo . a tratar, vou 
levantar a. sessão. 

De:;igno para ordrm:i do dia da seguinte: 
Votação. em clisoussão unica. da reÜacção final da emen

da do Senado á proposiç-ão ela Gamara dos Deputados n. ..íJ, 
de J 918. tornando CÃ'-tensiva a concessão do ad,. :t" da lei nu
roern :1 ~867, de H107, aos cn1pregaclo.s civis ·que p1'esl.aran1 
serviços nas repar-tições mil i Lares junto ás fnr~,;.as cm upera
ç'ões· ele guerra contra o Governo do Paraguay; 

VoLavão, em discussão tniica, da l'eclact:ão final dn -pl'l.lJt~
clo do Senado n. 2. de 19:t 6. mandando· rever Ler a favot•' d ~~ 
Maria .José de Oliveira o Aureliana ·Maria de Oriveira o me i o 
soldo que sua mã.c. percebia, deixado por seu irmão n alferes 
Antonio Wancler:ley c( e Oliveira Travassos, n1.ort.ü cm Canudos; 

Ví)Lação. em diseussão unica. ·da' J.'edac\:·ãO final do pr·Qjr:
et.o do Senado n. 26. de HJ19, que eleva os v:encimentos do 
r.drnin/straclor do déposito ele presos da Repartição Geral ela 
Policia. e dos seus au:dliares ;· 
' . V o Laç.ão. cm discussão unica. da redaC{láO final do pru.i u
cl.o do Senado n. 108, de :1.920, emendado pela .Camar:i dos 
Depul.ados, autorizando a reintegração ele Alfredo Pires BiL
I.c•ncr.ltll't. no cargo de agente fi§cal do imposto ele commm·:t 
óesta C a pi l.al; , · 

· Votação. em discussão unica. da redacção final do pro-. 
Jecto do Senado, n .. 27,de_1921, dispondo sobr.e o usu de_fa1~-

~ 
'' ,•, 
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" . h damenlos adoptados pelos MiuisLerios da. Guerra, da lVlarm a 
o da Justiça, os quaes só poderão ser utilizados pelas pessoa::l 
a {jlle se refeL·em os respectivos regulamentos .. 

Votação, em discussão unica, do ·véto do Prefeito n., 63, 
de :l920, a resolução do Conselho Municipal que manda_ Pl?-gar 

.. ao professor effectivo da Escola Profissional Alvaro Baptista, 
Carlos Reis, a diff'erença de vencimentos que dei."':ou d.e re
ceber, no período que menciona (com parecer . contrarw da 
Commissão de Constituição n. :J39, de ,J921, e voto .e.m separa-
do do Sr. Lopes Gonçalves) . · 

Votação, en1 discussão unica, do véto do Prefeito n., 67, 
de :l920, a resolu.ção do Conselho Municipal concedendo um 
anno de licença, com. todos os vencimentos, a Manoel da Sil
veira Brito, professor de Escola Nocturna•' (com parecer. da 
Commissão de Constitttü;ão n. 340, de 1921). · 

Votação, em ·discussão unica, do vét"o do Prefeito n. 12, 
de 1921, á.íresolução do Conselho Municipal que torna obri
gatorio o assentamento de escada de salvação nas constru
cções de mais de tres pavimentos (com parecer faporavrJZ der. 
().ommissão de Constituição n. 2981 de 1921) • 

Votação, em. discussão unica, do. véto do Prefeito n •. 14, 
· de 1921, á resolução do Conselho .Municipal eqttiparando, para 
todos os eff'e'itos, as escripturarias almoxarifes das Escolas 
Profissionaes Bento Ribeiro e Rivadavia Corrêa, aos funccio
narios de igual categoria das demais escolas profissionaes 
(com parecer c.ontran·o ela Comm·issão de Constituição n. 3/í.f, 
~~u~. , .. 

Le.vanta-se a se~são ás i5 horas e 20 .minutos,, 

1274 SESSÃO,-EM 27. :QE OU'l,UBRO DE 1921. 

PRESIDENCIA DO SR, BUENO DE PAIVA, PRESIDEN'l'E 
• 

A's 13 lf.: li oras abre-se a sessão, a que concorrem os Sr.s. 
A.· Azeredo, Cunha Pedrosa, Hermenegildo de Moraes, Mer~
donça Martins, Alexandrino · de Alencar. Lopes Gonçalves. 
Lauro Sodré, Justo Chermont, Indio do . ·Brasil, Godofredo 
Vianna, José Euzebio, Costa Rodrigues, Benjamin· Barroso. 
Francisco Sá, Jinoy ·de Souza, Antonio Mas..sa,. Venancio Neiva, 
Eusebio ele Andradé, Si queira de Menezes, .-\ntonio. Moniz, .Mo;. 
niz Sodré, Bernardino Monteiro, .Teronymo Monteiro, Marcilio 
de Lacerda. Paulo· de Frontin, Irineu Machado, Bernardo Mon
teiro, Alfredo Ellis, Alvaro de Car:valllo, José Murtmho, Pedro 
Celestino, Carlos Cavalcante, Lauro Müller, Vidal Ramos, Car-
los Barbosa c Vespucio .de Abrem (36).. · · 

Dei:"am de comparecer com causa ,justificada ·os Srs •. 
Abdias Neves. Silverio Ncr~·. Felix ·Pacheco, Antonino J?reire, 
João· Thomé, João L~\Ta, Tobias Monteiro, Carneiro da Cunha,. 
Manoel Borba, Rosa e Silva,: Arau.io Góes, Oliveira Valladão, 
.Gonçalc, Rollemberg, Ruy Ba~posa, ;Nilo Peçanha, Modesto Leal~ 

.. 
! 

... ~. 
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Miguel de Carvalho, Sampaio CorriJa, Raul' So::n·es, FrancisoJ 
Salles, Adolpho Gordo, llamos Caiado, Generoso Marques, Xa
vier da Silva,. Felippe Sc•hmidt c Soares dos Santos (26) • 

E' Üda. posta em discussão, e, sem reclamação, approvadn 
a acta da sessão anterior. · · 

O Sr. :1. • Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oi'ficios: 
Do Sr. 1o Secretario da Cumara dos Deputados remettendo J 

a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

N. 97- i921 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelQ 

l\iinisterio dá Viação e Obras Publicas, o credito especial do 
547 :570$499, para liquidação ele contas da Commis~ão de Li
nhas 'Iele,graphicas Estrategicas de 1\'Iatto Grosso ao AmazonaB, 
referentes aos exercícios de 19HJ e '1920, bem como de exer-

' cicios anteriores . não contemplados, por engano d0 contabi
)idade, no credito especial concedido .por decreto n. 13. 988, 
de 10 de janeiro de 1920. 

Art. 2.o Revogam-se· as disposiç!)es em contrarie .. 
Gamara dos Deputados, 25 de outubro de 1921. - Ar·nol

fo Rodrignes de Azevedo, Presidente; -José Augusto Bezerro 
de Meàeiros, 1° Secretario. - Ped1·o da Costa Rego, 2o Secre-
tario. - A' Commissão de Finanças. . . . 

Do· Sr. Ministro da Fazenda, enviando dous dos autogra
phos da resolúção legislativa, sanccionada, que abre m;n cre
dito especial de 171:903$520, para pagamento do que é de
vido ao London and H.iver Pla~e Banck, Limited e outro, em 
virtude de sentença judiciaria. - Archive-se um dos autogra-
P'hos e remetta-se o .outro á Gamara dos Deputados. · 

O Sr. a• Secretairo .(s.ervindo de .2•) procede á leitura dos 
seguintes · · 

PARECERES 

N. 357- 1921 

Durante a 3• discussão da p•ro,go.sição da Gamara n. 163, 
de 1920, separando da secção de. reparos e obras da Casa da 
Moeda a secção de electricidade da mesma repartição, foram , 
apresentadas duas emendas, ambas assignadas pelo eminente 
Senador Sr. Paulo de Frontin. · ' 

A Commissão de· Finanças não se oppõe· á approvação dae . 
,duas emendas, yisto serem uma e outra analogas ás anterior .. 
I 

",i "•1, ·~, 
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mente. apresentadas pelo illustrB Sr. Senador Irineu Machado, 
todas já acceitas pelo Senado em 2u discussão. · . 

As emendas do Sr. Irineu Machado autorizavam equipa
rações e fixavam diarias de funccionarios; as do Sr. Paulo de 
Frontir.. JJI'Ovidenclam sobre o nú~smo assumpto, evilando des
igualclacles a decorrer ela upprovação elas ant.eriores e da pro-
posição ela Gamara. · 

· Nestas condições, a Cumrnissão de Finanças aca;eita as 
·duas emendas. mas como a ma teria precisa . ser apreciada com 
nova discussão, propõe se,iam diLas emendas destacadas para 
projecto em separado. · · 

Sala das Commissões, 26 de cititubro de -L921. - Al{'l'edo 
.'EUis, Presidente. - Sampaio Co1'rêa, Relator. - Pranc·isco 
Sá. -· · Jó,yé Euzebio. -João L'JJ1'a .. - htslo Chennont. 
Irinett Machado. · 

EMENDAS .\ PFIJOPOSIOÃ:O DA GAMARA DOS DEPU'l'ADOS N, 163, DE 
1920, A .QUE SE REFERE O PARECER SUPRA \ 

N. i 
Onde convier: · I 
Art.. São equiparados os aotuaes dez auxiliares de es-

. cripta da secção fiscal ela Impressão da Casa da 1\f.oeda e os 
vinte e cinco auxiliares da :fiscalização ele valorés da mesma. 
secção aos auxiliares ele escripta da Imprensa Nacional.. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1921. 

.htst-i{icação · \ 

. A presente emenda é ele inteira justir;a por. exercerem os 
empregados em questão funcções identioas. ás dos seus cal
legas com exeroicio na Contadoria da Casa da Moeda, man
dados equiparar aos auxiliares ele escripta da Imprensa ;Na- : 
cional pela emenda n. L apresentada na 2~ discussão deste 
projecto e approvacla pelo Senado. 

N ?. . -
· Onde convier: 
Ar i,. As diarias. aos ohancelladores da Casa. da Moeda 

serão de 8$000. 
. Sala das sessões, 15 de setembro de 1921. - Pa·ulo de 
F1·ontin. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'l'ADOS N. 163, DE 1920, A QUI: 
SE REFEREM AS E:M:ENDAS E O PAHECER SUPHA . . ' . . 

O Congresso Nacional resolve: 
. ' ' . ' ' 

ArL i." Fioa sqparuda da secção .de reparos e obras, da 
-Casa da Moeda, a s·ecção :de electricída.de, que ficará C!-Jnsti
t~indq. u.m~ offieina independente, · .eqmparada ás cleJ.!lals o!

. f10inas, com o. pessoa~ . constante da tab e lia annexa, fl·cando:. Q 

. 
. ' 
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mesLro o o n,iuduuto incluidos no quadro dos funccional'ios 
Lechnicos .. 

§ 1." Fica fazendo parte dcsl.a officina .a secção de gal
vanoplastia c falwicação de g·alvanos, acLualmentc pcl'Lcn
ccndo á of:l'icina ele impressão. 

§ 2." Para os carg·os creados sc'rüo aproveitados os cm
pregados que já voem cxel'COndo a especialidade de electri-
cista. ·· , 

Ar L 2. o J!'ica o Poder Executivo au Lo!'izado a abrir os 
C!'cditos ueccssar i os para a execução da presente lei. 

Ar L. 3. ". Hcvogam-se as disposições em contrario. 

. TABELLA 

Diaria Mensal 
1 mcsLre. . . . . . . . . . . . 550$000 
1 ajudante. . . . . . . . . . . . . . .. 450$000 
1 operaria especial a.. . . . . 1:1.$000 330$000 
2 opera rios de 1 n classe U•. • • • • • • 9$500 . 570$000 
2 operarias de 2" classe a. . . . . . . . . 7$000 420$000 
3 operados ele 3" classe a. . . . . . . . . 5$000 450$000 
.4 aprendizes de i n classe a. . . . . : . . 3$000 360$000 

_ Gamara elos Depu ta dos, 12 de novembro de 1920. - Julio 
Búeno B1·andão, Presidente. - A. V. ele Andrade Be?erra, 
1 o Secretario/- Ephyaenio Fe1•1'eira Salles, 2" SecretariO in
terino. 

N. 358 -- 1'921 

· A' proposirão da Camara dos Deputados, que autoriza 
o Governo a abrir o credito ele 16.000:000$, supplementar á 
verba 6", n. i, art: 81 da lei do. areamento vigente, foFam 
aprcsenL.ada;; duas emendas pelo illustre Sr. · Senador Irmeu 
lVIachaclo. A pdrncira rnanda reduzir a 12. DOO: 000·$ o· total 
do crc.c:;'if,o a aut.ori:.mt·; a segunda cleLermina a redi:wção a 
15.757 :654$G.í2 da miportancia do mesmo credito. -- . 

·A Commissão de Finanças não p6de aconselhar ao Senado 
. tt approvação de qualquer das duas emendas. · 

·· A e:xpoE'ição ele motivos ao Congresso ·pelo Sr. Presi
den~e da Hepublica a proposito desse assumpto evidencia a 
insull'icienr:ia . de um r:rectito de 12.0.00:000$, apenas, como 
detei·nüna a emenda n. 1. Basta que o calculo das provaveis 
despezas em papel foi f<Hto na base de 7$700- po~ dollar e 
que o dollar ainda hoje é vendido a preço superior a este 
limrte, para se concluir pela insufficiencia dos 12.000:000$, 
consignados na emenda alludida. · 

· Quanto ú emenda ri. 2, justificou-a da tribuna o seu: 
illustre auto1•, com a allegação de que os creditas supplemen
tares nãô podem incluir parcellas destinadas a· pagamentos 
imprevist.os. .. · 

Não procede o argumento, porque os creditas supplemen
Lar-es ampliam as dotações orcament.arias de caracter variavel. 
Itegulados, a principio, pelo art. 4° da lei de St de· setembro 
de 1850,. só eram emittidos «a respeito das verbas do. orcamen~ 
to em que a~ despezas fossem variaveis por sua natureza, 
como a ela difi'erenca de cambio, juros da divida ifluc~uante. 

S .•. ~Vol. ·vi. · · · · . . · · 30 · ' 
'--r r!._, 

;•· 

.-/'·' . 
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--flOJ'CtlllLag-em dn~ c~mrH·c;::;-ndlls. ela::: eslt~çúes de at·t'ecadar;ão c 
outros da mosma cspecw». 

Modificada a lei citada pelas de ü de setembro de 1862, 
de :!.O ele· .out;ubro de :LRi7, ü't• 30 d'e ·ouLn·b1·o 'de :L882. de 3 de 
setembro de 1884, jámais foi modificado o principio geral 
estabelecido na lei de 1850. · 

A imporLancia de um credito supplementar_, a abrir, para 
attender ú insufi'iciencia de verbas, destinadas a despezas va
riavcis, como as que dependem das oscillações ela moeda, não 
p6de ser· de-terminada -com precisão, como acontece no caso 
de que trata este parecer. Não é, portanto, condemnavel a 

. :existcncia ·ele .. 11111- :rJequcno ,sald-o des.Linado a i mp,rcvisLus. 
porque taes ·imprevistos são inevitaveis. 

No caso dei credito solic_itado, por exemplo, si o cambio 
se mantiver na taxa hoje vigorante, superior á que. serviu 
ele base á previsão, não· é de êrer na· possibilidade çla exis- · 
tencia do saldo, apenas nas despezas a fazer por conta de 16 
mil contos solicitados pelo Governo; si, ao contrario, me
lhorar a taxa eambial, descendo o dollar a menos de 7$700., 

· scrú possivel .a obtencfío de saldo a recolher _então nos co-
fres do Thesouro. . 

A autorização. dada ao· Governo, na proposição da· Ga
mara, para despender até .16 mil contos de réis, não importa 
na obrigatoriedade de levar as despezas a este limite. 

·Nestas condições, a Commissão de Finanças não póde 
aconselhar ú. approvação das duas emendas apresentadas pelo 
Ulustre Sr. Irineu Machado. · · 

/ Sala elas Commissões, 26 dé outulbro de 1921. - Alfredo. 
Ell'is, Presidente. -. Sarn1Jaio Cor1;êa, .Relator. - lrineu Ma
chado. - Fr·ancisco Sá. -.José Ettsebio. - Felippe Schmid_t'. 
- Bemanlo Monteú·o. - Justo .Che1·mont. - João Ly1·a . 

. EMENDAS i.. PROPOSIÇÃO DA CAMAR.A DOS DEPU'fADOS, N. 32, DEl 
1921, . .A QUE SE nEFERE O .. PARECER SUPRA 

N· •. 1 

Reduza-se u total do credito a 12.000 cóntos. 
!S:ala das sessões, 4 Lle .outubJ;:o de -19.2·1. - ]'J·i·Jwtl Ma

chado. 
N •. 2 

"Si não· i'ôr acceita u emenda anterior, reduza-se o cre-. 
diLo a 15.757:654$642. 

Sala das sessões, 4 de ouLubro. de 1921. ,......., b··ineu Ma-
chado. .· .: 1 • • . 1 i I ~~ .. d 

l?HOPOSil),\.0 DA GA~-IAL\·\ DOS DEPU'.l'ADQS N. 32, DE '1!)21, A QUm 
SE REFE[\E O PARECER SUl'I1A 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 'i. o Fica o Poder Execui;·~vo autorizado a abrir, pelo, 

Ministerio da Viação e Obras. Publicas o credito da quantia 
de. 16. 000:000$, supplcmentar da verb~ 6", I, d.Q ;:~.r~.. s~.. ~~ 

' ' 
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lei do iil'f.:llrnrnl.n vig'C!JlLe, r! destinado a despezas eom com
lmsLi vcl, lulJrificunles, estopas, etc., para a Estrada de Ferro 
CenlTal llo Brasil. . 

1\rL. .2.• Revogam-se as disposições cm contrario. 

Camu1'a dos Deputados. 16 de jul11o de 1921. -M·nolfo. 
l1od1·iaues de: ll:::evedo, 1 • Secretario. - Costa Rego, 2• Se-
cretario. 

N. 359 - 19.21 

Em mcnsiJ.g"l~m do s de julho proximo findo, o Sr. Pl·c
sidcntc ela H.epublica solicitou elo Congresso Nacional a neces
saria autori:~aç[io uaru. abrir um credito .especial de 68:000$, 
destinado ao png::únento elas ultimas despezas da Commissão 
de Limites Paraná-Santa Catllarina, relativas a gratificações 
aos engenheiros ela commissão c ü impressão de relutarias, 
P,lantas o oll•..'tographias. . 

Na exposição de motivos que acompanhou a m~nsagcm, 
(! cruo .iustií'ica plenamente a necessidade do credito, assignada. 
uclo 1\lini.stríJ d•J Interior, declara este que o credito ora soli
citado é infedor á somma dos saldos devolvidos aos cofres 
,publicos nos anrios 1918, 1919 e 1920. 

Nestas condições. entende a Commissão de Finanças que 
merece ser :o:ppl·ovacla pelo Senado a proposição da Camara 
que autoriza a abertura do credito solicitado na alludida 
mensagem elo Sr·. Presidente ela Republica. 

Sala elas Commissões, 26 de outubro de 1921. - Alfredo 
Ellis, .Pl'esidnnie. - Sam.paio Oo1'1'êa, Relator. - F1·anciseo 
&L - José l.r.'ttsebio. - Fel-!:rme Schmidt. -Bernardo Mon:.. 
te h· o. - J oao Lyra. - Justo Ohermont. - b•inett ~tachado. 

PHOPOStÇÃO !J.\. r;M,JAnA DOS. DEPUTADOS N. 81, DE 1921, A QUE 
SE HEFERE O PARECER. SUPRA 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1." Fica o Poder Executi.vo autorizado a abrir. pelo 

Ministerio Ja .Justiça e Negocias Interiores, o credito especial 
de 68: QOO$, destmado ao pagamento das ultimas. ·despezas da 
Commissão cie .!..imites entre os Estados do .Paraná e Santa 
Catharjna, r·elaLivas a gratificações aos engenlleiros da com~ 
missão e ô. unpressão de relatorios, plantas e photographias. 

Art. 2." Revogam-se as disposições· cm contrario. 

Camara dos Deputados. ·20 de setembro de :19.21. - Ar
>J.ol2Jito Bod1·!.:tues de Azcveclo,. Presidente.· -:- José Augusto 
lJe:;c:rra· drJ.: Jl'ed•eh·o.~. 1." Sect·~lal'io. - Co11la Reav, 2" Sc~.:rc-
tario. · · · 

N. 3\JO - J !J.2:l 

A propoiHçao da Gamara elos Deputados n. 87, de 1!12:1, 
abre ao 1\olini:ll.ct'in da J.!'azcnda o credito especial de 3:650$, 
para pagamceto ao encarregado elo extincto Posto Fiscal do 
Acre, Julio Targino da .l<'onseca, de diarias de 5$ a c1ue tem 
direito, correspondentes aos exercícios de 1910 a 1920. · · 
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A c;;:pos!.ç;~io de motivos do Sr. Ministro. da Fazenda, 
unncxn a mensagem elo Sr. Presidente ela Republica, soli
citando autot•iza(lão para abertura do referido credito espe-
cial, ini'orm!t, em resumo, o seguinte : · 

Tendo fi(lado ex tine to o 1 • .Posto Fiscal do Altu · Acre, 
o seu encarregado. em virtude da mesma lei n. 3. 089. de I> 
ele janeiro cl•) Htii:l, foi considerado ·'addido, sendo as diarias 
a que elle tmha direito incorporadas aos respectivos ven6 
mentos, .cte ;tecôrdo com o decreto n. 13.516, de 26 de marco 
de 1919. . 

Uma vez addido esse funccionario, cujo cargo havia sido 
exLincto, não recebeu esses accreacimos de vencimentos, por
que as tabellas explicativas c;los orçamentos de 1919 e 1920 
deixaram de consignai-os, motivo por que faz-se mistér, agora, 
prover ao pa;;amento a que· elle tem direito. 

A Gamara dos Deputados, de pleno accôrdo com os fun
damentos da exposição de motivos, concedeu o credito soli
citado pelo Governo, votando, nesse sentido, a proposição· 
ora. em estudo, e á qual nada tendo a oppôr, é a Commissão 
de Financas de parecer que seja a ceei ta pelo Senado. 

Sala das C.ommissões, 26 de outubro· de 1921. - Al[1·edo 
Ellis, Presidente. ·- Irineu Machado, Relator. - Felippe 
Schm,idt: - Francisco Sá. - José Eusebio. - Bernardo 
Monteiro, -. Sampaio Corrôa. --- Justo Çhermont. 

EXPOSIÇÃO DA CA:MARA DOS DEPU'l'ADOS N ., 87, DE 1921, A QUE 
SE REF~RE O PAàECEft SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. Lo Fica aberto, pelo Ministerio da Fazenda, o cre

rJito especial de tres contos seiseentos e cincoenta mil réis 
(3 :650$000), para pagamento ao encarregado . do extincto 
Posto Fiscal do Alto Acre, Julio Targino da Fonseca, de dia
rias de 5$000, a que tem clireilo, correspondentes aos exer
cicios de 1919 e i920. 

Art. 2." llevogam-se as disp':lsições em contrario. 

Gamara dOs Deputados, 13 de outubro· de 1921. - Arnol
fo Rodrigues de Azevedo, Presidente. - José Augusto· B.ezer·ra 
cie illedeü·os, 1 o Secretario. -.Costa. Rego,· 2• Secretar10. 

' 
N. 361 - 192i 

Os illustres Deputados Oincinato Braga c Carlos Gàrcia 
apresentaram ú. Gamara, que o approvou, um proJecto de lei, 
autorizando o Governo a abrir um credito especial de 3. 700 
contos. de róis, dos quacs · tres mil destinados a conclus~o 
das obras da duplicação rta Estrada de Ferro Central do Brasil, 
entre Norte c Mogy das Cruze.s, c setecentos ao ramal da 
E.~trada .ele Forro Noroeste elo Brasil, de Lanro Muller ao 
divisor de a.guas dos rios Feio e 'l'ybiriçá. . 

· A duphcaçiio do .tr,~.::ho ela Estrada de .Ferro Central do 
:Brasil mencionada na p:oposição vinda da Gamara já é uma 
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questí'io resolvida pelo Congresso Nacional. estando as obras 
. üm nndamenl.o por cont:t da vel'lJa do 4 mil contos do réis 

cnnsignncla no orçamento vigente. A dotaÇão orçamentaria 
refol'idn, ele 4 mil contos aprmat\ resultou ele uma emenda 
rio Senado, qrre nfío r.oncordon com a concessão elo credito 
de G. 000 contaR, consLant.c ela proposta do Governo, appro-
Yacla pela Camara. . 

Tendo sido de 1 rrd! conto..: a dotação orçamentaria c 
'i)rovidcnciando a proposição da Camara sobre um novo cre
clito dr> 3 mil conto:-;. wr1fica-se (1111? a somma das clnas par
cc-lias exceclr. dr. 1 .. 000 contos :is dcspezas previstas na pri
mitiva propoR ta. do Governo; e~tc excesso corre por conta 
ela notavel haixn dn caml">io havida no corrente anno, preci
sa:nent.e na época em .:rue foram pagos os materiaes vindos 
d0 estrang-eiro nata lr.var por diante o emprchrndiment.o 
:ulf;Qrizado pelo Congres~o. De ont;ro lado. a administracão 
rla Est.rada i:le Ferro Central do Brasil informa não poricr 
dispensar, no corrente exerci cio, o credito de 3. 000 contos, 
c!,~ que trata a proposição. 

A seg·rmda parl.e da prop~siçfi.0 tem por fim habilitar o 
Governo a consf.l'uir um pequeno ramal. ele GO ;kilomcl.rns 
~le extensão, da Estrada c1e FerrG Noroeste do BrasiL a par
tir de um ponto conveniente da mesma estrada, nas proxi
miclarJes rla cstaçfio !ln Lauro Müller·. af.é o divisor de a;:rnns 
dos rjos.Feio e Tyhi!'içá, afim ele amparar os interesses daquel
l f' proprio nacional. 

São do parecer da Commissão de Finanças da Camara, 
relatado peio illustre Sr. Rodrigt:ee Alves, as seguintes pàla
vras, a proposito elo asmmpto: 

"O desenvolvimento er.onomico daquella região (a 
do Noroeste) tem se accentuado especialmente em tor
no das estaçõ0s cl'3 .Tacutinga, Presidente Alves, Toledo 
Piza. Lauro Muller, Presidente Penna e Albuquerque 
Lins c para a margem esquerda ·da linha ferrea. para 
quem vae a Mati.o Grosso, achando-se as terras do 
alto rio F!'lio, ele um e rJ,, outro lado de suas aguas, 

· jú transformD.das cm cellejro ele producção de café e 
cereaes. que trazem para o Noroeste parte principal 
de suas receitas. . 

.11. Companhia Pauli.o;ta de Vias Ferroas c Fluviaes, 
bem. comprehendendo o valor· dessas. terras . .iá. come
cou a construcç:ão de uma .~inha que. partindo. de 
Pirat.ining-a. ao !ade de· Bar1rú, segue pelo vali e do rio 
Batalha, quasi parallela :i Noroeste até proximo á 
estação de .Tacutinga. e cbhi pelo ~to do espis;-ã.o. em 
demanda elas nascentes elo rio Feio e do rio Tybiriçá. 
desenvolvendo os ;ceus trllhos pelo divisor das aguas 

. desses rios, ·isto é, pela mr.lhrr zona tributaria ela No-
roeste. . 
· Esse ramal j:í. esL:i em consf.rucç5.o no va!lo do 
Batalha e anlr.s qne che~·ne ao espigão. entre o rio 
Feio e o rio Tybiric:i. é ~Jc·c'!ssario que a Noroeste se 
defenda. r.om a consl.r11cçib de um ·pequeno ramal que, 
padindo de Laura Muller r:;u do ponto meio convr:mienf'.e 
da linha da Noro~st.e. ,;iga em demanda do divisor cl~ 
ag11as dm: referidos rios, garantindo assim a sua re-

. t " Cel a ... 

I 

I 
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Nestas conêliçües, a Gommissüo de Finanças nada tem a 
oppop ú app!'ova~Jfio pele- Senado da proposição .,•emeüiclu 
pr:la Camaru. · 

Sala das Conunissõe,:-. rm 2ü de outubro 'ele 192·1. -
-~lft•edp .Ell1;s,. .Presidente. -' Sampaio Carrêq,, Hel~tol' .. -
} I'01lC'I.sro ::Stt, - Renumdo Jlonlcu·n. - Pehppe .'!r:huwdl\. 
- . .José Eu;eb·io. - lri:nt:·/t. Jllachaclo. - .Toúo L'i!1'U. - .lust·u. 
C!t e1·m on t. 

PROPOSIÇi\.0 DA CAMARA DOS DEPUT,\008 N. 02 m: 1921 A QUE SE 
REFERE O PAHECER SUPR..\.. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 . • E' o Presidente ·da Republica a.utorizaclo. pe1o 

Ministerio da Viação. a abrir o crec!Ho especial de 3. 700:000$ 
t lt·!~S mil ~~ sr.tcccnl:os contos ele réi.s). dos quacs trcs mil des
tinados á conclusão das obras ele duplicação da Estrada de 
Fel'l'O CenLml do Brasil cnLI'O Norte e Mogy ·'<IS Cruzes. e se
tecentos. con t.os ao ramal da ]~strada de Ji'cl'ro Noroeste do 
BrasiL de Lauro Müllor ao cliYisor de aguas vortcnt-cs para o· 
Hio Feio o para o .Rio Tybil'içii. até o pon:;o mais conveni·ente 
{í. defesa da renda ela mesma Noroeste; rcvo,;adas. as disposi
çõ-es cm contrario. · 

Gamara dos Dcputa·clos, 15 de outubro de Hl2J. -.A?'?iõlfo 
Rodr·iaues de A:;evedo, .Presidente. -.José /Wgusto Bezerra de 
J.Yledairos, 1" Se.erctario. -. . Pedro da Costa fipgo, 2° Secretario. 
- A imprimir. 

N. 362 - 1921 

A lei da receita. d·e 31 ele dezembro de i\120. creou a taxa 
de sorteados não incorporados.. que nella e:.;í,:i iJÍ.scripLa. sob a 
rnbl'ica de nume_ro 56, com o rendimento o r;} ado cm 3GO: 000'$. 
Deixou, porém, de dcl'inil-a c fixal-a c de dctonninar u modn 
de arrecadação, o que melhor cabia nella. Essa missão tem 
impedido. até agora. a cobranr,a elo impctslo 0 a ~·ealizacfio. neste 
exerci cio; da renda· prevista.· - · 

Para preencher a :falta, foi approvado r:r.la Cari1ara. dos 
Deputados um pro,jecto de lei que fixa a _t!t:xa na contribuicão 
unfca de 100.$, regula ..a acção dos Minister.;os rla Guerra c· da 
Fazenda para a arrecadação e att.ribue a ·:·enda produzida ús · 
dcspezas .com o serviço ·milHar. . 

Creado. como já :foL o imposto, não ~ mais o momenco ele 
dcsenvoh·er as razões que o aconselharam .. Omnpre, todavia, 
lembrar qun rllr. oberler.lc a um .principio, de .rigoros.a .ius~i{!U- e dn 
:igualr.ladc drmocratica. 'l'odos os cidadãos. ear>a~ns eslfio sujni
íos aosorLeio milHar. Nom Lodos, porém, ,;ti.o incorporados:. o 
numero destes é lim'itado pelas. necessidades d.-.s ei'fectivos do 
cx'Crcito. Os assim excluiclos ficam isentos ;Je wesEm·. (L patria · 
o nobre e pcsarlo serviço; a cru c os oulrns siín obrigados. Nií.o 
deixam. entretanto, cln conLribuit•. c!n outra fôrma. bem mais 
suave embora. para organização i:Ja defrsa r:acional c tenham 
a:;sim vivn o srnlimen/o dn dl'Vet• eivien rp11.> n. todos Loea, de 
colaborar nella. 
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Uma só objecção 110.3 poderia suscitar o prod·eclo: a que ,no 
oppuzera ú. croaçfio de mais um fundo especial constituido pela 
l'enda creacla. Mais ele uma vez, j:l nos temos manifestado con
tra .Cssa _pratica tão perturbadora ela unidade ·orçamentaria. 

Mas a sua cl i mi nar:ãn, ou resLricção odepend'e de providen
cias de Caracter geral, SObre as qUaCS é de D.Pnhuma influencia 
o pequeno detalhe consUtuido p-ela medida. que ora temos ú 
vista. Tão diminuta é a t;enda a esta ·correspondente, que não 
haveria aqui a receiar o perigo, frequente em outros. casos, de 
demazias. no desenvolvimento de s-erviço, amparados, asseg·ura
dos o excitadas pelos recursos das caixas ,"pr.ciaos que lhes 
estilo· destinadas. . 

A objecção, portanto, não valeria para :,e sobrepôt· :1 ur
gencia do .ser approvada ·a propos.ição, da ·1Ual dep-endo a arre
cadação de uma renda decretada para o Mtual exercício, pres
tes a expirar. 

Pensa, pois, a Commissão de Finanças que não deve ser 
Te tareia do o v o lo elo Senado ao projecto da 1Gamara. 

Sala das Co'mmis.sões, 26 de outubro ·i·3 1021. - Alferdo 
Ellis, Presidente. -Francisco Sá, Relator. -João Lyra. -
Be1•nardo Monteiro. - José Eusebio . .;_Moniz Sodré, vencido. 
- Justo Chermont. Felippe Schmidt, vencido. 

PROPOS!Ç.'::o DA GAMARA DOS DEPUTADOS N. 93, DE 1921, A QUE 
· SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o A taxa- a ·que se refere o n. 56, do art. 1 o, da 

lei n. 4.230, de 31 de dezembro de 1920, é devida na impor
tancia de 100$, por todo aquelle .que, sendo sorteado, para o 
serviço do Exercito, deixar de ser a elle incorpora,do , por 
qualquer motivo. · 
· § 1. o A cobrança dessa taxa será feita pelo Ministerio da 

Fazen'da. de accôrdo com as listas nominaes elos sorteados não 
incorporados, lista,s estas que o ::Ministerio da Guerra enviará 
áquelle logo arpós terminada a incorporação dos 'conscriptos, 
na fórma elo art. 98. elo decreto n. 14.397. de ·~ ele outubro 
de 19·2.0. · · · · 

§ 2. o A renda dessa taxa será destinada ao custeio das 
despezas da. Nação com o serviço militar, deduz.idos os en-
cargos da. arreca-dação. · . 

§ 3. o Dentro ·do prazo de 30 dias arpós. a promulgação 
.desta lei. 'o Governo baixarei, o respectivo regulamento, po
dendo irripôr multas· até 2:000$ pela infra,cção do seus· dispo-
sitivos. · 

Art. 2. o Revogam-se as. disposições .em contrario. 
Camara dos Deputados, 2'i de outubro de 1921. - Ar

nolJfo. Rod1·iaues de Azevedo, Presidente. - Pedro dq. Çosta 
Reao, 1 o Secretario. - Asdendino Cttnha, 12° Secretarw mte
rino. ·• 

N. 3·63 -' ·:1921 

Foi presente :1 1Commissúo de Financas, paro, emif.l.ir pa
recer, o projecto do Senado n. 70. de·192L determinando que 
os m'~dicos o pbarmac.euLicos do Exercito c da Armada, con-
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inrão pura os efl't;itos ·de .~tm reforma. ns pel'indns rln tempo 
cm CJUO tiver·cm exercido, mediante coJwur·so, as :l'unc(:li'i~s de 
inlni'lJOS ou a.iuclantos prepat·n.cloros das rcspoelivns e! i nieas 
nas :F'uculdudes do Medieiuu of:l'ieiuos do Bt·asil. 

. O pr•ojccl.u oJ'fcrecidn .pela C'nmmissão ·ele Marinha e 
Guerra tem a seguinte ,iusLil'ic~çiío: 

Considera,ndo que os medicas c phm·ma>C~cutiens do ExeJ·
cHo contam como . tempo de serviÇo cffcctivo J1::tl'a efl'(•ilo ela 
reforma. o periodo cm que scrYcm como «interno» dos IJOspi
tacs l'nilitaros; 

Considerando que :'1s mesmas ,··antagens silo nxtenstvas 
·aos de c;;uaes categorias da Arma,cla Nacional; 

Considerando que os serviços prestados naf; Facul(Jades 
de ·Medicina, ol'ficiaes. pelos «internos. das clirdcns» e «aJu
dantes de preparadores», ambos por concurso, sficí cnnlilclos 
para effeitos ele aposentado1:ia ou ,iubilaçfío quando tnrs scr
ventuarios se invalidem no cxcr·cicio do 'l'unecõrs nivis que 
lhes deem direito a aposentadoria ou ,iubilaf,;fio; 

Considern.ndo que os mesmos sct·vcnt.uari'os sfío LiLulndos, 
pagam emolumentos r impostos sohec vencimentos do nxc•t•ni
cio das respectivas funcções, visto 'seerrn ,·cimll Jwt·arlns pelo 
Thesouro Naci·onal; · 

O Congresso Nacional . decreta : 
Art. :L'. o Os mcdicos mJlitares elo Excr>ed to c da Al'macla 

contarão para os effcitos ele suas rcfor·mn,s, os J11'rinrlns em 
quA tiverem exercido. mccliant.c eoncurso, as :l'unc~;ões c:le «Tn
t.cmos» ou «AJudantes de Preparadores» das respedivns eli- ·. 
nicas das Faculcladcs de Medicina of:ficiacs do Br·a.sil. 

Art. 2. o Pa,ra ·execução da presente lei os· interessados 
provarão seus direitos com documentos legaes que apresen
tarão em requerimentos dirigidos aos respectivos ministros, 

· para os devidos despaC'11o~. independentes .de quacsquer in
f'ormacões . 

Art. 3 .. 0 Revogam-se as c! isposiçõrs cm eonlra;· i o. 
Esta Commissão. achando procedentes os motivos invo

cados pela de Marinba c Guerra para decretar as medidas 
consignadas no pl'ojecto, é ele parecer que elle se,ia approvado. 

Sala das Co•mmissõcs. 26 do outubro de :L 921 • - 11l(1'edo 
Ellis, ~Presidente. .:_ h·'inett. !lfachorlo, Relator. - Francisco 
Sá. - . .José Euseb·io. - FeU.tJJJe SchrnüU. - Be7'11CI.r'rlo Mon
teü·o. - Sampaio C01·1·êa. · ·.:_ .T·u.sto Che?'nton't. -·- Jfoni;;;. 
Sod1•é. · 

N. 364 - :1.921 

-~;o pro,íecto do Senado n. :9. ,de 192L equiparando os 
vencin1enLos dos funccionarios civis dos Arsenaes de Marinha 

. de Matto Grosso c do Pará. aos do Arsenal de Marinl1n. do 
Rio de, .Janeiro, foram offerecidas duas. emendas. . , 

A ·primeira, do honrado ·~'r .. Felippe Schmidt manda 
n.ccrescenLar ao art.. 4° o segumtc :, «menos os dos secreta
Tio.s. que. perceberão venci~entos · i~taes aos do secretario 
elo Arsenal ele Gnerrn. do R10 de .Janeiro.~. .. 

A cnicnda Lcrn t.odn. a procedencin; ·. porqnc 0s . venci
menf.os dos. :l'uiwcionariQSj, do Arsenal • de Marinha desta Ca-

' ··.~ 
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Pi tal foram Cflll i parados. aos du Arsenal de Gü erra, em 1020, 
doixnndu do ser· inclnido nc•ssa equiparação o sccrcLat'io, por 
l.e1·nrn sido nm lei anLür·ior· alll=:'flJCilLados seus vencimentos. 
fJUC süo de V ::lliO$ annunos, rJmml!o q S()CJ'eLario ·do At·senal 
dI) G I f p l'l'tl f18l'CC'he 7.: 300~01QIO. . 

A se~:,mnda enwndn. ,assignada pelos Sr·R. Josú Murtinho, 
Lmn·n Sorll't\ n A. Indio do Bt·asil, manda accresccntar, depois 
rlas palavr·ns «J'unccionarios civis», .do nt·l .. 1" o seguinte: <O 
os snlnl·ios dos oper·ar·ios, mensalisl.as c diaristas». 

A Commissüo ele J<'imtn1:ns Lambem acccita a emenda. 
Ernbot·a os clous Arsenaes nüo sejam de categoria igual 

ao dcsla Cnpil.al, a viela nnquellcs Estados é tão cara como 
n clnqui, não hawmclo, pois, mot.ivo para para não se contem
plar.· ns opcr·nl·iu::;, mensalistas c rliaristns com os fav'lres vi
sado$ pela mediria proposta. 

Sala daR Commissúes, 2G ele outubro de 192J. -·- Al(1·edo 
ElUs, PJ'esidcntc. - T!"in.en Machado, flclalm· .. - Jotio L'y1·a., 
- .ln8é Euseln:o. - Pel'im;e Schnâdt.. - Bm·nm·do Monte·i'ro. 
- Ju.stn Chernnnt. - Sampaio '!or7'1Ja. · 

EMJ;;NDAS AO PROJ'ECTO DO SENADO N. 9, DE 192·1, A ÇUE SERE
FERE O PAREC.E.n SUPRA 

. N. 1· 

An art. :1 ", 'r!()pois das palavras «funccionarios CJYIR:», 
accrcsccnl.c-so o scguinLc «C os salarios dos operarios, men
salistas c diaristas:;.. O mais cQmn está. 

Sala das Sessées, 3 de outubro de 1921. -José Mw·Nnho. 
- Laura Sod'l'é. - A. lnd'io do Brasü. 

N. 2 
Ao arL. 1•. accresccnle-se: menos os dos secreLarios, que 

perceberão veti.cirnenl.o iguaes aos do secretario do Arsenal 
ele Guerra do. Rio ele .Janeiro. 

Sala rias Sessões 3 de onl.nln·o rle Hl2:1. - P. Sch:m'i.rlt. 
,• . 

• PJlO,TECTü DO SENADO N. 0, DE :1!121, A QUE SE REFERE O PARECER 
SUPR .. -1. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Ficam equiparados os vencimentos dos funccio

narios civis elos Arsenaes de Marinha de Matto Grosso e do 
Pará aos que 'percebem os de igual categoria do Arsenal de 
Marinha do Rio dé .Janeiro. 

Art. 2 .. " :Revogam-se as . disposições em contrario. 

Rio de .Janeiro, 22 de junho de '1921. - Ped1•o CelesNno.· 
A. Aze·redo. - José MnrNnho. - Jnsto Che1·mont. - A.. · 

lndio elo Brasa. 
,JUS~l'lPJC,\ÇÃO 

Os vcn.cimcn tos que ora per·cchcm os funcciona1·ins c1vis 
dos Arscnncs ele Marinha ele l\InlLo Grosso e do Pa1·ú são ainda 
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os fixados nu tabellu n. G do decreto n. 240, ele 13 de 'dezem
bro do 18914. Hu 27 annos que esses servidores do Estado não 
toem sido beneficiados com. augmento de seus salarios que 
Lem sido, entretanto, concedidos a outras classes. tN'i:'io obstan
te, cm i 907, os vencimentos elo secretario do Arsenal do Ma
rinha desta Capital foi elevado de 4:800$ a 9 :360$ annuaes, 
e pelo decreto u .. !L 2G7, de i5 ele janeü·o do corrente anno · 
Joram beneficiados os demais i'unccionarios do ·mesmo Arse
nal sem que igual medida fosse extensiva aos ele .Matto Grosso 
c .Parú. O CJUUdt·o seguinte mostra a oxtraorclinuria dii'i'erença 
de vencimentos entre empregados de igual categoria desse~ 
arsenacs, sendo de notar que em Matto Grosso, uttendendo no 
elevado custo da vida alli, os militares gozam. de nma percen
tagem a mais em seus vencimentos. 

- Com o. parecer favoravel da Commissão de Finanças a 
este pl'o,iccto c com o volo ·do Scn:xcito :approvamlo-o, ter-se-hi1 
reparado a·· injustiça e a iniquidade que tem· pesado sobre o~ 
funccionarios daquelles arsenaes, cuja situa()ão actual ó a 
ma is .·precaria. 

Mappa clemonstraLivo dos funccionarios civis dos arse
nues de Marinha ele !l\1atto Grosso e do Pará com os venci
mentos que ainda estão percebendo, l'ixados na tabella n. 5, 
mmexa ao decreto n. 240, ele 113 de de.zembro de 1894, de 27 
annos passados, c bem assim os vencimentos que actualmenfr 
percebem os seus collegas do Arsenal de Marinha do Rio tia 
.ranfli:r·n. ele acl'r)r.do com o decreto n. 1.2G·7l de H> de .ia.nciro 
do 1921: · 

Cargos· 

Secretw·'ia 

,Secrelario . . . 
Official . . .. . 
;\mannensr ... . 
Continuo . . .. 

1,,. 

Dil•r:clm·ia de C. 
iVaval 

Amunuense 
besenhisLa . 
Escrovcn Lo . . . 

l)h·ccloí•ia rio 
Mach:iuas . 

Amanuensc . 
Desenhisla · 
Escrevente .... 
Aponl.ador 
}Jol'LCiro . · 

Som ma .. :· ... 

Vencimentos annuaes 
:Matto Grosso e Pará Rio de Jaueiro 

:3 :600$000 ............. . 
3•: 000$000 .. 1" offi:ci a!. .. 
:l. : 8-D0$0·00 .. 2" offi c ia I .. . 
1~200$000 ............. . 

1 :800$000 .. 2° officiwl .. . 
2 : lt00$000 ............. . 
i · ')00"'000. .,., f'·[" . l ' · . · ._. .·.v • . o O .lClrt •.. 

1 :800$000 .. 2° d.fficial .. . 
2: 100$000 ............. . 
1.:200$000 .. 3° ofl'icial. .. . 
2:000$000 ............. . 
·l :!2.00$000 ............ · .. 

. . . 

23:500$000 .... Somma. 

;g, :3·60$000 
15:400$000 
.~: S00$000í 
2:/t00$000 

4:800$000 
. 8:600$000 
3:600$000. 

4:800$000 
3:600$000 
3:600$000 
:3:600$000 
3:600$000 

53: ·lGOI!lOO'o 



SESS/\o EM 2'7 DE 0U'l'UBI10 DE 1021 

V cncimon los dos r·.tn ccionarios do AI'i:ctw.l L! o 
Ivl'nLLo GeossG ........................ . 

' 
Difl'orcnça para mais com o DCí-~.~oal de tl\'l::lLLo 

G.rosso . . ........................... . 
Di ffercn(;rt 11:1r'rt mn is eom o pessoal rlu Pm·ú. 

Atr;.rr nenl.n I o I nJ rla cln.'o:pcr.a ann1Ja .••.• 

N. 3!15· - 1921 
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23:000$000 

20:500$000 

.29 :~60$000 
29 :15t60$00D 

5H: :l20$00ft 

O presonLe projecto, apresonLaclo em 1902, já não· tem 
razão ele ser, porquanto o funccionario a que elle se refere. 
recebe, actualmente, ele accôrdo com a legislaoão ern viG-or, 
quinze contos de réis. Por esse motivo é de par\O!cer a Com
Hlissão que seja rejeitado. 

Sala das Commissões, 27 ele ou Lubl'O de 1921. - Al{1·edu 
E'llis, Presidente. - Jlo11i;; Sod1·é, H.elaLor. -=-- Ji'J•anci:>co Sâ . 

.José :Eusebiu. - Pelippe Schmüll: - Br:1'1Utr•do Montei1•o. 
Smnpaio Co1·rêa. -· lrilleu. illaclwdo. -· Justo Clu:1·uwnt. 

;_ João Lym. 

PROJEC'fO DO SENADO X. 3G, DE Hl02, A QUE SE REFERE O PA
HECEH sUPHA 

O Congresso Nacional resolve:· 
Artigo uni c o. Ficam elevados a. nove contos de ré is o.s 

vencimentos elo auditor de guerra elo 7" DisLl'iclo :}lilita.r: 
revogadas as disposições enr contrario. 

Sala das sessões, 27 de dezembro de 1902. - Oene1'oso · 
Ponce. - .4.. Gonçalves. - G. R·icha·rcl. - Joaqtt·im Sa1·
mento. - A. A;;er·edo. 

• N. 366 - 1.92-t 

Rerlacçrio f'inal das r.n1.enclas do Senado cí 2J1'oposir;6o tla Ca
uw1·o rios DetJ!Ilarlo.\· 11. ;2.10, de 1.920, que m.anda. subven

, cionw· os Estados, os paf'liculares . rnt ·empl'e:as que se 
Jli'OJ'I/f.;;~·,·r~·m r:onsl'l'u.i1· e conserva~· c:>l1•adas de 'I'Oclagc/11 .. 

Redi.i a-se assim o ar L. i o: 
"Fica· o Poder Executivo autorizado a conceder subven- · 

cüo no DisLl'ic.t.o Federal e aos Zstados que construirem e 
êonscr.·ynrcm 8SI,t•ndas, df' t·odagrm nos respectivos tcrr·ilorio.~. 

Paragrapho unico. A subvenção pojerú ser paga aos Es
i.tÚlos. mesmo nos casos cm que csLradas tenham sido por 
cllr.:.: ·c.oncedidas a particulares, ou emprezas por esi.cs orga
nizadas, desde que não se,iall~ reconhecid')s os privilegias de 
zona e de transporte. 

., 
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ANNAER DO SRNADO 

An al'l.. 2 
a) f.Jp.prunam-se as palavras: "No ca$o d" ser a 

rnhvcnçfío solicitada por qualquer EsLado c.~L muni
nieipio", no principio do urtigo: 
Rllpprima-sc a palavra "gratuito". 

IJ) supprimam-50( as palarvr·as·: "decorrentes da pre
f'rnf.n fri". pelas ,.,,~guinLes: "dt'COI'l'Cntes das lnis e· 
rogu!amenLos que forem expedidos pelas o;~.uLor·idadcs 
compc: cm fr::;~· 

: n ~ ·1 rln nrt.; 2o 
a) supprimam-se as palavras: "ou municipios"; 
b) snbst.if;uum-se as palavras: "especial, que não 

affecf.e di rectamente n transito pela estrada", pelas 
seguintes: "ou contribuição especial". 

Ao § 2. do ar!;. 2°: 
Accrcscent.e-sc. enf.r·e as palavras "cal'ros .de bois" 

c "que por ellas não pnderãn transitar",' o seguinte: 
"do eixo movei"; 

Ao § 3° do art. 2° : 
a) onde se diz: "Conforme se ·trate de regiões 

mon Lanhos as ou 'não. essa subvenção poderá ser:". 
diga-se: "A subvenção poderá attingir a 50 o/o elo custo 
tof.al ele cons!.rncçi'ío da estrada, não devendo exceder 
da ·"· . . , 

lJ) SllPJWima-se. na lot.t.ra a, as palavras: ".res•pe
r,f.ivamonLc af.é" e "-c 4 :500$": nn lettra b. as palnvras: 
"rospectivamm1tc ati§" e "e 2 :500$"; c,· finalmente, ria · 
lcf.Lr·n c, as 11alavrn~: "rcs]wctivamPJlLe aLt:i" fJ · "c· 
2 :500$000", 

a• 
An arf.. 3° : 

.S-t1]1]1rima-so todo n artigo . 
.. 

. Ao ar!.. 4°: 
a) accroscenf.c-sc na Iettra c, ·in (-ine_: «bem como 

os ty-pos r.lú obras d'urto corrente»; 
. b) aecrcscenf.r..-se: «cl) orçamento detalhado r. jus

Li ficado r.lo cus lo total da r.slrada projectada»; 
c),, necroscrnfr-se o scguinf.e: 
«§ ·1. 0 Só Ror·i'ío pC'rrnifJidas obras de luxo, de nlf.o 

custo elo consLrucçúo, quando não incluiclas no orça-

/ 

,, 
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· monto que sor·vir elo base ii. fixação elo valor da sub
vun(ião, a conccclor· nQs Lermos do art. 2", § a•.» 

«§ 2. • Serão sempre profcr'iclas as obras d'arLe, elo 
madeira ús de açD. salvo cm casos excepeionaes; devi
damente jusW'icudos.» 1 

An a.t'L. 5": 

Accroscente-se: 

«Par·ugraplw unico. O Poder Executivo poderá, ex
corwioualmonl.c, a!Lem.L' o:; ltrniLes fixados nesLo artigo, 
n 1us aLLendendo sempre a rnoLivos ele for(: a maior, ir
removi veis com vantagem ecorromica.» 

g• 

Ao art. G": 

, .Aiccre~ccnte-sc, clcpo:i,s da.s paltl.Vl'aSi «CUlTOS du 
bois:~>, as seguintes: «de eixo movei». 

10" 
Ao arL. 7": 

Supprima-se o paragrapho unico, por ser objecto 
de regulamento. 

11". 
Aq ar L. 9": 

Substituam-se as palavras: «Os particulares, ou 
goyer·nos estacloaes c munie.ipaes», pelas seguintes: 
«Os governos esLado:ws». 

12• 
Ao arL. tO: 

Onde se diz: «30 kilomeLros, 
r~:mcia: «20 kilometros». · 

Sala da Commissão de Redacção, 
·venancio Neiva, llrcsidenlc interino. 

la Lo r. 

N. 367 - HJ21 

diga-se, . de prefe-

de·QuLubro de 1921. 
Vida,l Ramos, Re-

fl.cclacção Iirwl do Jn·o:icclo do Sunado n. 7, de NJ21, c1·eando 
t1·es lorta'l'r:s ele p1·aNco no Labo1'rJ.l01·io do. Policia MüUar 
c fixando os ·res1Jeclivo::; vcncúnentos. 

'Ü Con::;Tessq Nacional t•esolvc: 
· 1\rL. 1.• J!'iea o. P.odel' J1xecutivo autorizado a cl'car Lres 

logar·es ·de tH·atico no Labo mLori o da Paliei a Militar, com os 
venci rnentos mcusaes de LrczcnLos mil réis c regalias que 

. 
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Leom os ntunipnladu.t·es do segunda ·classe do Labot·aLorio Chi
mico c Pharmaceú Li cu l\I ii i f.ut·, abrindo para isso o necu:o;sudo 
c roei i Lo . . 

Art. :!." ·Para o pl'OYimonLu desses Jogares l.e.t·ão pl·ei'c
J'cncia os civis que excr·ct!I'Cilt ncLualmcnLo aqucllas i'unccõcs 
rH'OYisoriamonle. · 

Art. 3." llovog·um-sc as disposições. crH conL1·ario. 
Sala da Cornmissão do ·Itcdacçfw. 27 cfe ouLu'lJl'O de 1D21. 

Vcnancio JVuiva, P1·csidcnlo interino. - Vü:lal Ramos, Re-
lator. 

I' i c a sobro u n tc:;a pum :<Cl' discutida na sessão SCI;;'U in( o, 
dupols de publicada nc: DÚlrio do Con(J1'el:iliO. . 

O Sr. Antonio Moniz ( ~) - ]!:ra inle;wiiQ rninha. St•. Pro-. 
sidcnlc, r·r!spondor inconLinuuLc ao discur;;o proferido honf.em 
JWio illusiL'C rcpresenLanf:e do Estado elo Amazonas, cm de
Jcsa. cln seu voto em separado ao paJ·ecer· ela maíol'iu ·da 
Cornmissüo ele ConsliLui(.~ão, que opinou pela rejeição do 
vcfto do Pt·ereiLo ú rcsolu~~ão elo · Consollw Municipal que 
manda pagar· ao Sr. Car·Jos Heis, professm· da Escola Alvaro 
13apl.ista. a difJ'er·enrJa ao vencimentos· a que se julga com cli
;·ei Lo. E.nLI'eLanlo. tendo S. Ex. so demora elo bastante na 
tribuna de ft\rma.. que, quando terminou sua oracão, o Se
nado Já se achava. quasi deserto. entendi que seria mais con
veniente adiar a. minlm resposta para. a sessão de hoje, ou 
por occasião .da votaç.ãq do parecer de que se trata. ou então 
na hora· elo expedi ente. 

Como, porém, poderia acontecer que não houvesse nu
moro para as votações e não dese,iando a maio1·ia da Commis
siiq que continue por mais tempo sem resposta o discurso 
do lJOnt·ado representante do ·Amazonas, resolvi contradilar 
as suas asseverações· no presente momento'. 

Sr. •Presidente, a ma i o ria ela Commissão d,2 Constituição 
lamenta muito sinceramente que o honrado ;:senador pel~ 
Amazonas se tenha. mostrado descontente pelo :facto ela sua 
opinião não ter sícl o por clla acceita. Por . maior, porém, 
que fqssc o nosso desejo ele não o clesconLentar, não nos :foi 
possível al.l.endel-o .. por isso que as razões p9r S. E~. addu
zidas, qner no f!eio ela ·Commissão, quer no seu v.oto cm se- \ 
paradn, não nos convenceram de que a.. verdade se achasse do 
lado de S. Ex., o mos mo acontecendo con1 o d.iscurs,o J?Or· 
S. Ex. hontem proferido. . 

O caso cm questão é de uma simvllcidade a. toda a prova. 
Admira. até que o illusLrc Senador tenha procurado rcvestil-,o 
ele rnna impo1·tancia. que ele Jórma a.Jgunm póde ter. Antes, 
por6m, ele expol-o .- porqnanLo, . estou convencido que. a 
simples exposição .elo :rac.Lo escla.recerú perfeitamente o cs
J1irito elo .Senado, c dciixanclo ele parte o modo um pouco 
acrimonioso por que S. Ex .. indo de encontro a.o cava.lhci
J'ismo uom]Jr:qvaclo que todos lho roconllccem, tratou a maioria 
rl<i Commissão, o qual só posso a.LLribuir ao ardor que se 
apode1·a de S. Ex., scrnpru que trata de vêtos - não devo 

,, 

( •) Esf1e cli:::cLu·su não Jo i l'·Cvisto pelo orador. 
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tleixltl' de J'el'urir·-11te :.í eit·cum::-:Luuciu por S. Ex:. ullullicla, 
nãu sún,enlr.• no SI!U vnlo em i:iepurudo, mas .Lambem no dis
cu t'SII hnntent JH'ol'cri do, de haver· subre o J'acto dons l)ure
ccrefi da Commü;:;ão elo ConsliLuição. 

EffccLivamentc. St·. .P t·csidentc, cxisteJil dous pareceres. 
O rn·imeit'll Joi lJascudo exdusivamenlc nas razões com 

que o .Prefeito velou .a rcsoltll;.iio do Conselho Municipal. A 
Commissão IJasL~ou unicamente a sua opinião nessas razões, 
]Jorquun&o c1 vélo foi-lhe entregue, desacompanhado . 
como acontece eom quasi todos os ·vétos - de qualquc1· do
enmcnlo. 

Publieudo. porém, o parecei.'. o interessado didgiu uma 
J'nclamncür.J ao Senado, ueompanliacla de varios documentos. 
Po1· neeasião ele ser o parecer submcttido ú. discussão, o cmi
ncnl.c s,maclor ]Wlo Disl.rieto JTederaL Sr. Paulo de J!'rontin, 
l'l~qncrcu quo u pareccl' voltasse (L Commissão, para que to
madas J'ossem c1n eonsidcr·ação as ponclerauõcs feitas pelo in-
teressado. · 

Ora, Sr. Pt·e::;icicnLe, quando u Senado a·cuermllu:t que 
1.1H1 pareecr· voll.r.! a esta ou üquella Commissão, não 6 para 
que clln mantenha, quand ·mrJmc o seu ·parecer. 

O Sn . .JosE' BusEBIO - A intenuão é de que se fal:a um 
ll(•YO csf.uclo afim ele esclarcece melhor assumpto. ,. 

O Sn. ANTONW l\Iol':Jz :_·Do éontrario. sel'fa inteira-
mente inuW cs:;:a dcli!Jcraeão do Senado. · . 

:Estudando os documcnt.os q uc lhe foram apresentaclos, 
a maioria da Commissão se convenceu de que a razão, nesse 
caso, não se achava do lan'o ·elo PJ.,efcito, c enLão opinou pela 
rcj c i l.iÜ o .clu v é to. . 

Como disse a V. Ex.. Sr. P1'esidente. o caso 1) muil.o 
s!mplcs c sórncnle a Imi::d'i'o do honrado Senador pelo Ama
r-emas poderia querer rcvestil-o de uma importancia que ele 
'fúrma alguma pócle ter. · 

O professo r· Carlos Reis foi nomeado, inLe t•inametJ tu, 
para exercer o cargo de professor ele desenho da Escola Al
varo Bapliista. Al.gnm tempo depois, o Conselho Municipal 
votou uma resolução determinando que todos os professores 
interinos .que tivesse Inais' de um anuo .Q'c serviç;o c que no 
exercieio elo seu ca,rgo revelassem comp·etencia, fossem · con
siderados :l'unccionarios municipaes. Nessas . condições · se 
achava o Sr. ·professor Carlos Reis, que tinha, no momento, 
mais de uni anno de ·servil;o, e cuja competcncia é geral-
mente reconhecida. . · · 

O. Sr. C:trlos Heis, como pócle attcistar o illusLre repre
sentante do J~staclo do Es.pirito Sanl;o Sr. ;fe.l,'onymo iVlon
tcü·o, ·perante n administração ele S. Ex. no Governo de seu 
Est,aclo, exerceu o cargo ·ó'c ·professor ela Escola Normal c foi 
director ·cta Escola de Bellas Artes. 

O seu mcLhoclo de ensino foi acccito [Jdos governos elo 
T!.io Granclc elo Sul c de Minas, c Lambem pela PJ.•efcil;uru. do 
Districto J!ecleral. · 

Niio J'csla duvida alguma. DOis. qne o ·r~ro:l'cssor iGados Heis 
esl.avu nati coudiçüe::; exi~;iclás pela resolu:ção do IGonscllto 
Municipal, vara se.r · considcra.d'~ .Pl'Ofessor effeeL~vo. , 

E' ·lJcin verdade que o ~Jre.tmto nas suas ~·aJoes de v.cto 
nega que esse professor estivesse nestas conchçoes, por Isso 
que foi nomeado l1:t'ofessor do Cm;so N.QcLurno ela E;scola Al-

.. 
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\'tti'O Bupl.isLu, c as escolas nouLut'ntlS só toem prol'essol'~s o1'-
1'r.~l··Lh·ns de desenho quando a Pre:fcitm·a julgar convem ente. 

Diz cn L fio o Prot'cilo q u c esse professor l'o i nomeado 
pur·a um mtr-g·o L1·ansitorio c qno aquelles que tiveram. in
ve:sLiclura u'u car·g·os provisorios não podem :;ozur dos iavo-
t·us da lei. · 

E' um engano do 1) 1·el'eiLo. EHeclivmnenLu o rug·ula
wcul.o do ensino csl.uLuc que nos clll'SOS elo sexo masculino 
poclcrú !ta ver yrofessores de desenho; mas quando kata da 
Esuola Alvaro 13uptist.a, -determina que a existencia desses 
lll'ol'es .. ;oL·es rrüo , se toJ·na dependente ele condição alguma. 
Do fórma que O Sr. Carlos Heis foi nomeado, não para carg·n 
d'c· naLurcza LransiLoria,. mas para um car.go _permanente . 
.JJ;nl:.reLanLo, não obstante . u lei reg-uladora do ensino muni
cipal estabelecer veneimeutos de quatro contos e oitocentos 
aunuaes para os professor·es do curso de Adafl\Lacão, .a J>re
f~itm·a continuou a pagar ao Sr. Carlos Reis, a quantia ele 
300$, mensaes. · · . 

O professor Car·los Reis. reclamou varias vezes perante 
a Prefeitura contra essa irregularidade, . não sendo, porém, 
allendido, at.é que .. quando su·perintenden o serv1ço da Pre
Jeitum o eminenl.e Senadot· pelo Districto Federal, o Sr. 
Paulo ·a'e Frontin, :l'oi a sua reclamação acceita, determinan
do S. Ex:. que o professor Cal:los }{eis com'ecasse a perce
ber 400$ · 1:n.ensaes. · · · 

Essa decisão ele S: Ex., porém, foi anullada ·p:elo seu 
successor-. 

Deante desse facto o Sr. Carlos Reis dirigiu-se ao Sr. 
Prefeito, Sr. Sá Freire, fazendo novamente a sua reclama
cão por escripto. 

O Sr. Sá Freire aconselhou-o a que se dirigisse ao 
Conselho Municipal. 

Antes, porém, do Conselho Municipal tomar qualquer 
c:eliberação a respcit.o, o professor prejudicado dirigiu-se ao 
jt:iz dos Feitos da 1<'azcncla, peranLc o qual fez a sua re
clamação. Intimado n'o proLes Lo, o Sr. Prefeito resolveu at
tonder ao requerente, mas sómeute daquella data em demite. 

Poucos dias depois o Conselho Municipal votou uma re
solução l'eaonhecenclo o dü·eil.o do 'Professor ·aarlos Reis, de
terminando que o pagarüento fosse feito desde a sua inves-
tidura. . . · · · 

Não se LraLa portanto,. Sr. Presidente, do caso ele re
tl'oactividade de lei. Não sei mesmo como o honrado Sena
dor .pelo Amazonas, cuja competencia todos reconhecemos, 
argumentasse contra o parecer da Commissão . baseando-sç 
r,a ret,1·oactividade da lei. . 

Por conseguinLe o que se· dá na espécie é app1icacão 'do 
uma lei. .. · , - · 

O que houve :foi dcficimwia .de verba no O!'\;amenlo, c 
pela -ci'eficiencia de verba oJ•ç;.amcn.f.aria não é cnrial. que .. 
sf:,ia prejudieado n professot· Car·Jos Reis. De 1'6rma que a 
questão eifra-se nco scgu inte fácLo: os professores do Curso 
de Ada·p.f.ação vencem -100$000. Por fo.lta de verba orc;:.amen
tRria,· o professor Carl0s Reis, nomeado .cm 1916, até i!H!J, 
não obstante :mas reelamacõcs. ·recebeu unicamente 30'0$, 
só vassando" a ter iJ verwimenf.o elo 4.00$ depois do_ seu pro
tcsLo ,judi.cim·io, quando o Conselho Mllnici.pal · incluiu · a 
verba no Ol'(;amcllLo. Ma::; csLe fac Lo uão póde, de fórma al
guma, prejudicar o direito a'o reclamante. 
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Foi por estes moLivos que a Commissão ele Constituição,· 
est.udundo os clocumenlos aprescnLtw'os .pelo Sr. Carlos Heis, 
convenceu-se de que não assistia razão ao Prefeito para ve
tar a tesolueão do Conselho Municipal, que lhe diz respeito. 
ente~dencto que devia modificar o ~e':! primtivo parecer, no 
sentido de aconselhar o Senado a rc,]oltar o vélo, porque, as
sim procedendo, nad'a mais Jaz elo que pa'aticar um acto de 
·JUsti(ia, respeitando o direito cio reclamante. . . 

l•;ra o que cu tinha a dizer. (Jltttlo bem.; mttito bem..) 

O Sr. Lauro Müller- Sr. Presidente. acaba de ser lido e 
está sohre a mesa o parecer da Commissão de Finanças C!J:J.-
cedendo o. credito solicitado cm mensagem pelo Sr. Presi
dente da Republica para a continuação da demarcação dos !i
mites entre os Estados elo Paraná e Santa Catharina. 

Como esses serviços estão adeantados, !'estando apenas o 
traballlo ele impressão de photog-raphias, etc., que os ultima
vão, eu pediria a V. Ex .. que consultasse o Senado sobre se 
consente na dispensa de. impressão para que o parecer possa 
ser dado para ordem do dia da sessão de amanhã. · 

Consultado, o Senado approva o requerimento. 

ORDEM DO DIA 

' ' / 
Votaçãu, em ctiscus:;ão unica, ·da redacção final ela emen

da do Senado á proposição da Camar1:.. dos Deputados n. 41, 
de HlH:I, tornanao extensiva a conce:ssão do art. 1 • da lei uu
rnero 1.867, de 1907, aos empregados civis que prestaram 
·&erviços nas r·eparl.ições milHares junto ás forças cm opera
ções de guerra contra o Governo do Paraguay .. 

Approvada, vae ser devolvida á Gamara dos Deputado;;. • 

Votação, em discussão unica, da redacçãv final do proje
cto do Srmado n. 2, de 1916, mandando reverter a favor de 
Maria Jósé de Oliveira e A ureliana Maria de Oliveira o meio 
E·olrlo que sua mãe percebia, deixaclo· por seu irmão o alferes 
Anconio \Varderley de Oliveira Travassos, tnur·tc• em Canudos; 

Approvaào, vae ser remettido á C amara dos Deputado:;. 

. Votação, em discu~são unica. da redacção final do proj e
cto do Senado n. 26, ele 1919, que eleva. os vencimentos rh 
e.dminist rador do dPpoi'ito de presos da Repartição Gerai ela 
Policia e dos seus auxiliares. 

Approvado, vae ser remettido á Gamara dos Deputados. 

Votação. em discuR~ão unica. da redacção 'final· do proje
cto clot.Senaclo n. 108, de 1920, emendado pela Gamara dos 
Deputados. autorizando a reintegração de Alfredo Pires Bit
t.encnurt .. 11n cargo de agente fiscal do imposto de consumo 
desta Capital. 

' Approvado, vae ser remetticlo á Gamara dos Deputa~:us . 

. · Votação, rm discussão umca,. da r,edacção final do pro
Jecto (lo Senado.n. 27. de 1921. d1s;;::muu sc,hre o.ul'o de far
damentos adoptados pelo~. 1\!il:W!te.ri® dar Gu~rr~ ~ Marin:OO 

,, s~- V'o'l. vr. 31 
ol ,, ' • ' ' • 
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e da Justiça, os quaes só poderão ser utilizados pelas P.essoas 
(\ que se referem os· respectivos reg·ulamentos. 

Approvado, vae ser remettido á Gamara dos D_eputadCIS, 
Votação, em discussão unica, do '!l~to do Prefeito n. 63, 

de 1920, ú resolução . do Conselho Mu~w~pal que manda p~gar 
ao professor effectivo da Escola Prohssronal Alvaro J'apl1sta, 
Carlos Reis, a differença de vencimentos que deixou de re- · 
ceber no período qüe mencioT!a. 

Rejeitado; vae ser devolvido á Gamara dos Deputados. 

Votação, em discussão unica, elo, ~é~.o do Prefeito n. 67, 
de 1920, á resolução do Conselho l\~umcrpal concedendo ~m 
anno de licença, com todos os vencimentos, a Manoel da Sll
veira Brito, professor de escola noct.urna. 
· Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito. 

Votação. em discussão unica; do véto elo Prefeito n. 12, 
àc 1921, á resolução do Conselho _Municipal qúe torna obri
gatorio o assentamento ele ·escada de salvação nas constru-
cções. de mais de tres pavimentos. · ' · 

Approvado; vae ser devolvido ao Sr. Prefeito.: 

Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito n. 14, 
õe 1921, á resolução do Cnnselho Mumcipal, equiparando, 
.para todos os eff<~Hos, as escripturarias almoxarifes das Es
colas Profissionaes Bento Ribeiro e Rivadavia Co!"rêa. aos 
funccionarios de igual categoria das demais escolas profis
sionacs. 

Rejeitado; vae ser devolvido ao Sr. 'Prefeito. 

O Sr. Presidente - Nada mai:;; havendo a tratar, vou le
vantar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
. 2• discns>:ãn da proposição da Gamara dos Deputados nu
mero 81, . de 1921, autorizando o Presidente da Republica a 
abrir, pelo Ministerio da Jttsf.iça e Negocias Interiores, o cre
clito espl'lcial de 68:000$, deMinado ao pagamento 'das ultimas 
despczas da Cnmmissão de LtmiLes entre os E>:f.ados do Pa
raná e Santa Catharina, relativas a gratificações aos enge
uheit·os da commissão e a impressão de relatorios, plantas e 
photographias (com parecer favoravel da Commissão de Fi
nanças n. 859, de 1921);. 

· 3• discussão do projecto do Senado n. 29, de 1921, auto
r:zan~o o ~ov~rno a' despender até a. quanti~ de 20.000 :oqo$, 
vara,' no D1strJCt.o Federal. clesaproprmr terrrnos e bemfeJto
rias e construir habitàções, isoladas ou collectivas, podendo 
Yendel-as, arrendai-as ou alugàl-as, como julgar mais con
veniente (!:n'ln. emenda .substitutiva da Commissão de Finan
Ça$· e este ao de n. 80, do· corrente anno, parecer ri. 849, de, 
de 1921). · . · . · 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e 20 minutos. 
··'·- ·~. . 
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128" SESS~lO, El\I 28 DE OUTUBRO DE 1921 

PRESIDENClA DO SR. DUENO DE PAIVA, PRESIL'RNTB 

A'i 13 horas abre-se u sessão, a que concorrem os Srs. A! 
Azt~!·edo, Gunlta Pedt·osa, AlJdia:; Neves, Hermenegildo de Mo
raes, Meudcnço Martins, Alexandr·ino de Alenc.:ar, Stlverio 
Nery, La tu o Sodré, Indio do Brasil, Jo:;é Euzebio, Costa Ho-

. drigues, Bt.-:;jamin Barroso, Francii'co Sá, Eloy ele Suuza, João 
Lyra. AnlúniO Massa, Venancio Neiva, Siq:I•!tra dr Mene7.e~. 
Antortio Moni~. Moniz Sociré, Jeronymo 1\lonteit·o, 1\larcilio de 
Lacerda, Paulo de -Frontin, SamtJaio Corrl~a. Irineu Machado. 
Bernardo 1\lonl!:!iro, Alfredo Ellis. Alvaro de Carvalho, José 
MurLinho, Lauto l\tüller, lirlal ftamos e l<'elippoJ Schmi·Jt UW). 

Deixam de comparecer com causa Justificada os Srs. 
Lopes Gon<,~alves, Justo Chesmonl, Godof'redo Vianna, Feli:x: 
Pacheco, Anlunio Freire. João Thomé, Tobias Monteiro, 
Carneiro da Cunha, Manocl BorLa, Rosa e Silva. Euzebio de 
Andrade, Araujo. Góes, Oliveira Valladão, Go111;alo Hollem
berg, Huy Barbosa, Bernardino i\ionLeiro, Nilo Peçanha, Mo
desl o Leal, l\lanoel de Cat·val ho, H.aul Soares, Francisco Salles, 
Adulplto Gol'(Jo, Alvaro ele Carvalho, Pedro Celestino, Ramos 
Ct.iado. Carlos Cavalcanli, Generoso Matques, Xavier da 
Silva. Soares· dos Santos, c·arlos Barbosa e Vespucio de 
Abreu (31) . · 

E' lida, posta em discussão e, sem reclamação &pprovada 
a acta da sessão anterior. 

O Sr. i • Secretario dá conta do seguinte 

E.'\:PEDillNTE 

Offícios: 
Do Sr. 1 • Secretario da Camara dos Deputadcs, remet

tendo as seguintes 

.PROP~SIÇÕES .• 

N. 98- 1921 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o Fica o Governo autorizado ·a abrir, })elo Minis~ 

terio da Fazenda, o credito especial· de 3:650$, para occorrer 
ao pagamento. de diarias, á razão de 5$, relativa:; aos exer
cícios de 1920 e i 92-t, e que são devidas ao funccwnario, ad
di do, deste ministerio-. Godofredo Cavalcanti da Cunha Va~ 
concellos; encarregado do extincto 4~ Posto Fiscal do Acre ... 

Art. 2. o Revogam-se, as disposições ~m contrario. 
', . . ' . . ' 

Camara dos Deputados, 27 rle outubro~ de 1921: - Ar ... 
nolfo Rudrioues de Azcved'o, Presidente. ·-.José Augusto Be
zerra de illedei7·o~·. 1~ Secretario. -Pedro da Costa Rego, 2~> 
Secretario. - A' Commissão de Finanças.· ..... __ , 

c 

i 

.:', 
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N. 99-i92'l 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. i . 0 Pica o Poder Executivo autorizado a abrir pelo 
Ministerio da Guerra um credito especial de oito contos qui
ll!llentos e noventa e dous mil quatrocemos e setenta e cm..:o· 
réis'(8:592.$475), destinado ao pagamento ao capiLãc. do Exer
cito .João Ferreira de Carvalho, ele difí'erença ele vencimentos 

· que deixou de receber, . e relativa ao período decorrido de . 31· 
de dezembro de 1908 a 31 de dezembro ae 1914. . · 

Ar L. 2. o Revogam-se as disposições em contrario . 

. Gamara dos Deputados, 25 de outubro de 1921. - A.1·
nolfo l/.od1'igues de Azevedo,' Presidente. - Pcd1'o da Costa 
Re(Jo, 1o Secretario interino. -· Ephigenio Ferrei1'a de Salles, 
2" Secretario interino. - A' Commissão àe Fina11ças. · · 

·- . 
N. 100 - 192:1. 

O Congresso Nacional resolve: 

.Art. 1. o Pica o Poder Executivo autorizado a abrir pelo 
l\'Iinisterio de Estado das Relações Exteriores um credito 
supplementar de 1 O: 000$ á verba 1• do art. 16 da l~i n. 4.242,· 
de 5 de janeiro de 1921, para pagamento de gratificações .por 
substituições. · . • . , 

Ai' L. 2. o Revogam-se as ;d~spos1ções em contrario. 

Gamara dos Deputados, 27 de outubro de 1921. - A.?·
nolfo Rod1"ignes ele Azevedo, Presidente.· - .José Augusto Be
ze1'1'a de Jliedei1·õs, 1 • Secretario. - Peel1·o ela Costa Rego, 2• 
Secretario. -· A' Commissão de Finanrtas. 

N. 101 1921 

O Congresso Nacional resOlve: 

'Art. ·1. o ·Fica o Poder Executivo· autorizado a abrir pelo 
Ministerio da Guerra um· credito espAcial de 1.0 :974$192, para 
pagamento aos capitães Euclydes Pequeno, Benedicto Alves do .. 
Nascimento e Pedro Carolino Ferreira de Azevedo, de diffe·
renrta ele vencimentos entre os cargos de ádjuntos e de pro
fessores da Escola. Militar, rei'erenL~· ao período de 26 de de
zembro de 1918 a· 31 de de.::embro de 7-9:19: · · 

Art. 2. o H.evogam-se as disposiçõe.; ·em contrario. 

Gamara dos Deputados, 25. de outubt~ó de ·1921. - Ar
nolfo Rod·rig1tiFs de Azevr:clo, Presidente. - Pedro da Costa 
Reao, 1o Secretario interino. - Ephiaenio_ ·Fer1'eira de Salles, 
2• Secretario . interino. A' Commissão de Financa.s •; 

a 
( 
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N .. 102 - 1921 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 . o E' aberto pelo Ministerio da Fazenda o credito · 

de 64:353$392, para pagamento ao desembargador Fernando 
Luiz Vjeira Ferreira, em vritude de sentença judiciaria. 

Art. 2. o Revogam..:se . as disposições em contrario. 
Camara ·dos Deputados, 27 de outubro de 1921 . -.A?·

nolfo Rod1·ignes de Azevedo, Presidente. - José Augusto Be
ze?·ra de Medeiros, 1 • Secretario. - Pedro da .Costa Rego, 2o 
Secretario. - A' Commissão de Finanças. 

N. 103 - 1921 

O Congresso ·Nacional resolve: 
. , Art. 1 ;o Fir.a o Poder Executivo autorizado a abrir pelo· 
lVIinisterio da Guerra· um credito especial de 252:511$587, 
para pag"1mento de despeza!! effectuaclas pela Fabrica de Ferro 
de Ipanema com o pessoal e acquisicão de material. 

Art. 2, o ·. Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 25 de outubro de 1921. - Ar

n(llfo nod1•'!gttes de A':::evedo, Presidente. - Pedro da ·Cost'l 
Rego, 1 o Secretario ~nterino. - Ephigenio Ferreira de Salle$1, 
2• Secretario interino. - A' Commissão de Fina:!1ças. 

N. 104 - 192:1. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o Nas collectorias .federaes em que não houver ou

não estiver provido o logar. de esr.rivão. e émquanto perma
nJcer vago esse cargo. o r.ollertor terá direito a toda a percen
tagem destinada a c o llectores e esr.rivães. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara. dos Depu_t_ados, 25 de outubro de 1921. - Ar

' nolfo Rodrigues de Azevedo, Presidente. - Pedro da Costa 
Reao, í o Secretario interino. -. Ephigenio Ferreira de Salles, 
2• Secretario :interino. - A' Commissão . de Finanças. 

N. 105 - 1921 

I 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• F'ica'o Governo autorizado a considerar, da data 

da pr8sonte lei em deante, como reformado no posto de'2" te
. nente do Corpo de .. Machinistas Navaes. o sub-ajudante do 
mesmo Corpo Jnaquim Moreira da Rocha. · · . 

Art. 2. o Por nenhnm tituln. que pareça ao benefir.iado 
por esta lei, terá elle d-ireito, a quaesquer vencimentos atra
zados. 

. I 
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Art. 3.• Igualmente fica o Poder Executivo autoriz~do a 
abrir o credilo preciso para a execução da presen~e le1. 

Art. 4. o Revogam-se as disposicões em· contrar1o. . 
Camara dos Deputados, 27 de outubro de 1921.- Arnolfo 

Rodrt'gues de Azevedo, Presidente. - José Augusto Bezerra 
de Medeiros, 1• Secretario.- Pedro da Costa Rego, 2o Secreta
:rio. - A' Commissão de Marinha e Guerra. 

N. 106- 1921 
. \ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica o Governo autorizado a fazer reve:--ter ao 

servü;o activo da Marinha de Guerra o. contra:-mest.re refor
mado do Corpo de Officiaes Inferiores, Antonio· Francisco de 
!Paiva. · . · 

. Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 27 de outubro de 1921. - ·Arnotfo 

llodriaues de Azevedo, Presidente. - .Jose Augusto Bezerra 
de Medeirhs, 1• Secreta,rio.- Pedro da Costa [{ego, 2• Secreta
rio. - A' Commissão de Marinha e Guerra. 

N. 107 - 1921 

O · Congresso Nacional resolve: 
Art. U O. Governo da Republica cóncede a Tsaias Fran

cisco ·Ferreira, guarda-freios da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, um premio de vinte e cinco. contos de .réis em vinte e 
cinco apolices federaes, do valor -nominal de um conto de réis 
e juro de cinco por cento, inscriptas cóm á· 'clausula de inalie
nabilidade, de que desapparccerá depnis de sua morte quando 
o ultimo de seus filhos tiver attingidn á maioridade. 

Paragrapho unico. No caso de fallecer ó brncficiario. sem 
successores em linha recta, as apolices reverterão ao Patri
m.onio Nacional. 

Art .. 2.0 O Governo faT'á, para eRse' fim, a necessaria emis
são, abrmdo os resne.ctivos cred i tos .. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 27 de outubro de 1021. - Arnnlfo 

Ifodrigues de AzevrHlrJ. J'residente. - José AuouNto B":.erra 
de Medt?iros. 1 o Secretario - Pedro da Costa Rego, 2" Secreta-
rio. - A' Commissão dP- Finanças. · . · 

Do mesmo Sr. Secretario da Camn.ra. cammnnicando não 
terem sido arceit.as as emendas ns. ::l •. i, R. 9. 11 e 13. pelo Se- . 
nado, offerecidas ti proposição n .. 38, de 19?0. regulando a 
locação dos prcdios urbanos e dando outras providencias. -

.A' Commissão de Justiça e Legislação. · 

O Sr. 2° Secretario :procede á leitura d.:>s seguintes 

PARECERES' 

N. '368- 1921 

O illustre Sr. Senador Francisco Sá offer'eceu á consi
deração do Senado a indicação .n;. 5, do corrente anno, ip(t'O-
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pondo que o Reg·Imcnt.o Interno seja consolidado de accôrdo 
com as ·bas•es a.pr•esentaclas por S. Ex. e constànle.s de um 
annexo que [Wompanhou a referida indicação. 

A Gommissão de Policia. convencida como está da ·neces
sijdade de serem modificadas varias disposições do me•smo 

. Regimento. cuja alteração está indicada nas referidas base•s, 
vem submetter ao conhecimento do Senado o seu parecer, fa
zendo antes um exame detido das modificações suggeridas na 
referida proposta. • 

O -trabalho apresentado pelo Sr. Francisco Sá é a conso
lidação de 1nnumeras alterações de dispositivos do actual 
Regimento, umas já autorizadas pelo voto expresso do Se
nado, outras intr·oduzidas pela praxe, e não poucas ainda que 
a mesma pratica elos trabalhos Monselha sejam ratificadas. 

A Commissão de Policia considerâ de maior Lnteresse 
para a boa dire.cção dos trabalhos do Senado a incornoracão 
definitiva dessas modificações, assim como a eliminação da
queiJes dispositivos que. em virtude das a!.teraçõe·s v·erifi
cadas. deixam de ter applicação. 

Como se verifica da referida indicação, as bases apresen
tadas estãlo subordinados a diversos tif'.ulos e· S'ecções, de modo 
a tornar facilima a consulta dos dispositivos regimentaes que 
regem cada uma das pha.ses por que passam os proJectos, 
proposições, pareceres, emendas, indicações e as questões de 
ordem. · 

. Dentre as innovoções suggeridas pelo honrado Senador 
pelo Ceará, encontram-s·e as seguint~s: 

a.) a incusão das disp•osições constitucionaes relativas 
ao Poder Legislativo: 

b) as attribu ições do Congresso; 
c) as ·origens elas leis e resoluções; 
d) a comp·os1çãn e a compet.encia do Senado; 
e) ~ propos•ta da reforma constitucional. 

Dentre as matarias novas, introduzida;s por S. Ex. se 
encontram as seguintes: 

. a) regulando o pagamento de subsidias, ciuer no inicio da 
legislatura, quer no prehenchimenlo da vaga; • 

b) regulando o prehnchimento da vaga, a perda do man
dato de Senador, a renuncia, bem como a opção . no cas•o de 
eleições pnr dons Estados: · 

. c) fixando as attribuições e competencia da Commissão 
de Poli c ia~ ·. · · . 
. d) estabele-cendo novas regras sobre os pareceres da Com-

mif'são de Poderes. entre as qnaes a de que, os unanimes e 
1·eferentes a eleição nas constarias, serão votados, sem de
rate. independentemente de publicação; 

· 'e) dando attribuições ás Commissões Permanentes de 
_ mandarem publicar, para estudos, pareceres ou votos em- s•e

vararlo; bem como documentos que interessarem ao estudo de 
papeis dtpendenfes de seu exame: e solicitarem directamente 
informaçoes aó Governo. requisitando a presença de ministros 

·ou directores de &erviQ·OS pAra. prestarem esclarecimentos 
sobre mat.eria sn.ieita á sna dr.liheração: 
, · f) e:Slabeleeend~ que nenhum pro.iecto ou emenda dever.J. 
conter citação de le1 ou de decreto, sem que a transcreva por 
extenso; 
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g) delcrminunrlo que nenhum pnojecto' de intere,si'e pes
soal poderá ser dado para ol'dem do dia nos ultimas 15 dias de 
sessü:o, sem que as Commissücs respec,tivus tenham emt~tido 
l~u~·ece.r por cseripto, ·alinda mesmo l.ratanclo-sc de creclit·o .so-
llctlado cm mensag~eun pelo Governo; · 

h) subordinando ás regrus aconselhadas p·ela ;plt'a.Uca a 
apresenta·c,ão, discussão e volaçiio dos requerimentos cscript~os·; · 

i) sujeitando a titulo novo os proj celas de leis annuaes, 
·estahelecend•o a sua pre.ferencia na ordem do di·a sobre as 
demais mater·ia.s e o modo pelo qual devam ser apresentadas 
aR emendas a ellas relativa,s e condições para que sejam accei- _ 
tas pela Mesa; · . 

j) insUtu.indo regras sobre requerimentos de urgencia e · 
os seus effeitos, determinando que clles S!ejam escriptos C·Ol11 
a dec.larção da mat,eria a que .s'e refiram; · 

IL) estabei•ecendo condições para o encaminhamento da :vo
ta~~ão de proj,ecto, requerimento ou emenaa; 

l) int.rodUizlindo novas disposições relativamente ás red.a
cções- finaes: 

m) disnond'o sobre mensagens p:re.sidenciaes re.f,erentes a 
netos praticados peJ,o })residente da R·epublica, ad re[erendu:rn 
do Senado;· 

?~) a.do·[)Lando r·egms sohr.e vélos do Prefeito do Dis!~ricto 
FederaL parece_res a eolle velativos, sua discussão e votação; e 

o l 11egulando o S'erviço de policia interna do edifício do 
Senacl<o, fixa.ndo regra.~ pam a sua efficaz exccuç,ão. 

São estas as principaes e mais. inportantes . clisposiÍ;i3r~s 
novas contidas na ~Jrop<1sta apre's'e,ntada p-elo Sr. Senador 
l:f'J·ancisco Sá, sCtbre a qtlal esta Comn1is.são de Policia foi cha-
mada a dar· s·en parec,er.· · 

Assim, tendo Px:aminaclo detidamente as ba·ses da reforma 
do Regimento que acompanharam a' referida indicação n. 5, 
do corrente, anno, é de parecer crne o Senado a app:roove. 

Sala da Commissão 1cle Policia, 28 de out;uiJJro de 192!.. -
A. ilzeredo. Presi.de.nte. - Pedro da Cunhn Ped1·osa. 1 • Se
cretario. -. -·Abdias da Costa Neves. 2° Secretario. -Herme
neaildo Lopes de l1101·aes. 3° Secr"etario, com restricções.
MP.,Iâonça Ma1•tms, 4" sec1;etario. 

JNDICAÇÃO N. 5, DE 1921, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRÁ 
,, 

Indic,o que o l:tegime.rut•o Interno seja ·consolidado· de a-c
t&rdo com as ba!ses que submetto ú. consideração do Senado e. 
c.onstantes do annexo. · -

""-Sala du~s s'e7sões, 27 de junl)O de 1921. - Francisco Sá. . 
. 

BASES A QUE SE REFERE A INDICf\.ÇÃO N. 5 DE 192-1 · 

· Dos títulos e secções do Regimento lni'erno do Senado FP.dm·al 

Titulo r. 
Disposicões transitarias. 

Secção r.. , 
Do Poder· Ler;isla,~~yo, n;r•t,s., 1° o. 10, 

' -· ' 
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Secção II. 
Das attribuições do Congresso, arLs. 11 a 13. 

. Seeção III. 
Das lbis e resoluções, art,s. H a 18. 

Secção IV. 
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Da composição e compe,tencia do Senado, arts. 19 a 22. 

Secção V. 
Da reforma constitucional, art. 23. 

Titulo II. 
Secção unica. 
Das se3sões preparatorias, arts. 24 a 30. 

'l~i.tulo rn. 
Secçã.o I. 
Do reconhecimento e posse elos Senadores, arts. 31 a 3lL 

Secção II. 
Do subsidio, avt. 37. 

Secção III. 
Das vaga.s e :perda de mandato, arbs. 38 a 49. 

Titulo IV. 
Secção unica. 
Dos deveres dos Senadores, arts. 50 a 56. 

' . 

Tihilo V. 
Sec~ão I. 
Da Mesa, sua elciçf.o c attribuições, arts. 57 a 63. 

Secção II. 
Do Presidente e do Vice-PresidenLe, arts. 6,í a 67. 

s~c~ão III. 
Dos secretarias e supplentes, arts. GS a 72. 

Titulo VI. 
Seccão f. 
Das Commü=sões Permanentes, arts. 73 a 76. 

Secção II. 
Da Commissão de Policia. art. 77. 

Secção III. ' / 

Da Commis~ão de Poderes, sua constituição e odem de 
trabalhos, arts. 78 a 95. 

r·.:,' 
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Secção IV. 
Das Commissões Especiaes e Mixtas, arts. 90 a 08 .. 

Sec~,;üo V. .. 
Da Commissão Geral, arts. 99 a 103 . 

. ~' . . 
Secção VI. 
Dos trabalhos das Commissões, arts. 104 a 1.20'~ 

Titulo VH .. 
Secção I. 
Das sessões do Senado, arts. 121 a 127. 

Secção II. 
Dus sessões secretas, ar-Ls. 128 a 132. 

Secção UI. 
D.a ordem dos trabalhos, arts. 133 a 140. 

Secção IV. 
Da prorogação e adiamento da sessão legislativa, :l!'Ls. !41 . 

e 142. 

Secção V. 
Do expediente do Senado, urts.. 143 a 148. 

Titulo VIII. 
I 

Secção unica. 
Das actas das sessões, arts. 14 9 a 157. 

Titulo IX. -
Secção I. 

·Do:; projectos de lei, arts. 158 a 166. 

Secção II. 
Das proposições, arts. 1. 67 a ·L73. 

Secção III. 
Dais indicações, arts. 17 <1 · a 175. 

Secção IV. 
Dos requerimentos verbaes, art. 176. 

Secção V. 
Dos requr.rimentos eseripto.::, · arts. ·· 1. 77 a 183. 

Titulo X. 
Secção I. 
DÓs parer.eres em geral, art.;>;. 184 a 186. 

Secção II. 
Pas emendas, arts. 187 a 195, 
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Titulo XI. 
Secção uni c a . 
Da~ leis annuas, art~. 196 a. 205. 

Titulo XII. 
Secção unica. 
Da urgencia e seus el'feitc:>s, arts. 207 a 217. 

Titulo XIII. 
Secção r. 
Da disruss~o em gerq.l, ~rts. 218 a 245. 

Secção . II. 
D.o ádiamento da discnssão, arts. 246 a 254. 

Titulo XIV. 
Secção I . 
.Po processo da votação, arts. 255 a 263. 

Secção II. 
Do encaminhamento da votação, art. 264 . 

Titulo XV .. 
Secção unica. 
Das. rPdaccões · finar:s. arts. 265 a 273. 

Titulo XVI. 
Secção uni c a. 
Da promulgação, art. 27 4. 

Titulo XVII. 
·secção r. 
Das nomeações ad 1"C{ererzdum do Senado, arts. 275 a 21{0. 

f?ecção . II. 
Das resoluções vetadas pelo President~ da Republica, 

arts. 281 a 284. 

Tit.ulo X"VTII. 
Secção unica. 
Dos vetos do Prefeito do Districto Federal, arts. 285 a 286. 

Titulo XIX. 
Sec~:ão I. 

' Do Senado como Tribunal õP- Justiça, arts. 287 a 288. 

Secção II. 
Da corresp'ondenqi}l. do Senado, art. 289, 

.. 
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Secção III. 
Da policia interna do Senado, arts. 290 a 297. 

Secção IV. 
Da economia interr.a do ·Senado, arts. 298 a 300. 

Secção V. 
Da Secretar·ia e seus funccionarios, arts. 301 a 301 • 

Regimento Interno do Senado Federal 

--
TITULO I · . 

Disposições constitucionaes 

SECÇÃO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

Art. 1.• O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso. 
Nacional, com a sancção do Presidente da Republica. 

' ""' . 
. § 1.• O ·Congresso Nacional' compõe-se· de dous ramos -

Gamara dos Deputados e ·Senado. 
§ 2.• A eleição para Senadores e Deputados far-se-ha si-

multaneamente em todo o paiz. · · · · 
§ 3.• Ninguem póue ser. ao mesmo tempo, Deputado e 

S€nador. . · · 
Art. 2.• O Congresso Nacional reunir-se-á na Capital 

J'c~deral, intependente de convocar'!o, a 3 de ii1a1u de cada 
anno, si a lei não dcsi2'nar outrc Jia, e funccionará qualt•o 
mezes ela dal..a d"' abertt1ra; podendo ser vrorogado, ad'iado ou 
convocauo f'Xiraordinariamente. 

§ 1.'' Só ao rcngresso. compete deliberar sobre a yroro
gaçãu e ~r11anwnto das suas sessões. 

§ 2. • Cada, legislatura dur\).rá tres annos .. 
Art. 3.• ·A Gamara dos Deputados e o Senado trabalharão 

sep•aradamente e, quando não se ·resolver o contrario, por 
maioria de votos, em sessões publicas. As deliberações serii.o 
tomadas por. maioria de votos,. achando-se 1)resente, em cada 
uma das Gamaras, a maioria absoluta. dos seus membros; 

Para~:,"!'apho unico. - A cada uma das Gamaras compête: 
a) verificar e reconhecer os poderes de seus membros; 
b) eleger a sua Mesa; . . . _- - . 
c) organizar. O· seu Regimento Interno; 
d) regular o serviço de sua policia interna; 
e) nomear .os. empregados de sua secretaria,. 
Art. 4.• Os Deputado,s. e Senadores: :~ão inviolaveis por 

suas opiniões, pal·avras e votos no exerciéio .do mandato. 
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Art. 5." Os Deputados e Senaclore·S, desde que tiverem re
cebido diploma aLé nova eleição, não pocleriio ser presos, nem 
I•t'Ocessados criminalmente, sem prévia liceuca t.le sua Ca
ruara, salvo caso de i'lagrancia em crime inaiian!{a\'el. Ne:,Le 
caso, levado a processo até a pronuncia, exclusive, e autori
dade processar1te remetterá os autos (t Gamara res•pccLiva 
para resolver sobre a procedencia da accusação, si o accusaLlo 
não optar pelo julgamento immedialo. 

· Art.·. •ü." Durante as sessões vencerão os Se.nadores e 
Deputádos um subsidio IPecuniario igual, e aJuda de custo, que 
serão t'ixados pelo Gongre!;so, no fim de cada legislatura, para 
a seguinte. · 

.. Art. 7." Nenhum membro do Congresso, desde que tenha 
sido eleito, poderá celebrar contractos com o PoLler J!.;xecut.ivo, 
nem delle receber commissões ou empregos remunerados. 

§ 1.~ E.~ceptuam-se desLa •p-rohibição: 
:1. ", as missões diplomaticas; 
2", as commissõ•es ou commandos militares; 
3", os cargos de accesso e as ·promu~,;.ões legaes. 
§ 2." Nenhum De.put.ado ou Senador, porém. poderá ac

cei~ar nomeação para missõ~s, commissões ou coinmandos, de 
que tratam os ns. :1. e 2 do paragrapho antecedente. sem licença 
ela respect.iva Gamara, quando da acceit.ação · resultar priYação 
do exercício das f'uncções legislativas, salvo nos casos de guer
ra, ou naquelles em-·que a honra ·c a integridade da União se 
acharem empenhadas.. · 

Art. 8." O mandnLo lP-gi~h.Livo é incompatível com o exer-
cício de qualquer outra funcção durante as sessõet>. . 
· Art. 9." São condições ele elegilbilidacle para o Conf,"resso 

· 'l'liacio-nal : 
:1", es~ar: na posse dos direitos ele ·cidadão brasileiro c ser 

alistavel eleitor; · 
. 2", P'ara a Gamara dos Deputados, ter mais· ele quatro 

annos de cidadão brasileiro e para o Senado mais de s·eis. 
Esta disposição não comprehende os cidadãos a que· se 

refere o n. 4 do art. 69 da Constituição. 
Art. 10. O Congresso cleclar.arú, em lei especial, os ca€os 

de incomp•atibilidade eleitoral. 

SECÇÃO H 

. DAS ATTHIBUIÇÕES DO COiNGRESSO 

Art.. 11. Compete privativamente ao 'Congresso Nacional: 
:1. •, orçar a receita, fixar a despeza federal, annualmente, 

e tomar contas. da receita e despeza de cada exet·cicio finan-
ceiro; ' .. 

2•, autorizar o Poder Executivo a contrahir emprestimos 
e a fazer outras opera.ções rle credito; 

3", legislar sohre· a divida publica e estabelecer os meios 
para .seu regulamenw; 

4". regular a arreca·dação •e a distribuiçã;o das rendas fe
oderaes; 
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5•, regular o commercio internacional,bem como o dos Es
ta•dos entre si e o Districto Federal, alfandegar .portos, cn·ar 
ou supprimir entrepostos; - , 

6•, legisla•r sobre a navegação 4s r~os, que ba~ham mais 
de um Estado, ou se estendam a lentor·ws estrangeiros; 

7•, de•terminar o pew, o valor, a inscripç1io, o lypo e a 
de.nomi1lação das moedas; . . . 

s•, crear bancos de emissão, Ierp.slar solbre. ella e Lr·r-
buta,J-a; · . 

9°, fixa.r o padrão dos pesos e medidas; 1 
10, resolver definitivamente sobre os limite.s dos Estados 

entre si, os do Di,stricto Federal e os do territorio .nacJOnal 
com as nações limitrophes; · 

11, autorizar o Governo a declarar a guerra, si não tiver 
Jogar ou malograr-se o recurso do arbi~ramento, e a fazer a 
p•; ' 

12, resolver definitivamente sobre os· tratUJdos e conven-
cões . com as naçõrs estrangeira.s; . 

13, mudar. a Capital da União: . 
1 '!, co.n.ceder subsidio aos Estados, na hypothese. do art. 5• 

da Constituição da RcpuJ1lica; . ·. 
15•, legislar sobre o serviço dos· correios e telegrappos 

fedetaes; . . 
16, adoptar o regímen conveniente ú segurança das fron-

teiras; . . 
17, fixar, annualmente, as forças de terra e mar; . 
18, legislar sobre a organização do Exercito e da Ar

mada: 
ÚJ, conceder ou negar ·passagem a fo:rcas estrangeiras 

pe:lo territorio do paiz para opera(;ões de guer-ra; 
20, mobilizar e utilizar a G11nrda Nacional ou niilicia ci;.. 

vica, nos casos previstos pela Constituição; 
21, der I arar em estaào ·de ·sitio um ou mais ponl,os d:J ter

:ritorio nacinnal. na emergcncia · de aggressão por forcas es
trangeiras ou de commoção interna, é approvar ou suspend~r 
o sitio que houver sido declarad:> pelo Poder /Executivo, .ou · 
seus agentes responsaveisr na au.sencia do Congresso; . 

22, rr•gular a,.: cot1c.li\.'ô•!s· e o proce::;so Lle uleicão pata os 
cargos fed 0raes em lodo o pa iz; . ' 

23, le;;islar. sohre o direito civil. r.o~m~rcial e criminal 
r.la Republica e o processual da justiça fi drral: · 

24. estabelecer lf>is uniformes sobre na tu r·al ização; · 
25, crflar ou supprimir empregos publicas federaes, fixa::-

lbes as attribnições c estipular-lhes os vencimentos; 
26, organizar a jn.st.iça federal, nos termos do art. 55 e 

· seguintes .. da secção Ili, da Constituição da Republica; · 
27, conceder amnistia; · · · ' 
28, commutar e perdoar penas· impostas, por crime de 1 

r.eisponsahilidade, aos funrccionarios fedcraes; ·· I 
2_9, legisEir sobre terras e minas de propriedade da União; 

. 30, 1egislar sobre a organizacãio municipal do District-> 
Federal, bem como sobre a polic1a, o ensino superior e os 
demais servi(.'O!l que na Capital f.Jrem reservados. para. o Go-
\·erno da União; . · . 

31" submetLer á legisla{\ão. especial os pont.os do terr!torh> 
da Republlca necessarios para a funda:cão de · arsenaes ou 
c.Q.t.ros cs.~abelecimep:ltOS) e ~nstittllic!ões . de conveniencia fe-
deral; · . · · · . . , . . .... ,, ...... . 

·' 

; .. 
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32, regular os casos de extradiccão entre o·s Estados; .. 
33, decretar as leis e re::oluvücs necessarias ao exerctcto 

dos poderps que pertencem á União; . 
· 34., decretar as leis organicas para a execuci1o completa 

da Con&tituição · ' . 35, prorogar e a.dlat• suas sessões. 
Art. ii. lncumbe, outrosim, ao Congresso, mas não pri

vativamente: 
:L •, vetar na guarda da Constituição e das leis, e provi

denciar sobre as necessidades de caracter fede:ral; 
2", animar, no palz, o desenvolvimento das letlras, artes 

G sciencias. J1ern como a imrnie;racão, a agricultura, a indus
tria e o commercio, sem privilegies que tolham a acção dos 
•· overnos locaes · o ' . 

3'. !~rear im;tituições de ensino superior e ~ecundario nos. 
Estados, 

. 4". prover a instrucção secundaria no Districto Federal.. 
Art. 13. E' vedado ao Congresso cornmetter qualquer JU

risdicçiiú federal ás justiças dos Estados. 

SECÇÃO n ... 
OAS LEIS E RESOLUÇÕES 

Art. Ü. Salvas as excepções do art. 29 da Constituição, to
dos os projectos de lei podem Ler origem indistinctameute na 
Gamara, ou no Senado, sob a iniciativa de qualquer dos seus 

· memb!'G::: . ' 
_ Art. 15. O projecto de lei adoptado em uma das Gamaras, 

será submettido á outra; e .esta, Ei o approvar, envial-o-á ao 
Po·.~er Executivo, que, acquiescendo, o sanccionará e promul-
gará. . · 

~ 1 .• • Si, porém, o Presidente da Republica o julgar in
consGtuc~~nal, ou contrario aos interesses da Nacão, negará sua 
sancção ·~1en~::-o de d8t dias uleis, daquelle em que recebeu o pro
,jecto, d~volver1do-o. nesse mesmo prazo, á Gamara onde elle se 
houver ;niciado. com os motivos da recusa. 

§ 2:· O silencio do Presidente da Republica no decendio im
porta a sanc~tão; e, no caso de ser essa negada, quando já esti
ver encerrado o Congresso, o Presidente dàrá publicidade ás suas 
razões. • 

§ 3." Devolvido o projecto á Cam:!ra iniciadora, ahi se su
.)eitará a uma discmsão e a votação nominal, considerando-se 
approvado, si obtiv('r dous terços do8. suffragio8 preséntes. 
N~ste caso, o projecto será rernettido á outra Gamara, que, si. 
o approvar pelos mesmos tramites e pela mesma maioria, o en
viará, como lei, ao Poder Executivo, para a formalidade da pró
mulgaçiw. . · - . . . . · 

§ .to A sanccãc e a promulgação effectuam-se por estas 
formulas : · ~. · 

. 1." O Congresso Nacional decreta, e eu 13ancciono a seguinte 
le1. .. . .. · 

2.• O Congresso Nacional decreta, e eu promulgo a segmnte 
lei. · 

Art. 1. 6. Não S6ndo a lei promulgada dentro. de 48 horas, 
13el~ Presidente d.a: J;l.P~ublica, J;Lgs caso~ dos:§§ 2° e 3" do. ar
tx8Q · 'f7 , ~~ Çl)ns~xtuxçao o. Pres1de~te ~o Senado: ou -o .Y!l~ 
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Presidente, si o primeiro não o fizer em ig·ual p1·azo, a pro
my-lg::trú, usando da sogu~nte formula: .F., Pr·esidente (ou yice
.Presidente elo 8enallo, faço snbct· aos que a pre3ente vrrem, 
que o Congresso .Nacional decreta o promulg.a a seguinte léi 
(ou resolução) . · 

Art. 17. O projecto do uma Gamara, emendado na outra, 
volverü ú primeira, que, si a;C{!eitar as emendas, envial-u-á, 
modificado em confúrmidacle de !las, ao Poder Executivo. 

§ 1.'' No caso cLllltrario, volverá á Gamara revisora, e si as 
alterac;ól.'l:l obtrveretl. auu:, ter·ç~,;::~ uu:. voto::~ uu::~ rnemlJrus pre
'sentes, consiclerar-se-ão approvadas, sendo então remeltü.la.:S 
com o j;t'Ojtlcto ú Curnura uuciudora, que só pui.!Lrá reproyal-as 
pela m :.:;ma mawric1. ~ 

§ 2." Heje1Ladas deste modo as alterações, o projecto será 
submetliuo sem c lias. á sancção. · 

Art i 8. Os projectos rejeita de s. ou não sanccionados, não 
poderão ser renovados na mesma sessüo legislativa. · 

SECÇÃO IV 

DA COMPOSIÇÃO E COMPETENCIA DO SENADO 

Ar~. 1 !:1. O Senado compõe-se ele cidadãos elegíveis nos 
termos Cio art. 26 da Constituição e maiores de 35 annos, em 
numero de tres Senndores por .Estado e trel:! pelo Districto Fe
deral, eicitos pelo mesmo modo por que o forem os deput!!.dos. 

Art. 20. O mar.uato de Senador durará nove annos, reno
vando-se o Senado pelo terço triennalmenle. 

Pa_·<.:grapho unico. O Senador elello em substituição de ou
tro exercerá o mandato pelo tempo que restava ao substituido. 

Art. 21. O VicE!-Presidente da l:iepublica será o Presidente 
do Senatlo, onde só terá voto Lle qualu.lade, e será s_ubstltuido, 
nas au Jencias e impedimentos, pelo V ice-Presidente da mes-
r::ta Gawara. · 

Art. 22. Compete privativamente ao Senado julgar o Presi
dent.r; d1t Republica b o:; de mar:~ l UUllClULlUl'lu::; lthJ.erat::::; uesJg·na
ctos pela Constituição, no::; termos e pela fórma ·que ella pre
screve. 

§ L'' O Senado, quando deliberar como tribunal de justiça, 
será pr'!Sidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2.• Não proferirá sentença condemnatoria sinão por 
dous terços dos membt·os presentes. 

§ 3.• Não poderá ,impôr outras penas mais que a perda 
de cargo e a mcapac1dade de exercer qualqu·er outro. sem 
prejuízo da acc~o da juo::tic.a ordinaria contra o condemnado. 

SECÇÃO V 

DA REFORMA CONSTITUCIONAL 

Art. 23. Nas propostas para reforma constitucional ob
s~:rvar-se~á o segnintes: 

§ i. • Gons·iderar-se-á. prOJ)Osta a reforma qua.ndo, aprP
~e,ntada pela _quarta PFte, p~lo,menos, .dos membros de .qU~h 

~ . . ' ' ' . -· ' . 



'- · · I I'' it tr'•'· fJIH'l' rins r::rnr:l/'as "'' (:1111.~1·r~s.'o :\:/1'.11'11/:r . PI' ttl:r•t• n. 1'111 .•• :< 
dist:ussGns. por· dotts ter!:OS dr! votos em uma f' ••rn "''l,r·:r t .. t
rnn t'a. ou quando :I' o r· sol i c ii ada por· ctous t,r.r()n,; dus E~l ado~, 
no r:leeurso.de um armo. reprcscnLaclo cada Estado pela rnator·ra 
de ynlos de sua Asscmbléa. . 

§ 2." l~ssa proposta se darú por approvada sr. ~w . anno 
s•~;;rri n te, c mediante lrcs di:lwssões, passar· por mawrr a de 
dous tcr<;os ele votos nas cluas Camaras do Congresso. 

~ :.:." ;\. J.ll'O[JusLa upuro,·udn sct~ú vu•blicuda cotu as a&sJ
gual.ut·us du .Presidenl.n e seeretar·ios das duas Camar::ri", ·~ 111-
et.>l'f'"Jl'at.la 11a Cuusl.ilui\.:ii.u eomo par·lt:\ ini.•Jgrantr: dr~lln. 

~ 'i." ;\'i}u J!C"Ier·iín :O:PI' arlllriiJidns ermru ub.i•:L'In de r.lcli
bt'l'llt;.iin. 111.'1 Cllltgr·••ssn. pl'Ojr•d.os t.encle11L••s a aLIIJ\ir· a Júrrna 
rnpul•lit~alla l'r:deraLivn. •m u igualdade de t'(!lJl.'escnlw.:ão diJS 
:I:.: i; I adus no Senado. · 

TITULO II 

Do funccioname11to do Senado 

SECÇX:O I 

D,\ S SERSÕES PHEl'AilATORIAS 

Art.. 2'1. Nn pr·irn0.iro anno de nova lcgislat.ura. quinze 
d.ias anf.cs do ·dC5ignndo para a reunião do Congresso Nacional. 
todos os Senadores dev•~rão comparecer no edifício do Senado 
ás 13 % horas pnr::t as sessões prepu ratarias, .que continuarão 
nos dias st?guin Le~. at•í r[UC se possa cffectuar a abertura da 
s·~s;;üo J,~gislativa do Congresso. 

:\rt,. 2!). Nos outros annos e nos casos de convocacão cx:
Lraordinaria, a tll'imeira. sessão preparatoria terá logar cinco 
dias antes do indicado para a abertura da sessão legislativ::~ 
do Congresso. 

Art. 26. Os Senadores que faltarem ás sessões prepara
terias participarão ao Senado, por oHicio ·dirigido ao iu Se
cretario, o motivo de impcdirnento, decla1·::mdo, ao mesmo 
tempo, quando ooderão comparecer. 

Art. 27. Verificada a existencia ele Senadores promplo;:; 
para. os trabalhos. o Senado eommunicará o facto ao Prcsr
·dente da. Hepublicit e á C::tmarn. dos Deputados. 

O mesmo fará. qu<tnao acontecer que. por faH.:::. de numcr(l 
i'l" . I ' ' I I ' I " ' . ' ,..:u . H']CU.c ue .~t_;na.c u.t't:'~ a .:t..: ~~ ,-,_·.~p•_'1'r! 1 , 1 •_ti::. ,_JP.:'.t~-tt~fG··:_, '/.'•.J..r:; 

:;. l:t~.~tttu·a d-a SI'.~ . .;;~,, ,,_,gi:-;J~.ll..iVu t'J,_, ~-··~~~-~:·.·:~~'-'· •·:-·!n il_ii~~ ~~-; 
r:o~::F! ,_,J'ft~t~Ltta J'. -

· .\1·1. :.:.,"''·-. :---:at_i~l.'·'ilt' ,,., ·.l.i.~r~~.~-~t'} ut~. 1 .rififí_"i~·~-~ I_.H1.1:1J: d•_! ~P·· 
I i::;·.! auLn',I.'ÔL'Ul•.' !' nilu v~udo re~ebiJu () s('lladc• da Cam~!'i! 
•!?s. Deputados ))Hlticipação de CJue esta jú. ccn.üa nuruen• su.r
itciOnf.e pa1·a. que ~c ro;::;a insla.llat· :> se.,s:i,, l••gislaLiY<t r(:J 
Congresso, as sessões prcpa.ratoria.s ficarão susl)cnsas alA ql.!H 
o Presidtmfc, m:1rqnc no\;o dia. · 

1\ rf... :20. A 16m dos a.ctos nccessarios para. a vcril'ica.çãó 
do nu.mcro legal rle Senadores, o Senado, nus sessões prepa~ 

.ti.- Yol. \'L 32 
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ratoria,s, · tratarlá, só mente, do reconhecimento· dos no deres dos 
seus membros. 

Art. 30. Os actos de que trata este titulo poderão ser 
praticados, ainda que o Senado não reuna numero legal para 
deliberar; este numero, porém, é indis,pensavel quando houver 
de votar pareceres relativos á verif'icaç.ão de poderes. 

Paragraphc unico. Considera-se sufficiente para a veri
ficaoão ·ele poderes nas sessões prepara,t.orias elo primeiro annn 
ela nova Jegi::;Iatura o numero de 22 Senadores, maioria d.Js 
dous terços constitucionaimente subsistentes. 

TITULO III 

DO ItECONHECIMENTO E POSSE DOS SENADORES 

SECÇÃO I 

Art.. 8:1. O Senador clei,Lo apr~Jsentará ao Senado o seu 
cliploma por in~e.rmedio 1clo qualquer Senador ou por oifficio 
diri·gkJo ao 'i o Secretario. 

Para.g1·apho u,ni·co. Entender-se-ú •PO'r :dipl<Yma o do-
c umerut.o. •::o mo tal definido em lei. · 

AI"t.. 32. Lo~o que fôr :apresentado, o diploma será re
r:teltido ú Commissão de Podor.es c·om os livros eleitorues. do·
cumentos e ·represe~tações r·el:üivws á eleição a:fim (!·e que ella, 
examinanclo~os. emitta seu pa.r.ecer com urgencia .. 

At·l. 33 .. Ju}g·anclo o Senado que é valida uma cleioão o 
Pr·csidenLc pt·oc.lamarú em. voz alta: «0 Senado reconheceu e 
cu pro•clamo Sen::iJclor da Republica , poJo E.stado de. . ou pé.! o 
DisLt•icl.o FcdeJ·al. n Sr·. F. «e n 'l" Secretario com1nunicarú 
por ofJ'icio ao elcilo a decisão elo Senado» . 

.Ad. 34. Co.nstando-lhe que o novo Senador se acha pre
sente. o Presklen:Le nomeará uma commissão do tr.es · mem
bros ·para reeebel-'O e •inLroduzil~o na sala •das sessõe,s, ·e, 1'3-
vantando-se, no crue .será. acompanhado por todos os q;ue ws
sistircm ao ·ac1to, receberá elo novo .Senador a seguinte affi.r
maçã9: 

<<P?·om.etto manter a ConstUu.ição Fede1•a.l, cle:;cm
JW11har ['iel e lealmente o mandalo qt~e recebi do potJO 
c sustenta?' a u.nião. a int-e(Jriclacle e a. independenC'i!~ da 
R(~pnblil:a.» · 

. Al't. 35. Para que o Senador reconhecido possa presL.1r 
o eompronüsso nã.o ü necessario que ha,ja na Casa o nume.ro 
exitddo para as . çleliberações. · . 

Para-grapho unico . A posse, que será em sessãn publica, 
pode•rá rea·lizar-se na mesma sessão em qUe houver siclo :pro...: 
clama·do o Senador. · . 

. Ar L. 3G. Quando o Senado nãc• reconhecer v,aJicla um:~. 
~lcir,ã.o,, ou nos ~usos de morte, renuncia ou .perda. ode ma.nda·Lo, 
·I ar-se-a a· clev.':çtn •. communicação ao Govel,'no ·do respcct.ivo 
Estado ou ao 1\hmst.ro .da .Justioa, si. a vag;a for no Disbricbo 
Federal, .para CJUC se proceda a nova eleição •. 



Sl!:SS;\o 8M 28 DE OU'l'UDI\0 DE i 02'1 499 

DO SUlli:liDlO 

DO SUBS!u!O 

Ar L. 3i. O subsidio csLabclecido :pelo art. 22 da Const.l
tuição l1'·eclera1 set·ú pago ao Sena•clor desde o dia da ins·balL:t
çi:o do Congt·essü Nacional. 

§ 1. o No caso ode preenchimento de vaga, será eHe pago 
desde a datu. da apresentação do diploma ao Sen•ado. 

§ 2. o No caco do Senador reconhecido não prestar o com
pr·omisso dentro de 3U ·dias, contados da data em que foi reco-
nhccilclo n sulbsid iu scJ'-lhe-ú pagu sómcn te da ela la em q uc 
tum:u posse. 

SECÇÃO III 

DAS VAGAS POH l\'WH'!'E, RENU.'·~CI,\. OU PERDA DE 1\o!ANDATO 

Art. 38. O exercicio de qualquer funcção publica lJur 
un Senador. dm·ante as sessões do Congresso Nacional, ·de
terminará . a perda do respectivo mandato, salvo as .excepçõt::s 
osLabB1t.'cidas w1 Constitui(:ão e nas leis ordinarias. 

A:rL 39. Quando ·O se.nador incorrer na per.da de mandato, 
o Presirlentc ex-of'licio, ou . a r.e.querirm.ento de qualquer ci

dadüo, · clar(t communicação elo fa·c1to .ás Commissões de Gonsti
luição e de .Jnst.iça e Legislacão, que, em reunião con.ilt.lnta, 
darão parecer a respeito dentro de cinco dias. 

§ 1 .. o Esse .parecer ·ser.á submettido a uma unica ·discus
.sao e poderCt ser eme-ndado em suas conclusões. 

§ 2-. o .Si houver voto ean sepa:rado, ou emenda ás conclu
sões do parecer, o Pr.esiden te, ex-offic·io, ou a requerimelllto 
de qualquer Scnrudor,. consul·t.a.rít .préviamente o Senado sobre 
a p1·ererencia para vobacão. · 

§ 3." Hosolvida a preferencia, o Se,nado pronunc.ia.r-~e-ú 
ele rner'itis em votu.cão nominal. 

§ 4. o Decretada pelo Senado a perda do mantdalto, o Pre
.s.i.clonLe declaradt abe1·ta a vaga pal'a toçlos o.-> cl'feilos legacs, 
faz.cnclo as devidas communicaç~ões. 

Art.. .iQ. .As vagas vcrificar-s.e.-ão pot· :l'allecime'lllto, por 
opçãp entre dous mandatos, pela renuncia expressa e pela 
perda de mandato .. · 

Art. Ir I.. Quando um ciclaclão f61' eleito por mais de um 
Estado, deverá optar por um dos mandatos, dentro de /ll:l 
horas. · 

· ll,rt. ·12. Si, na occasião de· ser reconhecido por um Es
lndo. jú. es-t.iVt\1' empossado por out.ro, presum1r-sc-(t opi~;;u· 
pelo· mandato J)Ura o qual tiver obtido maior votação. 

Al't. ,13. Nã.o estando ainda empossado na outra cadeira 
Fl n.üo npl.anclo dentro ele 18 horas, pre.o;mnir-sc-(t optar pela 
representação de que já estiver .investido. 

Ar~. 44. Em qualquer dos casos, a :Mesa do Senado, de
cretará immediatamente ·:vaga a cadeira, fazendo .as com-
mumcações legaes. . 

Art. 45. A renuncia de mandato, expressa por escripto 
ou verbalmente da tribuna, será considerada independente de 
consulta ao Senado, como definitiva· e irretratavel. . 
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Aet. tiG. A Ya;;a uiJurLu put· qtJ<dqLWI' mol.ivu di)VI~t·:'L sut• 
)li'I!Cnchida no [ll'nzu maximo de \10 dias. a uunlm· ola daLa ern 
que se tiver verificado . 

.Ar.t. 47. Si o Governo do E:stado elll cuja reprcsentaçli.o 
;;e f.iver. aberto a vaga, ou o Ministro do Interior no Dlstricto 
Federal, não desig·nar dia para ter log·ar n eleição para o seu 
preenchimento, dentro ele 30 dias, a contn.1.· da data cm que 
dia se tiver· vcdi'.ica,do .. a l\Iesn. elo Senuüo dc.sigual-o-ú. 

Art. 48. Essa attribuicão será excreida. no intervallo 
elas sess.ies lep:islativas, peló Presidente do Senado. 

Art. 49. O prazo para o !)reenchimnnto da v:\r;a aberta 
em virtude· de perda de mandato será contado ela data em 
que essa houver sido decretada. 

Ai:'t. 50. Quando fallecer algum Senador na Capital Fc
del.'al durante a sessão legislativa, o Presidente consultará 
o Senado, que rcsolver:í com qualquer 111.1mero, si quer in
tenomper os seL1s trabalhos nesse dia e nomeará uma com
missão do 8'madores para acompanhar o prestito :runebre. 

Para~rapho unico. Si o fallecimento occorrer no inter
vallo das· sessões, o Pl'esidentn nomeará a commissão de que 
trata este artig-o, lo;:;·o qüe tenha conhecimento do facto. 

Em qualquer circumstancia o facto será mcncionad•) na 
nct a da sessão cm que o Sel'laclo tiver deli c noticia. 

TITU!.O IV 

:SECÇXO TJNIC:\ 
DOS .DEVEBES DOS SENADORV.S 

At·t. 51. O Senador deve apresentar-se HO cdificio elo 
Senado á 11 ora regimental c assistir ás sessões. 

Art. 52. Tendo impedimento legiLlmo que o obrign~ tt 
fallar, por mais de i.res dias, danl, parte ao 1" 8ecrebrio; 
nw,.:. ~i l'l'l_·.ds::u· '''] aLgum. temJJO til') licenvn, rJ,~vcr·ú p::dil-a 
pnt: cscripLo ao Senado, que, ouv.ida a Commü:s5.o rio J>o!ici:.t. 
rc:;;olver:í. cnmo iuh:nu· convunicnle. · 

Art. G;l. QtÍalc[uer Senador tom o direiLo de reclamar. a 
obscrvancia deste Hegimento e ao Presidente cumpre atten
der :i reclamação, si a julgar procedente, sem admittir rc
í'l.e?'ões ou debate, salvo si houvet' cluvlda quauLo á applica
lnltdadc dos chspositivos invocados ao caso de que se trat:1r .. 

Art. 5-'t. o Sel1ador que es~iVCl' anojado vela morte dt•. 
algum parente será, por officio do 1 o Scc:retario, dcsanojado, 
logo qtlr) n. i\'lc•,;a dis~o l.ivr_\t'. conhecirnen-lo. · 

. Al.'L 55. Os SenarJm:m; podem, em qdulq11er LCl.lll.JC', cxa
nunnr ar; pc:;.as clopositaclas no areldvo do Senado, rel.ativas 
a qualqu•~t· assumpto; niio pollern. rnt1ret~nto, dalti rctiral-as 
sem c::p1·:~ssu rlelibcrfH:ii.o drt .\le~a c mc•di~mt:e.l·cr:il.JO. . . 

TI'HJLO V 

t.:!rcr:-o 1 ~~.: ~ J .. ~ .. !\. .. 

IJA MESA, ~:t;A ELI!:JÇ)\Q ).'; ,\'l"l'RrBU!i.?ÕI~S 

· · Aet. 5G. lJ. :Mesa do' Se11ado ser(t composta ele um Pre::.t
~ente e quatro Sccreta:ríos .. 
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Jl[u·agTaplw unicu. Tlavet·ü, ·para supprü· a falta clesl,r.,.,, 
lllfl Viee-.Pl'I~Sidente H supplen Los do Secretal'ios. 

At·L. m. A el eir;.iiu do V ic:e-P r·csidente c elo i" u 2" S•:J
C.:l'ela:·ios fat·-se-ú por escrutinio secreto e maioria de votos 
<.tos mt>rniJros 1n·esentes. 

Art. 5:::. Si uenhum dos votados obtiver maioria de vo
l.us, lll'ue,.•dPl'-se-:í. 1·1 .;;p~·uJJdo ei'L:L'tltinill l'ilii'I' ns dons rnni::: 
votados. 

Si, pül'l',m, lwu ver nuüs de dous com ig"Ual numero c!C 
votos, eoncot·r·edlo ao seguncto escnlf.inio os dous mais velt>o;:;: 
e, si r.intla se clér ('mpate, considerar-se-ú eleito o mais 
vellw dolles. 

l~.rt. 5!). l\'a deil:'üu desses l'tmccionarios l1avcrá lista e 
I'Scrutin iu sepat·udu pÚl'a r:arla um; ·CJ :::u n 4-" Sccretarios, sc
J'fLO. }JOI·(•m. eleitos L'LlJ uma s6 list.a, que conterá dous nome~; 
u majs votado set·ú 11 :;" Seel·el.al'io. o immedialo, o 4", e Sl.lP
pleutc:: us ou tt·o:;;, ua ot·dcm tia votação obtida .. 

At·l.. GO. O Viee-Presidr~nte e os quaLro Secretarios, elei
i:os n,) -primeiro dia da sessão ordinaria, servirão até a elei!iúO 
do nnnu sr~g-tlinl.e. · · . · 

At·l .. tiJ . Nas . .l'all.ai; aeeidenttws elos fwceetarios e dos sup
plentu:-:, 11 I'I'I'Sidr!!tl.r• eonvirl:u·:'t qJtalqucr· Senador para.·. o;; 
;;ubslit.ttir. · 

Art. 0:!.. Quulldo l'tl!.' ú.!r i !'i cada qualquer vaga na. Mesa. 
por morte, :·cntincin. ou pet·da de mandato, a elei(~ão, para sou 
rwecnchünenlo, l.el'Ü logar na p1·imciL·a sessão. 

SECÇÃO II 
DO l'l1ESIJ)E:'\'l'E E DO \'ICE-PilESIDENTE DO SENADO 

i\d .. G::L An P r.· r~ ill1m t1~ do Snnarlo, q uc. pela Consl.iLu~çü~~. 
r! o Vicu-Pt·o:•sidt!IJLc da ltep,ithlica. r:ompcLc, comn reguladó~· 
dos tl'abalhos I! fiseal ela br)a or-dem. aJ,}m. ele outras attr·ibui-
ç~ões conferidas neste lleg:imcnl.o: · · · 

a) presidir· aos sessõe>: do Senado, depois de se ha_ver rea
lizado a aberi.Ln'n da .sessão- ordinat'Ü1 ou cxtraord inaria do 
Cong·resso Nacional; 

b l nhe.i t· ~.~ l'iH:r:l'l'fli' a,:; sess,jes nos djus e horas- estabei~
c.idos ~J nellas mun ter a ordem e fazer observar a Constituil;.fw, 
as leis e eslc Heg·iment.o: 

c) fnzcr le1· :'ts adas P. o expediente, ao qual dará o com
petente clest i.:10: etJ f.eelnn f.IJ. ~i a]g:um Senador lembrar destinn 
div.er:;;n. n T1I'I!Sirl1.~nl1~ nüo conCill'danclo. en:J;.;ul.l.n.rú n Senado. 
e obsel'\'arú o que fôr decidido: 

· d) assiguar as actas da sessão, os decretos e as resoluções 
legislativas: 

e) dar n palavra aos Senndores pela ordem da inscripç:ão; . n rsf.aheie,~cr n ponto sobre qne ]Jaja de versar n dis
cu~sfio, e dividi!.' ('111 pnJ·Ic." as pJ•npnl'i(;ÜI~s. quando J'ôrrrn com
plexas: 

o) intcrTompn· r, orador, quando Re desviar da ques~5.n 
que s0 ~~stivi'L' discut.indo. quando infrjngir o Regimento. 
quando faltar ú t•onõoidee::wli.u devida ao Sen'ado ou a algum 
dos seus membros. ndverUÍ1do-o e ehantando-o ú questão ·~m 
debate 011 :í ot'dl.·m c ret.Ir::mdo-llw n palavra, si nfio fôr ob"-l
deciflo; 

.... 
' ·~ , .. 

•, \~·.-.:~ 
.>:J'f(.'!' 
;··:f:_; 

'.-<i< • 
. ·; ~-

' '-~-~~: 
':,' 
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h) suspender a sessão nos ~aso_s marcados no H.~gimento, 
declarando-o de viva voz, ou, s1 nao puder ::er ouv1do. dei-
xando a cadeira; . 

i) pOr em votação as materias, depois ele discutidas, e de-
clarar o seu resultado; 

j) dar· posso ao Senado el0iLo o roconhociclo; 
t;,) prop<ir, quando julgar conveniente, a prorogaçüo da 

sessão· 
l)' designar a ordem do .dia para a sessão seg·uinte; 
m) convocar sessões extraordinarias ou .secretas, durante 

a sessão Jen·islativa · · · 
n) no;near as 'commissões especiaes e mixtas; 
o) apresentar ao Senado, no começo ele cada sessão, o re

latorio dos trabalhos da sessão anterior, com as observações 
que julgar convenientes, ouvindo, para este fim os membros 
da Mesa; 
· p) nomear os substitutos para as vagas e impedimentos 
que occorrerem nas commissões permanentes, especiae>: e 
mixtas. excepto nas de Policia e de Poderes. 

Art. 64. O Presidente do Senado só terá o vol.n de aua
lida'Cle. 

Art. 65. O V ice-Presidente da Republica só exercera, de 
accôrdo com o art. 32 ela Consf.it'uição .Federal, a presidencia 
do Sellaclo, depois dA estar este constituído para dar começo 
ás suas sessões ordinnrias, isto é, depois de se. haver realhmc!o 
a abertura da sessão, ordinaria ou exl.raordinaria, do Con
gresso Nacional. 

Art. GG. O Presidente ela Mesa serú o mesmo elo Senado, 
cluranl.e as sessões ordim1rias ou extraorclinarias ou o da 
Commissfto de .Finanças, durante as sessões, cm commissão 
geral. 

Paragorapho unico. Fóra elas· sessões e sempre que fun
r.cion:w eomo Commissiin de Polici3. a Mesa SCT'á. presidida 
pelo Vice-Prcsidcnte do Senado, o qual nas suas faltas ou im
pedimentos tempol'arios, será substituído pelo ·lo Secre~:::-!.o; 
na l'altn deste pelo 2o c assim successivamecn·~e. 

:\.rt. ú7. O Vice-PresiclelJ te. que é o Presidente dia Com
missão de Polieia, sulJstituirá o ·Presidente do Senado em todas · 
as ~ua~; nttrihui~\ÕI~S. e deveres e, quando na pl'Csidencia. só. 
tel'U o voto dr. qualidade. · 

I)arag·rapho unico. Poderá, porém, o:l'ferecer projectos, in
dicações e recrnel'imenlos. discutir e votar. quando ;julg·ar con
veniente ao cxct•cicio de seu mandato de Srmaclor, comtanto que, 
Para o faxcr, deixe a pre.sideneia emquanLo se t.J·n.Lar do a~
surnpto cm que intervier. 

SECÇÃO TU 
DúS SECi.\E.'IART.OS I~ SUPPJ,EN'l'ES 

Art. 68. A.o 1" S•.:l·crelario incumbe. além do mais que se 
acha consignado neste Regimento: · 

a) ler ·a.o Senado a integra ele toda a .correspondencia Llo 
Presidente ela Republica, elos Ministros, da Camara elos Dcnu-
tnrJos, dos Scnaclcres o das demais au l.oridade,s; . · 

b) ma:nrlar Jazer o cxtra·c'Lo. de qualquer outra correspon..., 
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doncia e das petições dirigidas ao Senado com os docum<mtos 
que lhes vieram appensos; 

c) assigna.r todo o expedienrLe do Senado; 
d) autorizar o rlireoto.r da ,secretn,l'ia a receber e abrir a 

correspondencia dirigkla ao Senado, cruando assim o entender; 
e) superintender os trabalhos e despezas 1da S(~crebnria; 
{) assigna.r, cltepois do lPre.sidente, as actas das Hes~;ões. ~:~s 

decretos e as resoluções legíslaLivas .. 
Art. 69. O i o Secretario, por despacho, não havendr, in

convenien[e, mandará passar certidõe,s pedidas ao Senado, de 
documentos existentes na secretaria. ou no archivo, re~:m
lar.do-se esta, (!Uanto a emolumeD!t:os, pelo estabelecido em lei. 

Art. 70. Ao 2o Secretario compe-te, entre outras at.tri
bui<:õ<~s: 

o) Jiscaliza.t· a red,t=wcão das a1ctas e fa':!e·r-·!lles !l sua lei
tlJ~·n; 

·b) I er as rn·opostas, proj·ectos de 1 e i, pa•receres das -cn nl
mi•ssões, requerimentos e as emendas offerecidas durantl! r: 
debate, salvo si tiverem sido lidas pelos seus autores; 

c) escrever as act.as elas s,e.ssõcs secretas e feehal-a1S, àe
po is d 1.' approYaclas: 

d) as•s'ignar, depois (]o 1° Secre·l,a.rio. as act.as, os decretos 
o as resoluções legislativas .. 

Art. 7'1. Ao 3° e 4" Sie·cretnrios eom;;el.o i.ndi,..;l:inctamc.nte: 
a) :faZP.·r a eiJamada dos Senadores. nos casos clelc·rmina

clos pelo Tte:;imenf:o: 
ú) tomat· .nota dos Senadores que pedirem a palavra du

ra.n:te a, discussão: 
c; COintar os votos em todas as votações; 
d) tom.a.r ·nota das di•scussües e deliberaç&es do Senado 

em· to·àos os papeis. sujeitos ao seu c.onhecimento, aut'hentJ-
cando-os com a respectiva as-signatura: . 

e) esereve:r os nomes dos Senaclore·.;; que obtiverem vrJto;:; 
em csc.t·n·ti.nio secreto e :l'azr~r a· list.a dos votados pa.ra ser lida 
immoclial.ame.nte,. 

Arl .. 72. Os Secrnlarios. pela nrdem .numcrica, r os sup
fJlemtes. rela ela· votaçã•o obtida. rxereerão. r~omo ,.,~1hs~,IL1.ttn:-:1 
do Vice-Presicicntr:, a presicJ.encia do Senado, tendo então g,)
mente ·o voto ele qnalidacfe 

. ParagTa,pho unico. Aoi' supplentcs, na ordem da votação. 
compete suhsti lnirem os f'ecr,Bf.arios. nos seus impedimentos 
tempo·rario·s. · 

TITULO VI 

SECÇÃO I 

DAR GO'f\DrTSSfiER, SP.CS DB'. ERES. 'r1HDALW1S B NM'H.T13TlfÇÕ8il 

A ri. 7:1. As O o mm i ssõoR sü.o perma,n~~ntcs, espcciaes. ntix-
Las c geral. 

:A ri;. 7 4. As Com.n1'iss()rs prrmnnen lie1S' são as seguintes: 
,, •, dr. IPolic'ia: 
2". de Poderes: 
3", ele ·Constituição: 
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{". •iP DiplnnJnt·ia t• TJ•nLndos; 
ri". ti" Finant·a~: 
li". "" .lti~l it:i't ,. Ll'gi;;lat:l'w: 
'i". dt• \llli'Íllilll t• C:llf'l'i'H; 
R". t]p Cttlllfl!f'.i'tdll, :\g·J•ielilt!i~··n, fnrluS11'1U. 0 AJ•I.P~; 
(1". ~~~~ Uill·n~ J>uhlit·as ,. ErntWf':i.as PriviJ.eginda •. ~: 
111". dP ln~17·twt•i'in Pul.llirn: 
·//". ·dt• ~atldt• l'lildit:a .. 1~~/nti;.lil·a ,. Colnnizil(!iin; 
J :?." .. (jp nr•rl:w.(;ii.n dn;< ]pi:;. 

Di·.~: a.-:. :1 :;,,. i'olit:i:l BP!'Ú t''lillRI illlidn /.ll'in \'i{~t~-PI'f;:
d.-•n[p f' pt:•lo~ s('l(l'('[!li'ÍIJS do St•nudn; n df~ l''i:llU:II\:a.:- IP!':'l •JllZf! 
Jllf'lllltl'tB: a df• :Podí'l't•s. IIOYI': a ti<:' .J u~lit.:n P Legi~lncrLO.sP.tP. as 
de• 7\ln:·i·ll'li:t ,, 1 :ueJ'J'U. clt' Consl iLuir;iin l! t:IP THp!nmnl'ia 0 '.l'r·:1-
l.ndn~. ein.:-u: ns dt:•mai~ t:nrnnrisf'iif·~:. IJ'f'S nwmhl'OS en.ri::.1 U:lJ:l. 

Al'l. 7!i. A rolek~n das Commissijc~i1 Pcrmanentrs ·sorft feH.n 
J"lfll' usr:J'tllinin sr.~n~/.'). ti. plurnlid:vle de votos e. J!üS n,l:-cs d.! 
nmpate. a sorl.e det.licEr:í.. 

!\1·t.. 7ü. As pc!·m:inen/.0':::, ~'H·ãn Pleil.ni'l nnmHtlnwn•e, no 
r:omeco dt:. t:adn scssfin Mdina!'ia o ~e1·vit·fio dur·aGlc ella. na' 
pr•orügat;tir!s e nas r;,'::sõr!s ·~xt.l':w:·din::n·üts. 

SECQ,\0 H 

D,\ COl\I.!\f!SSÃO DE !·'Of ... ICfA 

Art. 7i. A' Comn!issüo de Prlic1a compete: 
a) Lomnr· tnr.Ja>; as pro.,.·idr-nw i a 'l neccssarias ú r c~~·~ la r i-

dado dos fr·abnllios lt.:·~ü;;!ativos: 
IJ) rlir·ig·ir os s•:rvií:os cln S•~creLur·ia: 
r·) :l'azr.l' ::t polieia intcr·na do ecltficio do Srn1ado; 
rt; propor· n el'r!:u.:iio ou surlp·er.:qsiio dr. log·:n·r~.s na Sf'r.ro

l.arin; 
r:) proprk a nomoa•~iio, · proáJo<;:.i'io, dispensa ou d~mJssu·.l 

ele fnnccionnrios: n a:;sign:~.r· os t.i!ulos de nomc•ac·ão dns referidos funccif!. 
naric,s; · 

rt enncPder· licci~r:r.. com on sem venC"imcntc·s. aos mn"
mns rurwr~ion:n·ios. nl•~ um armo: 

ft) tini' /':ll'l'f: ... ,. ,;ttlll'<' a:; indil::v:'iir•s ,.,.J',•J•r•nl.-•.-: a nl/1'1':1-
t:õro,; Pin nr·l.i:.;os do Hr•l!inwnt.o on qm· modifiqn•~m :1 natOJl'Cl':!l 
do' cun:·os e ns Yr.nr·irr.r,nto:-\ do~ t?.mrm~r;:J.dos da St•c:.rnt>J:•ia ·~ 
sobre• os pe.didos d•! Jir~enr;a dos S:s. Scnarlore2. . 

SEC01\.0 III 
' ·, ' . - .. 

ll.\ CO::-.DliSSÃO DE PIJDI!P."S· Sli:\ CO~STITUIÇÍ\0 E Ofii)io:;\I '01~ 
'rf\Al3.'\LHOS 

A1·f .. i8. A Gommi.ssfío de Podt?J'es. que ~r.. comporú dr.. 
nnvn mNnbro.Q, n da o"!ll:!i niio pod•'rri. fazrl.' pal'Lú mais de u:t; 
St•II:JdrH' 1"11' 1·:;;/adn. :,'PI';í Sll.i'l1•adn '111'1 eumr•tu da sr.·s~i.ío. ::Pl
nu;:dmr:nLP, t! ·a nlln !rwurnhir:'t o <'Xam<: da~ e!r,~h:ões :['.1•) ~., 
l't>Ulizar·ern I!Jn todo n tr~t·~·ifnt'ÍO rh J1.(•publir:a pam· a l'enn·.':Lt.:fí•\ 
do l.er·1;n eonsl.i!uein11n1 do Senado e pr·renclJimunf.o r.ln.;; 'ag-as 
qLw, no decor·r·eJ.' da Jeg·isluturu, se vf,\rificarcm. 
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~ 1." i\:o; vngus, l•!ntpor·nr·ius on nfin. •JI.W :o;p dr~J·Prn nn C!•rn
rni.%iíu ~lJI'ÜO !.li'l'l.'rteltidn:,; f)Ot' StJilUH•. 

~ ~." Sul'l.~:•ada a 1 'onn1lissüo, e:·le;;·el'á •:lia '·' seu J.Jr·~~;r!ent•.• 
c Vic•~-Pr·esídenle, pr•r· ~~sr;l'nllnio st~t~reto r~ lWtloria de votos. 
até ·ll:l hnm . .,; depois do r·r~specUvr> sorteiG. }'indo esse prazu, 
.~;~JJi q u~ se teu h a l'eiV• ~~s:;a eleiçfi/• assmnirú aquell~ls ful:l''-~õe:,, 
l'l~:::ijJêCll\'Ull1lJJlti•, 1.13 dOI!!-: ele St!U,_. llll'!nÜ1f'OS mai:s ve!h.~.:: eF; 
id:.dt". 

§ :3." c:ou.;;l.ilnida dt~::;I.P mouo a Conunissão,. o lJ!';)~!-;ientc 
desi;,:mlt'ú tllll Helatu:· [Hi.l':.t cada um dos seguintes g·rup,:s em 
IJIL: I it~utu diviuido::; lo.'i E.stadu:; e u !)istriclo Fec~eml; 

·I". Anwznnn~. P:li'Ú r• J\Jaratllli.lo: 
:!.", i'inult\', (:enJ•·:t '·' Hio Gr·nnde du 1\'oi'IP: 
;:", J':.J,r·alt:yha. ['r.~•·JtanibL)N• e Al:J::·oas; 
~". 1::\r~J·giiJI.: u Hahia; 
G". l!;spli'Hll SanL•• !~ Hin dr· .I:trlt.'Í!'n: 
Ci". S. Püulo n P!l!'t\IIÚ: 
7°. Santa Cat.ltar·lnn e Üin Gt·~mdr do Sul; 
H", 1\laLI.o Gt·osso ~~ Goyaz; 
!1". Mi nas c:~.~r:ws r Distl'ieto F0•:ei·al. 

Ar L. 7ÇJ. Ri a r!I!ÍI;-iín l.iYPr' sidro fi) i ta cm c·onscqw:nei:t 
de annullae:lo dn nutr·a. t~ C••nHnis:::;iiu. pndinlil!nt·menl.". exrt
minartí se J'or:am obs••t'\'adas as deliht:r·rtr.õn,;; do J::lellar.lo, eoft
··~~r·twn !1• . ..; a•• n:;;~u 111]:1 I 1 '· Jll'''l'ntHio 1 lt'u\'icli>nc-ias par·a qw.~ 
Sl',ia resgual'd::tcla a cumr~c·l.cnr:ia dn S•~nndo na \'ct•ifie<'H:iio dn:·• 
pndrt·r~s de seus mcmln·os. 

At·L .. 80. No exame dns lin·o~ n diXTtmcu~os C'leiLo"r•r.s ~~ 
Vl)l'Ífieaçãn da P)P,ir;i'!n n qnn olles st\ r·cfirari1' nfin .lKJrlerü,., 
i'nw::t.dun:u·. eomo vr~riric:ado::r-~:-;, os r::ernhl'os da Cnn~m.i<Js::í.u 
IJUI~ ft!l'l'lll. 1'('/)I'I.'SI'it!:tliJI•,..; (jn~ l'I'SJII'i'/ Í\'11,.:; J;:,_J.:::Jui: .. J 10dt!l'fín. 
•.mtrr!l:anl.o, tornar p:-rrtf\ na diseu.~ . ..;fiu r-~ votaçfín r.ln;; t•nn::i,~!';õr·•; 
do pat'PC'I!I'. pt·opôt' •:rnt:•ncln:::. runl.lu•Jwqtaw:lo-:ls. 

"\1·1. 81. :\l•)lll dq;,: SPnMhll'es. s•'• P•XIPrn inlei'VÍJ' nos .Lra
hnlhns da C•!llÜnis,;fU:. ptu·a r~nnlei'Lat.' dei(:ões fJU 1.1&:-f.'ew:o:-a;:;, 
11s iniP!'I'S;.;adns "" pl••i/11. sl'rHiu l:onsi.J,_.r·nrln;;; l:w.~. ~t'•rrif'll/1~ n.~ 
cuimlirlal:os. diplomudos, nr1 nfío. · 

ArL. K2. Aos cr:nt!~:-:Lanles df'. ·.~ki((Gf!s sel':'t eóne·~:iido •·· 
fJI':izo irnpt·m·ogav•)] 1!1~ ;dnn> dias p:)rn P ('X<tiiW dos i ivt'ct",;; &) 

Jlapeis r'l.eil.nr·ae . .;;, P jg·unl JW:tr.n ;;m·:'t. rlcpnis. t'.l)(l(~P({J!.l" ao; 
I:Uili!•S/.nfin:". 

· :il'i .. ::;;J. Findo c:s [H'ar.ns dl.'ir•nninadn,:; .. nn nrl.ign n•: 1eeP
rfenl.n, Ler:'t :ogar: u dcl.Ja/.u ur·al pe1·an!.r~ a ,_.,,m,nis;,:fio ú l'•::i[H:\iL:.· 
do r-r·oe•)sso rleitomJ, no qual Hômr!nle podel'flo tomar pi.:l'lc o~ 
eontcstanl.cs e eonl.es!::.:do;.;, ou sr!l1!" pt·ocm·adoJ·cs, t!cvidi1.mcn!..r: 
e o rü.i.i I. ui do:;. · 

Art. 8/f. Sn dur•ante n clcbalc oral qualquer intei'Cssado 
oJ'feroer.J' novos documt.nl.o~ ú apreci:wiio ela Commissão. a 
J11U'Ln enn/.t•m•ia flllrll'r':Í., Hl! n l'l'(jllt'J'f'l', olll.e;· vi;;/.a dPS141'S dn
eunHm Lo.~, velo prazo rnaximo de 'l8 horas, par·a dizer' sobt·~ 
nllr.s, no r· cscr·iplo. · 

"\rL. 8:i. ~l'erminaclo o debntn ornl a quc.sc rel'erem os 
nf'i.ig·os anl.erior·e;:, ns rwr•~is nlnil.nr·tws snrlio eonnluso:; no Jlé.!
Jv.!ot:, J.WI:'rt inlfn·pot· ,.:eu /llll'Pr~rr·. rlr•nir·o dn pr·nr.•' iJõlpl'fii'Og':l·
\'1.'1 dn eineo dias. 

1\ r· I.. Ne. Apr·r>srJil:n.dn o par·oc•:e. · n])I'Ü'-sf'-:í. di.~-eussl:ín 
!'Olll'l! ellf'. na qual s•5 JICH:lerfi.o l.umm· parlt~ · 11:; mmnbi'08 da 
Comrni!:'sii.t.J. Se :!l:;un.1 dellc,'i o r·equw·er· ~~ a C•.Hntnisslio ::m
nuir, essa discu~sii.o puderá ser ucli::tda por 2!L homs para qur~ 
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sc,Ja impresso ou dacLylogrnphado e distribuiclo por todos 
esse parecer. 

§ L" Ficarú ig-ualmimte suspensa a discussão, se qualquer 
dclles pedir vista elo. parecer, que lhe será concedida: por tres 
d·ias no maximo, vara :J'ormnlal' emendas ús respecLlvns con-
r!lnsíJrs nu nJ'J'nt•eer:t• \•o to cm separado. . 

§ 2." Findn esse prazo, reabrir-se-:L. a discussão. encer
nlfla a qual sr~ nroecderú ú votuc;flo c ussJgnatura elo pul'ecer, 
cnwnclas r. v:olo • r.rn separado, se llonvcr. 

Al'l. 87. Terminado o trabalho ela Commissão pela assl-· 
gnatura elo parecer, qualquer Senador poderá pedir vista 
para, no prazo maximo de 211 horas improrog-aveis, o:fferec9r 
l'mcndas :ís suas conclusões, as quaes sú poderão ser recebi
das pela Commissfío. se estiverem devidamente · funclamcn-
tcdas. · 

Ar L. SS. Os pareceres sobre reconhecimento de poderes 
sr:rfio lidos na primeim sessão e mandados publicar no JJim·io 
do CO?I(J1'P-sso c em :wnlsos. com os respectivos votos cm bO
pamdo, emendas. contestações, refutações e documentos apm
SPnlados nr.lo~ interessados. 

Ar! .. ·sD. Pcila essa publicaefío, scrú o parecer incluiclo, · 
r-.Jwig·afm•iamrnlc. na ordem elo dia ela primeira sessão. 

PaJ•agt'aplw· nnieo. As emenclas o:fferecidas, em plena·rio. 
:~ Pssr,s pareceres não determinam a sua volta :.í Commissão. 

Ar!:. DO. Os pareceres unanimes sobre eleições não con
J.nsf.aclas. sm·ffo lidos e discutidos na mesma sessão em que 
forem apresentados, indepenflentemenle ele publicação. · 

Art. 01. A Commissão ·ele Poderes. sorteada no ultime 
nnno lcg·islat.ivo, exercerú o seu mandato· até a terminação dcs 
_f,rabalhos ele verificação dos poderes elos eleitos para a reno
vaçfío elo Lereo elo Senado 0 clella não poderão fazer parLe os 
Scnadores que terminarem. o mandato naquelle anno. 

Parag:·apho unico .. No primei·ro dia .ele reunião r.1a Commis
.c;;fi:o que sm·ú sempre eonvo·calfJa. c•r'Jom a ant.ecedeneia rliP 24. hOJ'as, 
n)nr <1viso pub!i.cad·o no Diw·io do Cona1·esso, e,onvidanclo os in
L0rcssados. se nãn houver quem perante ella, se.a:presenf:e con-· 
l.esl.andn as eleie·ões. a Commissão 11odrrú lavrar, immeclial:a
J!1Pnl.c. nareerr reconhecendo os eandidaf:m; diplomados. · 

Art. 02. Os l.rahalhos de vcril'icaç:ão ele poderes no eo
meço de legisl:ltura serão desempenhados ainda nos domin
~os e feriados, sendo l.oclos estes computados nos prazos rrg·i-
men Laes determinados para o respectivo processo. · 

Ar! .. 9:3. Findo o prazo ele trinta dias. contados ela. data 
da p~imeira reunião ela Commissão pai·a o QSLndo de qualqunr 
rJr.Jç.ao qne se tenha verificado no período da legislátura e 
das. (Jt1P ~r. r!'alizarmn para a renovação ·do Lcreo Clo Senado, 
fl Me~a, mrlepcndentemcnte de requerimento. ineluir:."t. obri
~atorwm!'nl.r.. na ordem elo dia da primeira sessfío o ,inlga-
mrmf.o do respectivo processo eleitoral. · 

1\ r!. !14. O Senado . manclarú . proceder. ú nova cleiçã.o, 
Rr.mpr0 que. nn rrronhr.c1mento ele poclm·es de seus mcrnbt·os. 
nnnnllar, sobre qualquer. flmclamenl.o. mais de metade elos VO·· 
tos do candidato diplori1ado. · 

§ 1 ." P~ra P.Si'le calculo serão deduzi elos os votos constan
tes de. d.uphcal.ns de actas desprezadas pela impossibilidade de 
r;e verlfwnr qual dcllas c a verdadeira. 
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§ 2." Se. ainda assim, o candidato diplomado ficar com 
maio'l'ia de votos sobre os domais candidatos, cleverú SI'P reco
rd]l)cido. 

1\.rL. 95. Todas as vezes que o Senado. na vcriJ'ieação elos 
podm·es de sem membros ,julgar nullas ou não apurar·, por vi· 
cio ou fraudes. actas ou outros clocumcn Los eleiloraes, remct
l.r!l-ns-tí: pm· intermedio da ·:M·esa ú uuloni·dade coill.tJelentc, 
11:u·u a el'fccLiva responsnhil idade dos eul-pados. 

Paragrapho unico. ;Essa providencia dever(L ser tomada. 
pelo i" Secretario clentw das ·í8 horas após a approvaçfto do 
respectivo parecer. 

S~CÇ.i\0 IV 

.PAS 'CoMMISSÕES ESPECIAES E ?I'IIXTAS 

L•\.rf;. 96. As commissões especiaes serão nomeadas a rl;'
cruorimcnto de qualquer Senador, que inclicar(L desde log·o a 
materia ele que l1ajam de tratar e o numero ele momibr·os 
(Jlle devam ter. 

ArL. 97. As mixtas serão nomeadas cruanclo for ;julgado 
r.onvenien{.e, a convite ela Gamara dos Deputados ou a reque
J'hmmto de a~um Scnnclor, qur indicat•:i drsdr logo a ma
leria dn que haJam ele tratar. e o numero de membros que 
devam contPt'. Xe·str ullimo casn. c-onviclar-s,~-·:í. ·P,r(~\··i•amen
tr:, a Gamara a nomear aquelles ele seus membros que devam 
consLituir a Gommissão c depois nomear-se-ão os Senadores. 

Ar~. 98. A existencia das commissões espe0iaes e mixtas 
cessa logo que ellas tenham preenchido o seu fim e sempre 
crue terminar a legislatura em que tenhar,n sido nomeadas. 

SECÇÃO V 

DA COMM!SS.'\n GERAJ, 

Ar L 90. O Senado poderá, sob a presidencia do .Presl
clcnte da Cummissão de Finanças, ou, na falta deste, do l:le
nador que for acclamado, constituir-se em Commissão Geral, 
immediatamente, ou em dia préviamenLe designado, toda a 
vez q.ue assim o resolver por indicação de algum dos SPUS 
membros. 

Na Commissão Geral qualquer Senador poderá :faiJnr. a.~ 
n•v.es que quizer. · . 

Em reg·ra. a Commissãn Geral se constituirá na 2" rlis
crJ.~são dos pró,iectos, mas p6cle ser admil;t;ida ao discuLirem-so 
materias im-r-ortantes. 

Ar I;. JOO. Na Commissão Geral i'! e nbsrrvarão, rm f.tHIO 
que lhes for ap.plicaveL as mesmas regras estabelecidas para 
aF: deliberações rlo Senado. 

Não podená funccionar sem o terço dos membros do Se
nado, devendo cingir-se ao assumpto para o qual se reuniu 
e resolvei-o com !brevidade. · . · · 

1Art. 1 0'1. oO Presidente da Commissão Geral apresentará 
u.m J'elal.orio no Srnarlo .. conlendo a~ conclusões que· Lenham 
s1do adoptadas. · 
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At·L. 102. Alt!m destas Comrnissües, o Senado, n requeri
mento de quulquet· de sens membros, poclel'ú nomeat• com
wi~sões espeeiaes externas par•a repmsental-o em quaesquPt' 
nc:tos publicas. . , . 

.:\.l't. ·JmL IJual·f.JUI~l' :::!i•Jtadut• Uill[i:!l'a Sl.'l' e!PJ[O, lliJrtH•adtl Oll 
S'.il'l.eado para as Commissües. eom excepção dos membro~ da 
d1.' Poliein. que• voclerão apPuas fazPJ' ·part'~ ,[~~:; _e·s.pectaus: 
n;as, si n SenadO!' .iú Jl'~rLencet• a duas. tem o d!l·e!Lo ele ex
eusar-se em servir na terceira. 

Parag-rapho unieo. Os Senadores. que se quizerem exone
J'rtr de qualquer Commissão poderão :fazei-o da tribuna, jus
tificando o seu pedido. 

SEC(lÃO VI 

DOS 'l'RABALHOS D:\S C:Ol\'[MJSSÜES 

Art.. 10·'1. Ao iniciarem o,; l'WU!'I trabalhos, as Commis
si'ies, exeepto a ele Policia, se reunirão, em uma das ~alas rlo 
edifleio rio Senado, pat•n. elr:;rer enda uma o snu IJrcstdento n 
V Icc-P r·esidentc. . 

Ad.. :LO !:i. Aos P t·esiden Les das Commissües compele di
r·5gir-lhes os Lrabalhos c con~ocal-as todas ns vezes que ,iui:
garcm conveniente ou lhes Joi solicit.ado, oü rcquericlo. por 
qriaJ.quer dos seus membros. 

Ar L. 1 CG. Qllando se verificar a auscncia simultanea elo 
I•t·esi.dente e do Vice-PrRsidento rle uma Commissfio. cabcr:í. 
a dirr>0r;fio rlos r-;RUS LraballJOs ao mais velho elos seus membros. 

Ar.l'.. 107. Nos easns dP- i.mpecli.menf.n temporario de qual
rpJm· O(\ seus IJJI\Ili]H'OS, nu r.le vag·as. Px.eept.o na de Pol.ieia, o 
rr:·~)ppef;ivo Pt'f\Sirlnnf:.h rrelnmnr;í. rln Sonnclo a nomeação on o 
sor·t.r~io dn qur-\m o !"ubsi.Hua. 

Ar L. 108. Os :r•r·csklr.ntcs das Com missões poderão deter
minar a imprrssfio 0.m avulsos, para estudos, dos pareceres 
dos Rolatnres ou votos crn separado di'. crualcrue.r membro da 
Commissiio. hem assim dos ·documentos rrne interessarem ao 
n..~sumpl.o cm cxam0. 

Al'l.. 1 oa. AR Commisfiuf\s se rr.unirfio em salas. do ccli
'Fidn rrn r!inR prévfamcnl.c est.ahelecidos ou quando forem eon
voeadnR eom ant.eerdencia rir. 24 horas. indicando-se nessa con
·vnear;.fin o dia, hora e o fim da reunião. 

,\r·r .. ·IIII. •\ AN'·t·c:d.n.J·ia. ú viRia do dlesna.cho do ·!". SM;l'l'
t·n.r·io P mPdiant.r rll'nf,·,·nlln. l'f"lliPt.Lrr:"t OH pannis ans PrDAidnn
f,,s da;; CntnmisRÕ·r>:,: " PRI.rs. sr>guinrln o mr>smn r'rni:'.f\s.sn, 
d isb•ilbuirfí.o pelos diversos membros de cada uma dellas. 

Art. 111.. O Senador a cruem for distribuida para ~!sfu.c:!"l 
tJnalqucr rnaf.e.ria. escl'evet•tí. sohrP ella o sen parecr:!r. que ;:erú 
lirlo n'~rantr~ n Commis;;fin c ron.ieito ::t dehat.c c vof.a0fío. 

Pa1·ng-rapho nnico. Si o Relator ;j11!!!ar ner.P.S.Sario. :-,:1tf,l'1 
dr> emHf:it· n sctt fHll'Ct'Pr, pndir informa0Õr!=: ao Governo sol:lrf• 
n nssurnpfn Plll r•Rtndo. l'(•nt.IPr·r]-n:...(l ;i. Commif'~iín. i"rLtr. >;Í 
arprovar o requerido, solicif.r.r::í, directamente, a provirfenci::t 
a rrnr·rn rl" di e ri !.1.1. 

·1'11·1 .• :t·t:>. :\R Cnmmü;"Ges pocleT'fin ,;..;olicil.ar o .r.omnm·,..roi
mento. cm dia 0. hora designados prr\viamente. de Ministro,; ou 
dp clJefes dr srJ•vir:os. 111.1c lhofl r:lr~'\'am prestnr r~clnt·rcimrn:,_,~; 
sobre o assurnpt.o su,ieito ú sua declaração; 
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Ad.. H:J. Qu:·llldo a:-:: Corntnissiics ~''! oe•;uparcm de uc;,:'11 ·• 

f'ill.~ dr• illil'l'l',.;i;l' /l:tl'iit•Ui:tl' Iiii IJI'Iil:l'di~I'I'IIJ a illljlll_'l'ii(l,~. in
ll1:JI'f>ll1 dP.iJOimcntos. informa(iúes ou pt·atica.rcrn outras díil
g~~ncias semelhantes, poderão. si o ·julgarem conveniente, 
pc rmittir :.'is partes, di recta mentw' in Lcrcssadtas:. .de fenderem 
IIS SC'·US diL'CitOIS {1111' si nll Jli'O['.lll':J.dlll'f'f', fllll' I'SI~t·i:rd.o flll 
"'~rbalmen te. 

E.sta8 Commissões poderão requisitar das · autoridadfs 
,iuclic:iarias ou aclminidrativas os documentos ou informar;Õ1'S 
de que precisarem. 

ArL 114. Quando as CommissõC's tiverem afflue.noia c c 
n&Stl!nptos a tratar, poderão .requisitar ·dn. l'il'e.&a a. dcsi;nnç:in 
de 1101 ol'fieial ela. seeret.ariu para lhes sf!rvir.· de sf!er0LarJo, n 
quo.l te!lá em ordem os papeis distribuidos á Commissão, c, 
qmmào conveniente, c:;:crever~ em livro proprio o re.s:umo dr:~ 
Lrr:.balhos. 

Art. 115. A's 'Gommissões é livre dividirem-se cro scc')óe~. 
c:1mo entenderem os seus membros, para maior facilidade do 
0stucto das materia.s qoe lhes estiverem sujeitas; mas os p::u·e-· 
ccr:es serão sempre dados P.m. nome dellas, eom a assignntm·::>., 
pelo m-enos. da maioria de seus membros. 

O Preside;ntte os assi.gnará em primeiro logar 0 cm 'ie
gundo o Relator. 

Art. 1·16. Os :membros das Commissões que não eonL,~)r
darem com a maioria po.deri.i.o assigna.r vcneidn, com rc.'.Lri
cção. ou clar vot.o em se,parado. 

l'aeagroplw uui~.:1. Qm~ndu r' Udalor 1'1)1· VLli(' .-cnt.:idn. o 
p<:recer será dado pelo membro da maioria que o Presidente 
designar. · 

.:\.rt. 117. As Corrimi.s.sões deverão dar seu:,. pm:ecercs. 11•) 
prazo m~ximo de '15 dias. em termos explícitos sohl"c a. con
veniz·nt:ia àa appro,iaç5.o. rejeição ou acliamf:'n.f.o da discussão 
da matoria a que elles se referirem. expondo os motivos t:om 
ns : dr.Ejenvolvin1t3:n.tos neceEsarios e· propondo ·desde lo;;o ~lf:i 
en~endas conveniente:::. · · 

Taes pareceres preds::tm da· a:signaluru •JP. tndoF- os 'fwJn
Lro~ ela Commissão. ou. pelo menos. ela .sua maioria. J1at·a ,;c1· 
recebidos pnla l\Ic;;;a. , · , · 

..\.t·t. HS. Quando I)S i.raball100:: da.,; Corr1mi,;::;,jr~s. vct·su·cnJ. 
sobre pro.irdn'5 <1(! lei. ou rcsolueõcs aLtinentcs ú dcclaraçil'.! 
rle l;;'l.ll'l'l'll nu ::ví)et,rclo s1•brc a paz, tralaclM ou convc'IH;õcs eom 
oui'I'IJo,;; rmiwf;. :i eoneessfi.IJ ·ou l't!l:Usn. ele licença para passD.gnr(l 
de l'nt'()ti.S esll·anf;-r~irll's, l"~ln h.•t'J.'ilol:'in n::teinntl.l para llfH~r::ot:ões 
wiliLariJs, .nJJ'sobre !I.OIHI~a\:·fí"::; J'l'iln:-:: J!'l'lo J>resic!r.nt1.~ da flf:'.pU
blicu., as :;uas nmlliües serãu secrcla::; e, bem assim, as ::;ess.õcs 
du t'enadu dr.!::;lduadas :í. rliseus,;fi.u e vot:ar:ão tk taes assumpl.M. 

A1·L ·l J. !l. Os JJ::u·eec.J·e,,, e1nitli do~ -~obre· o~ :J.s:::ump l\1': 
JJH~:lGitmados til! ar! i:; o ::~.nl.eri('l.' .dil:fío d::t conveniou(·.io cn lJfio 
cie ·~·.cr u 1.':t.H1 tlii'(:ut i.:lu r·w ~es::.5!J puhlicn: e ·=~~.ses parecere.::, 
r;urn :J~ •':1JJI.:rtdt1:; •:: \'1)[.•.1 CJLI'~ liJr!s Li·,·erenl (';ide• :.tlHle:s:rvjc•:::, 
:,c~·i::tr~. 3LL::U.'dado u l:iÍtl'illo, en.tn:;;ue~ pclu P1'G:SidcJ.Jh: da Gorn
ml~f>ao DtCI elo Senado, para seguirem os tramite.s regimentao~ . 

.Art. l?O:. Ei ~~!=-rnüttido ~tO Senador assistir aos trabalha!, 
~~·~ _commJss~es. H•J.seulir f?'8:rfl.n.l.<>. epa • .s IJo ns~uo:npLo de quA o,e 
cst.nercm nccup~ntlo, enviar-lhes r.nrformaçoes ou esclareci.
t<:e.n~os. poy csct'tpl.o. r•. bem assim propor emendas, qnc po
Ciern. JunrJONIH:tnt.ar ]'101' ese.l'ipto ou veri.Jalmente. 
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~ 1 . " As inforl.li·ariüe,s ou esrc'l::u·ecimen~os i:('ue, J)Ol' e~
ct•ipLo :l'nt'cNn apt·e:;enLadus ús CummissõPs, sol'ão impre;;sos 
cum os pareccr'es. ~i n;; seus antot·es o requererem; c~ o mc.:;mo 
se d'at·:í com os restlnws das obs•nrvneües, .desde que os inLeros
saclos ~e r>ncarreguem de os redigir em oxtrac.Lo. 

~ 2." Quando a,; Commis:;ües- nftu aduplar·enr us umendn:< 
ou u fh I!S /.en hum s:i·clo llJWOSenLadus. serão ·estas an n c~a.clas aos 
r.im·r,e·c!!l'e·s ro subm!Clticlus ú consideração elo Senado, depois de 
previnmenlc apoiadas cm plenario. 

Ar L. 121. Quando, por despacho do 1" Secretario, a ma
teria . for disl•ribuida a duas ou. mais Commissõcs, . cada 
u:ma dellas, a presen~arú .0 seu parecer, que, depois de lido em 
sessfto, se1'a remetL1do us outras. 

TITULO VII 

SECÇÃO I 

DAS SESSÕES DO SENADO 

Art. J2J. ,\s f'C·!'sões serão publieu~, quando não f.ôr· de
librr·::tclo o conLr·al'io: succcl:lsivas, 1ws dias ul:eis, c durarão 
qualro hor·~s. . . . . . . 

.i\r[ .. J 2,~. As :1.:3 c mcw horas. pelo relogw da sala. o Pre-
sidcute ou ci seu subsLiLuln. occurat•(t Jogar ú mesa, Locarú os 
Lym.panos, e, a:chanclo-se ]Jrr.·sente um Lr.rço de Senadores, 
abrirá •a sessf~o. 

Art. 123. Se alé ·L5 nünulos depois dessa hol'a não hou-
ver o ,Lerç,o, o Presiclenlr., mandará lêr o exp·ediente c os ·r:a
roc.:<c'J·es, i:!l! óji-tiU:Vet'. n deelararú que não ![}óde haver sessao, 
eonvidando · os Senadores •presen~es a se· occu.parem com os 
lt'abalho.<; üe Gommissões e designmü a ordem elo dia para a 
::;cssão segui nle. 

A ri, J 2ft. Aberta a o:;,essão. serú lida c ;posta e·m discussão 
a m:La dtt anteeedrn LP, que, nüti havendo reclamacã:o, será con
siderada approvacla. Havendo rect;i:t'icar<ões ou emendas, sm·ão 
.c~stas :-;ubrncl.tidas a votação c pr·ocedel'-!'HJ-á conJorme ao ven-
cido. 

Art.. U5. Ap:[Yr·ovada a acta. se1g·uir.-se-ú a leitura do 
ex.p.cdicn~c e elos pareceres d'as Gommi<5sões e a apresenLação 
ele proJectos, inclicaç.ões c rcquerimenLos . .podendo os Sena
dores em .se;;uida Jazer as consicler.a(:ões .(rue entenderem so-
bre o servico publico. . • · 

§ I." Esta <parle ela sessão não clevcrú exceder d·a !Primeira 
hora. finda a quaL se passarú :í nrclcm dn dia. 

§ :2." A rcq uerimcn ~o verbal de qualquer Seuuclm· ponirn 
·poL~Ill'Ú. ser. proroga~o n Lempo d.es!;inaclo · ao expcclic'nt,e por 
mais 3•01 m tu u t.ns, nan ~wnclo acllmLt;Jda nova .prorogação . 

.Arl. ·t :?G. Passnn·rlo-sc ú ordem do dia e verificando-se qu-:.1 
ai;nd~ nãp ha,numern 1 egal pa;ra se del'ibcrar, o Presidcn.Le 
conv!llara o :Senado a pro-seg.u11· na ordem dos Lrabalhos 
ttdianlc· as voLaryõc.!s par·a quando houvet• numero. ' 

Ad. :L27. !:'c~ dul'anLc os LrabaHIOs da sessão· se vcdl'icar 
cJtre d·ei:-.;ou. dP have.r· ·numero legal para .as delibera\,!Õ•cs, em· 
~onse{!Uenem ela reLJl'acla ~le .qualquer S(;)uador, procoder-se-ú 
a elramada par·a so mencwnarem ·na acLa os nomes elos qU:e 
se Lenham ausénLado. · 
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DAS S 8SS(ji.BS SECllB'l'AS 

At·l. 1 .:!8. · As SJ~o;sucs seJ;t·ela~ e1~l ebr·m·-!·w-ãu au mesmo 
dia. O·U no spg'Ltinlc. qJor· convocação do Pre~iciPnLe d11 ~enaclo, 
IJU a requ·et·imenLo · I'SITipLo e ussi::;-nado ·por cinco Scnaclot·e,;, 
.cujos nomes J'icarão cm sigillo. . . 

AL'L. -1.:!9. Resolvido que a sessão seerela se reailze nn
mediaLamenLe, o Presidente deelararú •suspcm;'a a sessão pu
blica, :l'a1.endo sahir das salas, 1ga.l'erias, eorredores e lribu.nus, 
as pessoas esLranh'as. . 

· Ar L. 130. O primeiro objecLu a r e sol ver, nessa sessão, é 
se a llllateritt eleve ou n1ão ser assim tratada c, eonl'orrne se 
decidir. a sessão conLinum~ú secreLa., ou se Lomarú public'a. 

· Pa.rag·rapho lll'll.ico. Ainda no caso da se·ssão ser ,secreta, 
o Sl'\naclo resolvcr'Ú se o seu objecto c rcsulLaclo devem .consliar 
ela aet'a publica: e, e~;ualmentc ,por .si-l111P·le-s voLaçã;o, sem clis
cussão. se os nome·s dos proponentes de~em pBrmanccer em 
:sigillo: . . . 

Art. '1.2'1. As acl.as das ~essões secretas sct'ão fec,!J.ada~ em 
cnvolueros lacrados com rotulo, assignado pelo 2.0 Sccreliario, 
mencionada a clal;a. em {JUC se celebrou a sessão a {JUC se re
ferem c guardada~ no archivo do .Senado. 

Art. 13·2. O assumpLo tra~ado e·m sessão secreta c as 
communicacões conficlenciacs do Poder Exectüivo serão con
servados em sigillo, emquanto o Serrado não resolver o con
trario, 

SECÇÃO III 

DA OFtDE:M DOS TRABALHOS 

ArL. 133. As'proposições e 1projectos que se ·acharem so
bre a mesa c· não 'Puderem s~cr .lidas no mesmo dia. fic.mrão 
para a sessão seguinte, tendo prcferencia sobre as que .forem 
ele .novo offerecidas. 

Art. 134. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes 
e a <JUe tiver sido indicada pelo Presidente para as discussões 
do dia, não poderão ser alf;cradas, sinão nos seguintes casos: 

1 o, para a leitura de officio ou documento sobre ma teri-a 
urgente; 

2°, 'J)ara urgc.ncia. ou adiamento; . 
. 3°, ,para ter Jogar a posse de Senador reconhecido e pro

•C I amado . 
Art. 135 .' Quando a ordem do dia constar de duas partes 

eom horas espcciacs, esgotada a primeira, passar-se-ú ú. se
gunda, mesmo antes da hora designada. Esgotada a materia da 
ultima parte, voltar-so-á ás anteriores que tenham ficado adia-
das, guardada a ordem estabelecida. . 

Art. 136. Preenchido o tempo da sessã.o ou esgotando,..sc 
antes n. ordem do dia, o Presidente designará a do dia seguinte · 
que serú publicada no Dim·io do Cunrn·r:sso. · . · . ' 

Pa-eag-rapho unir:.o. Será permittido, na primeira hypothesc, 
an Senudot• que esLiVIJI' tfa f.r.·ibunu, cnnc-luit· o s.eu discurso ou 
adiar a sua conclusqo para a sessão seguinte, se nisso consentir 
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,, ~ .... nadu. qualquer· que se,ja" numero dos tn•nscntr?s, nfio sendo 
I•••r·.mif,ticfo novo acliament(L . _ 

Art .. 137 .. \.ntes de ser dad:t a oedcrn do dm rtar·a a scssan 
seguinte, qualquer Senador poderá solicitar a pt·orog·:wão_ da 
sossão. indicando o tempo que deverá durar essa prorogaçao; c 
n ScuaJo decidirá com qualquer numero, independentemente de 
discussiiu. podendo conceder novas prorogações, até esgotar-se 
a ordem do dia. _ 

.Par.'<'.;::Taplut 11 n.it:o. Havendo numero lcg·nJ. v o Lar-se-ao as 
Inutcria~ euja discussão ficaram cnccrraclas nessas proroga-
~fic~ · 
• -.~d. 108. Na occasHtO de ser designada a ordem do dia pa~a 
a sessão seguinte, qualquer Senador poderá le.rnbrar· materr::r. 
qno ,iul;;ue convenit:Jltc nella figurar, e o Presidente, oppor·tu-
rrarnnntn, al:.tcndorü :í solicitação. . . 

Ar~. J3!J. As materias t:.erão dadas par::t a ordem do dw se
gundo a sua antiguidade ou importancia, a juizo do Presidente, 
que dcsignarú - trabalhos de Co)im1issões, - clesclc que so-
J>rc a m0sa não haja ma teria n. ser discutida. . ._ 

Art. 140. Nas p1·orogaçõe~ da sessão legislativa serao dados, 
do prefcrencia, ·para ordem do dia, proposições ou projectos 
cuja di:;cussão já se. tenha iniciad? na sessão o_r~inaria do !lle~
mo anuo o as que tiverem por obJecto o exerciciO das atti'lbUl
~~õcs conferidas nos arts. 1, 11, 12, 14, i 7, 19, 20, 21, 27 e 35 
do art. :J4. ela Constituição Federal. · 

SECÇ.1:0 IV 

DA PROl<OGAÇXo DA SESSÃO LEGISLATIVA 

. Art. i.U . O projecto do Senado ou a proposir,:ão da Gamara. 
dos Deputados que versar sobre a prorog-ação da sessão legh;
Jutiv.a eousidorar-sc-ti matcria urgente e serú dado para ordem 
do clin. ela sossfw seg·uintc, independentemente de parecer. 

Art. J,í2. Quavclo as Commissões tomarem eonhccimcnLo 
do propcsição da Can~ara sobro o adiamento das sessões do Con
.s-resso Nacw:naL dçverão emittir seu parecer no prazo maximo 
de cinc.o dias, findo o qua.l poderá sel" a materia dada para a 
discnss:.io, sem parecer, si assim o entender o Senado, v. requc
rimen t0 de:: qualquer· de seus membros. 

SECÇÃO V 

_,Ar:: .. 143. Ae~pctições, mcmoriaes ?U doeumenl,os, dil'igidos 
tw ':Scnad?, devcnw ser .ulÜl'cgucs ao Ôll'C0Lor d::t· Sec.:·ctaria. ou 
por qua.qner Senador, na hora do expediente, e :ser:io. · se
gundo ~t. SUD. naturcz,a. rcm·~ttidos :1~ Conn:ni~sõr:::; t'••n.,vr•.l_•c'll·· 
tt":!, de!)c'lb de a.nnT.mci~.dos em re-sun:w. pelrJ 1.~ ~Pel'tl(.;~r·jq 

Ar r.. H .i: ·Não serão recebidas petições e representat~õc::; 
sem qata, ass1gnatu,ra e sello, ou concebidas em termos ménos 
t•espertc~os,. As assrgnaturas serão reconhecidas quando assim 
for com·enrente. · 

ArL 145. As informações prestadas pelo Governo, sobre 
qualque':' assumpto, excepto o de caracter diplomatico, a rcque
r1mento das Comnm•sões ou de Senadores, s~ão lidas no expo-

í 
I 
' ' ,. 

' 

'• 

' . ' 
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diente 13 mandadas publicar integ-ralmenle, antes ele· encarninhu-
d!as a quem as requisitou. ' ' 

, Art. . 146. Os .memoriaes. documentos e representaçõet: a 
que se refere o art. .;143. serão sempre acompanhados de um 
extracto. por onde S(' conheça o seu conteúdo. 

· An. 147. Si a Mesa julgar que n materia não é da compe
tencia dn Senado, crnittirá parecer e o apresentará á casa. que 
:a:·rsolveeá sobre o assumpto como melhor entender. 

( Art. 148. Não sr: fará distribuição aos Senadores de papeis 
manuscl'iptos ou impressos de qualquer natureza, sem autoriza-
ção do '1" Secretario. . , ·. · . . . · : . · . 

TITULO VIIr , 
SECÇÃO . UNICA . 

DAS .. ACTAS DAS SESSÕES 

Art. H9. As actas das: sessõ-es elo Senado: elevem conter 
uma· exposição succinta dos Leab.alhos de cada dia. 

i · Art. 150. · ~ão hav_endo sessão, lavrar.:.se'-á acta para se 
df)clararem os ·nomes. dos· Senadores ·ausentes e presentes e 

· . mencionar.:.se o ·expediente que for lido. \ ' . · 
- :-Estas. acta$, ·depois de approvadas, serão. assign:adas pelo 

· Eresiclcnte o pclosJ" c 2"-Sccrctàrios. r.i archivadas·. -
· · Art... 15L Os Pl'Ojcctos, emendas, pareceres, indicações 
e. requerimentos serão mencionados' em extracto na acta a 
ser lida na :rvresa e ·;transcriptos na integra no 'D.ia?·io. dó ·Con
fJ1'es.~o.· com os nomes. de seus autores;· os documentos de, ou
tra natureza serão· menciqnaclos em resumo com ·a · declarar;-ão 
elo obJecto a que ·se' referirer:ill · · . ·."' 
. Art. -152.:,.E' perinittido fazer inserir rra acta declaração 
de voto,_uma vez que sejá,concisa, cm termos convenientes e 
enviada . tL lVIes.a na mesma sessão OtL ria seguinte antes de seL' 
approvada a ·acta. da sessão respectiva. . 
· .. . Art. 153·. Na' a:cta, êm no .Diai·io do Congresso, nenhum . 
documento se inserirá sem permissão especial do Senado. 
· . · .. ArL 154: .A actà da ultima sessão ordinaria ou eÃtraor- · 

' dinária será submettida á .discussão, antes de ser levantada. 
a sessão,' podendo ser approvada com qualquer numero. 

' ·. · Art. 155. O funccionario encarregado do serviço ,das 
· · actas, assistirá a .todas-as sessões publicas, desempenhandO as 
, üicumbencias . que lhe forem .commettidas pela'liMesa. 

.. ·' .. ··. A:rt. 156 .· Os' trabalhos das:sessões serão :impressos· por 
. ~ ordem chronologica~ em· Annaes e estes distribui dos, aos ·se-

. uadores. ., . ·. . .. . .. . , . . 
. ··. · :Art. 1.57. A Mesa fará imprimir e distribuir, no prin

cipio' de •. cada s.essão : legislativa, uiua. • synopse de todaS: as 
proposições,: proJectos; e outros assumptos, quer ·dependentes 

· .. de exame ·e parecer das ·Commissões, qt~er .-resolvidos na ses
. são . anterior, com a declaração das datas em ·que·. foram pre-
sentes .. ao .Senarlo. _ · .:· .. · · .. · · · ··· ... · .. ·. · .· · . · · · 

-: . . TITULO IX .. 
I SECÇÃO r·· ''o 

· - rios;PRÔJEcrrõs om LEr -
' ',. ·.,. -· -' ' ··. . ·- . . ~ .. • 

' . . . , ' . , .. • ,·:, , \ ' . . , ,." ' . . . . . ,_/ . . ' ' ' ' I' 

· Arb .: 'HíS: ·o Senadqr que. quizer offére·cer um. 'pt'oj'e·c~o 
do lêi · oU de l'eso1u.Qã9. f;:l.l-p,-á :tlR pccasiãq pppQrtuna; ex-

. . s.L~.Yo.I.·.;;. v. i. · .. · ·. "'• · · · .. · · · . 33 
·. "·· ,', ' . " ' . <' ,, . \. ,· 

','' .. ' i'_ 

/ 

.-. -~. ~! 
. ·,·•'• 
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po11do SLII11tmn·iurncmLl• n sr•11 lJhjt!do c utilidade, depois do 
~pw o rnanclnl':'t á l\fesa. , 

A1·t. Hí\l. ~fíu serfít) adm i l Lido~ us proj e eLos que: 
aj Lendam n abolir a fórma republicana federativa; 
IJ) proponham a del:iigua1dado da representação dos Es

tados no Senado; 
c) deleguem a um dos poderes da H.epublica attribuições 

privativas do outro. 
Art. 160. Os projectos devem ser escriptos em termos 

eoncisos e claros, divididos em artigos, numerados a assigna
dos por seus autores. 

Art. 161. Nenhum projecto, ou emenda poderá ser 
apresentado contendo a citação de lei ou decreto, ou ele ar
tigo de lei, ou de decreto, sem que o transcreva por c::denso, 
antes ou depois do projecto ou emenda. 

Art. 162. Nenhum urtigo de projecto poder:í. conter duas 
ou mais theses independentes, de modo que uma possa ser 
approvada o outra rejeitada. . 

Paragrapho unico. Não são admissiveis1 projectos refe
renl es á concessão de pensões, r;emissúes de divida, releva
mento de prescripção, licença, .jubilação, aposentadoria, re
versão ao serviço activo, civil ou militar, reforma ou me
lhoria desta, sem prévio requerimento da parte interessada .. · 

Art. 163. Os projectos de iniciativa dos Senadores serão 
immediatamente lidos e submettidos a apoiamento e, se 
apoiados por cinco ou mais Senadores, serão logo enviados á 
Commissão de Constituição. · 

Paragrapho unico. Quando um projecto de lei não alcan
çar apoiamento, será considerado desde logo rejeitado. 

Art. 164. Os projectos offerecidos pelas Commissões in
dependerão do apoiamento de que trata o artigo anterior,. 
bem assim. aquelles que tenbam a assignatura de cinco ou 
mais Senadores. 

Art. 165. Serão 
apoiados, remettidos 
ctos que: 

tambem submettidos ao apoiarnento, e, 
ás Commissões competentes, os proje-

~ 

a) autorizem o Governo a declarar a guerra, ou fa1er 
a paz; 

· b) concedam ou neguem passagem a forças estrangeiras 
pelo territorio nacional para operações militares; · 

c) resolvam definitivamente sobre tratados e convenções 
com as nações estrnngeiras; ' 

d) mobilizem e utilizem a Guarda Nacional ou milícia cí
vica, nos casos previstos pela Constituição; 

e) declarem em estado de sitio um ou mais pontos dó ter
ritorio nacional, na emergencia de aggressão 'estrangeira ou 
commot,.ão interna; 

f) approvem ou suspendam o sitio, decretado pelo Poder· 
Executivo ou ·seus Dgentes responsaveis, na auserncia do Con
gresso Nacional. · 

Ar~. 166. Não é permittido reunir em um só projecto duas 
ou mais proposiçõe~ da Camara dos Deputados, nem nas pro- · 
postas de. credito incluir novos creditas iniciados no Senado. 

Para.grapho unicb. Não é tambem permittido offerecer co
mo emN1da qualque1 projecto do Senado :i proposições da Ca
mara, ou vice-versa, os quaes devem seguir os tramites regi-
mentaee... . · . 



SESS,\0 EM 28 JJt::: OU'l'UBHO · UE 1021 

SECÇ"lO II 

DAS PHOPOSIÇÕES 

515 

. .Ar~. iü7. As proposições podem consistir c~1 1~roje~to~ de 
lel ou resolu~1ão, emendas, pun:ceres do Cornnussoes, ~ndlCa
ções e l'f)quer!mentos, iniciados no Senado, o de propos1ções o 
emendas vindas da C amara dos Deputados. 

Art. 168. Os projectos e resoluções vindos da Gamara dos 
Deputatlcs o as emendas por ella feitas em projecto ou :;-esolu
cão do Senado, depois de lidos em sessão, serão remett1dos as 
Commissõos competentes, e, com os pareceres destas, impressos 
em avursos para a ordem dos trabalhos, excepto os que v.ersarem 
sobro a prorogação da sessão. do. Congresso ~acio~al. 

Art. 1ü9. O projecto de lei ou resoluçao vmdo da outra 
Gamara, approvado J,:elo Senado sem alteração, será enviado á 
sanação, independente de nova redacção. 

Ar;.. 170. Irá Lambem a sancção o projecto .de lei ou reso
lução du Senado err.cndado pela Gamara dos Deputados, uma 
vc~ ac.:!eitas as emendas por aquelle. Neste caso, irá primeira-
mente o projecto ú. Commissão de Redacção. . 

Art. 171. Quando o projecto iniciado na Gamara dos Depu
tados voltar ao Senado, por terem sido as suas emendas rejei
tadas por ella, considerar-se-ão · mantidas as que obtiverem 
dous terços dos votos presentes o serão devolvidas com o pro
jecto á Camara iniciadora. 

Art. 172. A~prcposições ou projectos sujeitos a exame das 
Commi~'lões o quaesquer outros ·assumptos dependentes d.e pa
recer, iJOderão ser dl:!dos para ordem do dia: 

1 o, u requerimc.:nto de ·qualquer Senador, si, passados 15 
d~as sem quu as Commi;;sões tcnbam dado parecer, o Senado as
SJnn o resolver; 

2°, quando, tral<>ndo-se ele reis annuas, creditas, proposi
ções der::orrentes de mensagens prcsidenciaes ou emendas da ou
tra Cam,-.,ra, medeiarem apenas oito dias entre a data da apre
sentaf,(il•' no Senado c o encerramento do Congresso Nacional., 
Nestus casos, as Commissões deverão interpor pareceres ver-
b.ae!l,; · . a:. l·ela mesa, ir:dep_eJJ.clcntc ele consulta ao Senado, as pro
poslços:; de annos anteriores. 

· Art .. 173. Nenlwm projecto de interesse individual, porém, 
será dadú para orderr. dos trabalhos nos ultimas 15 dias da ses
são, sem que as Commissõos respectivas tenllam emittido pare
ceres p.Jr escripto. ainda mesmo tratando-se de credito solici
tado por mcnsagei:n do· Governo. 

SECÇÃO III 

DAS INDICAÇÕES 

Ar~. i 7 4. Indicação é. a proposição com que um ·senador 
suggere a manifestação do Senado, on das suas Commissões, so
bre det'lrminado assumpto. 

§ 1.' As indicações serão redigidas por escripto, em termos 
explícitos; e assigm.das por seus autores, e independerão d& 
qualql}f)~; julgament•.! preliminar. 
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§ 2.• As indicações, depois da lidas e apoiadas, serão remet
tidas áii Con1missõe.; competentes, as quaes omittirão seus pa
receres dentro do 1wazo a que se refere o art. 117. 

Art. '175. As indicações só poderão ser apresentadas em oc
casião opportuna, c, as que tiverem por fim alterar qualquer 
artigo r.:este regimento, não poderão ser discutidas sem prévio 
parecer escripto da Commissão de Policia, nem votadas na mes
ma ses~ão em que ferem offerecidas. 

Paragrapho unit•o. Nenhuma indicação modificando os ser
viços d<1 Secretaria do Senado, as condições do seu pessoal, ou 
o·s vencimentos, ou creando, ou supprimindo log<~.res, poder:L 
ser submettida á deli!1eração do Senado, sem o previa p~.recer 
escrJpto da Commissão de Policia. 

SEC1ÇÃ0 TV 

DOS l'\EQUERIMEN7'0S VERBAES 

Art. 176: Os requerimentos seJ.'ão verbaes ou esc:-1ptos. 
Serão verbaes e índependerão de apoiamento e dis·mssão. 

sençlo vot.ados com qualquer numero os que tiverem por fim 
ped1r: 

a) publicação de representaçêíes, petições ou documentos. 
cuja divulgação seja de interesse publico; 

b) divisão da di:;cussãó e vo~ação. na fórma regimental; 
c) dispensa de impressão e de interstício da discus.;ão de 

qualquer projecto de lei ou ele reso.lução; 
d) dispensa de qualquer logar da Mesa ou de Comm!ssão 

Permanente, Especial ou Mixta; · · 
e) prorogação ·da hora destinada ao expediente .Ju da 

sessão; . 
f) levantamento da sessão por" motivo de pez&.r ou de re

gosi,io publico; 
g) reclamação de ordem. 
h). propôr a nomeação de uma commissão extern::. para 

repte'Sentar o Senado em qualquer acto. 

SECÇÃO V. 

DOS HJ!~QUEIUMEN'l'C:S •.~SGHlP'l'OS. 

Art. 177. Serão escriptos, .mas sujeitos á votac;ão 1.10 Se
nado, os requerimentos de urgencia. que tiverem por fim; 

a) apresentação de projectos, indicações ou reque-r 1mcn-
Los de informações ao Governo; . 

b) a discu'Ssão immediata de qualquer materia; · 
c) o adiamento ·:la discussão de qualquer assumplo; 
d) propor a nomeação de qualquer Commissão. Especial, 

Geral e Mixta; . . 
é) pedir informavões ao Gov~m10 Federal ou dos E~·ta.do:; 

ou a reme·ssa de qualquer docum~nto nccessario ao e::;tudo d•3 
matl:ria suj eila á deliberação do Senado .. 

Art. ·178. A nenhum Senador é permittido fazer I'BU o 
recr1.1erimento de outr.o, depois de apresentado e r9tirado pele; 
seu autor. Querendo . reproduzir a ma teria,. usara, cm occa
sião opportuna, da iniciativa que lhe cabe. 
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Art. ·li9. Nnnln1m l'f'f[llf'rinwn,lo ou indicnr,üo ~f' adt11il-· 
t.ir(t no Senado se não tiver pcn.· l'nn o r!x,•r·ei(•.io dr alguma de 
Rua c:; o.ttt· i bui~;.ões. 

Puragrapho u nico. Cpmprehendem-sc nn c1 isposiçiin dnste 
artig·o as moções ele eongratulaçõPs e o;; rPquerimen!.o• pe
dindo a nomcaçito de 1:ommiss::íes que. em nome do Senn·!o, si! 
congratulem com n Chefe clf.! Na,:fio pm· actos que ha.ia pra
ticado. 

Art. ·180. Os reqnerimentos, para elüt·a~·em na ordr.m do.· 
trabalho's, deverão set• apoiados pot• einco S&nadores, e s::í po
deriío ser offerecido;;; nas horas rJ occasiões marcadas nesb~ 
Regimento. . 

Art. 181. Os requerimentos serão discutidos e vota:lü'S na 
parte da sessão destinada ao cxp,·diente. Essa cliscuss'ão. es
gotada a hora. continuará nas seRsões ·seguintes. si o S,;nadu 
não conceder 'preferencia para a apresentação ele outros re
querimentos ou indic·ações . 

. Art. 182. Os requerimentos e indicações não resolvido·.:; 
na sessão legislativa em que tenham sido off'ereciclos fica-· 
rão prejudicados, cabendo, porém, aos ·seus autores o d :reHo 
ele os reproduzir. . 

ArL. 183. Si a ordem do dia fôr - trabalhos ele Com
missões - a discussiio clo~{'requeT·imenLo'S dr qtw l.t•ala o ar.
tig·o '18·1 prosegnir:'i ali! o fim da ses~ão. 

TITULO X 

SECÇÃO I 
DOS PARECERES E~ GERAL 

Art. 18~. Os parecere·s, depois ele lidos, serão imr.·ressos 
em avulsos, .com os respectivos projectos, para ser súbmet
tidos conjuntamente. à discussão. salvo si, a requerimr)cr.fo de 
qualquer Senador, fõr dispensada essa impressão. 

Art. 185. Quandc) as Commi~sões encarregadas do O:!xamc 
de qualquer a·ssumpL~ concluirem os seus pareceres apreser;
tando projectos de lei ou resolução, taes pareceres serão con
siderados como ·razões dos pro,iecf'os e entrarão com ellrs r.m 
discussão. dispensada:-: as formalidade·s prescripLas para ns de
mais projectos iniciacos no Senado. 

Art. 186. Si o·s pareceres coneluil'em pedindo a audiencia 
de (TUalquer outra Commissão sobre o assumpto a que e!lef! 
se refiram. ·serão, depois de lirlos no expediente da ,;rssãc), 
mandados publicar e despachados pelo ·1." Secr•>tar·io ú. Com
missão cuja audiencia se pede. 

Paragrapho unico. Se, porém. terminar?m pr,la soliciLação 
de informa·ções ao Governo sobre a materia sujeita ao exan1P 
da Com missão. serão· elles considerados requerimentos. escl'i
ptos e coroo Laes cliscu Lidos c votados. 

. I 

SECÇÃO II 
DAS E!vJ:ENDAS 

Arl. 1.87. As emendas são suppressivas, subsLitutivas, 
additiva:; f~ eorrectivas e devem ser sujeitas a votos na ordem 
desta classificação, · tendo · preferencia, na mesma classe, ~~ 
mais amplas. 
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Art. -188. "\;; dn::: Commisi'<Ít'i' ,, a~ qne Livet·em eineo orl 
1:1ez assignai.ut·::ts conforme a discussão em que liYt'rcm sià0 
HJil'CSClltadas ,incie!)Clldcm ele a]lOÍamenio. · 

Art. 189. As emendas serão apoiadas por cinco· Senado
T'CS ou cinco assignaLuras na 2" discussão c por dez na 3a dis-
cussão. . 

Art. 190. Não é permittido r~ presentar a qualquer ~r~
jecto de lei ou resolução· emendas com. caracter de propos1r,.ao 
rrincipal. ' 

Art. 191. Aos projectos de interesse individual, collectiv~ 
ou local. não podem ser apresentadas emendas que visem ef
i'cito .•.!:!"CÍ'al, ou comprehemlam J1Cssüa. colleet.ividaecl nu consa 
diversa. 

Paragrapho unico. Dessa regra exe.eptuam-se as emendas 
conccdendô amnistia, a15 quaes podem ser acceitas abr:mg-endo 
actos e pess•jas differcntes. 

Art. 192. Na 2• e s• discussões dos projectos esgotada a 
lisLa dos oradores. será suspensa a discussão e submettidas :ís 
respectivas Commissões, para, com urgencia. dar .parecer .c:o
brc as emendas que tenham sido apresentadas. 

§ ·J .• Publicado esse parecer, .,a discussão prosc:;uirá, não 
podendo ser aprcE=cntadas nc~:as emendas. 

§ 2." SP. porém. 0 assumplo l..ivcr sido considerado. ur
g·cnl.r., por delibernção do Scnarlo, ~cr:í. dispensa ela·<~ remessa 
das emendas á Commissão. 

Art. 1913. As emendas ou additivos apresentados na 2" ou 
na 3' discussão. podem ser destacados para constituir ·r:>ro.ie
eto especial. Neste caso, passarão por mais uma discussãv, 
indo antes de ser remettidos ú Gamara dos Deputados, á Com-
missão de Finanças. . 

A .. rt. 194.. Nãc são admissíveis, em qualquer disr.ussão. 
c:mendas ou additivos que não tenham relação com a materia 
de cru c se trata. 

·Art. 195. As emendas da Gamara dos Deput.ados a proje
ctos do Senado. terão uma sô discussão e serão submettidas a 
debalc uma por uma. sem poderem ser altflradas. 1j Senado. 
porr:!m, a requerimento de qualquer de seus membros. poderá 
determinar qnc se faça .a discussão em g-lobo c a vota(;üp por 
grupos. · · · . 

Parag·rapho unico. Approvadas todas as emendas, serão 
remettidas. com o projecto, ú Commissão de. Redacção, par~ 
redigil-o ele acr..ôrdo com o vencido antes de ser subm cttido 
6 s:mcr,fio. 

TITULO XI 

SEGÇiW · UNIGA 

DAS LEIS ANNUAS 

Ar!;. 196. Os projectos das !eis annuas terão sempre pre
fercncia na ordem do dia. excepto em relação aos referentes 
n. prorognção ou adiamento das sessões e aos pareceres sob're 
:-c:conheciment.o de poderes. · · · · 

Art. 197. :\presenf.ndos os pal'ceet·cs ú Mesa. cm crual- · 
quer momento. da sessão, serão mandados imprimir no .Diario . 
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elo Oong1•e.~so e distribuir em avulsos, independentmente dr• 
leitura. . 

Art. i 98. Feita a distribuição dos avulsos e .incluidos na 
ordem do dia, a Mesa receberá durante 24 horas, emendas a 
cada um dos pro,iectos ele orçamento ou de fixação de forças 
de terra e naval. 

Art. 199. Recebidas as emendas aos alludidos projectos, 
o Presidente examinará cada uma dellas, recusando as que in
cidirem nas seguintes disposições: 

a) que não t10mham relação alguma com a materia orça
mentaria ou de fixação ele forças de que tratar o projecto a 
que foram apresentadas; 

· b) que tenham o caracter de proposição principal, as 
quaes devem seguir os tramites regimentaes dos demai::J nro
.iectos de lei: " 

c) que Ímportem em transferir ao Executivo attribuicões 
privativns do Legislativo; 

cl) que augmentem vencimentos, ordenados, gratificações 
de funccionarios ou . modifiquem a natureza ou o titulo dos 
que clles percebl:'m; · ' · 

e) que revoguem leis de outra natureza· ou mandem vi.
gorar as já revog~das; 

f). q,nc a~tÇJrizcm ou consignem do-tacõles para serviços OU) 
l~cpal'tbçoes nao creadas por leis anteriores. 

§ 1. o Findo o prazo de 24 horas. -serão mandadas publi
car a:s emendas Mceita.s pelo Presidente.,:devidamente classi-
ficadas. "'~~ 

§ 2.• As emenda!' acceitas . serão enviadas ás respectiv':ls 
Commissõ,es para, examinando-as por sua vez, interporem pa-
r~cer sobre ellas. . 

§ 3. o Do ·acto do . Presidcmte. recusand·o emendas, haverá 
recurso para o SP.nado, por occasião de ser discutida a acta 
da s~>ssão no dia em que tiverem sido publi~ad3:s as emp,ndas 
acceitas e as recu~adas. 

~ 4. o As emendas recusadas pelo Pres·idente por infrin
genLcs das disposições do ·art. 199 e seus paragr;aphos, po
derão ser consideradas como pr.ojec:tos dist:inclos desde crur) 
os seus autores assim. o entondam. 

~ 5. o O exame e o julgamento das cündicões de acceita
ção.de em~ndas. a que se refere es·te art.igu, ooberão ás resps-· 
ctivas r:nmmissões. quando se tratar das que houverem si·do 
!l.'Orr.s·entadas a r.st:l!S, ou por .ellas incluídas oom os seus pa- . 
reccrcs. . 1 • 

Art. 200. Nenhuma ·emenda. porém, será a·cceita no ple- • 
nado nem perante as Commi!';'SÕcs, sem qur. os sc:ms autor':}s 
a tenham .i'ustificado por esr.ripto, nem as Commissões emit
f.irão seus parrcercs ~obre ellas, sem que hajam sido prévia
mentr. nnblicadas. 

· ArL 201. N..t 34 discus!';ão dos nroJe•ctos de orçamP.nto. M 
emendas d·e at1gmento ou diminnicão de verbas só podem aer 
offPT'ecida;,; pr.la Cornmissão de Finanças .e nas respectivas ru--. 
bricas. · . 

Art. 202. SPmpre cru e ha.i'a necessidade de ser incluid>:l 
qu nlq uer ·cliosnositivo. commum a t.od·os os Minist•erios, se!'á 
eUc anPesr.nlfado ao orC)ament,o ·da Fazenda. 

A'!· L. 2{)3. Quando fôr. vp,rific:llrl'o, em qurulqucr disocl'!!·süo 
das leis '()e orcament,o 01~ de fi::'t'açã:o de forças militares, qt.te 

'.,: 

I 
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lt!ll di:::pnsH.ivo ou emenda, inekle l'll1 r•cnsm'-::1. rr)g·imrnlnl. o 
.Pt·••:;ideote deixal'Ú Liu sui:Jnlf•ll!'l-u t't eon:;idt•l·n~.ãll tln :::ie-
nadu. · · 

JJa1·agrap!J o uni e o. 'l'raLandu-.se, porém, de d isposi Li v o 
inel ui·do pela Cmn:u·a dos De•pu·Lados, a sua -e!Íimina~\ãO sú s.~ 
Jar(t si fôr proposta cm ·emenda -~UP!Wessiva pela Commi:<s:i.v 
de Finanças e ap.provada estl.a pelo Senado. 

At·l. .. ~OL Quando :l'allat·om oHo dias -para o. cnc.crra.menr.o 
d ... s sessões do Congresso Nacional, os proJe.cLos ·de leis an
mms, clevolvido-s pela Gamara ·elos Dep1u~ado-s, por haver re
.ie i lado emendas elo Scna·do. sérü:o incluido·s :na OI'dt"m ·rio tli:'t .. 
i nflr•pcnclcntc do parecer da Commissão resp'ectiva. 

§ i. o A's Commissões ·cl•c Fina.ncas e de M·arinha c Guerra -
fica rr:sct·vaclo u cl ireii!O de ~c proúunciarem soiJrc o assum
pto, durante a discussão ou no momento da voLaçü:o, das r.,J-
ridàs emendas, reousadas .pela Gamara. · 

§ 2 . .o Denko do rprazo, -a que se refere e.s•be ar Ligo, po
derú a Mesa delbe.rmin::!.r, conforme -a uvgoocia, a immediatta 
c!iscussão e vo~ação ele qualcru·er dos projectos de leis annuas, 
com preteri\:ão das demais materia:s eonstaJntes da ordem do 
.:Ji.a. ~alvo a resl.ricção ·do ariL .. 196. 

Art.. 205. Na votação das propc1sições da Gamara aüs 
De·pnf.ados, fixancl·o a cl·espez•a dos diversos aninisterios, o S'e
na.do. a req·.nerimento de rrualquer c!oos s-eus membros, appro
vwclo na fôrma rcgimenl.a,J. pocler~ú c!esba·ca.r :11~Ligos ou orJj.spn
s icões para' c011s-ld tu ir .proj.0cLos distine-t,os. 

. Parag.t·aph o unico. N es1Le caso, pa•ssarão :por mais u:ma 
d1seussão taes projfcbos a.nLes de devo:lvido·s á Cama:M rlus 

. Deputados. 
Ar i;. 206. Na 3" discussão dos pro:i·ectos doe orçamenll.o não 

são adrni-tlidas emendas ·crue. de q,u.aJ.quer modo. tendam a di-=· 
niinuir ·a recei,La ou a· auginentar a dP.Jspez•a publi-ca. salva 
a-quellas que pror,mzerem o restabeloecime•nto de medida cons
tante ela propos1t-a d·o Go·verno •OU consignal\em verba .para des-· 
pezas .iá ·determinadas em leis anteri•ores. 

§ 1.. o A .discussão da prQposiéão da Cama•r.a -do.s Deopu
taclfls. fixando a despeza geral da Republioca, .s•erá sempre :feit.a 
por parilte·s, -de ac•côrçlo com a Ioei n. 2 .•887, d·e 9 de a.gn,l'lbo ·de 
:187!.1. 

. § .2. o P·ara ess·e fim, serão de,stae-adas .as dispos-içõ,és rr.·
TaLtvas ú d~spez,a cll'l ca:da Ministeri:o. afim .de serem co.TIIsidera
d'a-s .como proj ec'Los -clistinCibos, cru~· -deverão üntrr!l)r na ordem 

. dos l.J•abalhos, com o par-ecer ·da· Cotmmi1ssão de Financas. 
• .§ 3 -:· Discwti-da c vota-da toda a proposiçi1o será ent.ão de--

. 

volvida a Cama1'.a .dos Deputados com as nmenclas ap.pr-oJVad{tS 
p•elo Senacfo. · 

TITULO XJI 

. REC:ÇXO UNTCA 

!'lA URGRNCTA E- SEUS EPF'F.T'l'OR 

.Art. 20i. O Senador que quizet' propor nl'gencia para 
qualquer .assumpto nsará. da formula: «Peço a palavra para 
negocio urgeni.e.>. 
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·Ar:/.. 208. TJI'g-~ntP para inLrrromprr [:cHios o.~ LrabuHil~8 
an. Srnudn sr dc!ve PJubcnrlet• a rnaLr.eia que l'icaJ•in p!.'t•,i.ur!J ... 
ca<eln. ou annullau.a si não l'Qisse Lralada immed:i,a:LamcnLe. 

ArL. 209. A discussão ela mwlel'ia eonsiderada lll'I:F'tÜ., 
!Púde ser adia·da si o LlchnfP dcmnnsf.rar que o assumpf.n nü•1 
Jiear·ü prc.iudit:adn com a sua não solul'i1o immediutu. 

ArL. 210. E' IiciLo ao Senador rcqtwrer, em quahruer 
mo:mcnLo, qü·e cletbermina'Cl.o assumpf:o cn1tre em ;:J i·.scussão ·P. '"'
Vleão, mediante urg•encia. 

Arf;. 21:1. O requerimento ele urgencia deverá ser as:-;c
gnaclo po.r :trC>s senadores c podeiiÚ ser ·apresenta:clo no c·o·rrer 
da sessão, indepcndendn dai ·cxigencia do numero rle assig·na
im•as, ü requerimrnto que fôr aíJr•csenlaclo pc•Jo Presid•mLe da 
Commissão que estudou a materia ou pelo respectivo r·P.!u.Lnr. 
cm seu nome. 

Art. 21.2. O requerimento ele urgencia deverá comer t) 
numero do projecto ou proposição a que se refir·a, um resumo 
da rnesma matrria e a cleclaraç.fio do turno em que «c "H
ec:nLra. 

Ar L. 2'13. Submétt.iclo a apoiamenlo, será o ·requerimento 
de urgencia, sem clPbal:es posto cm votação. e. approvadn pPin 
S(madn, a materia a que clle se referir entrará immpflialn
men te em discussão ai(~ final solução ou adiamento. 

Ar L. 2·1 4. Quando fallarem apenas oito dias para o en
f:enarnenf.o ·das sessões elo Cong!·esso. serão considerados tam
hem ut·genl:rs todos os projectos de credito solicitados cm 
mensag·em pelo Governo. para attender ao publico :;erv1co. 
salva a restrieção constantr- do art. 196. 

Ar L. 2:L5. As ma terias· consideradas urgentes por dei ilJe
ração do Senado te em . os intersticios supprimidos; e, os pro
.iecf'os do Senado, dispensada a sua primeira discussão. 

Art. 21 6. A urg0ncia concndicla pelo Senado para a C!iii
eussão dr· qualquer materia não importa em sessão !JP.rma-
nentc. . 

Art. 2117. Só nos ca:so:s eLe invasão, moMm ou revolta. 
roderão as tres diseussncs dos projedos ele lei i!er Jpif.as Wt 
m':);,mo dia. si assim' rr:so!ver o Senado. 

TITULO XIII 

SECOÃO I 

DA DISCUSSÃO EM GERAL 

Art. ~18. Os projectos de lei ou resoluçã.n, inicir.>dm; nn 
Senado. passariio por tre~ .-liscussões. 

Ar't. 219. Qs que vi·er·em ela Gamara dos Deput,~d:os. e ('l~ 
apresentados pelas Commissões do Senado e pelas Mtxl.as. 
f.e!·ão a-penas duns. . 

Paragrapbo unico. Terã.o uma só discussão os pr_oJectos 
e proposiç:ões que tratarem ·da prorogaç:ão Ças sessoes, de 
conYencúe.!'l ou de tratados com potencias amigas. . 

Ar L 220. Ao iniciar-se n. discussão de qualquer mater~a, 
ou quando se pl'oce·de.t· (t sua votação. os Senadores poderao 
obter a palavra pela ordem, para. lembrar ou pr·opor melhor 
methodb na discussão ou votação. 
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Pnragrapl10 unico. Sorú pcrmiU.ido o encaminhamento ::ia 
v~.dnt•ão, desdu que o Senado limite a sua exposiÇão a Lermo-s 
l1revcs, não exc!!clendo de cineo minutos a occupação da tri-
buna. , 

· Art.. 221. Iniciada a discussão de qualquer matcria, não 
será ella interrompida: para se tratar de outra, salvo adia
mento ou que.stão de ordem por ella suscitada. . 

Ar L. 222. N enlu tm Senador p'oderá fali ar sem pedir a 
]m].avm ao Presidente, c, -conceclida esrta, fallaríL de pé, excepto 
quando obtiver licença para fazei-o sentado. 

Art. 223. Na discussão. que será unica, dos pareceres, 
indicações e requerimentos. cada Senador só poderá fallar 
uma vez, excepto o Relator ou autor, que poclera fallar duas 
.vezes. 

Art .. 22-1. Salvas as disposições cspeciaes deste Regi
mento, cada Senador poderá fallar duas vezes na mesma dic:;
cussão: o Relator do parecer que concluir por projecto, ou .o 
atitor cle.ste, poderá t'allar mais ·uma vez no fim do debate. 

"1rt. 225. A 1" .discussão de qualquer projecto póde 
dar-se no diar seguinte ao da distribuição do impresso do seu 
parecer, ou . antes. si esta for dispensada . 

.Art. 22G. A 1 n discussão, que será em globo, só se tra
l.arú da sua const.it.ncionn.Iidacl.e. não sendo perrnittido adü\
mento nem emendas. 

ParagTapho unico. Nessa discussão cada Senador poder·á 
falla1· uma vez. não devendo exceder de uma hora, fazendo a 
critica ele todn o projecto. tendo preferencia o seu autor. 

Art. 22i. Finda a discussão. o projecto será votado in
tegTalrn0nte. n. si for approvado, irá. á Commissão a que com
petJr para interpor seu parecer. 

Art. 228. A 2a discussão dos. projectos será feita artir;G 
por artigo, com as emendas offerecidas, e, finda a de cada um 
deli cs, proceder-.se-:i á votação. , 

§ 1". A votação dos . artigos precederá .ás emendas, ex
cepto: 

a) si as emendas forem . suppressivas dos artigos a que 
foram apresentadas: , 

· b) si o Senado, a requerimento verbal de qualquer Se
nador, resolver o contrario. 

§ 2•. As emendas suhsfitnt.ivas terão sempre prefer<;ncia 
na Yot:tr.ão . 

Ar L: 229. Approvado, sem emendas, em 2.. discussão, o 
pro.iecto ficará sohrfl a mesa nar::t entrar opportnnamente em 
a• discussão; quando emendado. porém. será remettido á re
specth;a Commissão, com as emendas anprovadas. afim de que 
0lla o redija. eonforme ao vrm.cido. Essa redacÇão será 1m
pressa para a ?." discussão, com o primitivo pro,jecto e as 
emendas. , . . 

. Art. 230. A rr.messa de qne trnüt o art.igo anterior será 
dispensada, si as emendas contiverem lig-eiras · alf.eracões. 
Neste caso o pro.iecf.o poderá ser snbmettido á 3" discussão, 
der..orridos dons dias,. salvo dispensa do interst.icio concedida 
pelo Senado. . · 

Art. 231. A 3" discussão versn:rá. sobro todo o projecto, 
sobrr. emendas :J.Pnrovrtdas c sobre as offerenidas neste iurno. 

§ 1 o. Terri1ina.da essa discussão. o Prflsidente poró. a votos, 
cm primeiro Io:;ar. as emendas 'n~lln, offerecidas c depois o 
pro ,i ecto com a.s alte't'ações feitas. 
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§ 2". Si ns emendas auoptadns, nessa discussão, conLi
veJ'I!m matel'iu novti, .•cri'íu JHais uma vez discutidas na sessão 
seg-uinLe. com os 111.-ti;:;-os 'a quo se rcl'or!ircm, sendo vedado 
nes:::a unyu disenssiio ol'l'crceol' novas emendas, salvo de re
dacnão. 

'Art. 232. 9s auLog'l'apllos dos projectos· e proposições, 
bem cumo os aocument.os a cllcs l'elativos, estarão sobre a 
mesa, durante a discussão, incumbindo ao encarregado das 
actas recebel-og c resLiLuil-os á secretaria . 

. Art. 233. Sempre que haja dous ou mais projectos .-e
laLr','OS aq mesmo assumpto, haverú discussão prévia sobre a 
prcl erenc1a do que deve servir de base á discussão, S:lm. com
tndo, se entenrJce que os outros ficam prejudicadoos. 

Parag1·apho lmico. Essa discussão prévia poderá ser feita 
cm qualquer dns discussões em que estiverem os referidos 
projectos . 

. Art. 234. A palavra scr:'t dada pela ordem em que for 
})cchda e alternadamente, ele modo que a um orado1' que :falle 
a :f'nvor se siga outro r:ontra. · 

Paragrapho unico. Si dous ou mais Senadores solici
t~rem a palavra ao mesmo tempo. para fallar-no mesmo sen-
tido, compete ao Presidente regular a procedencia. . 

Art. 235. O Senador qn c quizer explicar o.lgumtt ex .. 
pressão que não se tenha tomado no seu ve·rclacleiro sentido. 
ou narrar um facto desconhecido que tenha relação com o 
caso em questão, podt'.rá fazei-o uma vez. não lhe sendo, po
r~m, permittido e~cedcr os limites da explicação, ou narra
tiVa do facto. para que haja solicitado a palavra. 

Axt. 236. E' prohibido aLtribuir más intenções, usar de 
expressões desrespeitosas. on sarcasticas. para com os Sena
droes. Deputadns, Chefe da Naç[io n mcmhrns dos poderes pu-
blicas. · 

Paragrapho uníco. "' l\'fc.sa do Senado providenciará de 
modo a impedir que· taes expressões sejam publicadas no 
Diar·io do Conaresso ou no~ .1nnaes. riscando-as êlos respectivos 
discursos. · 

Arr .. 237. No casn elo artip:n nnterior ou em outros se
melhantes, o Presidente aclvnrf.ii~:í n 8enador. usando da for
mula «Attenr.ão !»: r.. si essa. advertencia não bastar, dirá: 
«Sr. Senador F .. attencüo !»: c si n.inda :for infructifera essa 
·advertencia nominal. o .Presidente consultará o Senado si con
sente que o Senador seja convidado a retirar-se, devendo a 
decisão ser tomada por dons tcrç:os dos uresentes. 

Paragrapho nnico. ·O Senador convidado a. sahir deixará 
immediaf.amente· 0 recinto. c. nito o fazendo. o Presidente sus-
penderá a sessão. · 

Ar't. 238. O Senado poderá resolver, mediante requeri
mento verbal de qualqu'er de sens membros. ou por proposta 
da iVIesn. qu~ a. 2'' disrnssiio .rlo pro.iccto ou proposição se,ia 
feita por titulas, capítulos on secções. devendo a votação, 
porém, ser feita por artigos. 
· Art. 239. Tratando-se de codi,:ros. resolucões ou pro.iectos 
de lei. divididos em f.H.ulos. cn.pif.lilos 0. ·artigos que envcilvam 
materias diversas. o Presidente. a lJem da ordem. proporã ao 
Senado o proccAso ·a fle~uir 'na ::~• disr.ussão, si em globo, :Si 
por titnlos. ra:pit.ulos. seeçõc~ c artigos, c o Senado resoJverá 
sem debate r,ssa proposta.. • 

Art. 21.0. Depois de discutida qualquer matéria. da ordem 
do dia, ou não haYendo mais quem queira discutir, o Preai-
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denfn doclarnr:'t nncrr1'adn a dis'cnssãn o, si por falfn {)C nu
nwr'o h•g-al, não ]Ht-cler· sor· a allurlida matrria votada irnmc
dinfanwnl.e, adiar·ú a Ynta~'fio para quancló houver numero. 

ArL. 2.-I:L. Na sessão scg·uinLe a ordci11 do dia começará, 
pela yn l.ação elas ma Ler i as t'11CC'l'L'adws, salvo havendo pare
cercs sobre reconhecimento de poderes ou materia julgada 
urgente, os quaes- terão preferenr ia na collocaQãO. 

Art. 242. -Nenhum Senador poderú fallar contra o ven
cido nem usar de· linguag·em clescortez, referindo-se ás delibe
rações do Senado ou da Camara dos Deputados. cujas decisões 
não podem ser objecto de censura ele qual(fller de seus 
membros. 

Paragrapho unico. Se. no fim elo seu discurso, tiver cl·õ 
apr·csentm· alg-uma medida para C[tre f.al dteliber·aoão seja re
vogada, o fará sempre em termos· convenientes, preveniJ1do 
disso .ao S-enado. ·Quando princi·piar a faU.ar. 

Art. 243. As mat:~ri :ts, com discussão encerraclª, que nãa 
forem votadas i1a sessão legislativa e ficarem para a 'lflguinte, 
considerar-se-·hão adiadas para continuarem a ser discutidas. 
nos termos em que se acharem. 

Art. 244. O encerramento da discussão de qualquer ma
tnrin. rlar-se-ú 11ela. ausencia dr oradores. 

Art. · 245. O encerraníénto de uma discussão não preju
dica a das matcria.s que se seguirem na ordem elo dia, até que 
esl.n se esgote. 

SECÇÃO n 
DO ADTAMENTO DA DISCUSSÃO. 

Art. 246. Os adiamentos· serão por tempo fixo ou inde
terminado. 

O adiament.o por tempo fixo tem logar: 
1 o, para ser o pro.i ecto. ou próposi~tão, remettido n. ai

guina das Commissões elo Senado; 
2''. para ser discutido em -dia determinado. 
Art. 247. O adiamento por 'tempo indeterminado ou para 

a. Jcgislaf.nra seguinte importa na rejeição da mate1•ia prfn
cipal. 

§ 1°. O adiamento. por tAmpo indeterminado, da ·diSCl.l.SSÜ'l 
de emendas da Camara dos DepiJ.tados. re.jeitadas pelo Senad'"> 
e mantidas pela mesma Camara, é permitt.ido. 

§ 2°. Esse adiamento. porém. só se· considerar(t. nppro·
vado, se obtiver dous teTç.os dos votos presentes. 

·· ~rt. 248. Os adiamentos só poderão ser propostos pelos 
Senadores quando lhes couber a vez de fallar. n,inda que não 
queiram motivai-os. mas só snrão discutidos depois de ·apoia
dos por cinco Se-nadores,. . · . 

Art. 2ll9. O Senador qm~ requerer o adiamento da dis
cussão de q11alqnm• mat.~J'ia não perde n vez ãe falln.r solire o 
assumpt.o. · . 

Art: 25·01. Qu::mclo sn requerer o arJiamento da discussão 
de uma maf,CJ'ia ou sn sobJ'e r~lla suscilar. · queslão-(le oraem. 
o incident.e ser:'i suhmet.Uclo a votação e se procederá conforme 
ao vencido. · · 
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Paragrapho unien SP não hou,·01· numero pat'a 3Ct' v0tado 
o adiam·~rüo. consir't'l'at·-se-á p:'•'.iurlieado u itwidenl•· pro
segui:ndo a diseussfío da tllalet•ia prineipal. 

Art.. 2·51. Em qual.quPt' diseussii.o poclc•.r:~. u prn.icd.:•, ou 
pro:p,osição. nüo rmendado, ~t't' remetlido a utm~ Cou1rnis-at:10, 
~;o o Senado ass int dei ibel"at'. 

Art. 252. E' p·ermittido ao ::::e nado t·•~CJLtet'CI' que um pt·o
jecto, ou JWOposic;ão, approvado em .:!" cllsnu;sãu, Vlli. a qual
quer das C:ommissõ1es . 

.Arl .. 253. E' v.edad•J, .pm·,~m. na mesma disrm~são. t·rovro
duzir· adiamentos. ainda que ·e·rn lermos r:\ ![Yara ·f'ins differen
les, salvo para ::;er 'a materia. ante:> de votada Hm :3" dit>·cussão, 
;;;uje.ita ao ·exame de' .qualquer Gomrnis·siio, caso...P.-m ·G'UC a clis
:.mssão .prose·g>uil'á depois do Tmreec.t·. 

Art. 25/r. Nas quesl:õP~ dP ordronL qur S8I'ÜO deeidid·as 
pelo .Preside,nl,e', haverá recut·so para o. Senado, qu•ando re
querido por qualquer .Senador. O Pres·idenLe, porr·m. f>.Odení., 
inde1pendenl;c de requeriment-o, submetter ao Senado a decisão 
das que·stões. · 

TITULO XIV 

SECÇÃO T.. 

DO PP.ÓCESSO DA VO'rAÇÃo 

I 

Arl ... ~·55. A vol<wã:u scl'á feita ~JI{ll' lrrs manf:!iras: sym-
bol iea, nominal' .c) secreta. . 

Art.. 256. Em regra Lc'rú logar a vol,ação -symlwliea; a 
nom1nal só nos casos do tllrt. :37, § 3" da Constil.u.ição, uu 
quando o Senado a .determin'ar, .a requerimento verbal ele al-
gum Senador. · 

Paragrapho unico. A votação por escrutinio secreto será 
i'eita nas eleiçõe's e quando o Senado a cletermi.nar. 

Art. 257. A votação symbolica se praticará levantando
se ·os Senador·e5 que approvarem e ficando sentados os de opi-
niã;o contraria. · · 

Paragravh·o uni c o. .Se o resuUado da votação fôr tão ma-
1!1.ifesto que .. á •prime·ira vista, se conheca a maioria. o Pre
sidente o IP,ublica!'lá:; nã:o o s·endo, ou se algum Senado1,· re
querer verificação dia votação os Secretarias contarão os vo·tos 
dos favoraveis e depois dos contrarias, sendo proclamado o re
sultado. 

Art. 258. Na votação nominal, :0 i" Secretario 'fará a 
chamada dos Senadores que compareceram á sessão, respon
dendo e:Jes- sirn - ou -não - á medida que forem sendo 
chamadc.:J; os 3" e 4'' Secretaries tomarão nota dos votos, que, 
nm seguida '1erão lidos, publicando o Presidente o resultado. 

Art. 259. A votação por escrutinio secreto, tratando-se de 
eleições far-se-á por ·meio de cedlulas escriptas, sendo lanç.a
das em urnas, que o·s .continuos levarão a todos. os Senadores 
nas bancadas. Apresentadas á Mesa todas as ·cedulas, o 1 • Se
cretari!.l as contará 0 lhes publicará o numero; em seguida pas
sará urm:. por uma ao Presidente, lendo antes em voz alta o 
seu conteúdo. T.érminada a apuração, o Presidente proclamará 
o resultado: 

Art. 260; Nenhum Senador presente poderá escuzar-se de 
.votar, sai;vo si não tiver assistido á discussão,, . . 
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Ar~. 261. Não poderá, porém, votar nos assumptos em que 
tenha interesso individual. consct·v::mdo-sc, ent1 etunto, no re-
cinto. . .· 

Ad. 2U~. A votação não se interrompe, excepto por falta 
:I c num c· r o legal de Senadores . 

.Art. 26:3. No caso de empate cm uma votação, será ella re
petida nu sessão seguinte; si o empato se reproduzir, o Presx .. 
dante decidir{~ pelo voto de qualidade. 

SECÇ.íi:O II \ 

DO El\'CAM:INHAMENTO DA VOTAÇÃO 
? 

:Art. 2G4. Ao ser annunciada a votação de qualquer mate
ria, o Senador poderá solicitar a palavra para encaminhal.:.a., 

§ -I. o Para encaminhar a votação, porém, nenhum Senador 
poderá' fallar mais de 15 minutos, nem mais de uma vez. 

§ 2.' 'l'ratando,-se de projectos de lei annua ou de emenda 
a ella offerecida, 0 prazo para o encaminhamento da votação 
será apenas de dez minutos. . 

§ a.o As materius que não teem discus~ão não admittirão o 
encaminhamento de votação. 

TITULO XV 

SECÇÃO UNICA 

DAS REDACÇÕES FINAE8 
I' 

.Ar. .. 265. Apprcvado d!!Iinitivamente Gl proJecto, será re-
mettido (l Commissác da Redacção das Leis. · 

· Art. 266. As emendas a "Proposições da Camara dos Depu
tados sr.:rão enviada~ tambem :í. mesma Commissão, para redi-
gií-as, !em as incorporar. · . 

1 Art. 267. Apresentada é lida, a redacção ficará sobre a 
mesa pam ser impressa no Dia1·i.o do Con(Jresso e discutida na 
~ecção seg·uinte. · 

Art. 268. Na discussão do que trata o artigo anterior, se 
poderá supprimir ou substituir algum termo, mas não um ar
tigo ou parte delle, nem alterar qualquer das suas disposições, 
salvo n:·, hypothesc óo artigo seguinte. 

Art. 269. Si o projecto contiver absurdo, artigos contradi
torios, ou infringir a Constituição, o Senado deéidirá prévia.:. 

. mente e.-te ponto, por proposta da Mesa ou de algum Senador .. 
Pat :,grapho uriico. Decidindo affirmativamente, · será o 

projectv na sessão seguinte dado para a discussão, afim de so!- -
, frer as necessarias emendas, e voltará á Commissão para redi-

. gil-o de accôrdo com o vencido. · 
Art. 270. Ao discutir-se a redacção final; salvo a llypo

these du ar~igo prec·edente, cada Senador poderá fallar u;ma 
vez. , · · · 

ArL 27'1. As redacções deverão ser olàboradas dentro de 
4R horas, podendo ser este prazo prorogado, tendo-se em vista a 
extensão ~o proj ect.> e o numero de emendas approvadas. 

Art. ~72. O Senado poderá dispensar a impressão d~reda-
cção finai, a recruQriménto verbal de qualquer Senador., .. 
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.\ri: 27:J. Q.utnHico JtJl' <l;lH'(•sr•Jli.ada om,cncla :í rndacção Ei
IJ:tl, ser·u ella vuluda C'lTl priltl'l'it·u l'l.~Rl' e cm scg·uida a rcclo.c,;au. 

TITULO XVI 

SECÇÃO UNICA 

DA PROMULGAÇÃO 

Art .. 274. Não .sendo a.lei promulgada ·dentro do 48 horas· 
pelo Pres1dente da Republica, nos casos dos §§ 2° e 3" do art. 37 
da Constituição. o 'Presidente rJo Senado, ou o Vice-Presidente, 
si o,pr!meiro não o Jizcr em igual prazo, a promulgará usando 
da segumtJ formula: 

"F .. · President·! (ou Vice-Presidente) do Senado, faço 
saber aos que a presente virem que o Co.ngresso Nacional de
creta o promultça a seg·uint.e lei ou resolução)). 

TITULO XVII 

SECÇ.W I 

DAS N(fME,\ÇÕES «..\0-REFERENDUJ\1:» ob: SE:-fADOÍ 

.\rt. 275. As mensagens do Presidente rda Republica 
transmittindo decreto•s ~relativos .a actos por eHe praticados 
ad ?'eferenrfii:m do Se:nado, serão, 'Clepcis de lidas mo expe-
diente, remettid'as ás Commissões competentes. · 
' Art .. 27G. A Commissão .formulará, em sessão secr0ta. o 
seu parecer, com a possiYel urgencia, d.~pois do proceder, 
quando nece:ssario, ús inquirieões e diligencias, que no caso 
coubert>rn, concluindo pela approvaoão ou reproval}ão das no
meacões, ou, quando convier, .pela solicitacão de esclareci-
mentos ao Poder Executivo. · 

.1\.J't. 277. Nesta hypoLhese, o parecer será dado para 
ordem dos trabalhos ·d'o primeiro dia. votando-se, sem debate, 
·~obre a conveniencia da requi,sição 'indica·da, e, si o Senado 
não a deferir, devolver-se-á á Commissão o assumpto para 
expe:nider o sem juizo acerCn. elas nomeações submettidas á 
consideração do Senado. . 

.Paragrapho unico. Si o Senado annuir ú requisicão, pe
di,das ao\ Presidente d'a Republica as informações necessariaLc::, 
será a resposta envi•adn. ú Commissão para da·r parecer sobre 
a momea{;ão dependen.t.e elo voto do Senado .. 

Art. 278. Apresentado o parec~r. será dado .para ordem 
do •dia da primei.ra sessão; . salvo adiamento justificado por 
algum Sen31dor e approvado pelo St:nado. 

Art. 279. O parecer a c.fuo se refere• o all'tigo anterior, 
que, terá um.a só ·discussão, será submettido á .delibert~ação ào 
Senado cm s.essã.o secreta . 

. .Ait.ã 280. Da deliberacão do S~nado, approvando ou não 
as nomeações, a Mesa dará immedia.to coonhecimento ao Pre~ 
sidente da Republica. 



' 

.528 
... 

ANNAES DO SENADO 

)AS RESOLUÇÕI':S VE'rADAS PELO PBI!:SIDEN'l'E. DA REPUBLIOA 

Ar L. 28r1. O pro.i ecto' de lei ou resoluç5.o, de iniciativa do 
Sena-do, não sanccipuado, devolvido pelo Presidente da Repu- :. 
hlica, passará por uma discussão e votação nominal. e ccnsi-· 
derar-se-éi. a·pprovado si obtiver dons· Lercos dos suf'fragios 
pre•.'lerruLes, tSCillclo ent.fio .remet.L~do á Cama~·a .. 

Arl. 282. Quando o pt·o.i ecto de lei ou re8olução, não' 
.sanccionad.o. fo.r da iniciaUva; cJia Gamara c l.enhra ·sido en
viado ao Seriado, -depois de mantido por ella, este, si o approvar 
,pelos mesmos Lt'·3Jmif:e8 e rr.lraioria inclicaclo.s. o- e.nv.iará como 
lei, ao \Podei' ·Execul.ivo, para a formaüdardre· da !promulgação. 

Art. 2&3. Os projectos rejeiLados, ori não sánccionados, 
não· se poderão renovar na mesma sessão legislativa·. · · 

§ :L." Para ,os effei·tos deste artigo só se 'conrsidcram não 
sanocio·n,a.dos os proj c c tos, .depois que, devol'Yidos pelo Presi
denLe da H.epublioa, não obtiverem a app:rova,ção do Congr.esso 
por dous terços de votoo. · .. . 

§. 2." Gomprehendem-sc rua · l)l'Ohibição dc::;Lc arl.igo as 
:proposições que tenham ·por Jfm o mesmo objecto e o lt'egulem 
pelos mesmos meios, embora seSam :dií'J'ercntes as Jórmas em-
fr~~du. _ 

:At'L. 28-1. Quando as Con11nissões tivm·etll de cmiLtir pa- · 
rcoer · Sübre rcsuluçõcs · do Cong1·esso Nacionarl, vébadas ·pelo 
.Pttlcsidente ·da He.publica, o :f:;1rão no prazo· maximo de de~: · 
dias; caso o não façam nesse pr~z·o, o lJresidente as da·rá .Pal'a 
tlisous::;ão independente desse ;parecer. · · 

: Parag'l'a:pho uni cu. A disc1,1ssão da rc::;olução, vétaau eum 
ou sem pare:.:er·, não poderú. .se1~ a·diada. · . ~ 

TITULO XVIII 

' 
SIDCÇ~~O UNJ!CA 

DOS « VÉ'l'OS » DO PllEFEl'l'O DO DIS'l'RIC'l'O 

:.0\ort .. 285. Os vétos elo p,r·efeito do DisL1;ioLo :éeder·al a I'C
soluçõe.3 do Conselho . Municip;;J.l, serão submettidos, depois de 
Jidos no expediente, á Commi-ssão de ConstituiçãQ, Cmioa com
l)eLente para delles t.ratar, que ·deverá emiiJLir seu parecer 
dent.ro do ·prazo de 15 dia·s, .contados da data em que foram 
:presentes ao Senado. · 

§ :1. • Publica-do esse p.are:cer, .. serú. o v é to incluído n~ 
ordem do. dia, .em discussão unj.ca, · n::in sendo .. permittidas 
emendas nem adiamento. · · / 

r § 2.·· P:ara rejeição do vélo' são nrecisos .dous terços. dos 
votos presentes. . . . 

§ 3.• A ·vo.tação ve1~sará semp.re .sobre. o véto do PT.efeito. 
:t\:l;~. 2Sõ. ·Esgotado o J.)lt'lazo .a rqttc se rcl'ere o arUg·o an

terior, .sem que. a Gommissão tenha emittido r seu parecer, se.rá 
o véto· incluído 1'1a ordem dos trabalhos, .independentemente do 
!l)arecer. . . · .. ' .. ·· · · · . . .. ___ : ...... . 

I 

... 
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TITULO XIX 

'AJ'L. :!Si. 'J'e11do n ~•.•twdo du d••libc•rnt• r:omu 'J.'ri!Junal de 
.Jusli•.:a pa·:·a u .iulgatnettlll dn I'l'usiclcnle da HepulJ!iea c dt\tnais 
1'unf:cionario5 J'cdeJ·:.te::<, na l'(ll'ma da Constituição, ser<l. presi
diclro pelo Jlr,~sidenl•~ uo Su)n·cmo Tl'iiJunal Federal c s(i pro
Jel'ie<i. ~ua,.; "''~nlen•:as put· dou;; ler·•;us dos vulu;; dos rncmJJ•:o:; 
'JH'c::;enlcs. 

"\t:L. :!88. Jlant 1.•sse fitn. e Iugo que sejam en\'iados u:; 
{!o eu tncn los i nd is·pt•n,:avei:; ao pJ·ueessu, o .PrcsiclenLo do Se
na·clo ol'l'ieiat·ú au .du Su.prumo Tribunal Fedeeul eunvidandu-o 
u us:;urnir, nu dia e lw:·u desi;,:nadus, a Pl'es.iclenciu do ::ienadu. 
afim d~.J que e:;Lc se ·~uu::;[.iLua cm 'J.'rilmntd ele .Ju:;Li•:a. 

Jlat·ag·1·apho Ull i•:o. u proecs:;u e .i uJg·tuueulo serãu eslu
IJele•~iclus na rc:;vccliva lel. 

SECG~W 1I 

DA COilHESPO,'\IJEi\C!A lJIJ SE);ADO 

.\et. 280. u Senado :;e eorL·esvoncle: 
u,~ 'CUlTt u Vt:e:::idettle ela Ftopublica, f'nt· meio de Com

ln issüc:; utt de nwn:;ag·ens a:;::;igna·das 'lH!lu Vru.~idenle du .::::c
uado Clll 1wme cle.:;Le: 

li) com u Gamara dus Dcuulw.lus, JJv:· ntelo 'd·e Gutu1nissüe~ 
uu de ol'J'ido:; du Jo Seel'l:luri•-' dirigidos uu 1" Sct.:rdariu da 
l'el'ul'ida Cantara: 

c) :C:urn o:; i\Jinislt·u:; de E:;Lado. vut· lnl.ernwdio '-k 8uus 
Gurtunisl:iüc:; ent eunferuncia:; IJU lJUI' est.:dpLu. scgundu u nu
l ureza dos rwgou i o:;, e po L; offic i o d u J." Se c t'e La t'io; 

d) .eum u:-; Governadores e Pt·esiclenLcs de ~stack' e ouLt'a:; 
al!Lol'idadu:; c/u puiz, 1Jltl' ol'l'ic.iu do 1" Suc1·elarlo, em nome da 
lllcsa. 

sr~~ccso rn . . 
J),\ POJ~JCJ.\ JN'J'P.11JK-\ lJ:) SENADO 

. .:\d. ~~u. A l\losa ftn·ú munte1' a or·dem c o rcs.pollu· in-' 
disponsavels dentro ·do odHieio do ·::icnado, c:xercenclo, para 
esso Jim, os meios facultado:; nesl•~ He;;imcuLo. 

ArL. :.Wl. E' lJCrmiLLiclu a çuuJqucl' po::;soa, Yc.o;l.iua de
ce~l~,Orpcntc, u:;sisL.ir ús, sc,;sõc:;, cun1Lanto _que entre para u 
ed1iww son1 armas e se u.:on:;·~r\'e um sdenew. 

Al't. :2D2. Os cspedaclot·e::; que pcrLurbw:·c rn o.~ LJ.·aiJal Ltú ... 
do Senado, com upplau::os uLt man.i.J.'cstaçõos de clcsa•zt:a.du. 
::;erão ·Obrig-~tclos a ::;a·lü:· imlllll)(l'ial.arncn:Lc, ::;en,(i!J rtrattdt~üo 
evacuar as go.lcl'las. · 

Arl. 2!JJ. U pol.iclanJellLJ do udlticio· do Seu ado c de >:iLtus 
d~l>L!1ldctwius compeLe prh:ativ~wteHLe tí. Mesa, so!J a ::;uvrew..., 
Ju·ccçfLO da .seu P•tosldcntc. 

S, - Vol. .VI. 3~ 
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Pat•agTa·rdto unieu. ]';:;:-;1• pol i1:ian t~\n Lu_ >H:I·ú 1\Xl.'l'l' i1lu p~d~,~s 
r:nltH'egadns eu~ -9-'Cl'al. JHII' l'ot·~:t~ pu·blwa e ~te;-e11k~ dL·. vull'\'l.a 
eomrnum. l'f'L!UlS!La·clo:; !Wln :\ll!:<ll e pnsln,_ a s11a tltlt\ll.'ll dlo;
IJOsir·ão. 

:\1·1. :!.\J.'I. ~la\'e1'Ú ll'ibllllll" l'i'i[JeCillL\:< l'l'i:il'l''.'tlliaK ü-:; ::\1'
nl:Joras aos membros do Corpo Diplomatico c Consular, do 
Poder 'Judicial'io. u.llm; aut.oridude:;, funccionarios publicas c 
pessoas gradas, ·bem assim para os representantes da · im
prensa, com effectivo exercício de sua pro.:fissão, no Senado: 

Art. 295. No recinto da sessão e em suas dependenc1as 
s6 serão admittidos os ex-Senadores, os Deputados e os em
pregados da Secretaria, quando em serviço. 

Art. 296. Quando houver affluencia de espectaclores e 
não :fôr sui':ficiente a g·alerio, geral, o Presidente poderá 
umn:dat· f1·anquuat· a L'llil·ada el\l ulll.I'U logul', ~·viLando-s.u 
quanto possível, que seja perLurbada a ma.rcha dos trabalhos, 
com ruido e agglomerações pelos corret!ores. 

Art. 297. Quando ror cómmettido algum delicto dent~o 
de edificio do Senado. o Presidente mandará pôr em custodia 
o delinquente, albrindo-se inquerito, sob a direcção do '1 • Se
cretario. 

§ 1.• Nesse inquerito serã,o observadas as leis e regula
mentos policiaes no que lhe forem applicaveis. 

§ 2.• Servirá dG escrivão nesse inquerito um funccio
nario da Secretaria, designado pelo 1" Secretario. 

§ 3.• O inquerito, que terá rapido andamento, serú en
tregue com o delinquente, ·á autoridade competente, com um 
officio da 1\:Iesa, participando a occurrencia. 

SECÇÃO IV 
DA goONO.MlA lN'l'JmNA DO SEN1\DO 

· ~\ l'l . :.ws. Ao l\linh;l.rn da Fazenda Sül:ão enviauus as fo
lltas du ::r.Jbs.iclio e ele aiudas de custo dos Senadores c as d::,s 
vüneimenLos do<; fllneeionarios da Secretaria. :·•.fim c!c serem 
pag·as pelo Thescot;:rr.> >:acional. e clcllas se rei11eLterú cóJ)üt ao 
Ja j usLiçm e Neg1 cios ln! eriores. 

Art. 2H9. O clil'edot· da Secrctal'ia, sob a fiscaliza~~áo rlrt 
Commissfio de ])olicia. sm·virú de Lhesourciro das quantins que 
ferem votadas na lei do orçamento, ou em creditos · especiaes, 
p<lra as clespczas ordinarias c eventuaes. Recolherá a somma 
quo r~)çeber do Thcsouro a um cofre seguro, ou a algum es
tabeleclmento bancario, si assim julgar mais conveniente a 
Commissão ele Polícia. · 

AI'!.. :300. No I)l'inwiro i.Ti.meHLrc de eada allJIIl, 11 dilo llw
soureü·o apre;;untarú a 11c\eessarhi eonta do 11Ue l'eeebcn e eles
pendeu, P du :mldo uxisLunLe cm eai.xa. afim de i:il'l' examinada 
pela Commi~süo de Policia. , 

SECCÃO V 
" 

JJA $1>GIIJ•:'J'AillA g SEUS l?tJNCC!ONAI\lOS 

· · Art. :3ot. A SeeveLal'itt do Senado Lerá os seg·uintes fnn
ccio:t:l&J.'Íu~: U 111 director, · um vicc-director, Ulll secretario . ela 
pres1deucm, um encarregado das actas, um bibl.iothecario um 

,- -·. ' 

III 

11 
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al·clli\·it,hl. 11111 seen•Lm·ío da CnmnJissão do Finanças, cinco of
Jieíar~s. IJJJI r•onsr·n·adot· ria llibllnlllr!ca. nm conservador do ar
i•ltivo, um a11xi!inl' do at·e•lliYo, quaLrÓ amanuenses, um chefe 
de redaceiín dos clo'JJates, quatro reclactoros de debates, quatro 
nuxilitu·c;, lia roclnc~:ão de debates, um redactor elos ;lnnaes, 
quaLt·o auxiliares da redacção dos <1nnaes, um chefe do ser
vir;o tach~,g·l'aphico, um sub-chefe. quatro tachygraphos de 
:t" classe, quatro de 2" classe, quatro de 3" classe, um dacty
lographo-chefe, seis dactylographos, seis auxiliares de dacty
logrrup·llOs. dous .porteiros, sendo um da Serretaria o. outro do 
Salão, doús ajudantes de porteiros, respectivamente,. um cono· 
tinuo dn Cnmnríssão do Finanças, onze continuas, quatorze 
serventes. dous chcmfj'eurs ·e dous .ajudantes ele cha'U/'[eu1·s o 

Ar I;. ·:wz. O d:irectbr c os demais empregados da Secreta
ria serão nomeados, promovidos, licenciados, dispensados e 
dcmittido;; pelo Senado, em virtude dr~ proposta ela Com-
missão de Policia o · 

§ J." As vag-as nos carg·os da Secretaria, comprehondenc!o 
a biblioLhccn, o arcl1ivo, a redacção de clebaLes, a tac•:1ygraphH1 
o a dactylogeaphia, serão sempre preenchidas por promoção, 
dentro da secção respectiva o 

§ 2. •• ~\:-: de pol't,eit•o o set·ão pelos respectivos a.i udanLcs 
n as destes pelos continuas do quadro. mediante pt·opoS'La do 
dit·ocLor da ~eül'oLal'ia, e a juizo da Coímnissão de .Policia. 

~ :3." i\;; de continuo que se abrirem por l'allecimenLo, 
pt•omoc,;ão, ou dispensa de serviço, serão preenchidas pelos 
scrven Los que tenbam habilitacão, mediante concurso o 

§ .]. . v Os sürventcs gnsarão elos mesmos direitos e reg·alias 
que us eun I inuos, salvo quanto a venci rnentus que serão os da 
Labella respectiva. 

Ar L o :~0:3 o Uni regulau1enLo especial man:arú os deveres 
1: nLI.t·ibuiç~ões de cada um c!Qs cmpreg·ados de que Lrata cstG 
titulo o · 

Al'L. :30-L Os l.i Lulu.s de nomea~:iío do Lodos os .runcciona
l'ios serão ussignados pela Commissão elo :Policia. 

Sala das sessões elo Senado Fccleral, c•m 27 de junho de 
1021. - Prancisco Sá. 

N. 369 - 1921 

qont o falleçimento do Sr. Guilllcrme Leite .Tunior, qu.;. 
exercm o eal'~;'O o c tachygrapho de J" classe na secc,:ão ta~hv
gmphic~ desta Camar.§t, abriu-se essa ~uga que deve :'1~!1' 
fJJ'eenclucla pel::~; IJl'Omoçao ele u~1 tachyg·1·apho de 2" classe c, 
em cousequenc1a desta promoçao, abrem-se successivamen!,~ 
outras que, a.jn~a r~or pr~n?oção, dever~ sc1· providas o . 

A Comnussao de Pohc1a, a quem mcumbe a supcl·mten
rJr~ncia dos serviços da Secretaria, deliberando sobre o as
sumpto!.. resolv.eu subm!3tter á ~on!:iiderução do .Senado as 
prm;noçoes abaixo_ menc!Of!.adas, mdicando quaes os funccio
mn·ws, dessa secçao tcchmca, que devem ser promovidos. 

I, para preencher a vaga aberta pelo :fallecimento t.lo 
J.'eferido tachygrapho, o Sr o Americo Mctello, tachygrapho de 
2·' classe; 

II, va~·a pre~ncher. ~ v_u~a aberta por esta . promoção, o 
Sr., Antomo Pereira Leitao Filho, tachygrapho de 3• classd; · 
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lli, para IH'eetwl1er esta vaga ele 3" classe, aberLa l)C'Ia 
11l'umo',\ilO acima, u dtwt~·log.t·npho Braz Jordão, jCt classificado 
no concurso realizado, ele accül'Clo com as instruc1,\Ües que l'i:
gem o provirncnto eles la classe; 

IV, para preencher esta vaga de dactylographo, o ::tux1liar· 
I-lilario Ribeiro C intra: finalmente. 

V, para o logar· de auxiliar de dactylographo, vugo por 
esta promoção, o Sr. Mario V iii alva. 

Sala da Connnissilu de Policia. 28 de ou tuiJl'O de Hl21.. -
Anlvuio Azcrcdo. P rcsidenlu. - Ped1•o da G'unha Pcclrosa, i" 
Sccrctul'io. - iieJ•mencaildo LoJJCs ele illoracs, 2": Secreia1'io 
ilücrino. - ?Jlendoru;a Mart-ins, 3" Secretario interino. 
- A iJ uprimir. 

N. 370 - 1021 

A' Commissfto de Marinha e Guerra foi encaminhad~ a 
proposição da Gamara elos Deputados n. 71, do corrente UlUlO, 
tornando extensivas ao cidadão Dom ing·os Rothéa que desJm
penhúra funcções ele enfermeiro-mór no Corpo de Saude da 
Armada, ao tempo da guerra elo Paraguay, os favores elo de
creto n. 1 .. 687, de 13 de agosto de 1907. 

A Commissão, interponclo seu parecer a respeito, obj.;>
CÇl1io alguma tem a oppôr a esse projecto de lei, tanto mais 
quanto, pensa que elle traduz, quando menos, um movimento 
de piedosa equidade em favor elo um octogenario, com servir;o~ 
ele corto relevo, prestados dumnte a nossa ultima guerra ex
terna, os quaes foram tidos como distinctos pelos chefes ..,;ob 
cujas ordens trabalhúra então, conforme consta dos iropres:1os 
annexos á referida proposição. Assim, o que se pretende p~la 
mesma, é conceder ao cidadão de que trata, p soldo vitali•~io, 
mandado attribuir pelo decreto n. '1. 687, aos oi'ftciaes e pra
ças sobreviventes elos corpos ele voluntarios da Patria, Gua!'rla 
NacionaL eLe., eLe. Será curial ? Parece; uma vez que systt:
maticamente o Congresso Nacional tem ampliado o l;leneficw 
dessa lei a todos quantos prestaram o contingente de sua 
aeLividaclc, durante a mencionada guerra, inclusive mediante 
contracto de prestação ele serviços profissionaes .(decreto nu
mero 2.28:1, d8 28 de no'.·embro ele 1910). Nestas condições, 
não se !!Onformaria com as normas de ,justiça que orientaw as 
resoluções do Senado, mantér em odiosa e excepcional situn
ção nos ultimas annos ele sua existencia, o velho servidor da 
Patria que faz ob,jecto da proposição n. 71, do corrente anno. 
·Eis as razões, por virtude das quaes, a Commissão julga qnc 
clla deve ser approvada. · 

· Sala das Commissões. 27 do outubro de 1921. - A .• 
lndio elo Bras'il. Presidcnté. - Cm· los Cavalcanti, Relator. 
Bcnfamin Ba1·1·Óso. - .Tosé de Siqttci1'a Menezes. 

PROPO~Iç.:o;:o JM C<\:\J:ARA DOS DEL>U1.'ADOS N. 71, DE i!)2J, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA' 

.O Cuugrosso Nacional resolve: 

. Artigo mlico. Ao cidadão Doming·os Ttothéa, que seniu 
corl1o Clli:cnnciro-múr do Corpo de Saude da . Ar·mada, na 
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gucr•t·a dn Pnl'agun.r, l'icam extensivos os favoees do dec:·eio 
n. 1 . (i8i. ri e 1:3 do ngos lo ele 1007; revogadas as d isposit;ües 
cm contrueio. 

Carnal'a dos Deputados, 8 de scLombl'o elo :1921. - Âi'
nol(o llodriow:s de ,t:.c'l)cdo. PrcsiclonLe. - José Auauslo Be
zerra de Ll!udciJ·os, 1" Socl'clal.'io. - Costa Rego, 2" Sccretul'io. 

Nr ·>~/ '1 1 ['I'J 1 • •J J. - "~ 

O pr·cscnte vét(J n. ~3. ele ·J 92:!. elo Prefeito. ii resoluçiin 
cJc. Cnnscllw l\lunieipal auLol'i:..:anclci a ahet·Lut·n do cr·NiiLc• 
necessario para nccnr·t·er· no pa,:::mm~nLo devido ao ·twol'ossor 
de curso noel.urno da Esenla Profissional Alvaro .BapLisLa, 
Pau lo Alves ele Carvalho. ele d'il'f'crcm·a de 'VcncimcnLos é cm 
l:mlo ic!entic.o ao opposLo· ü. resoluçiío ·mandando pagar a clif
lcrenç.a r.levJda ao IJJ'nl'essor· Car·los Reis. com parecet· eon
Lrarin clcsln Commissilo c .iii rcjeilaclo. iPClo Senado. 

Ncsl.as cnndiçües e pelas mesmas razões. n Commissn.u 
dr: Gon.~tituirJilo (~ de parecer: que seja re,ieiLaclo velo SenaCi'n 
o refcr·ido .,~élo n. 23, ele 1021. 

Sala das Comrni~t~0e.s. 2i de •.tulubr0 de '1921. - Bcr
na.rdinn JloJ:lch·o. - .'lnlonio Moni:;, Hclal.or. - Hloy de 
Souza. · 

HAZ Õ g S DO «V~'l'O » 

Sr·s. Senaclnrf:'s -- O professor Paulo Alves ele Carvalhn 
foi dosignaclo pelo clirf!ct,or ;::-oral cm 30 de março de ·!9JG 
para ser·vir como prnl'r•ssor· ó'o curso nocturno aue í'nnecio
nava Lr·ansilnrh1mcnLP na Escr1la Profissional Alvaro Ba
ptista, ,percohencl•) por verba «l\IaLcrinl» uma g-rati:ficru::.fi.o 
rncnsnl ele :300$000. 

Em HHS consegTriu. :,:nh o fundamcnfo elo liCnirJna am
ril-ianda, :l'azr)r'-F' ennLrmnlar nn. disposie.fio do rlecrcl,0 nn
mero 1. 91.2. ele 'li de julho dr) 1 fl:ti, qno o ni1.o deverra a L-· 
f.ing·ir. Lornancln-so. assim. effec!.iYo r,m car;::·tl de naf.urcza 
f.ransit.oria, olle c ;;crr c.o!lc~a de desenho Carlos Reis, qtH) 
'leve a :rccr.~n lo e iclcn~iea resolw·fin a sou favor vét<w'a mn ti 
do c0rrcn f,e. .. 

No orçamento para o eorr·f.m~c nnno :foram os vencimcn
l.os clessps dons nrol'cssores augmcnLados ·para lt :800$, sem 
inter:l'creneia do PrcfcHn, como n cxig·c a lei org-::tnica. 

A presente rr~solu<;fi.o vem dar-lhes ainda a retroacti
vidade dacruclle au;::mento do venciment.os .a contar ele sua no-
111 eac\ii o cni :1. 91.6. ·· 

Sã.o assim hencfieiadn!> o:: dous nrnfcssorcs, ficando os 
seus dons an'jnnl.o:: na pri mi Liva si Lu açã.o ele des'irrnados 0 
percebendo a mesma geal.ificnção anter.ior por vernn. ma
tc-ri a! . 

A. resolncão r!, portanto. injusta e onerosa ,para IJti co
fres municipaes por qne lhe nego sancç5.o, entregando o 
en.sn an exame rlo Senado que n respeito dcliberarú como lhe 
r:-a1·ec·er· mais f!OnvenicnLc. 

nio de .Tnn!.!ir·n, ao de dezcmbrn de :1020. - Ca·rlos ~am-
1Ja'io. 
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HESOLUÇÃI) Dn GONSF.LliQ M:U!'fiCIPAL A QUE SH HEl~EJU: O «VÉTO» 
N. 23, DI~ 1921 E O PARECER SUPHA 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. 1." Fica o Prefeito autorizado a abrir o r.rechto 

especial neeessario para occorrer ao pagamenLo devido ao 
professor do curso nocl1.1rno da Escola Profissional Alva~o 
Baptisla. Paulo AlvP,.; di' C:n!'\·nllw. dt~ rlil'fr•rt•nea. dr. vcnct
mentos qnr. deixou de I'eceber.· ntJ perind'o ftet•.orrentr, ciP 
marr;o de 121.6 n. .iancir·o de 1920. 

Ar L. 2. o H.evogam-se as disposições em contral'.iO. 
Distl'icLo Federal. 28 ele dezembro de 1 D20. - .Tos é de 

Azu1·ém. Ji'urtado . .Presidente. - Pio Dntrct ela Rocha, 1 o Se
CI'PI:lf·in. - Ar01·11J' Al/'I·Pdo Cur,•r1u ri!.' Jf,•ne;:,r•s, :,!." 8Pt!l'l.'la
rio. 

:N. :372- l.!k.?J· 

O Conselho Municipal pela resolução de 29 de julho do 
corrente anno concedeu as casas commerciaes o prazo de 30 
dia:; pura o pagmnenLo ue suas licenças, sem multa. 

Essa resolu~~ão foi Yctadu pelo .Prefeito em 5 de agosLo 
J)l'oximo 'l'int.lo. 

A Cunnnissão de ConsLHuiçilo, csLuuando a referida reso
lução e o 'Vélo, entende que o Prefeito, para bem adminisLrat· 
o município, precisa conLar. com a receila voLacla e· conse
FUiuLemen Lu com n prodttcLo das 1 ict:.m(iil:-5 das casas eommer
ci aes. nos prazos fixados em 1 e i. 

Ig-ualmente deve contar com as mull;as resultantes das 
infracções desses prazos, fructo, conio são Lambem, da receita 
orçada. 

Necessita para acudir as despezas inadiaveis do mllnici
pio, que lhe sejam assegurados os meios imprescindíveis á 
sua arrecadação. 

A sua acção. pois: csLarú coarctada sempre que embara
<,;nda fur, por qualquer Jórma, a arrecadação das rendas mu
nicipaes. 

C1·n. tí innP"gD.\'·CI quP a r'NWlU(:ão do Co·,,spJhn. J)J'nr·ngandr, 
os prazos para pagamento das licenças elas casas commerciaes 
P dispensando-lbes as multas devidas. embaraça em grande 
part~ a arrecaclação elas rendas munici•paes, altenta clara
menEe contra a principal de suas leis - a da Receita. e por 
IS"o it11'rin:;;-e o dif;posLo no art. 24 do decreto n. 5.160. ele 
:' de março de 1904; logo incidiu, erc-v1: do mesmo artigo, 
em um dos casos de véto. Sendo este opposto pelo Pre:feito, 
não h a como acceital-o. 

A Commissiin rle Cnnst.if.uiç~fío. Julgando prncrrlrnft' n acfo 
cln Prefeito, pensa que o véto deve ser approvado. 

Sala das sessões. 27 de outubro de 1921. - Bm'1W7'dind 
JI'on~;·eiJ·o. - Lrmes Gonçalves. - Elo71 de Sou;:; a. - Antonio 
iJ:l om;:;. 

P.AZÃO DO «VJ~TO» 

. . ~rs. Sen~clores - 'A presente resolução ó altamente pre
.JUdJCIUI aos mleresscs da munici•palidade. àlém ele lesiva ao· 
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11 t ' ' L 1 inLerc::;:'io mnLerial, n. medida que nc a se con ,em seru am Jem 
nociva sob o ponto ele vista moral. 

Desde nJg·uns annos, o legislaLivo dn DisLricLo .Federal 
vein eoncedt•lldl' !'I'IPvaçfin dn nmll.a 1'111 que tivessem inCOI'
rlrln 1•S rlt1W~rlni'PS dn impnsl.u de JicPnt.:a municipal. uma vm:. 
q11r~ sul isfi':t.l!S::'I' n ""li df'l:liLn tlenll'o dt.• um novo p1·nzo. 

Em Jn.:?n. r•nn'l'innclo qut: u mesmo t'avm· lhes se1·ia novn
~ncnü~ clispl'nsnt.lu. numPI'Osus nPg·oeianl.e;;: df'ixararn du paga1· 
a l'P:::pl'cl.iva lict•JH,:n. P, dn l'ncLo. u dect·t~l.•l 11. 2.20'1. de 30 dn 
jnlho eonredPII n pmzu dP :w dias para o pagmnenlu s0m a 
mulla dn :!O % aos dcvedol·es do imvosLo de 1 icença commm·
cial. Não ob:'3Lant.e isso. a. .t·esoluçilo votada n.os ultimas dias 
de dezembro elo mesmo· um1o e que se Lt·ansformou no deCI·cto 
n. 2. 384, de 1 ele janeiro ultimo (lei orcamcntaria) ampliou 
a concessão declarando «relevados da multa cm que incorre
ram o;;: devedores do imposto prediaL territorial, taxa sani
lal'ia o· de Iiccm()a». que alt! 3:1 de janeiro pagassem os rêl'e
ri elo;;: ilnpostns r taxas. 

Como ,: de Jll'::tXc, a arrecn.claçfí.o do imposl.o de 1 iê'éneas 
r.los f'SI.alwlecinlOnlos cnnHnPrcincs teve Jogar no período ele 
·I i'í ele janPirn a .:?8 ri c l'cvcreirn. e apezat ·dos mencionados 
:l'avorc;;:_. [.H)UCl> aui.P,:'3 concedidos. não I ivf' rluvicla em condes-

. cender quf' r>s:'3e JJI'azo fosse rlilnLado nL1., ·J !l r!c man:.o. l\Ins 
bem de p!'cs:::n p!~l'Cf'b i qu" um :wul Ladn nu mero de neg·ocianLes 
rallavn ao · pa:;mmenl.n devir.lo. plano:jnnt.lo obter ainda uma 
Yez a rei evaçrto dn mu lia " n r.oncPs:::fio de novn prazo. quando 
s;• ap JH'OX imnssf' a t'm1wa r!P seer.m r.om I)Cl! idos a 'pagar 1101· 
meio do Executivo. E esse plano nrodm:io o er:rcil.o desejado, 
como prova a prescnCe resolução do Conselho. 

Assim. rlc anno para anno. vae-se avolumando em rapicla 
J.ú·ogressão crcscenLe o numero dos refractarios ao pagamento 
rln imposto de Iiccnç:.a. graças :í. prodigalidade ele benevolencia 
<?om que antecipadamente contam. 

Uma Lal medida ele concleseenclencia. emquanto tomada 
cnmo 0XC0pção ~~ acecitavel. mas eonverLicla c.m rcg·ra ge1~al. n 
:~.:> Yf'Zf'>'. I'CJWI·.irla no mesmn nnnn. lornn-s0 inemwmlirnl.is
s imn. 

'Ante~ de Ludo nã.o ~~ jusl,o ú:tvorccer-sc a uma unicn cn
Lcg·oria di.'. conLribuinLcs munici paes. Em segundo lagar. al
g-uns espeeulaclorcs se prevalecem elo favor para negociar 
durante oito ou nove 1neze.s nn anno sem pagar ·a licença. c. 
findo esse. ·prazo. mudam de firma ou li([lJiclam Q negocio. c 
nada pagam pelo pcriodo vencido. Em terceiro logar. muitos 
negociantes que po1· mol.ivo poncle1·osos 1üio pagaram as li
cenças no prazo le:mL j:'t vieram pagai-as com mtl!La. de sorl.c 
que csl.es :l'icnm. ag-ora. cm sil.uaçã.o dcsfavoravel · J'elativa..: 
mcnl.e aos r,onl.rihninl'.es mais ref1·acLal'io,:; ao 'Pagam"lnLo, o 
qnc importa reconlwcer cruP as resoh:r,õcs do genero da que 
tr·ato const.itnem nm ver·dadeiro prrmin ú impontualiclade. 
sem con Lar qu c e lias pel'l'.urbam profundamente a organilmcão 
dada, pela clir"ecLor.in_. elo FazeM!a :í ::tl.'rccnclaçlio elos imposf.os 
r•m C'pocns ~~ concl1 ço·~s rkt.erm maclas. · 

l":nnLinllnmlo a mull.iplicar-se as concessÕes nnnlogas n 
Psl:a, dcnl.ro cm pouco a conl.abil idade nmnicipal 'l'icat•:í. anar
eht~ncla c nenhum munícipe se preoccupnP:í mais em r_ng·m· 
ns IITIIPostos devidos nas épocas proprias. · 
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Por essas razões, nego sullC\;ão :.'L pr·escnLc resolu(;ã.o cn
Yinndo-n ao Scnaclo que sohr·o n enso clceiriil·:í como lho :p:u·o
cc•r· mais acer·taclo. 

Disll'icto Federal, 5 ele ng·osto ele 1021. - Cm·lu.~ Smn-
21lrio. 

Hl':SOLUÇ.~O DO CONSgLHO :NIUNICIPAJ., A QUE SE HEFgltE:;'If O 
«\"1~'1'0», N. ld,, lDB i!J2i, E O PAHEC.Ell SUPI{A 

O Conselho 1\Iunicipal resolve: 
.-\!·Ligo unico. Fica concedido o pmzo du 310. dias, n con

tar r:la cinta ela promulgação ela presente Jci, par~t o pag·a
rncnlo sem multas das hcença!-> úa:; casa~ cornrnr,rc:tws, IJSI a
beleciclas ele accOrclo com os disposíLiYos ela vig·onl.e l_ai· or·r;.n
mentnria, sendo revogadas a:o d.i.Poo~içõcs 1'!111 conlrartO. 

Distrícto 11'edernL 20 ele juiho ele iO:H. - Eda.ar:.:o .Ya
·vier. Presidente interino. - .!'tll'io Cu.sario dr: Me/ln, I" Sr
eret[u·io. - Antonio .!os6 1.'ci~ceira, 2'' Secrclut'io. 
- A imprimir. 

N. 373 - 1921 

Segundo informa o Sr·. Prefeito, no seu v é to, até fins de 
agosto ele 19-11, percebia o ajudante elo administrador do Et!

. Ll'oposlo de S. Diogo vencimentos iguaos aos segundos offl.,. 
ciac1: da:. directoria~ geraes da Pr·e:!'cuur~t. 

Em 29, porém. dos referidos mez c 11nno, passou. por 
força da lei n. L 388, o allndido ajudante a vencer G: 000$ 
nnnuaes, ao passo que os ditos offici:HJS obtiver~m r;;; vem
cimentos de 6:400$000 . 

. Foi, depois dessa data, que .José Pinto Morado come
cara a exercer· o cnrg·o de ajudante no mcnr.ionado Entre
posto. 
· Comn é, pois, que se pretende equiparar voncimcntos en
l.rc funccionarios de categoria differente. que exrrcr!Tn 
;l"nncçi'íl'S rio natureza ,diversa. (]1H~ não gTIHI'I'inm "· mcrwr· pnnf.n 
ele semelhança 01.1 co-relação? 

A igualdade de vencinienf.os. que. nnLcs rln citada lC'i nu
mero L 338, c. portanto da inve~>~l i dura elo Sr. .Tos é Pin t.n l\1 n
r·ado, lmvia no orçamento, cxpres,;ava uma simples casuali
clarle, sem o· alcance de se tornar congenere n cargo de a.in
dantc do administrador de S. Diog·o. com o de 2° oi'ficial de 
qualquer directoria geral. · 

Se, an menos. paJ•a argumentar. o alludido funccionario 
tivesse sido nomeado e cnt,rado em exercício nnLes ela lei nu
mero i. 338, que fi.xou vencimentos clesia'Uaes, seria provavcl, 
com violação da logica. VJS!umbrar uma ef[tH?ja·rar;ã,), não Ju
rídica, mas, simplesmente. (JC17.e1'0sa, clici,acla pela bcnevo-
lcncia. · 

O cruc a Commissão tem adoptado c o Senado clcliiJr.!J'n.fln 
t> a. ju;;t.iça da eqniparaçfto de t.raLamcnt.o nrçamcnl.ario nn
t.rc empregado!'; Plllllioos da mo>ima clnssn. que drsr.mpcnhn.m 
t• mesmo scn:iç(!· .t.l'abnlhn.rn hnJ•n.s igunr.s c vivem rlisr~irl i
nnrlos pnr prrnCJf'lJOs e regulamcnt.os r.In mnsrnn nxpr·nssr..n . 
. .. E', poi~: .. impi'12Ceclcnt.c a resolução porqllr.. não sn Vfl

n! Jean do CCfUipara~~an. rnas rtll!Z'rncnt.o clr. v<mciment.os. desrcs-. 
peita o § :Jo, do art. 28 da c·oi1solidnção n. 5 . .160; de 8 de 

,. 

•• 
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março de HJ01: c, assim, opina a Commissão pela approvaorro 
do véto. 

Sala das Commissõcs, 27 ele ouLubro ele 1921. - Lopes 
Gonçalves, Hclator. - Berna1'dino Monteiro.- l!:lo·u de So'ttza. 
- Antonio Moniz. 

HAZÕES DO ·«YÉ'fO:!> 

Sr:s. Senadores - A presente resolução não póde mero
·~cr m mlm .sane(;ão pelos mo ti vos qno passo a expor. 

Até iOH o car:;o ele a.iudant.e do Entreposto de S. Diogo 
equivalia uo de 2" official das directorias goraes porque eram 
l'cl.rihuidos com ignaes vencimentos. ' · 

Em HHJ, porérn, houve um augmonto do vencimentos do 
funcclonul ismo: os 2"" offiüiaos passaram a vencer (i :400MOO 
nnnuuos c o ajudanLc de 'l~n!.rcposto passou a ter O :OOO!f;OOn 
apenas. A lei crcou a dosigna!cladc at.lcnclondo ús condicõcs 
riiffcr·cntes do 1!1l1 e ou !.r o ear·a-os. 

No rc:;imen dessa lei foi nomeado a iuclante elo Erürc
po;d.o, o Sr .. José Pinto l\-f::n·adc', que assim, bom se vê, nào 
Linha nem Lem qualqner clJrciLn adquirido . 

• ·\. rosolur,ão actual determina qnc fica ?·estabelecido, para 
tn(/ns us elf'citos, o dh·eil'o rlp C<Jttiparação, eLe. Ora. nem lm 
direito u restabelecer nem ha razão acceitavcl para a equi
p:tmçiiq, que. ao inverso. representaria nm favor pessoal, con
J.rario aos interesses dos co:l'r·os municipaos. 

As.'dm pensando, nego sancção <i referida rosolncão. sub
rncllcnclo-a, enl.r·otanlo, :i elevada sabedoria do Senado. 

Rio de Janei!'O, 14 ele oLJtubro de 1921. - Cm·los Sam-
paio. 
HESOU;c:,i.n DO CO:"SELHO l\[UN!Cli>AL :\ (!Ul'~ SJ': REFgflE:.\'1: O «VI~'!'I'I~ 

• N. 56,· DB ·1 !)21. E O PARBCJ~P, SLT[>HA 

O Conselho Municipal resolve: 
:\ri .. :1,° Fiea rcsf.abclccido para Lodos os effoiLn~. an njll·· 

rlnnlr• dn ::ulminisl.r·ador dn F.n/.rcpnst.o de S. Diogo . .Tnsr'~ 
J>inln 1\tnr·arln. n rlil'ci.l.o rlc oquipal'ação aos sc;unr!M nfriri:w~ 
c!a.o: ,lir·eet.nl'ia:o: rln Pr·cf'ciLnra, a.~~eg·,n·adn pela lei 7S!'í. rlrJ I i' 
df: dPr.<~ml:ll'n rk Hl(H1. e nf.tn rf:!spoi!ado pela elA n. l. 338. rle 
2P dr• ng-nsl.n de UH L ficando o I>rcfciln au Lorizad.o a a h ri r· r: 
crcdiln necnssal·in para a r)xccn(;an ela PI'C5ent.c lo1. 

Al'f.. 2." nr.vogam-~c as r.Ji::;po::;ir:õcs cm conl.r~ri0. 
Dif'l:rirln FNlm·nl. 1'1 rle onl;u]J!'O de 1.921. -Antonio .Tos•; 

rlrr . • ~if.7:a JJrrmdrio, Pr'C"·irlonte. ···- .Tttlio Cesarlo . dr: Mcllo. I" 
Seerelnrin. -Antonio José Tei:r:.JÜ'a, 2o Sccrel.ar10. 

N :37.1- ·!.021. 

O § fJ" do nrL. :l ;?. da r.onsol irlaci'io 5: ·I; 60. ~le 8 rlc mar~:n 
de HJO .. i, Jlr.·c,:eJ'r~vn qnc ao Conselho Mumc.lpal mcnmhP-: 

«Or·ganizal' nnn11almcnl1~ n nr·~:amcnl.n rln mnnir:i
pio. dr•r:J'Planrln n;; ,;lespczns r• m~11'~·-nnrlo :lf' I nxns llC
r~l'~snJ·ias rmr·a ns ser·vtr.:os mumc1pacs. nhsr:J·v:HI" " 
rli;;pnsln nn nl'i .. 2S rlr•,:[.c rlr'r·.rcln; .. ~ 

.\ rnmissfin n r,:ü~ di,:pn!-iilivn ri para se r.orihccCI' qrrr. !1 
'irtú.·iuli'c.:t clCS$CS ael.os eompeto ao :PreJ'ei.to; Is lo quer· dizer 
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que n ExPeui.ivo, na J1I'OposLa rlr Ot'\:nmcnl.o deve cspoeirirmr 
an Consellw, r.~omn pnclrr rlelihcruLivo, a>: dcspezaf' ordinarin,; 
a of.l'ceLua r·-sc du r·anl e o oxcr·eiein. :E. cnLl'e eslus. ni:í.o podt•Jft 
deix::w ele J'igm·m· rrnnnta:o· di:-;ser·em r·c.o:peif·.n :í. t•.onsLrtWt)ÜO rlf' 
nbrns pnhl icns. 

"\ ser.r t.u!'un. ,) ~ 9". rlll :u·l. :27 iln rne,;;rnp, r-onsoliclnção, 
e.ir·eu mscrcye a acr;ü.o' dn .P r·eJ'cilo, nesse par.t.iculnr. ús obras, 
ri•? 1'P.r.onher:idn ?Jecrssidnrlf', fJW? tive7'em m•edito ·no m•ça
·ment o. 

• • 

Nestas condições, não ha razão para ser reslabelec'icla a 
lei 1 .. 672, de :l de dezembro ele 19·11Í, que consagra principias 
nttentatorios ela lei org·anica e que, por esse motivo, já tinha 
sido revogada, como hcm explicou o Sr. Prefeito cm sen 
'l.~âto. 

E, as<sim. conclrrc n Cornmissão pela apprnvnefí.o rlo::-:tc. 
r:r·-v'i rln ar.f'.. 2.1 da com:nlidaeão ciLada. 

Rala da:; Commissíies. :27 de oul.ubro clt) ·!9.2·1. - Bel'
nardino Montei'J·o. -- Lopes Gonçalves. l1eln.t.M. - Eloy de 
8mrza. -- .4.nton'io ilf oni;;;. 

ll.~ZÕES DO «Vl~'fl)» · 

Srs. Senadores - A ·presente _resolução visn restabelecer 
nma situação prejudicial aos interesses ela administração e 
que, por isso mesmo, :foi eliminada por um dos meus mais 
illustres antecessores. 

De . facl:.o, pela clisposiçüo dos arl.s. ·2• e 3" do decreto 
iegisla.Livo n. 1. 67.2. ele 1 de dezembro ele 1·914. que se pre
tende rcviser·, o Prefe:iLo é obrigado a communicar ao Con
F::e!llo. com uma. untececlencia de mais ele seis mezes, quaes n;; 
nobrns que prel.ende realizar· nn :f11 f.nro exercício. se:nclo-lllr 
imprrlirlo exccu Ln r rrunlqucr uma que não esteja na. lisl.n ela>~ 
q rre eonsl.i l.uem Lal communicação. 

Es8a disposição foi l'i~voqada por incnnven i ente. Hcsl.r i n:.. 
gia enormemente a acção do Poder Execul'.iiYO sem vantagem 
aprecia.vcl. E' clm·o que. como ref!'ra. o Prefeito não p6de. 
con·.r Lão ;;enndc antecedencin. minucia.r seu plano de obras, 
mrrHas elas q11aes se impõ:cm por circumstnncias supervcnien
l.ns. Demais a ;pronria proposta elo orcamen Lo, cliscriminandn 
vPrbas P ~nl!citnnuó autorizaç.õcs. reprC>;0nLa a oxposir,.fí.o c:,~ 
nrn pln.nn de n.c(;ão adrninisl.rativa. rcln! ivn.mcnLc a. obras, qnc 
h em di spnn>::a aq rr nll a eomm11Jrimwão. 

V1\ aíisiln. o Senado ouc scr.·ú de Lodo inco.nvenientr, 
lrans:fm·mar cm ·lei uma rcsoln(;fio ouc. sem nada v.dcnnTar :'t 
administ.rnção lirnil,a dn alt:rurn modo a SLla acção. Nem e-o 
rl·iga que rro rng-imen actual a falta da referida communicaçã.rJ 
anl.ccipada deixa ao Prefeito uma. perigosa 1 ibercla.de. Nftn. 
O Pr·oJ'ciLn nfiq p(idé, neste mesmo regirnrm. nxnerrlnr obr·a,; 
pm·a as q,uacs nãn l.cnha Yerba .no ·nrç;amenl.o nrr nãn nbLnnha 
errodil.os quo n Conselho pócJ.c drtr Cllt recusar·. 

. 'rr·al.a-sc, pois, de rcviqorm· uma disposição crnc apnna,:; 
nria. sem vanl.rtg"CJ].s· aprecia.veis, :J.lerlurba·r o trabalho ela ad-
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rninis/t•:v;il;l, obrig::UJI:ln-n, qunnln n plnnns n dr•/nlll0s r!P nhNJS. 
n 11ma nn/l?üipar:fi.o inJpos.~i,·0! r• int·um·f'nirn/.1•. 

N0p:~ .. POJ'. i~sn. snncei:ín :í prr\~r·n /P J•r•sol u(;i'ín rm·if!ndn-a 
nu dr.lmJIJ\'11 ,/lllg;llnr•nln dn ~rnndn. --· Cm·ln.1· SmnJlrt'lo. 

HJ;SOLtrÇ .. \0 DO 1"~0:\'SEJ.Frn i\UL'SIGI P,\L A QUE SE HEFEftE O «\'É'T'n» 
:..; . ~~~. DE 'l.!l:!l. i': I) P,\!1ECEf: SLTPIH 

() f:nnsP)/ln 1\Junir.ipnl J't'solve: 

Arl.i;.:''l nnico. Pnt·n r·unJ!~t·imr~n/o !ln 1Ji;::pns/,·1 nn ~ fl•' rl11 
ar/.. :!i. dn decJ·I'/o 11. :J. ·/ GO. ·de R 1/1' nmrcn d1) l.!lOl. /'iea t•rs
t.abelrcidn. para /.orlr1,.: "" r:I'J'cil.ns. a vi:;r•neia do,; :ir·/,:, :;o e:}' 
elo deel'eLo JogislaLiYn n. L G/'2, rle J ele clezernhro de HJ'H: 
rovog·nm-so ns disposições em conlrario. 

Dist.ricl.o .Federal, H de onl.ubro elo :1 !).2J. - A.nton:io .Tose 
da Sil·ca lil'lmdtio. Pt'ei"idcnlr. - ./uHo Cuzm·io de Mcl.lo. 'L" 
~l'rr,~l'n t•in. - A il.trnrio .Josrf T(•·i;reim, :!" ~ec·.t·rlnrin. · 

"' <:>,~,r:) - ., 9"1 ..:.' . ·- . . ' -
.1\o p·ojeel o n. :l2L apl'I!SenLaciu pelo Senador Irineu .Mu

c!Htdu. 1\w:un of.l'el'l~eiclús Lt:e::: emendas de autoria uo Sl'. :Sr!~ 
nnd::t· Jlaulu de l!"'runUtt. 

A pl'Ílli!~ÍJ:a, a11 tn·l.. J" d1:t [1l'!ljer;/.o. ::;ubl'l~ o rnuuo de .-;er 
nJ.I'ecl.uada a euuc1::::.:;ii.o t! ,:ul.H·u a ex'lcnsã') du seu objeclo. En: 
Yez du Hl' aulurüm:: r1 Guvr~rno «a eontraclur eon1 quem maiores 
vau I ug-eiJs offct·ecr•r·. nm eoncut'l'en~Ji::t •publica. tendo .Toão Maria 
da Silva ;Junior prefereucia. em igualdade de condições sobre n 
proposla crue o Governo julgar conveniente, a construcção de 
prcdios nesta Capital. .. », propõe o eminente Senador p0lo 
Di 5lricto Fedm'al que se de autorizacã0 ao Governo para «con
tractar, sem privilegio, com .João J\Jaria da Silva Junior, a 
c0n.::tnwção do mil preclios nesta Capital. .. » 

A esse pro.iecLo, ao mesmo arLigo, quando em 2" Lurno no 
plenario. fôra .iá apresentada pelos ·Preclaros Senadores Soa.
res dos Snnl:os c ·vcspucio de Abr;~u uma emenda que tornava 
a :.:onstnw\;ão. nu () contracto, accessivel a quem maiores van
ta;;r~ w; n I'J'm.·cccs;;;r~, em concun·enc.i :1. publica. 

Com uma ligeim mocli:t'ir:ar;i:lu. tendente a rnau>tet· c,JJ'l<t 
f:'CIUiclade para com r1 au.tor do pl:ino de construcção LWnsub
.;;i:anciado no pro,iecLo, 1mtendeu· a Commissão que podia ser 
acoe:i ta a emenda e, nesse sentido, 0mitt,iu o parecer n. ~73, 
j(L ~•ubmeLLiclo á d.iscussão do Sennclo. · 

Agora, tomando eonhccimonto rla pt•oposla, suggericla peio 
.nobre Senador Paulo ele Frontin. a Commissão verifica que ella 
de::;l'nz completamente o pensamento eonticlo na. emenda c!qs 
illw-Lre,; Senadores sul-rio[!'rrJ.nclenses e com a qual se voz ne 
:.wc0rdo, conforme o parecer .273 ciL. 

E' de ver-se cruc a emenda. ora apreciada. limita, restring·r:~ 
<.>. J'neuldade ·cJe conlJ·actar, mandando que com um· só individ::;o 
se :laca o trato, quando mais razotn-el parece o alvitre dos d( ... 
gn.~s Senadores pelo Rio Grande do Sul, deixando ao alcance 
de toclos o direito ele disputar a pre:ferencia para a execuçfi~ 
dn r:erviço, cm concurrencia para t:ü fim aberta. Além ele m:~i;; 
e.rm>:r.n taneo com o nosso regímen r> com as nossas leis. propor
ciom. tarnbem o enseJo de baratem· as .consLrucções. A emenda 
m:mc!a ainda que o contracto ela construccão se faça (<Sem pri
vilegio». E' uma Jondição que torna· impossível a construcçfio, 
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I~ot· ii'Slj que a llll'i'llla ubt•n não pé;do ser conl'iada no mesmo 
l.ornpo a ti iYersos, n nwnns que um motivo de Ol'dem publi;~a 
o at·onsell1assc1 o a natureza ela obc:.l o porrnillisse. A coi1sLt·n
i·çiic de uma gt'ande nbt·n publica, ci:1dn que se abnL concm·ren·
eia, cim·c) sot· enl~ef;'IW au conem·t·cnle, ao proponente prcf•>
rido, com cxclusfic_, ele qualquot· uLl'lro, islo é, com privilegin 
pura o que se collocon em primeiro J0gar. Ora, a fórma .iú. 
aceeita pela Connnissão regulariza essa hypotllese. Não h a. 
pois, razão para all.el'::t!-a. 

A limitação do conlracto de consLrucção ao numero de 
<mi! •prcdios», como propõe a emDnda em estudo, tendo i:'t:
cp,oariamenlo a encarecer o trabalho, o que nullifica por com
plete' n objectivo 'li::lacio pelo pro,iccLo. E' que uma emprl'!<:a 
do constnwções que se hnbilil.a pm·a edificar dous ou trcs mil 
pt·~clios• pôde mlqu it•ir matc·t·iaes. engajar pessoal, prep:tn1t' 
tet·rcnos em larga escala e, pot· isso. os obtem n. preços muito 
maiR rnclnzidns elo ouc anuolia que se npparellw. para exceutnr· 
i•mr.n·cilaclas limitaclns. E' um fnc>.lo que se rep.rocluz a cada 
pas:-:o na induslria, no commer·ein ~', em geral, 0m todo o l.ra
nalho. 

O eusLo cio uma casa sel':i rnair,. reduzido, cruanclo se eon,.;.
truirem cem eonjunLnmcnLc. do ([tlt\ quando so edificarem ape,.. 
Jtr:s c!cz ou vinle. Si. pois. fot' limibdo a 'mil o numero de nrr
dios a se levantarem. eomo propõe a cn1enda, o preço ele cada 
.urn delles virá a suhk eom pt·cjnizn ·para os adquirentc•s ~:: 
maior onus pal'a o Governo. Em vista dessas ponderações. a 
Com missão deixa de accei Lar essa prime ira emenda elo respei
iavel Senado!' pelo Distriel.n J<odcrnl. 

Na sua segunda emenda prop0c o mesmo digno :senador 
que sejam clcsck .i:'t :fixados n. nma taxa ele nove por cento oa 
Juros que o adquirente ela. c:asa ennslruicla cloverú pagar an 
GoH~rno pela quantia que~ J'ienr rer,tanclo. por effeito ela com
nra. E' nm beneficio .iuslo e r::>.zoavel •para o compradOJl. s .. ~nt 
;Jt·.-~jnizn para n Governo. A Gomm it~s5.o acceita essa propost<t. 

Do mesmo modo appr·nva a t<Jrcci.ra. sugg·csl,ão, ofJ'Ol'eeida 
air.cla pelo nobrn Senador .Pauln da Fr·onLin e rcJ'Pt'cnLc tí. n'1:~ 
(ipo;,a[Jl'lrprinef.ín rio "IJl'C:dios e. sim s(rmenlc :.'t ele terrenos. E' 
111''"1:1 mPdicla qtw C'\'il:arú n possivel drsappat•eeimenlo rln cdi
frrir~s n i nela 111 eis. E' providencia :~t:erl:ada, mormenl.e na, qnn
r;m :wl.ual. quando a falta de habiiaçúes estú a exigir.· dos Jln
rl<!l'"~' rmnlieo.,; actos r! e vcl'dac!oü·a excepcão. 

Hn ainch nma t.rrcr.irn emendn. dn mesmo Senador. nos 
so~ninles IPrmos: «Fica i~malmenln autorizado a conLrar·lnr· 
n:is 1111~smas eondr\:0c:; com· outro~ proponentes a construeciin 
ele predios. na Cnpital ela llf:l[Hlb!ierr. destinados a, npcrarios e 
úlrtecinnario;; pnhiicos». Os mesmos argumentos. nu c foram 
oppnsl.m; ú aceeil.al;5.n da primeira emenda, impedem qn<: a 
Cornmi~:-;ão adon.tc rsl.a. 

A Commi;;~{ão ,j:';, se manifesl.ou. cm sua unanimidaclr. pelo 
rcg·imcn ela r~nncm'I'encia c niío J)cíde. enrn uma reLracLa(:ãn in
,jn:::tJ:I'icaYel. rnn:.mn.t• por )Jma pmcndn nne r~ conLrarü:. :10 p:-~r·e
ccr ,;:í. nmi Ui dr• e pnblinnclo. A Y:isl.~1 r!isLn rcsolvr) não a neeoila!·. 

Siín r~i'11rrs as r:nnsider·nclir~s P el•nelu:;:úcs qne n. nommis;:iín 
.inl;.u.t devei' :t[ll'l.~Sc~nlnr nn SPnafllr íHll'tl c•rn :,:ua r:ll.a sn.herltH'ia 
dr•eitlir eomn Jllc!llrrll' parPc:c'l'. 

Rala dns CnJmni:-;Siil'S1 Hl tiP llttlul:ll'cr do ·.1 !1:2.·1. -- Eusr~h.~ • 
dr: Aurh·arl r:. P J'ns i r1 e n L e i 11 Lr! r· i rur. --- ,/ f!I'O'!I'UUW Mnn tei-ro. -·-· 
Anlrmü1 Mr.wsa. - !l/a7'r.:'Íl'in dr.: Lrt,:C?'da. 

I 
•• 
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E::\11"'\D.\S MI J>l'I~·.JI::C.:T1! l\, J~l, DE J\J~U, A (.!l.'E :,;" llEl·'Ell" () 
L'.\IU~C"H i::iUPH.\ 

,\11 at·l. lu--- E1t1 vez de: eorn Llll'~ltt lllttiorcs Vttlll.agtms 
de. al1i pt·,~di·'"· di;,;·n-sc: «SCI.Il pt·ivilegio com .Joiln Mat'iu uà 
~:ilva .Juni•)t', a ccnstruct;ão de mil predios». 

Ac· arl. :2", s lt" - Em vez dn «seus jm·o:<», leia-s•:: «ju~ 
1 "S n ilo s u p t'J' i u t·es it \J o/o ao an no» . 

A11 ar!. !t" - Supprimu-su: «e lJl't~dios». 

lliu, :2·1 ddt:t11bru ·1\J.:!J. 11 uU.lrJ 1Lu Ptunlin. 

Pl:u.JEC'J.':' lJil l:'S~AIJU N. l.::!J, JJE 1\)~t), A UUI!: i::il!: ltEFEimJ\1 ·\S 
l~MBNIJAI::i E U 1',\HEC:Eit SUl'llA 

U Cnng1·e~sP Nacional l'csolvc: 
Al'l. L" J.'icu u Governo auLor.izado n cuni.J·a0Lar 00111 rJLWitt 

11 ta i u t·us van I u::r.nt: o:IJercccr, e1Tt eoncurrcnei a vubl ica, t 1~nul• 
J,,fín Maria• ela ::iilva Junior, prol'erenoia, ern ig·ualdade de uon
dii,iües, :-;r.!JI'l' a l.'l'Opost.u que o Governo .iulg·at· cotweuienLe, 
a consLt·uc~,;iiu de 1-'·redios, nesta CapiLul, dcsLinados ú. rosiden
uia Lle uperttt•io::; e l'unccionar.ios do esLl'adas de forro, arse
mw.c:, r'~[Ju.:·li~,;üc;; publicas :l'ederaes, •Jfficiaes do ExeriJiLo, ela 
At·rnad;. r: ,.~à Policia do DisLr·lcLo Federal. membros da Jus-
Li~,;a I! do lVJinisLeJ.'io Publleo Federal, e cio mesmo Distrlcto, 

J uneeiona.t.·.ios da Secretaria do Senado, da Camat·a dos DqJU
Ladns, do Supremu Tl'ibunal Foclel'al c da COrte do .Apdla
diu que uJJ,~reçam garantia ao pa;;;-umcnto da amortização c 
.Juro~ abaixo indicados. 

~ L" Na cOllClll'l'encia pub I ica, a pro vos La clevcrt't ser ga
I·anLida com o clcposilo ele cem con Los ele ri:\is, ol'foctuada no 
udo ela apresen Lação. 

~ ~." Os pt·cdios serão construidos mcdianLc orvanwnLo e 
lJI'u.kui.os clevidamcnle approvados pelo Dcpat·tamenLo Na
l'iumd da Sande lJublica e pela Prefeitura Municipal e l'i,;ca
lizudus por :l'unccionario nomeado pelo MinisLerio da J'usLiça 
l Ncg·oeios InLcriores, ú. custa do oonLracLanLo. 

§ :v ConsLruido o preclio e cm condições do sc.t· habitado 
]:.elo funccionarlo que o houver solicitado,· será pago o sou 
l'reço ao contracLantc om apolices da divi.cla publica, a juro 
'·' Lypo que o Governo achar opportuno, ·formando com ellas; 
·~om o recebimento de conLribui,:õcs c resgate, um fundo es
pecial. 

§ 4.• Na mesma data, o funccionario receberá a escri~ 
vLut·a publica ela mesma propriedade, passada pf..lo Governo, 
!"ob hypotheo:t e que garanta o oapiLal desembolsado, seus ju
J'OS 0 amortização, conforme tt proposta para acquisição do 
vrcdio a construir. 

§ .5.• O contractante nã•J gosarú. ele favorc~:~ ·.-..~e qualquer 
.cspecic, scj:1 ela União, I'IC.ia da 1\lunicipalicladc do Disl;ric:l.o 
Federal . 

. § G: Os luct'os das consLruc~~ões se rcgul:ll'ão pelos quu 
g'~ralmcnto se calculem nas obras por aclministrar.ão. 

§ 7." Para prevenit· o oaso do ar L. 2•, poclcr:ú. o· concessiu
pal'io cdebrar conl.racLn de seguro sobre o predio c sobre a 



542 ANNAES DO sgNADO 

viela rlo ~omprador, afim elo l'iem· g·uJ·anLiclo u pagamento das 
t·onLl'ibuil•ões futuras. 

§ s/ Os pugumenLoH em apoliecs sú ?.erão illiciu~los, tk·· 
·pois ele empregados dous rníl conlos ck rms em prcclws, pclu. 
~·mpreza construotora. 

§ 9." A.s upolices serão I'esguLaclas au par, ú pt·opol'l:ãu 
que forem sendo pagaR as prestações, opcrando-:se n. resgate 
:"empre que estejam reeolhiclos ao fundo r.•sneetal cmcoentu 
contos de réis. " 

§ 10. As prestações da aequisicão do cada proclio :-;erfí.n 
ntlculadns, de modo a qnc se eompletc o paganwnLo CJTl 2:J 
t•.nnos, sendo facultado. porém. aos aclquiren t.es, reduzi! -o 

§ H.' Os orçamentos para· eonstnwção elos :immovc.is se
rão organizados pelo concessionaria c approvaclos pelo Go-· 
vcrno, tornando--se por base a média dos preços elos mtüeriacs 
nomprados pelo Governo no semestre anterior. 

~ 12. A garmüia elo contracto será l'epresenl.uda por eau·
c:ãn ele cem contos de réis. ein dinheiro ou em apoliccs ela di
vida publica federal, recolhidos ao Thesouro Nacional. 

Art. 2.0 Si sobreviver o fallecimento ou a pe1''cla do crrJ
r t·ogo àe qualquer funccionario que tenha ajustado a acqui
:,ioão de um preclio antes de sua liquidação :finaL a cmprezu 
f"e obriga a pagar as prestações que, porventura, ainda fal-
1 em, de modo que o Thesouro não sof:f'ra pre.itlizo. Pam ()ssr~ 
fim o comprador firmará contracto particulm· com a empreza, 
r.or occasião da compra. dando-lhe direitos clG se appossar dr.• 
].Jrcclio em questão e alugai-o por sua conta; e logo que es
teja feito o pagamento de todas as prestações e seus respe
ctivos .iuros, por meio elos alugueis cruc o predio possa dar, a 
empreza o devolverá, como restituição e sem onus algum, ao 
comprador ou a seus herdeiros. 

§ 1.0 O Thesouro descontará cinco por cento do que ti
ver de pagar pelas construcções para se garantir contra qnai
CI.uer eventualidade, ficando esse desconto corno :fundo de re
serva e á dil!'posição da empreza. logo que esta estc.ia quiLo 
com o Thesouro, mas não poderá ser levantado sinão cm 
liquidação final do contracto. 

ArL 3.o O Governo, na hypotllese de convir, conLl'acLará 
nas 1nesrnas condições a construcção de preclios para a instal
lnção dos serviços publicas federaes nesta Cap~~:.I. 

Paragrapho u nico. As verbas OI'(;,amentarias destinadas 
<111:-; alugueis elos predios occupados por esses serviços ::;erão 
(~rnpregadas no custeio ela amorf.ização c jnros elas apolices 
JlHl'/1. ]1agamento elo C:C'•ntntdante. 

Al'f:. ,J." O Governo. no coJJLt·<wf.r., uuLuJ:i~auo cspecifi
ear<!· as demais condições· necessarias á sua execução: usse:;u
J:ara ao c,ontractante o direito ele desapropriaçii.o por uWi
Ciacle publica dos terrenos c prcclios nncessarios ás novas cou
:o:f r·ucções c sr: obr.igm·á a ot·clenar o minin1o annual ele cinco 
nril contos cm eonstruccões. 

/lrf.. 5." llcvogarn-so as clisvo~it,:üni' ~~r11 eiJiJI.r'at·iu. 
. Sala das Gurnmissões, 21. de ::;ctcrnhro de :192:1. - l::,w;r:

lno dr; A. ?~.dr ade, P.resirlente. - .T m·omJmo M onlch·o, Hei ato r. 
- Antonw Massa. - h·inett Machado. - JfarciUo da La~ 
cerda. · · 

•• 

•• 
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São novameuLu lida:;, po:;Las um ui~eu:;súu, quu ::;u cUll<.!l'l'tt 
:iOlll debate, ficandu adiada a vulac;ão, IIOl' l'a!Lu ele lllllllCJ'O, ús 
:;('/;U in Lc~s t·edaec;ües J'inaes: 

Das r~1nnndns do Senadu ú [JJ'IIlJO>õit~ãu da Gtllutu·a du,.; 
IJH[JliLari'.IS 11. :!tl. de• I \I:? O, que• mauda sni.IYI!llciuJUll.' u,.; E·:
tadus. 0:-< [lUI'lii.!U.ltll'L'S U!l as l.'llljH'l'ZtlS qUI' SI! lll'il[lllí:i'l't'lll t;<lll
S[I'llil' c.• llomwt·var esl.radas de r·udag;L•rn: 

Du pt·ojecto du Senado H. 7, ck l!J~L t:l'etwdo Ll'1!:; Jug·a
J•es de pmlieu do LaL,ut·uloriu du Policia :\lililat·, e J'iX<llilL: O::i 
I·espocLivu:; venclntento:;. 

O Sr. Paulo de Frontin -- :-::1·. l'resil.kllLI'. a SueiL'I.lade 
Ht•a:;iicJim de~ Scienciu:; t! uma insLiLuicfi.o creada, ha cinco 
UiltlOS, nu Capital li'edcral r eujns mcmi:Íro:; ,jú leL'''' apresen
Lado tmballws scientit'icos dt! valor. 

Devido :1 essa cil'cumslancia, sul11n1!tLCJ ú eonsidm·aefw rio 
Senado um projcelo pum declarar de uliliclacle vul.ilicit •J,,;:,n 
ins Lil.ui~~üo. 

El'a o que Linha. a dizel'. 
Vem ú mesa, 6 lido, avoiatlo •J l'cnwLLii.lo ú Couuni:;,;uo 

de ConsULuição, o seg·uintc 

PHO.JEC'l'U 

N. 3:~- JV21 

O CongTcsso Nacional decreta: 

Artigo unico. E' considerada instituição ele uLilidadc r.1u-. 
JJ!ica a Sociedade Brasileira ele Sciencias, com sécle na Capilc.l 
J!'cderal; revogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 28 ele ouLubro ele 1921. - Paul(! d'J 
F1·ontút. 

O Sr. Irineu Machado-- :3r. p,.,_•,:ilknlc. a dala dt• }JIIjl~ 
cummcmora a l'Cacqnisição ela Indcpenclencia da Tcheco-Slo-· 
vaquia. O tratado de ·vcr·sai.lles restituiu aos velhos tcber:os 
e slovacos n unidade politica a QUe Linbam clil'cito pelas suas 
tracllcçõcs, pelos seus serviço;;: ú causa ela liborçlaclc, pela sua 
1'1i nos destinos glot'iosos da .sua raça, dando outra vez ú 
grande naeão. cuja vida :!'ut·a um Jung-o mal'tyrio. na luta cL:n
trn os mnr;yares, a indepeudcncía politica a que fazü~ j Üti 
a ::;ua nnícladc dr mça o a sua unidade ct.hnica. 

Com n devida vc·nia elos honrados mumlH·os ela CotJun i~
são d1: Diplomacia dcsLa Casa, venho pedir· a V. :Ex., SI'. p,·t·
sidenle. consulte u Senado subL'u se co11scnte t'tll que seja ~:un
sigTmcili na auLa dos seus l.l·alJalhos d.,. hn,jr. um voto dr I' e! í
llÍLUi.,\Ões e dt• uuugratulac;ÜL's uom a mt~\ão l'cuascidu IJttt'a a 
li'be'l·daclr· r: para a causa lnllllaTHI. r. ao mesmo Lem[JII, qne 
:-;l',j a d eJsigtmd a Llll1 a cunJ 111 i:;sãu p;u·a lüvm· aos r e vrcscuLun te.; 
diptomuticn:; da Hepubliw Tclicco-Slovaca as saudae;ões éJUL! 
o :-:\tmado bt·asileJit•o lhe ensia como uma nar;il.u .it·mil. 

Eu rwrlil'ia. ao l'IHJU Jwnrado u eminente amie;·o, Sellacl'''·' 
.Lauro i\lüller, l'J·csic!eute da Commissão de Diplomacia, que 

• 
(.) B,;lc. di,:eut·:::u IJÜIJ J'ui f'IJVi:;/.u velo Ul'Udol'. 
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nr" consenf.issc r.cr a lronr·a du LrJnt:LL' ussa · inioiaLívn .. .Po::~o 
J 11ig·al-a .iustiJioavcl pela mir]IJa un Ugti q ualidadc de mcmbt'D 
rfa Commissão de Diplomacia desta Casa, ao tempo em qurJ 
ali i eu exercia a honrosa dclcr;aç·.ão do Senaclo c cm qun 
propuz a creação das legações JJl'asilciras, não só na H.opu
hllca Tcheco-Siovaca. ·como Lambem na Hevuhlica da Po-
lonia. · 

Sr. Pt·csiclcnLc. esse voto rJo Senado não scrú mais do 
qnc 11m consectnrio da aLtitude da Nação brasileira. toma12do 
parte na guerra cm favor das gr·anrlcs eonquisLas hununub o 
l'ego:;i,ianclo-sc pelos tl'iumphos resultantes da assignatii't·a do 
t~·ataclo que o Brasil subscr·evctt com honra pat·a sua cultura 
e com glor·w pam n sua historia., 

Era o que cu Unha a dizer .. (Muito be111.; muito úem.) 

o Sr. Presidente - o~ ~Clllitll'l.'" l'[lll) app!'O\':tlll 11 .r·nque
rimcn to feito pelo Sr.·. Il'ineu Maclmclo queiram se lcvanl.nr .. 

J!'oi approvado. 
Em virLude da resolução do Senado, nomeio pat·a consti

ltrir.· a enmmis.süo. ns Sr.·s. lJ.·.innu llfuchaclo •. LttUJ'n Mülle.t· e 
AlYal'O ele Carvalho. · 

ORDJ~M DO DJA 

2" r!iseus:-;ãfl da pr·o,msi(;iio rla Gamam dos Deputado.~ nu
llv!r'n St, de J !121. ard.m·i:wncln o PJ·csidcntc dn. H.cpubliea a 
:~b1·ir·. pelo Minisl.crio da .:rustic.;a 1.! Ncg·0eios lnLorlorcs, o ere
rliLo cspceia! ele GS :OOO!J;. destinado ao p<JgTtmer.lLo das uiLima~ 
despczas da Com missão ·de Li mi lcs cn Lrc os Estados do Pa-· 
J'an:í. e Santa Cathat·.ina. relativas a gl'tti,ifieaçõcs aos cngc
J•lJci r·n.~ ria comrnissii.n e· a impressão de relntiJrios, planlas c 
plJo l.ngr.·uplLias. 

Encerrada n adiada n votação. 

dlllmrro P:\lL\ COiSS'I'lHlCÇ);.o UE G.\S,\8 PAI\,\ OP.I'VI:\IIlll8 

:3" discussão do Jll'n.iecLo elo Senado n. :!D. de H12L aul.o-
1 izando o Govc.rno a clcspendel' af.rj n quant.ia ele 20.000 :000*, 
Jml'a, no Disl.ric:to Federal, ctcsapro[Jriar terrenos e boml'ei-
1;or·ias e consfrllir habitações. isoladas ou collectivas, podendo 
von~lcl-as, arrendai-as on alugai-as, como ,julgar mais con
' emen t.c. 

V cem á mesa. são 1 idas. apoiadas e pos Las cm discussüo, 
com o p.r·o.iecto, a·s scgu in los 

RMEN'DAS 

iN. 1 

b'IJIJ!ndu. ao 1J'I'o:ir!clo 1'1. 2.9 

SubstiLutHH! no }:Jro,ieeLo sub~ULul.ivo da CcrJnmlssão o::s 
lu·Ls. :! •, 2" c .'3" pelo seguinte: 
. Ar·l.. o. reg·ulamcnLo appl.'ovadu pelo ddt:.!'eLo n. '14.1)13, 

Cl8 20 dn nraw de 1.921. scrú. exceuLado eont as seguintes mo-
Liil'lcacúos: · · · 

.. 
•• .. •• •• 
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J", o:.: fH\"tol't~~ disUJ'ÍilJilllltill.-: l'll! 11 l'ttpiltJIII [ S(!i'~t'' ;"·ltl-
l'l'l.iidn.~ a a.~SIII'Í<ll.:tjl',.; III/ p:ti'l ÍI'JJ/;!J't'S, l~Xt:r•p/11, QIIUIÜ:I ::t 
1'"1.<:>', " tia ai i111'a ( d11 tu·!. I", t.:lltttbinudn l'i.llll " tti'L. :!IJ. 

"'" lllL aJillt)tl U >'I !Ir.-:/ ÍJliLIIIJ-SI' a,.; p:.t!UVJ'a.~ «l'Xl'I'JI/11 ll>:.t
tlt!ÍI'tl>')> jJt'Ja,.; St'g'IIÍJl/t',;: <<I' ljl/1' 11ii11 /ÍVt'l'l'lll :<illJi[UI'I)>' ll<~ j)J'(:·

Illli:I.:ÜII naciii!Jal. 1'111 qllttlll idat.k :-ufJidertle pat·a .~uppru· a:-; 
Jll't:c.,:~icl.adl'>' da:,; PI Ira:;:»; 

:;a, u arl .. ~" d11 eilttd•• regulatllettl.ll ~eJ'ú ;.:ulJ;.:liLuid•J pelu 
~l·s·u i 111 ~~ : 

o:At•l.. () (;11\"t'l':/11 J<eti<.'J'ai 1p!'t.Jeiii'UI'Ú ulilt'l' t.:u.-: ;,:·u,·r•J'/10:; 
,:, J>i,.;i t•il'l" Ft•dt'l'al 1• riu:< 1111/llkijJÍliS, 11/tde iiiii!Vl!l'f'll• de 
J'l•aliZ<II'->'U as l'llll~:il'lli'I.'ÜI'S a ql!r• I! J'r!l'l~/'10 n tu· I. I". a i:,;enç:·"' 
i"'lli pr·azu 1h• I ;j annu.-:. pP!II llll.!lltJ;.:, du l.t~dll>' "" i1J1p11stn>' e 
taxas 1.lu l'at·u,·.ll.'l' 1111/llil:jJ>al 1• nJ.ia t'lllJI'UJII;u :-:1•.ja J'Pila l"';l,-; 
dil11,.; 1!.",."1'11""· !'''' l'l•la\:till tt11.~ /ll'f'dill:; u ú aeq11 bieiin elo Lcr
I'I'IH"'· 1:1 1!/>'li';!t.:l.:ftu, JIU>'SI', li'tlllSi'I'I'I!IH~i:t I' /'I'IIIJU fi11,.: Ít1ill11'
\'t'i~, ,, hc•Jtl a:-•:·di!I. na pU..t'll~' q:tl' a ('.iU/a ttlll t!t~:--: ..... t':-o: gt ,,.L'i'!'lU.S 

i'l!l'li.!i1J'I'J'. i:'l'li<.Jít·~ ;uutlll~n,.; Ú:< da,.; I1•IIJ·a,.; u, /1 "r! d11 a"! 1".» 
1". na alill<'a ri"" p:tJ·n:~'l'apll<l 1111iell rl11 a1·1. 5", d1•p;~j;; ,·la,-; 

palavra;; «tt /l'ndt•. IH'IJIH rir• I :J r;;, ,.:nhrt• " "''" eusln>>. aeel'f~.-;-
11'/lll'i'll-"~' <'>'la:-: <'.di'IIIIÍ;-; IÍI' d1•duzir!a <1 ÍlilPJll'i,{UlGÍU du,.; :irJ • 
r:•,:-:1"'"' t'IJ.ÍU. isl_'lll;fi" 11iiu 111•11\"IOJ' "'idn Pri"celin1:»; 

5". ~~limin1~··f''' a alinea ú "" a:·l.. 13. 
SuJa das l'l!.~~De~, :!1::) du uuLui.Jt'll de lU:! J .-.fi'ntw.·l.~·r:fJ Sâ. 

"hl. O U•'YI.•rnn ~~ alii."J'izadu a cJ·c;H' unta caixa C',O:J)I)etal 
na1·a [IIIXil i:.u· O! l.'"ll>'il't!l'l.::io 1l1• Jll'l'l!ill:.:. enm Pl'cfrol·eneia :o:cln-
111'1' pai'U "'-' di' 11/l'niiJ' \";.tiO!'. IJII·I' ni\11 pndl'l'iin I'XI'I'!IfO!' d1• ·Í0 
1.'11/Jiu:-: pa1·a ew.ia liahila1.:iío. applil'<tlll/11 al1' a C'll/11/lll\ di' J'éis 
:::,.uou :IJJ.õO!ii. tll/1' ,.,•aliza,·;i [J"'' llll'i" d1• IIJII'l'U\:ÕP:.: 1/1• ert'
tl j ~~I . 

~ Cada a11xili" :-1'I'Ú I.'I!IWI'dirl" diJ'I't:lalltUIII:• an,.; in-
lut'l':--:~nr!it:-:. I.J!t /IIII' iniP:'tllPditt 1!1' a:--::-ittt·iat.:,;,,~ pt·•d'j:--::-:-inrtac':--=, 
dnvidtllllí'/11<' J'i,.q,aJizadas. 1' lll<'diaJ1i1• ;,:t11'alll ia,; :t~II'IJI!ali.t~ u 
:-<.JJ e;111rlief;,.,. '!'"' úu~ilii••JJJ. ""'' dl''-'l:<!l!!n;; llll'll"al''-', a aequi
;;.ii~Ün dc•~;<i!'-' )J/'I'flÍ11,.: Jill/' /'illlet'ill)laJ'ill.~ I' llJH'i'lJI'Íil,.;, 

.\ l'f. O c :11\"PI'II" l""'l'l':i t:l'""'' I r•i'l'l'il"" d1• '-'lia Jll'nprie-
d·tllli·. r'/11 1:11/Jdil:í"il'>' J'aZIIaH•i,-:. I' 1.11'111 a;;sillt in;;lalla(.~ik•:.: q11e 
Jcwiliil'/11 a,; t'll/lsiJ'IIt~\:ÓI'.", :wnt.l11-llw igllaltiiPIIIP J.ICI'Illillirlo 
L:ll/H~•·dl'l' n/JIJ·Jl,.: f'ttVIl/'1''-' 1• i:-:I'JH;i5"" f/111! 11ii11 al.JJ'all.ialn n;,: lnalc
r.iae,.; q•.1e l•.•!ii!H1ll ;.:intilar· II" IJLlÍ%. - I~!UIJ'o .JJiillcr. 

N. 3 

.\n tll'i. J•·. dr·pni,.: d1• «:ti,·· tdllen 111il. p!'Pdin,;:;,, uee:·r,!~::enle-
,.:1_': .«dn val1•1' 111axinm di' d~.•z enni,rrs r!P J'6i:.:»·. · 

,\rJ aJ•/. :!". depni;.; dr• «l'lliJ)J'l';;i i IIli!:'\)> uecJ't•;;cl'llil'-"r!: «Hfill 
cxel•ril'llll';; u d1•t, cnul11s de r(•i;;». 

D.in de .Jur~~il'O, :!8 de uulubro du Hl~l.- J>aulu de Ji'l'onlin. 
•S. --rol. .vr. 35 
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O Sr. Iriueu Machado ( ") ······ Sr·. Presidente, Jui surprc~ 
lrl'lldido. ho.ie, ú ·hora de s:ilíir.· de casa,· com a inclusão, na 
ur·dPm do dia do;; nossos t.mlmllro,.:. de um ussumplo do tal 
ma::;uilude. eornu esle di' quP Y .. l':x. acaba de annuneiat• a 
cli:::~eusi:<ãu. ·e qu1.• YClll pulJlieadu nu «Diario elo Congresso,» na 
1111~;:nm pug·ina i.!lll quu su t~neunlt·a a l'l~producção elo rcspo
diyo jJUl'CCCl'. 

:-;t·. PJ•csiduttlL•, i~Lt dus1~ju rapiclanlcllle - .l'CSi~t·vundó-tlll.' 
1.1 dir·~~il11 dt• exarni11ar· n assnmpto mais cl"l idamcnlc, quando 
~. lllalct·üt Yullat· ao 1 pknar.·io, t•nr ·di:;ctrl':::iu qnt~ então Let·ei de 
Jti'td'i.•l'it· - lleeutHll'-lllL' desde ,iú do assumpl.o, ·suliciLandu· n 
alLr•n~:ão do Senado pum a matct·.iu. 

A 1.:umm is~ÚIJ di! .JusLi~•a da oulr·u Casa. t:xaw ina11Ll1J a 
}>ar·Jp .itrt·idica da questão. rejeitou alg·umas ~·mondas Jn 
:::t•ttarlu 1.•. enlt·e ella:>. duas da maxima imporlaneia, segut1dr1 
li ttiiS .iot·ntw:; da manhão (k ho,ie. 

Uma da~ L~mundas t•e.ir~itadas (• ll·CJLlt~lla em <:J1tl~ o ~cnadn 
Pslallelr•er.•r·u qtw nu caso eh~ alienar;ãu. de Lt·unsfct'PIJC-ia do du
millill, o rt0\'11 r>r·opt·ielat·iu fieaS~P tcUlll a respon:.;ahilic!adc 1• 
cnlll 11 lltlll:' pr·uv~~uienl.u 1.!11 enntrado anLerior. 

Esl.aLuidu i:sse ]Jt'incipio -no 'pat·eem· da Commissão di) 
Lr;::i:-;liu;ãu d•-' Si•nado. n,·,, " l'izenJn,.: p1.tJ' Utlltt eaul.cla, pot· urna 
.iusta Jll'i.'Crtlli:ão, enm ·u l'im de c\·itarmos duvidas :-:cJJJ[Jt'e [IIIS
::;in•i,.: 1.•rn a."'·'UIIIJilos dr•:-::;a naLueeza, se\l1]1t'c :r~u·~:is :eom a 
J'er·l ii idadP ini•·r·pt'Pial iva dn,; ltr·a.,;i]Pir·u,;. 

T;,;rJOt'll aiucla qua1~s 11s :J'unrlnmentos em que a Cornrnissilo 
c:·a 1:amara >'U .!.1n:'eou pat·a t'l'pellit· ~~ssa emenda do ·:::enad!l. 
Nú11 ""i :;i o J'pz por· julgai-a rlesneeessuria, pnr conL1.'.l' utJJ 
pt'I'Cf'ilo jú l!:<labelecidn tlll Direilo Civil Bl'asileiru ou ;;i put· 
ou! t•a causa qualquet·. 

{lu LI· a emenda rej cilada pela Com missão· ele :Justi~:a da 
Camar·a ü aqtwlla que o· :Senado ap·provou, por grande maio
ria, dispondo qUI~ no Dist.rido Federal, na séclc ela União. 
e na;; capilaes c centr.·os populu:;o;; onde se verificasse a crise 
clecoJTPilte c!a :l'alla dr~ lwlJiLa\iÕCS e {!e all.a cxeessisa ele alu
g'Ueis, ;;e núo pet·milli;;s~~ nunlmmu eleYaeiio dest.cs cluranln 
dous anuo~ conlados da da la um que ella enlrassc em Yigor. 

Quasi a ttnanimidacle dos Senadores eonsag·rou aquclla 
meclicla ~.:omo urna dispo:;i(;ãu de uuract.cr.· Lransitorio. . 

Havia u Senac!o reduzido ele dous para um anno o prazo 
ela dispo::;icão pcrmanenLe ela lei ctn que se estabelecera 
que as noliJ'ieaçücs d1~ au:;menLo ele aluf,'1.1el só pudessem pro
duzit· el't'eito dou::; annos após tí. noLi:l'ica.ção ou aviso. 

Entendeu a Cornmissão ele Leg-islação elo Senado C:c re
cluzit· o prazo de dous annos para um. 

l\luiLo pleil.eeL não sú perante a Cornmissúo, como no re
cinto, a r·i~SLau J'ação do I ex i. o da pt·opnsição da C amara. Uma 
vez, pori:Om, I'C:pellida a reslaur·a(:ão do principio geraL pelo 
.qual vinha cu lutanclo de um pr.·azo elo d·ous annos, sómenle 
depois elo .qual pudessem Yig·ot'al' as noLil'icações ele augmcn~ 
lo; uma vez repellida a r·er;·1·n g·cral e permanente, claclu a sua 
exclusão elo LexLo da lei. J'ar-se-ia nccessaria. Sr. Presiden
te, urna mecli·cla especial pat'll. n Districto. Üahi o intcrcssn 
com .que cu pluLeioi uma mcc~iclu particular para csLa capi-

.. 
,' ' ... 

( *) Es~c. cliscurso nuo foi l\eVisLo pelo orador. 
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tal e vara as e;t·aJJde.:; 10idad,JS utJde :;u v·oL·il'iuassc a Ul'ÍSc. Quiz 
it· a dua:; <tJltarras. 

A.:;sim, revollida a vriltwit·a da.:; ulinlw:; Llle.:;es, ac.lupluu 
u ;-:iouadu a ::;eguudu. A;,;ut·a, vul\·eudu u lexLu, u Uumar·a dos 
·LevuLauu.,; l'UJJellt~ L·:;lu JIII.'Uida e'JL'al reducliva de um anuo, 
eonstanlc du :.ub.:;tilutiru de. :->cnado, pura l'eslaural· u lJrnzo 
L\' duu::::, !Jelo ;:;ual uu !tal ia pJ,•it,•adu, euHJ Laalu tu·doJ', nQ 
~)eaudu. -'lu.:; J·eduzimlu, dll!J i 11a du projceLo a disr;osit.:üo 
trunsilr;l'ia tJUI~ ali o ~~:11uL!.u J'izera lusut'lr, Llispollliu que a.:; 
ttvliJ'ieat.;ÜI.!::i de a:::tu1:11lo :;(! l>Lt.J,~:;:;,:tu.. 1Jruduzir efl'eiLu, na 
~.uvilal da HepulJlicu e uu:; eaviUw:; umle :;e vet·Hit:u:;:;o a ul'i
.:;e, dou.:; aHrw.:; devúi.:; de l'ellu a uolil'iea~:ilu ou ele dado o 
a1·iso. As:;ün, LJUee a Cwuat·n Llu:; Deputado.:; preJint u l'ul·
JtJII!U 0 Ul'ltl, l'l!lJUlliudu ll l!illl~llda c!u ::;enttdü, LJUOl' auupte a 
e11 tunda do ::::euudo e .:;1) euJti'Ul'llW 1;ulJl a rcdLte~\[O permunen
le du ]JJ'azu ele duu::; uuuu.:; pat·a utn, de qualquer dos clous 
!tJUdo~ u tJUeslüu du augtueuLu Iuluru e~lú re~ulvidu pelo. 
tJl'UZu de Lluu~ aulll.l:;. J..:s:;e aug1uuuLu uilu [1Jl'Ü lugaJ', da daLa 
r:1u que a lei cnlrat· em uxct:u~:üu em dianlu, :;uuüu nu~ t.:a::;os 
de nulifiua~ftu, euju,; idl'uitu,; sl! lll'uduziram dou:; ttllllU~ dc
lJtil::l da 1.lilu notil'leai,\ÜU. 

'v ::ln . .1'.\ULu DE .l:'l\IJ:\Ttx - ~i l)llS:>ttt' a medida da Cttnm
nt, em vez da do ;:)euadu, Y. Ex. vel'Ct que o augntenlo se 
'larú i JLtieyeudeitte L(u:; doi~ uurw:;. U tempo dcrnun.:;tr<n·:."L 
<lU Cm Lem razão. 

U Slt. ItH:\EU ~1.\l;H.\IJu ·- i.~r. J'J'csidenl.e. Jltu.:; :;u Ullltt da::: 
üwe:; dt' [j['UJJleJtta Ji~a !'e.-;uil·ida, irH.Iu:; a:; o'utrns, euu·eLunLo, 
.l'ieal!l dr~ p,:., :;ent :;uiul:iiu. As J'l:elatJltliJÕC::i LJUL! :;ubü·um até 
a usl.a a li a Ca,;a da J'eJJj'e:;enl.al::li.J nueiunuL '·'" uiaJuul'e:; que 
~·ltcc;araJOt atr'\ u:; IJI.t\'itlu,; du :-3eJtwlu Jltlll :;e iinliLavalll u [JC
,.f.it· CjliU Ílll/)Cdi::;,;ellliJ:õ llil\'U:-' e fttLlii'IJ::i llU 0'IIleltl1.1,.;; lJCdiam 
'[ue :;e resLriug·i.::;:;ettJ 1.1:; JH'a~u,:, \'ul\·cndu-.,;e u tuna média l'a.., 
zuu\·d de eii:!Lu da ·lwLtilw.:iio. 

GuJJiet;utt a .Lisa liu:; lltl]ttiiiJHJ:; ltut· :;ulidial' tttttn Jttetlida 
g·eJ·al, ltJ:wdaud'.l buixa1· de 01l a .\1) % Ludo::: u:; altJ<::·ueJ·e::: en1 
e·et·al .• \ftiJ euJI:!\)0 \1 iu fazer.· lJI.'C\'akt:l.!t' e~::'lõ t:oHt:eiLu, e::c:::e vt·i
Leriu de J·eliue,;i.iu, qur;, a 1111.~ll n}l', :::et·ia injusto, nilu :;ú por
que atLiJJg'Íl'iu, ua Jues111a iJIJalllidadl!, u:; quu tive.s:;eJtl · au~ 
gJJiunlauu ele Jlludu de.-:i.~ttal, cuu1" aL1~ u:; que nilu lwttre::;:;em 
auguwnl.adu de Jllndu de:<iguaL eumu ut.~.: u:; que HÜu lrou
ves.:;cm delilJerndo ncnlwnt all;;menLo eoutra u.:; pobJ'c.:; in
quilino:; Ju DisLl'ieLu l''elleral. 

0 ::::n. lJAULO DE J:'Jllii'\'J'l:\ - .\ lilUCliua era tlU::iLLl'dU. 

o i~JI. lttt:\EU 1\LICJI.\IJII - I Je IIIOclO Cjll.l..\ me pat·eeOLl il 
JJI.Í.itl a rluet·eLaQi.in 1.!e IIJtJa J'l'r!Ue\:ilu de con,juncLu, ele uma 
Ull1tt :ouJttllta ddet'lttillada d1! ~lU a .111 'lo Clll l.udo:; u:; aJug·uo
J'tJS, cuHiin!Ja Ullltt iuju:::Lil:a eunw r•Jt vruvriu Jiz vúr ü Liga 
du:; Jll(jtt i I i uu.~. .l!::;:;a decrda1.:ã(l .:;1;t' i a u mu pemtl idade eonLl'il 
u:; lJl'tlpt·ielal'iu~ que 11ftu IJutJ\'e,;,.;cnt aJJ 0'Jncnl.adu o.:; alugue
J'Cs, C/.lHIII ~CI'Ía ltlllU lWiltl de ÍIILI~Il,.;Ídadu dc.:;i 0'UUI, I.JIIlU me
dida de ju:;l.i1;a ::;ueial, n~.~lrieJ.i1·a d1t. li1eru na CX[tltti'W;ãu da 
ltabil.açürl.: Je::;i,:;ual, vui.:; ilaYia [Jl'I.I[Jl'ielariui:i Ljlle Linll::uu 
augnwul.adu avuna,; de I) a ::w '/o u lliiLt·o.:; que o hav.iam :!'eüo. 
de 100 alé 300 o/'11. 
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l<l';; ttt!t'''"·~al'i~>. Jlld~. 1Ht~t·:tt' ttttta ~~tltl\::itt para i:-:;.~11: a Lia 
l'ixaçi" d1t." jttl'''"" """'ll't' " L!ttpilal t'ltt[ll't_•gadu. . 

!! ili'l'\:" da ltallilu~::"t" luttdJc•ttt fui tlllt lll'ttiJic•ttta I'Xatttt
J~ttt.lll t:IL! l.11r/11.~ "'' pati:t.'''· .\:-::-:htt. llll :'·ui::::-:a. l!"'"~~ et·ill•t·iu Jut 
JlU:"Itl dt! ]at_!tl, jll'l!l L'I'Íilt/11-,;t_• lllllltll' !JIII' IJa,..;t! ti VtLitll' illl'lll i\'11 
~Util'J'iUt', IJUJ't[lW Jll'lll .SL!Ill!Jl'l\ \1 a[ll!:)'llel jll'lll.iUZ ig·tltli J't'liL'lu. 
igual l'l.'!ILI:t. lg'llrti jUI'tl, dttLlll 11 llll'SlllU \'tt[tll' dtl L\lljillttl l)lll
i ll'l'!,:lldll IIII:' Jll't_•d i11,;. 

:-::i. ptds. 11 alttgttt•l n:i11 •'· 1JI'al iealltl!llil'. um lttl'I'U lJI'u
IWI't.:.i"ttal, ttttta laxa de lttt'J'II, uttt jttl'll du rupilaL et·a tleee,:
,.;al'in LPt:-:t•at·-,.:,; lllllt·o L\l'ilet·i11 :tal'a adtl[llut·-se ttltta llH.!cl1Lia 
Jt: liJtlÍIII' t!ljUÍtittde . 

. \,.:,.:ittl. 11 LTÍIL'I'ÍII at_!t~plttt/11 j.itll' dÍ\'l!l':-<tli:' [llliZl'i:' foi 11 tiu 
J:llt,.;L•at'-,;1) IIII pa,;,..;at/tl 11111 !Jadt':ill, 11111 [l.I'C!\:11 tlt• aill!,:'lli_!l', C: ti<_: 
ÚlZt!l' L'IIJÍI tjlie t_•,;,.;,_• Jll'l!t;ll 1'1'\'igt.IJ'<t:",;l~ ()11111 Ulllll Jdittlilal;fl1_1 

d11 lttt:l'll.utt d1_1,; /.l'..!llt:l'it:ill." 1!11 pt'lli't'ielat·itl, 
A ~-tli,::-:a. t.:ll.i"·" pt'tll!1::-:,;11,: ~t_og·i,;lali\'tl,; ,;;}11 ttttll!c·l:u·r:.-., 

l'tti.-:: dt· tllllit 1·a:-:la ettll.ut·a jttt•itlit:a. dt: Ullllt Jll'alit:a IL'gi:-:la
.l.i\·,, ÍIIIJII't:l'll\'ei. lllldt: 11 /'t'/1!/'1.'({1(11/ /q!Í:-:/:ti.Í\'11 1:• tit! lle(;iJII jJII

Jllliat• I! IIÜII Jrogi:-:lul Í\'ll. tlllt.k 11 \11111 t_!tl:" I'L'Jll'l!:"l'lli-ttlllt!S dt.l 
lJII\'11 c•..;l:i ,;u,kil" ú l'i,.:c·ali:.:at.:~"· a11 l't:/el·r:mlultl d11 · pt'tiJ.ll'lit 
JJ"'·": 11111.Ít' a ae1.:i!11 k;,:i:-:lai i\'tJ. ,:• a tltai,.; tlit·t_•t:-la dt~ttlt·e l.t1t.lu,: 
u:-: '"'''11,; dl! ot·g·atti~.ar;iitl lHll'ltllllt:ttlat' tlltltlct·tm, lllldc 11 t·e,.:
J!L'ÍIII ilt'/11:·' dit•t•i[ll,.: intli\ idlt<l.l'"' 1:• 1\llti,.: rJ11 tJIIL! tlllta g!OI'ÍU 
!Jist,q·it·a p:11'a a yellttt Ct~td't•tit:t'at;:i" litol\'l~lit.:a u _pat·a a J' 1-
Yeu Ht'!Jllbltt•a ::)ui;:sn. 11t1de ella ,·: t.llua l'tllltlit,:.Ü•I dt• yida d•.1 
l'.i'IIIJI'ill [111\'11, iJIII'i.]Ul' ltaH:L'II CIJI'll l'Jit: lt(l l\\l':"l\\1.1 iJl'l't;U, 1.) (;1_1111 
cllt~ s1: <tbc.berllll ttu ttlt:,.;JJIII /toilu e t.:nrn 11 ntesnttl :-:an;;·ue Jlll·
lriu a.~ :-:1ta,.; Yc·ia:<. ai i nã11 "''~ v:will11tt ent pt'"t:l.il'ttt' ILI-' pas
::;<11./11 11111 uadt·fi,l e111 que ,.;e u ajqJiit.:a,.:,.;e. ud"pl.::tudu-se [JI:tJ' 
JJa:-;1~ •1,.: pt·et.;ns \'ig·enlt~,.; t'lll 1\11 i, Ulllll n art:n·.~t.:-itllll de I.:! a 
30. ~;;. tJttt• a lei t•:-:l.aiwlt!cu ;:1_·;,:uud11 '·' valn.t· [11üttliV(I dn val11J· 
d11:;< lil't't/ i I'·", 

.\'11 U1'11;.;ttaY. tia HI!IJttl.tlit:a At·;,:cnlina LamJ.wnt u fllt.:::<IWI 
ct·il.et·i" l'•ti ad,plad", ttW.IUI!IIt; [Jaiz. Lrnnandn-,.;c 't:1111111 pa
tlt·:{tl "'' lll''-''.:11.'" ,·is·,·nlt•,: 1.'111 ;JJ ck dc•r,cmlJt'll dt: J!IL\1· c ua 
At·ge:ttilta, 11:-: J!i'l'l:'li; ,·i;.;t~ttle:-: t'tlt I t./1~ ,janeit'tl de 1\1:.'11. 

1~JLI ltH.la a j'ark, ::)1', .i'l'l'c,;idenle, ,:t) ielll lJ~'''üUl'adu 
.t'í_•slritJ;.;it·. l!a enli:.:i:in t_•tllre u iul.ct·e:-::-;e l'tdlecLiv11 e u in
dividtlai, JW t.:nnl'lieLu cnln: n IYt.'iJJGipill ,.:ueial c n indivi
dual. a t;Cifll'CI}:_:ã" dn dit·cittl de p.t·up.t·iedade ab:::oluLa. 

:ll<•,.;l1'1:i an ::;,_~nado r·tH Lt·c;; longo:; c fal.i;;anLt~:; dii:icur
!':1)~, '!LII:, :;i lia nu direil.tJ eerLa:; eunecp1.:ôe::; que ;.;ãu irmnu
l.an:i::.:. qttl' :-:iin u:,: elt~ntcrtl.u::: it·t·edttcl ivei,.; dn Gni'Jl'll-8 .fw·is, 
uttlt·n,:. t_•rtlt•t•lanlu. 11:{n ,;fin ntflis que uma func\iii.n nu uma 
t:t·.v,-;t;_tlir,w_;ão t.lt: eada pel'itJtlu ela hi:-;l.cll"ia ltumarta, de cada 
'J.Jitu:,;t: da 1·it.:ia pu! i Uea de eada [)LIVO. nãn :-::iu mui:-: qut~ CIS 
prinei,.Ji,t:-: l!llt't'UIJ[t~:,; da rnrnL1\ da p:,;yt.:lwlo;,da de eada típoea, 
de l':.td:t Jll'l'illdll, de enf.la 1Jha,;c de SIIU üVtdU~.:ã11 p1dil.ictt, du 
su:t t•vtdlll,;i\tl juritlka • 

.:\'las. Sr. .Pt·l~:;idunl.t~. uht~dt•etludo a c:.:::;a mt•:-:nta IIJ'innLu-· 
çft11 jut·idica, uu. Ll'it'l>i llll!lltnr, .iul'ir:llc"-.l·"tiln~npltica, 11 V1•ll111 
Vnrt.tt;,;al, a 1.1 a! ia. a Ft·an\:a. a Jnglalct•nt, l.nrln:-: n:-: pnv11:.:, 
mnfi m, pt·t.l<.:-l.lt'tH':un, conl moei ida H qne cnrccn::::::em u abu :;u, 
nvi l.at· lfll o n tt,.;n do di J'Cilu de pt'OIH'inclarle :,;e entwerl.eHHC 
em in,.;l.t·unwnln de: "I.Jili'C:;,.;fin, eonl.t•a ttma g-t·andc massa. 
conlra u trt·unde muiut•üt, quasi unanimidade dus povula~~õc:; 

I 

III .. 
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C[llO f:õão con,:l.i/llida,: dP lncalrn·ir,,:, dr' indivitlillr:' dt>,..;pr·ovidn!=: 
dr.• capital. 

~r·. l 1 1'0,.;idenl.t\ do:-:dt~ rpw 11.~ lwmenl' ru·ucur·a1·am :lf:'l't!
ll!iar·-so, con,:/ i/11 ir·-;.:e r•rn ,.;ociedadt!, desde us,..;r• dia errllll'
ur:rr a ni.Pr'tHt qtfl .. •r•c•lln. n pr·elin infindavel cm /.ol·no da eon
f'~'IH.;fin elo rlireiLo de [H'IJ[Jr·Judua'e. Al.é hoje dul'a n 1'1·ngnr• 
do cnmbutc P elle i.r·ú J!'ll' alti a l'tjr·a a1.1;1 quu a 1-:irJcierlndl', 
enrn a :-:ucializacfi11 dt•finitiva, e11111 a nJ'l'icializat;iío da pr·ll
IWiccladc, Pl'nctlrc pn1• trm Lc1·mn det'initiv11 úquilln qtrf' nií" 
1' r1 r·esnJLad11 dn Pi"l'lll't'll e do lr·almlhn. mns uma cle,.;i::nralila-
u'l' iníqua e cc·;;·a da ;orln e da Jortuna. ' 

i\:la.~. lm um pnnl.o pacifico do clir·c'iio mrrclci·nn. J~rn
quan t,n IJXl-i'l'lll i :o; la:-: cr.rmba/.em. ·pelt.•,iarn Pll1 t.ornu da cnnee-
11\.'iío rln dir·f'i/n dr pr·opr•it'dndC' c da sua cxl.incfin - rrn,.;. 
prnfenc!cndn q11c· cllc ~~ cou.-:a sag-t·ada, inlang-ivcl. rit' q!ll' ,..,·~ 
o f:c'lt /.ilrrlnr tr:'a. püc n di,..;JII:ÍI', cnmn hPm lhl' np1·nz. nrrl l'lli:, 
1'11/.r•ndr•nu\1 (flrn 1ollP ,, 11111 r·otrbn. 11m a;;salt.n cnn/.r·n, n di~,:ni
clac.lr• .!cu mana t' conl r•:t a eoncr..pr,iín da :instiç:a bum:inn - Ira 
r!sr·"Ja,.; in/.nrrneclias, que foram dominando em \.nc:!as a!': lr>
gi~lnc.:iie.~ t! pr·r.rr?I.JI'anclu uma t'll1'!1lllla. f'[IIP. !':ini\tl 1> di' npni"i
;.:llnnwn/n clul'inil Í\'11, 1\ an rrwnc1,:, rfp :11./r''illlnr·iíu dn r''nmhale 
ro dn prP)in. ·· 

,\::;:,;im ve. "1/. Ex .. Sr·. P:·e,.;idenlc. qrH' é prineipin rlo
rninan/1', errr·r·cnlc!. 11 ele IJIIe a J1''"111'iedndc: nil11 Clln,.;/ ii III' 11111 
I iiulo absoluto de que osl,uja inn•;;Lidu tr seti pn,.;sllio:illr', o 
scn rlon<.r, .par·a usat· n abu;;n!' drl!a conll'll. ns inir'r·c:-:sros ela 
srwieclarlr•. con/.r•a •:..~ inLi!I'P""cs ria enmmtmhfio. E cn11,.;a sin
gular. Sr·. Prr>;:;idcn/c. a Yi'llra 'fnr·mula. a n·llrn enncPJH;iin da 
I',..;CII)<l f)iiSÍf.Í\'Í:o;i.a. ([li C 1'11/ P!1cfÍU l)IIP I) ca.pi/.a] nfirr t'•r•a, 1!111 
"1:a ess!'ncia. sinfio r1ma cnu,.;n .~ncinl. rlt'.sl i nada ú 111 ili:t.aL·f:n 
d:t :o;nc:iPdadc\ para n hem da commun!Jão, /,oc.:fa:o; ns eOI'I'~'Ill"" 
nlndnr·na;:; do dii·ei/.o "'' r/f'iXaJ'am dominar· pur· f'>':<a enncc)
j)l_:fill c•. lr•j.ie. o pl'incipiu e•ll·r·c~n/.r c'm l.uo'ns •r.1S flll\'rrs. nrr.'slrtr1 
111.1~ llu in,..;l il.llic·ríro,..; f/c•rnuer·alicn,..; hlll'~!'lrl'za,..; nwsm11 !lu,..; u'e 
ins/.il.ui~~fío,..; eilrÚ;ervacloJ•n,..;. 1'111 lodos •~llc•,..; ,:p r·•n/l'l!c./Pnt r[IH! 
n pr·opr·irHladl' ,..;ni'J'r·P /nr/a" r• quanlai" limilac,;cír'" ,..;pjanl nr)C'P:o;
.~nr·in.<; P.~laltrir· no inlt~r·•'""~' ria cumnmnltfiu. 1'. mai,- do que 
i;::.~.;n, rprro n capilnl r• p!'npr·iedadP. sãn .inst.if11 ic~cíc.~ f/P na/u-
r·pza ~úrrinl ~~ qrH' n pr·upr·iPLar·in nftn príde clcllPs ui i!i?.nr·-sc 
:"iniín nn inl.c~r·r,:,;"· nn hcrn rs/ar ela eomrnunhii11 rr'c• q11e n I i
lu/ar· fnr:n 1:.ar·/r~. 

:~r:-m pr'~til'• ""'' rmf.r·a a em1ccpc:iiu da .propr·icdnrlr'. si n1io 
qnizc·r·rno.~ dP/r•r·minur· 11111 cnnflir,lt1 sangr·pn/.rl r•nlr'P a maio
I'Ía d11s q11r• n:in pn,..;.':UPill /'11rlr111a. dn.~. fii'OIPial·in~. rnmn lhes 
r·ltnma\·a Ang-tr~/n C:rnnlr·. P n htii'P'UP7.rn l'lll'IC[I!Pr'rda. rtll pr-'lo 
lrwr·n rxrr's,.;iyo nn PXplrll'nr;iin enmnwr·eial r indu"! r· ia/. uu 
,·.r:/n:o; :o;llrrr•,..;,..;cíl',.;, /r·nn,..;mílinr/u ar1,..; lilulal'i'" n :;r·andu ma.~;:;n. 
dP 1'iqr1r~za, qtrl' ,: n pal.r·imnni•> dn "''u.~ nnlf'pa,..; . ..;ad"s ,, f[IIC 
/'ni inet'li'JJ"I'arla nr;;,..;n g·r·nno'P nnbr'PZ:i. qur.' em alg-un . ..; paizr:.-: 
dr• llllllld•) ainr'!rt f}n;.:~t'lfl va"'·"'l (~ irnrnen~o:':l laii'J'rTnl/ins. 

Sc>,jn. pn;·r".rn. rt~llltl J'r1r'. " p1·ineipin ;..:·pr·a.l rlt~minnn/P c". 
r•,.;/ r• r/1' IJIII' n. Jll'ii'J'li'ÍNfar/r• 11fi11 p1'rc/1' "'~'I' 11111 Íll>'i I'III'IIPIII.II rJo 
.'-'r" I il.rrl:rr· r.11!lll'rt n tl!'ril'lll. n \"ida. :r .~ro.t::·c.rr·nn~:n ,, t) lwm r;:;-
/:11' r!n. nt~rnmllniliíll, · 

:\ J)I'IIJII'ÍI'rirr.dro. r·nmo 11 rnpiln l. :'fi11 inslr·trlllPil/n.~ u'r qrJP 

r,~, I ilular·r·.~ r• pn,::-<Jrirltll'l'" c/1'\"1'111 sr~r·vir·-sl'. nfi11 !Hlr'a ex:cor
c!rar· n ennrmunlt:"in. niilc Cllllli'l rnniJ'roiiiii'Ci'. par·n 111111'/ i ficar 
a geande, a immr:n.~a massa de seus cr.Jncidndiio!' .. ma" com um 
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pequ~no. 11m mnrlernrlo hcn~fiein rnrn si. applicado ás ne
cessidade~ nacionncs. ü~ utilirlrtclcs sociacs. no beneficio lln-
mnnn. · · 

nesse mndn. o rnpilnl inrna-sc 11ma eonsa Lolcravcl. E' 
o qttr~ fJr·rt.cnn'rln as sociedades modr•r·nas. de nr·gnnizn(;üo rlc
rnnrr·tllien. que I r~em lt·amdg-idn admitLindo c,.::::rt enncepr:fín. 
Corn a:- rcs!.ricr,õr·s nppMins nos lllct·os o hc1wl'icios. enm ""' 
rc·,.:lr·ier:iir'"' nppn,.;lns ao uso dessa ·p1·oprieclnde n desse t'll'Pi
tnl. rr•ssn n llf'l'i(~·n narn a nrd~m >:ocial. Propricclnrlf' c ca
pifal rlroixnm rir sr1' rnnsa dn prnYoca.ção. drixnm rlc ser· 
ü··><lr·trmr•nln ele ag·gTc><><iio conlra os a'cmais incliYicftl(>,.: ela 
cnnwrunhfiu ln1mann, C[IIC os nfin possuem. 

'l'nrlos os esforr,.n.o:. pm·tanto. elo cstarli:-:ta mndr~rnn. dn 
pcn.~adnr· dn hoje. rnnsi>:Lcm ~m pr·0ct1rat' formulas q11e nfns
.teni f'ssn diffienldar:IP. que limem essas arcsLas c cpre cnn
veriam a pr·npr·ierlarln cm con>:a de ulilicladc publica, o'n lll.i
lirlnrl" >:ncinl c nfin (1111 inslrnmenln ele a:.::-gressão ennlr·a os 
mai:- nr.lwe~. maif; infclizc~. mais clesvenlurados. conlr·a 
::u!t!ni]r,~ n. rruem a for!.11na nfí0 srll·r·in na sna cc:;ncira in-
:in:-lr> r iniqira. . 

·\ra". 81·. Prr>:irlPnl 0. csl.nn :fazrnclo rsLas consi·o'cracõc,-: 
rpnr·:1 n:0"'trnr qnr. ;::.cja como for. fnrnmlndn o orojceln f' rr
dh,:·ir!o afinal pnr·rt srr cnnvcrticln em lei, si ha mna limi
tnr;fí" qrw prol.Jihr~ nnyn:; ::t11;::-mcnlos nos dous nnnos, lndns 
>os nhn>:n;;: n1·ali1:nrlos :mi.PI'ini'IIIP!ll.r• PSifin cln pr;, porque pnl':l 
ellc n ]Pi d0er·l'!ou n stnJu rruo. 

A rrisr~ nfin rcsnllon. a crisr· nfin r; r:onsf.ilnirla. sómcnt." 
pela possihilirlack on prlo pr•r·ig·n rln n.ng·nHm(os futuros; a 
crise l'PSultnrl - accPntüo. fr·i10n hcm a minha phraso - a 
crise J•nstrllnlr rlns :wg·nwnl.ns i{t npr1·arin:-. nor·quc n5o ha só
mentn rt r:·.ri;;:p rrsnll.nnlr• rla falln de hahita~ões. mas do cxcc~
:so de nl11:::·uprr•;;;, 

A fall..a rlr! hnhil.nr·ríl's 11ndia I.Pl' dcl.f'rminncln <111.!::'1l1Cnlo Je 
·ahl!.nlnrr,s. Tr:•r·ro1nns nlri nma r'l'i!'c rcsnlt,n.nlfl ela falt,a elo ha
)Ji~a(·riP:-. mns (fitando o proprirofarin nlmsn r. Ynlnndo-sfl rlcss~ 
crrsc rla l'alln dro lrnhilar:ríp;:, nfin rlrlihern srímrmlc o augmen
tn rm·r·PsnonrlPniP :í~ llf'r•P;::~irlnrln;:: rlo rnenreeimrnLo rla Yirl:::. 
dc onro r•ll" lamlwm r·rH1!!:1l'lif'in:1. mn;;; rlcr.rel:t nng·mr.n!'os r,x
ce;::siw~~ nnro vfir1 nlr>m da;; no;;.:o:ihilirhHir•s rcnnomiP,ns elo cncln. 
1.1111 rios M•r1s lrwnlnt·in:;: r rla:" po;::;:ihilirlnrles rconomien..3 dn 
cnm1~1rrnlifin Prn ~·pr·nl. ;]p,.:rJr• qr1" n lrnmrrn lr'm que trabnllw" 
{[l.H1:"1 rtll~ S•í pnr·n. nn.t:-a1· n !"11:1. linhiLadí.o. ahi ilC OJ1Cra 1m•n 
·scgnn~·la ~'!'is". qt1r• ,; a rei't!llnnLr rln nhusn ou ela rxploTnr~Tío 
ela Jll'lnlf'll'a: r• a l't'isf' rln r·xrrsso ele ah1c·rwr8><. 

1\ssirn. pni:-. Sr·. Pr·c•>:idro11Lro. pn>:ln a rnrr.slfio. corn esf:-t 
cl::n·flzn. lll'ssr;:: l.r'l'rnns. (flJ('l'n. r·lrnmm· n rtL',r.ncfío \lo Senado 
novnmnnlr• pal'll n nrnhlnmn. · 

A r·r·isro ela l':>lln dr hnhil:; ·ir~s nfio foi. nfio é reo::nlvidn .. 
JlClll !')0lr~ Pl'fljPr·.ln crnfl :.,,, :wlrn nn r.nmarn. nr~m pnlo pro,icelo 
::nhsLll.llll\'n. nr·n !"lrlmrrol.l.irln ao rlr.•h:rl ro do Sr.naclo. 'A cris•-.• 
ela falta dP hahilnf'ue~=: rnnlinún. 

f\ crisr nr·nvr,11irnlr' da al(a cxr·rs;::i,·n clfl aln.!:nlcrr.s r; nrr.!
trnrllrlam~nll' r·c.~ol\'irla r:nm n fr'Pin fH>~In n nng·nwnln>: Jnl.n. 
TOS. mns n Ynr·ri:Jrlr• c; nttr• r•lln nfín r; l'P~olvidn. nfío srí nnrrrnc'. 
C! 1HIIl'ln n nrrr•,.:liin f'lir"~'"il nn r·r•r·inln rln ~f'llflrln r arrni foi nm
nlamnll!P clrhnl.idn. j:í n nll;1 riP all!g'Jii!l'i''" tinha "irln r•xorlJi. 
tnnl.c, llT:li:i lamh1•rn pnnptr•. no pcricicln nr1r v::w decorrendo 
rni.J·c a npnt'n\'nçfín rln nwrlirln rcsLrieLin:r. rlncl'·üLarln pelo Se·· 
nnclo o a futurn promulgnr,~uo da lei, nesse pc;t'ioclo, cslão os 

. .. 
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pt•opl'ictal'ios a ugg1·rivnr, a a~:rgt·avato, a nggravar, consecutiva
mcttLe. os alugueres. 

Sr. Pec,.;itlcntc. y,}. pni~. Y. Ex. que a erisc de falta de 
l1aldLnçõ'~" não csl:í ~'""olvirla pnt· ncnhumfl lei. O projecto 
!'ulisl.iluth·o. t'ut•mttlarln iwln S1·. Senador .Tnfio Lyra, tam
l!OUco. re:;olvP a qnPstfio. O pl'OjN·Lo nw' flt1111J:, termo aos 
abusos elos St'llllorio>< erlJJi m r1s inqnilinns rosolven apenas 
,~,·i I m· au~.:·mcntos fu tl.ll·os durante deus annos. mas não poz 
llll 1 rcmod i o. não resolveu ns n])nsns prntir,ados desde Hl18 at•S 
hoje com a ·altn cJ·escent(\ dns ·altH.:·neres. em alg-uns casos tfto 
f>;l'ande qtJe chegou a lrPs v•~zl.'s mais elo que o primitivo preço. 

nous tlll lr••s dias dPpni...; dr• ynLnda a moclicln poln Senado, 
nncontrci. banhado rm la;.n·imns. um carl.ciro. Esse põbrc ho-
1110111 ganha apenas 200$ P morava cm uma casita. em Paula 
.\Iatf.o;;~ nor cujo alu;:rncl ellc pagaYa 80$. O senhorio. porém, 
cm HHS. decretou n :wgmenLn para 100$. 

Quando YOL(unn:-:: a g-J•al ifie::u~ãn da :fomo. o senhorio elc
HIII o;;: alll.!~·nf'J'rs a 130$:· qnandn ·o C:oyprno cnm~çon a pagai-a, 
n senhol.'io (~lcyou os alugtlP.l'r'S a -150$: quando n orojecto 
...-eiu remctLiclo para o Scnarln. n smü10rio r.I1~YOU os alugueres 
t•at·a ·180$: quando Yot:ímnf\ a medida. prohibindo que au
~~~~~~~llLos fnttn·os fossPm deerdnr:Jo,... dul'anl.c dous annos. do
I;'Ji;: flUO a lei rnh·a,.s•~ ·~m Yig·m>, o ;:,~nltorin augmenton mais 
\·inlro mil 1·éis nos alu!.!·uprps! ·· · 

E c~~n pobJ'r• hnr11cm. qtlP ganha 200$ mensal',:, pnssotJ 
f.ambem a pa;mr :?00$ nnr mcz ! 

Li an S•'nnrln nng·inns ••mrH.'i,.lltanl:es rle economistas cs~ 
IJ·an~.;·f'ir·o!'i. dl'nlnJ·and0 n. silnar·fín dolnrosa das rlassos Lrabn
lltndnra,:. qunndn 115 rln!" !"•'us' salarios Dudcsse ser absorvido 
]Wlns rlPYCt'P;:. pelas nhr·i.!.!"<Jr,•íri' pnrn r·n1n n;: scnllorios. 

Pois no Brasil. l'lll':t •\ a J)esson aue nfío ~astn melad9 
quasi r:ln qnP ~mnha rnm n png·anwnto 'elos alng-i1crcs. 

B ag-111·a n•ís Cllr.g·amns a 1).~1.(~ nhmtrclo rlr Ycrmos rcssna!S 
'fltr! .P~g-nm !nnln dr• nhJ!::'liPI'f':" q11::nfn p:nnhnm nas suas re
rnrf.J('r.ICS. 

Exccplttarlns ns CGf;OS rarn:- dn" pllttnrrala;: Pntrr nós. rloi' 
llflllll'llf: (JIIP r·nn>:"!.!"tJirnm nmnnlonJ' 20 . . t,O 011 ~O mil r..ontos. 
com o seu lrnhalltn hoJJP;::t.n. ;;:nrn n. 111r.nn1' mah·rrsar,.fio dos 
rlinllf'iJ·ns p11l1lien;::, ""m I.Pl'Cm nrnlicadn n menOJ' eont1·aban~ 
rln. SPill n 11!1'1101' ar·ln d1• r.m'J'lllWãn. r.·anhanrlo no sr.u t.raba
lho pr.nnf:n. nn Sf'll t.rahnlhn infati~::·nvcl n TOrlllna que foram 
nnmnlnnnrln. amnnfnnndn ,. nP•nnln:111rln ll<li' :-::pa;: arca.,_ as 
Jl!'C':li' fle flUJ'11, n;:: hiJhP]r>;; r]p lt:mcn. n.~ fil11]0;: ele rJjyjcJa na
f~ll1ll:l] I' P~lrat'c·pirn. n;; PI'Pdin;::, n;; vanm·P;;, as minas. as 
:wç:ií""· n;; nnnlirP,:, role .. r• c•.nrn Ci'i'P. Lrabnlhn hnncsLi!'l'imo. 
rnm vin]t•nln ~'":l'orçr) (fUI' o:-:: f'nr.nncer :mies dn J·.cmpn. CJUO 
llil': nãn lWJ'mil.lr lr>J'f'm U"lft YPllticP prn1ongadn. para usu
fJTJJJ' M lucJ•ns de:-;::" lrnbalhn hnnP!".in "lll (]ll" fnrnn1 amon
lnnrldn l.nnl•1 P lflnln nur' ,:r r·nn;::Liluir;:~m n;;: GrP"n" nn nosso 
Plr'in ••nlnnhr·Pr·;r]n: sfllvn n;: rn1·n~ en:::m; dn;:: YP]hn;:: firlnJg·ns, 
dn~ Y~'lhr1s ""lirpr.s. r]P firlnl::rns n•llign>:. ficln1::~·0f: rlr J'ar:.n:-. do 
nnf ; ... ,~ l'nmilins nup nndnJ';llll pf']:><:- f:l'l);~nrJn~. nnr mourr.ia-
1':1'·1 11:.1. !''IF'<'I'a n fnyrn· r]a f'lll'i;::l:nrrlndr: f:nlvn p;::~r;:: rm·ns CD.
~~~~ •li•" l'irl:rl:;rnq rnillinnnJ'in~. 11 ]'f';.:lrr rln. pnnttlacfín 1\ P0l1f:i.i
li1Jd:t Jlll!' 11nniP paupPI'I'illln. pn1· ,zr•n lP fi \lP vivf' r] o pfio 
nn~;::n rlr• r·rrlrt rlin. · 
.. O Br:.t:':il. a sua ca·pil.al. qua;.:i qur•. ,_tí p•):>Sur. homr.ns quo 

r1vem do que guuhnm dinl'iamenle. · 
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~\['(,rn n~ l'nros nncionnPs que Cll/lsPgUil·am buscn1· nos la
JJnl'ai.JJI'ios di' IJiiCI'Il~copia n Pl'11\l1 di' IPl'l.'/11 lti•l·dado Lllll snll
gtw Clllll!JliS[II til~ CI'~'Si.lli'S diVl'I'''IIS do ll11SSI1 I' Cjlll', pill'i.l11ll11, 
sfíu filinJ;;,,s de "''brezn ~~ dt• l'SI i1·pe, c~c i.I'<HJi~,;rlll, LaJv,•z 111uis 
ql/1' IJII'dieVlli'S; StÜVII 0:' l'tli'IIS CllSIJS d11S iJililli.'llS ti (Jl/1'111 lllll 
lrn/m)]lll JiO/li'S.to I! CSC.I'llpU!IJSII d1~U fut·Luna illlllll'llSll: sl1]\'il 
m: l'tH'IJ.~ cnsn:-; dos homens (/Ll!! he1·dat·nn1 :l'rwLuna c•11Li•p 111ís: 
sn!Y11 os t:ns11s exi.J'HIJI'dinnrios· de indivicluos que vict·um ex-
1'1' 11·n I' companhias que dão sempre ddicits e llllS seus balnn
'.:ns dPmnnsl.t·.::ull C]Ut' J)('i'dcrwu úiulwiru /i.() /Ji·a.~il, poi'C!ll<' 
L•1rln,.; ns cnmp.nnllias eslr·::rngc>ims tccm pt·cjuizo nn Bl·n
sil. mn,.; Cflli~ ubst•lul.nllwllLl' não que1'Pil1 daqui at'asl.nr· ''" Sl'liS 
nego c i os, nms {I uI' umJi m vão selllfl J'C :l'nt'JlJUlnndo balane11,.; 
l'nls11s pa1·n nlosll':ll' qui' nfín Icem lucro:-, não LcPm renda n 
nfw LPI'Jll J'Pndn r•m CJUU cllt> p11s;.;a nwl.t.cr a mãn cl1• ;.;neio, pnt·a 
r:s fin;.; s11ciaPs a que e:::fns f'lnprezns VN'Ill scn'iJ• P CJUP ns Gll
\"r'l'llns, naiLII'alllll'llll' nftn p1·r~Lendem clr>i'L'Ilclel'. Sn.lvn pssr·~ 
cnsr1::; l'ari:;;simn~. lodtl~ nrís. aqui,. snmns uma pnpula~fín do 
ltflllll'/1:'< pobJ'PS, Cjlll' YÍ\"1' IlLI r:I11S !'PIIS SU]arins de IIJWI'tll'ius, 
nns 11I·J'icinns dr1 1<::-;lndn 11u nas ,,ffieinn:-; da imlusl.rirt pnl'li
cnlnJ·. ttU d11s f'lrJJII'f'!;IIS publicu:-;. ttU dn ettllHlli'I'Citt, 1111 dn· in
t!LL~It·ia: C/lH' Yivr• r!l' mnrlic''" n•ncillll'nfrJ:':, dr• l'tJlJC.eittnal'itl.~ 
que vh:Ptrl da I nxatftn clu E,.; I ndtt. (/UI' vi\· I' ln da cnn~.1·i ''" i(:ii~> 
dr.1 .E;;Indn. lndn;; Cfllll n:-: Sf'lls yeneilncnl11s l'alinl1nrlns. nll:•cli
do;;. dr' rnndu que qtmndn .l1n Cl'isl' di' rnn·sl.in cl:t Yicl:1. au-
1-:'lltr'nlanrln n"' p]'P(:ns tlP dun~ I' l1·es YI'Zf's. nfítt sr> ll11•s rl:í 
pot· aCCI'I'seirnn dr• srrn~ respnnsabilidndes sinfín ?O Cl/1 :30 por 
renln: CJllf'l' dizrr, quP. quanllu 11.~ r'nen1·gn.~ ria 1·id:1 rlttplicarn 
nu l.riplienm. n flr•rrPseinlll nns SPrrs \'f'lWÍIIIPnlns iiTI'J"Ifll'ln 
:tJif'll[JS 1'/ll Jfl. ·J;j IIII :!fi [)III' (Willll. 

Or·:1. Plll lrtPS cnn:rli\:iks. Sr. Pt'f':-idPnlc, paJ'PCC C[llP, ape
zar di' lncl11 n t•e::qwil.ll que• lllC'.I'f'Cc 11 capil.nl d11>: nu:;.:;.;ns cnm
pal.riol.ns. capit.nl J)J'OYindn de lnng·,,s psfnl'()ns. dr' urn long·n 
fiPJ·indn dr lrnballlll, capilnl Jpg·il.irnn. flliP l'espcil.11. snlvn n 
inl.l'l'r:<sl' riP lllPi:l d11Zin di' '/'H'I'i 11nnies, 11 CJUP U•n1ns em .in:;n. 
nP::;I.p llllllllf'nln. ,: 11 inll'l'f'·s.-:p dr• wna gT:lllrll'. 1h• urna ·im
nwn~a tJt:lÍIII'in. dn qna:-:i 1111Dnimillndl' rla· P"Plllnr,;ii". runl.rn n: 
dilaefí11 rlf' p,.:lnnwgn dr•s,.:r•s HI')::'Pillal·ius. (jll<' nii11 "" enniPnlr11n 
.i:~. Cfllll 11 llllliln quP IPPIIl. r·n1n n lltn.iln quP pns:-:111'111. enrn n.~ 
::~r:u,.; imnrrnsns ]llf'l'ilS, ns SPIIs illllllr•n,.:ns I'I'('UI'i'IIS. 

A :1\"al'rza. cnrnn a nmbi(:fín tlr• rlinlwil·n. rs.~a nmbiefín 
rlP:o:nwdirla r!P l'nl'ltmn. ,: ttmn. !'CIIJ:o:n r/ig·nn rlP rln:1s pnln\"1'3.~ 
dn lnnr]P,.:In nl·adn1·. 

i\lgrlnln;; VPt.r•s. I.Pnho JWrg.nnl.ncln n mi li innnrins rrrrr cn
nliP(:"· :tC/IIi r• 1111 rsi.l'llll;;'l'il'll, JIIII"C/liP e)]Ps .iú pn:;;snindn um:1 
i.tUil:illlJ:l fnl'llllltl. iJIII' PXI'Ill/)]11, 1./1' J()() lllilhiil'" r)p fl'tlllr.fiS, 
nind:1 niin P;;l.fin rnniPnll's I' 11·nbnli1n111 0 lnel.am 11:11':1. gnnhn1· 
ntai:-: dinltPil'll. cnnw "" Jll'r•eisns:-:Pin de maii' ·J'[:1n ·1·1·nnr-i1:-: pn1· 
n1r•z, n l'i111 dr> pa::a1· a e11nl n d11 lliPtlil~ll 1111 11 nlugTII'l da ensn. 
E P])r•s IIII' 1'1':-:pnnrll'lll. P.lllll a IPsln nrn StiiJJ', r:r11n n ;.;1fl·n· ::ul
l.r,iandn r!n !':11'1'. r•n1 tlllln iniPnsn n;.:nnia: "" IPnl1n srí -·lnn 
lili)/li)i•~ I' fll]:llltl J'li"l,;;·:':lll' :!00! ]~' a illVC'.in 1/UP ('fll'l'fJI' 11 :lllillln 
rli'":':f'" inrli\'irlnn:-: fltll' yj\'('lll 1111 .1'/I'C]Jlr• r•ll.flsr•. RP nm pns
sur• ·10(1 lnillliil's. n 11UI1·n sr• Plll'niVI'CI) I' nll inur> n 2110 mi
J'hül's: 11 fjllr IPill 20(1 rni]!Jiii'S, ]!III' SU::t YI'Z. ll:Í;I IJIII.'I' JWI'r.lf'J' 
a e:ll'l'l'il·n: Pslil':t ns pr•J•nns r• el1r•gn a :3nn.milllfíP:o;! () I'Psul
l.nrln ,·, fJIH'. ;:r•ndr' S!'lnpi'P a rne·sina n moeda qur c:"I(J cm 
ciJ'Cl.llnçfío e que lcm o pnclC'r ncquisilivo de· meJ'caclorias· ele 
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ui idad1'. angnwnlnnrln n I'Cillllllllia. cil' ttns. YUI' ~" climinnind1• 
n I1tliJ•imnniu di' ouir'l'lll, . 

.E' p1d,.;, Sr·. l'r'Psich•n/P, PXnelanJen/1' I':<SI' :<enLinwnU1 IIP 
nvari'Z:J. d11 lucr·u di'SIIJI'dirlu. d1•ssL•s h1111Jl'll~ quP luLnrn enL1·r 
r-i /11']:\ SUJli'I'IJJttein IJI'CUIIiHI'itl. CJLII'I' dcn/1'11 c/11 llli:<SO pniz IIII 
1111 1':</r•nngl'il'll,, çacin LHII dell.~·~ pnt•a ~r·t· J'ni du:< l'f'is: t' jus
/nltii'IJI.I' a pnlti.Jca nr·gt!lll.ar·ra clt•sse>' gTnnciPs plul.ucmla,: o 
rJLII' 11'111 [JI'tldi!Zido, IIII lllllilCJI), ns g·r·andl'S CDJlllllf)(JUt~S ~OCiHil>', 
a.~ gr·andl',.; cnrJJIJIII\:ÜI'S j)llli!.icns. a lll'ganizar:fín cln~ lr'lf.s/s n 
dns CIJI'III'I'S, tias gl'nndt•s aggTt'IIJinr:úf':<, dtl:< gTnndes cnn:o:nr·
cin,.: (!UI' 11'1'111 JHII' :l'unc~;fín 11 ncarll/lttllll'nln nu n nr:ambm·en-
1111'111.11 cJp lll"I'I'CU•cior·ia:< cll' ul.ilidnllt•, clu l'iquezn,.:: t'! a Ol'g'tlllizn
\:fitl dn:< in~'<l il.tr i~;úns nppi'I'S:<tll'tl:< 11 magno per·ig·n dns sncif'
rlnril'>< rnnclr~r·nus. 

Onda IJJUis ~c accrntun a cxi,.:icncia dcs:<as insLilnir.tics. 
mninr· /cm .sirln a pr·eocctlpa<;ão eonlr.·a ella. ·· 

X a Anwl'ica clu No r· /c•. onde J'nram l.n1m·ada~ Pssas org-n. 
ni~a1_;iic:< l'nt'lllidavPi:> clP oppr·cssão con/r·a o ennsttmirlrll' · r 
t'flllil':t 11s povos. IPilllZ lclll sidn u c,.:J'or·eo rins hnmens rle lô;;;. 
l.ni111 l'lll':l f.'ll('lllll.r·nr· l'lil'lllllln CJIH' pnnha cnJ)I'o :í vor·ncidnclP. 
:.'1 ;.:anar11'ia d11>' Pl'llj)l'il'lar·iu,.; dP,;sas imnwnsa:< "l'urLunn:-. 

Saqlll'lil' pait:. ntrnen si' Lnnwrr ahstiltrl.antron/P n quroslfín 
rif' irJt~llllí"l iltlr'illll:tlidnrlt• Cllllln 11111:1 nr·mn rlP fiP"/'ro;;a rln indi
\'idtrn. iln iJIIJ\·1, qtrn qtrr•r· srrgar· a nat•ionnlirlaiiP. cnnll'::t a 
gr·anrlf' rna:-::-;a da nn(:iin rprt• (• ~~xpl11!':1da. rpre ~~ su~Ttcln pelo:;: 
I nn I act r lu.-: dess1• lll111l.~lr·n. 

:\'fln ! :\a ,\nwr·ica do Nrll'l f'. a inr.onsl ii trcinnal idndr das 
]Pis r/PI~I·r•larln,.: rnnll'a n,.: li"llsls P a;; g-r·nncle:-; cnmpanllins rli:~ 
mnnnpoliu. nunca J'oi admilliiln. nPm ptdns r:t~r·Jp;; ·11.Pg'ilrnar;;. 
JWnl pC'ln,.: C":t'll'iPs riP Cit'ctriln. rWIIJ pPla Alia Ct11·/p rlP .Tnslien, 
fHJI'C[IIf' n crt'dil.n rlnminaniP na pr'OJWia lr.r'J'a rln plrrlnrr·ncia. 
dos rPiS da cxplora(:ã.o incluslr·ial nu mcr·ranLil. nli mcsmn. 
pr·rrlnmi11uu snmpr0 o rr,nerJil.o ria supr·cnmcia elo iniN'f':<SP 
enllroe/ ivo nn riu Jll'ineipin ,-;neinl conf.r·a n inf f'rr;;;;;;ro c a Pxp]rl..: 
ra\:iiu individual. , 

Se a rrog·r·a. rrnh·pr•snl 1>. a rl0 quf'. qnandn n inrlivit:l11n de
mrnlr~ na ,.:tr::t avar·rzn. niin Jllir limifi'S :í. sua gananeia e ex
plnr·n.t:fín" ,.:e cnn,.;liltiP 11111 inimig'l) ela sncir•drulr. nm u~tn·pn-
11111' rio lr·nhallrn P cln Psi'nl'r:n de seus rt.llllpalr·irins r dns 111"1-
nwn:<. l:í /amhr:m rwnra ai' lrois ncrrrlir·am rwm 11;.: Tr·ihtrnac;; 
COI'I'I'lll 1'!11 dPJ'i"'Sn dessa~ nhras ·dPs!Jtrmana,-; rlc• nvns;;;aln
mento. delnJmilha(;fin, d0 anniqnilnt.:fio ·rln pol1rPzn snl'l"r·l•rlill':t .. 
rio,.: hnnwn~ qtiP apPnns I r·nhallJa.m pnr·n viYror· 0 YivPm pnrn 
Jr·aballrar·. 1 

Sr. Pr•f';.;ir!Pnfl', nfín r'. nnlr·n a qne;;;J.fín pnsla cm jogo de
anil' do 8i'IH111n. 1\ qtr,';.:ifín ;;;uhmrLiirln. a rxam0 rlcsfa alia a>:.:. 
.<:mnhJr'.a. ~~ nmn far,p/.a aprnrts. r!Pnlrr ns innnmPras. cln almso 
dn rapilal. rl11 Pxerr,ir,in rl11 capil.al par·a fin~ an1i snciacs. 

Tnda YI'Z qrrl' 11111::t. (lxpltwa(:-:in Jicil.a.. rorn lrrcr·os rnzna-
VPi!' rcli'I'Ps[111IHIPnfP:< :í IJli;,rlia rlc1,.: hr~rwl'irins .qnr a ~or.icrlnclf' 
nn.rprelll' if'lllJ1fl adrnillin.: lnrla a \'PZ qup n. (IXplora:.~fín fem 
um l'in1 Jrrm1ann r fll'ndnz henPJ'irius inrlirf'rl.ns para. n rom
mtmhfío. ror·r·rm, as: l1•is t' m: ll'ihtmnr>;.: na r!rofr•,;a rln f'npil:·ri 
011 ria lll'npr·irrlnrlf' n.pnlirnda~ n. nl ilirlarlPs 011 n. fim: socine;;;. 
Quanrln pnl'l-.111. r!t•ixn. ril' ,.:1' npPr·nr 11 11:<n rir um dir•riln. impo
rnnrln n n1msn qtrf' vne :í. cxlr·Pma inionirlnrlt• de "r conslil.uir· 
um flagelln ·par·~ a cnmrnnnhfin. ali as leis nfío pndem soe
correr essa explornr:fio qnc é an.Li-humann, anf:.i social. 
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Venho. ptW issn. ~r·. Presidt)rrLe, mn.is rrmn vc11 - Clama, 
c/a111a, üaqnc. 11c cesses ! - pOr· de novo a quesl.fio perante os 
ullws rio Senado. 

Fugi r r este pela lnng-enfc. A Gamara esLú tnmbem il can
Ltr a palinoclin. A Cnrnnra prctrnrle ter resolvido a questão do 
inqtrilinalo. 

Sr·. Pr·esidenle is,;o t) urna comedia! A Gamara dos Depn
ladn::< est:'t ombahinrln 0~ pobres inquilino:<:. N'r•m o Senado, 
ncnr a l.mr.JaJ•a resnh·cr·am a qnesLão. Apr>nas um rios sons 
a,;pt>ctn:;: r!Siú fixado, st't 11t1t'n o el'l'eito de prnhibil• 0 augmenLo 
rir alrrgTreis pelo pr·nzo de dou:;: annos. contados elo clia em que 
n ntll iricat.:ãn l'i'n· foi I n7 O que significa Lerem apenas o Se
J; :1ti n. por 11m p r·ncesso como a Cama r·a por outro. pro h ihiclo, 
rlrrranle rlous annos, n élevaçfin de alu;:n.1eis. Mas, pcrmane
Ct~lll Iodas as eonscquuncias Lodí1s os· effciLos da . exploração 
i r li cp.1a da cr·i~e ele ltahi I ac;Õt:f: . .Ttt cm I. 91.8. essa CJ'ise exist.ia; 
.i:'r f'lll HJ11 D csas cl'is1~ existia . .iú t;lll 1.02•0 c;:;sa crise exisl ia . 
. p,·nYPnirmte. fa!Ycz, ela rliminuir,fio clt'.t f·.rabalho ele construir 
r:1;:;ns . .iú qtH! a hnmnnidarle inteira se dava antes ao trabalho 
tln lttlnr 11cla deslrni1.:fio rios tectos c 'das vidas h11manas. e, 
.r·: tn>'Cqlr cn t cnwn I. c. lambem ria ol evnçfin dos preço:- elos ma
l '.~rines. 

:\las. ll.f)lll os nltl.ro~ generos da viela m1:;ment.uram este 
anno. nem :::c rnr·cfizr!rnm. Em !.orla a pad,f). n JWOclncr,.fio vae 
nug·mcnlnncln: Plll Lnrla a pa1'lr! n circulacão se vae restabele
cendo: cm t.orln. a parl1~ ns meios ele LransporLA se reatam; em 
t.oda narle a viria vae lcnlnmentr. vnllanrJo ú :ma nm·malirlade 
anterior. A all.a excc;:siva I rm rlc ser combatida cm toda a 
parte. cm que con:::l.iluin .. hí não n ,:acrificio elos inclivicluns, 
rnas o per·igo das convulsões. . 

Só conl.inuarn a pen:<:ar nn alfa elos alngncis os prnpric
l.arios elos prcdio:::. os seu:<: advogado;::. os srms patronos. qnc 
niío quizeram vola1· comno:::co. com o;:; que. defenderam os in
I.O!'C'>"óit!S da populaeão. :'t mwlida qrrr cssr~ cr·am atacnrlo:". 
com medidas mni;:; t'fficicnfe;:. clefenrlt'nrlo r> rcsi;Llarrlanrlo 
melhor· O:" inferP::::::e:<: ela;;; cl::ts:"r•;: pobr·e~. qne :;:fio qna;::i a nni
ver·salidarlr rln:;: lwasileii'OS. mandando que vigoras:<:r.m 0s 
J11'C(:o;:; l'<:lnbr.lN:itlo;:; Pll' :31 rlc rlezl'mlwo rlc ·1.'0:?0. 

Como. J'lOI't~nr. ni'io lJaslava l.omnr. pelu espaç:o ele drm~ nu 
i.rc;:; annos, providencias de cnraer.er f.ransilorio para resLau
J·m· n:" rn·c(:n::: anfl'rinrcs, dr. ·1" rle .ia1wir·n dosl:c a.nno. prccos 
c;uc .iú eram alio;:: 0 C[t1f! jú davam résnlt.ados formidavcis par?
n cmpr0;;o elo capital. ])1'0Viclencias. enl.r:ctanLo. qne já repre
.~nnt.avam grande alivio para grancle massa dos trabalhadores, 
11ara a gTandc mas«a dos homens qtw vivem r!o pão nosso de 
nl·rrJi.al'ins ;:;rm rir! c f'rm picclaclr. i 

Vr!nhn poiR. Rr. PJ•csiclentl'. rcf.nmanrlo a palavra. reac
eenrll'i' a qucsUío nos seus dons a:::pectos. Vou renovar a 
~~mcn'ria rr.lal.iYa nos alugueis. Não :posso deixar de fazei-o 
porqnr. não estou nem vrmciclo nem convenci rio. Emquanto o 
111Limo recrrrso lr!~?al r.sLivcr nas minhas mãos, para evitnr 
uma eonnil sfin r para defender os interesses da popnlacão do 
r!isl.rielo. 01r n ernprc;:pll'ei. ecrl.n rlc qnc CI1111J1i'O mais elo que 
11111 rlPV~'I' rlu ''''Pr0sl'nl::nlf e - um cll'vel' de republicano que 
nmn m1ri1n ma i;; as .instil.n j.çfíe::; P os direif.os do povo. elo que 
os inf.rr·csses elos cnpHalisl.as c a cxngernda ambição· dos ar
g-enUnos sem clô e sem piedade. · · 
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Von l'enoYar essa cmcncla, c. eomo sei que vou obter a. 
Yid•q•ia l'll/11 ll.~ cniJe~a,.; 11111'. J:'1 IIII' aS,.;I'0:111'lli'lll'l1 O }lllllclOSII 
apoio com o se11 hon1·n,;n yofn no rr,eint.o do Senado, para a 
11nYa TCCltte\:iío qur, darei a r.menrla. modificarei o texlo da 
t~ue ap1'P.senl1•i na srgl!nda disc11s."iio. Alli cu cslabelecia que 
.·il,!'Ol'assr>m n~ allug-11ci,: que nsl:warn ,:cnc!o .pagos em 31 de 

li<'7.1'11lbl·n l.if' Hl20: na no\·a t•nwndn. cslnbcler:.o os preços vi
~·•·11Lu~ Plll 'L" ri<• ,innei1·n de:o;te annn . .:\Rsim. esllL contornada a 
diHicnldade, nfío insi:;Lo 110 veneir.ln. Por outro lado, embora 
eu entenda qq() ·as loc:içõcs c,<;cripl.as, que os contractos escri
pln~ pnrlr.•111 ~e.1· allerarlos pnla~ ]()i''· - porcrue exactamente 
um dos principio" :J'nndamenlacs da ordem social e da ordem 
,Íilricliea ·~ qrw niin potkm sct· vinladns ns dispositivos contra
CIIttw,; que inl'l'ingrm as necessidades de ordem social e ·o,: 
vrincipins de mor·al. --- cmbom csl.eja convencido que não era 
rclroael iva a medida rp1c apresentei. todavia. para attender 
nn an·!Wl!o de algTms eollcgas. ~upprimirci desta emenda os 
i.~nsns rm qnc lenha havido celebração do contracto, isto é, os 
•:nsns rli~ ]llcar.ão escr·ipla. 

l\1 inlla emenda. pois. manclnr:í vigorar os preços que vi
:;nrnvam cm 1. rle janeiro rio :! 021. e mandará que se applique 
;_:cínwnle aos caf':os r!c locar,ão oseripfa. 

Gnmn. porr'm. os ::;enbrwios não Icem cló nem piedade: 
cClmo. cm rrgTn. quando rnlram rn .. 1 um CJ1larto ele estalagem 
r•u em quar·lo rlo easa de cnmmodos não quot·ci11 saber se ge
mem nas vaf':cas ria àgnnia lrnta ela l.ubcrculnso a mulher elo 
inquillinn qne <'nff'r•mnn. C'lrja. cnfm·midurlo sr a;-f!Tavou até 
annunciar um Jli'OXimn desenlace. nem querem saber se a 
tnrherculosc alli enlron pelos pr~s da fome c da miseria: 
como nfin C[UC1'f'l11 saber· se uma criancinl1a. que est.á no leito. 
<Jnferma. p1·ecisa ele merlicamentnf" c se n pobre homem do 
f.rabalhn n q11f' ;ranha nfin basta para f':onhorío. alimento e me
dico: como é •preciso l.or I o das as J11'0Cançõos contra esse polvo. 
<'·Ol1Yrm r:::lahrlf'crl·mns lambem q110 ns eontrac.tos escriptos 
qn0 e;::Lfin r,xcluirlns rl:HJnrlla lei sfin n.s que tenham sido Ia
\Tacln~ rm nnlns cl<'• la]1ollifin on devidamente :registrados. 

E a rar.iin ,, simrl"": si nfin fir.f'rmo::: assim. o senhorio 
c·lwgar:í. :í. pnrl::r. n inq:uillino c did: «Olho ela rua. ou assjgne 
es/0 ronl1·aclo antf'-rlafario» .. 

81·. P1·csirlen1.0. niio ennwcei minha; viela nos ouropeis ela 
riqr1Pzn nr>m rln pnrlrr·. N'fin abri os olhos :í. viria publica no 
~'aeo rlro D. Pf'r!l·o TT. nrm nos porõe::: rir D. Tzabol. Não ini
eir.i minha viria nns pnsicõrs rf'nrlosas. nos cargos frutuosos. 
Çnm o mais r11rln rs'frn·r:n. r~nm o mais vigoroso trabalho pude 
r,hrgar· :í alia. posiçfio qnr nr.cnpo. ma.s al"r~ aqni não teria su
bHln "" os hr::H~ns pnssnnl C" r]n,; mrns nmigns me não honves
.:;rm rnnrlnzírlo. 
· Dnas cousas. Sr·. P1·r:;:irlf'nf0. 011 pude verificar nessa 
Jon::ra viria r!f' lrahnlho r rlf' soffrimrnlo:::. qnc r:) o meu pas
.:;nrln: ri fi' I" n earaclf'r rln homrm nfin 1'- 11111a fnncção da sua 
t•iqnrza. ria Slln forlnnn pl'rrmiaria. Pnrle verificar tamhom 
oue. qnanfo mnis :r~obrr.~. nmmlo mais humildes são os 110~ 
rYl011>'. r.nmn nma rnrnren~nr:fio )lara as dCSV0ll{.m·a.s maJ.rria.cs. 
r.:~~nr·rlnm 1U< l'tl:l nlma /hf';;:nllrn:-: S<'111 pnr. riqneza>: sem prrç.o, 
rpre sün ns vil'lwlr,; rln snffr·imnnln. Cflli"' siio as virl.nclcs ela 
m i"''''in 

Vi ·li0111f'll~ qne gnnlirtvnm mnHas vezes tros ou quatro 
mil réis pnr clia. em en,jo la1' ns cadeiras eram caixas ele ke-
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r•0sr·ne. cuja al imrntuciio cr·a ca'l't3 e p[n, não vcnclcJ•cm a s~Ht 
(•nn,.;ciencin por· twnlnrm beneficio. pnl' ncnln:rma tH•omnr:uo, 
:ll.'lll pn r· li rn accw,.;~n. n rom pn r· li m PI11JH'Pg'O, nem pnr li ma 
ec•dula. EnLr·rl.a·nl.n, vi mrrilas vr:t.Ps, hnmr>llS. com urna :l'm·
l.rrna immrn~u. twln cspr•ctaLiva rll' novo,.; lLrcr·ns, do novas 1pn
sil,.'íil'", VPllfil't'Prn a ;,;r1a conscirncin, vc•nflr~r·pm a sua :funccilo 
nos ParlamPnl.ns. 

Qrrnnl.n" vro:t.es vimos - f' V. Ex., Sr·. Prc~irlcnl.c, fni 
DPptrl.nrln na nwsrnu a~sPmbJrla rom quP 1'11. lnngns unnos -
'JIIP n,.; rnaior·es ucl.ns r!P abne:;.r::tl,.'iin e ~ucr•il'icin vinham rln;;.; 
nwi,.; pnht•es. dns mais lrumilrlcos .J)'r•pilladns! QuunLus VC'WS 
Yi cnllrga,.; cnm ~1ma ntlrnrr·nsu :l'urnilia. com uma e:::carla dn 
fôlfws pur·a al imcnLnr· ~~ Nlucar. sem nPnhuma PspecLaLiva dn 
Jlil.rrr•n nwllrtH'. srm rwnlrrrmu g·nrantia par·a n pün quotidiano, 
;;i JWr·rlr•;,;sr>m o munrlaln. na hnm dn ppr•igo. r·tm1ar·. 1l irrcLa
nwnLP pum n lurln rln rlrvPr' civien. poml1i em risco, LalvPr. 
.)nganrl11 lnrla:< u;,; po;,;icõrs. ::n·J·iscanrln 11 J'nl.ill'll, l.lidn qunnl.n 
r-t·a r!n:': fi !IlM p ria l'am il ia. 1par·a nfin 111Prll.i t'fl111 :í. · sna 
r.nn.<:~irnciu. r para nãn ahandnnarcm a e::wRa ela Hnpnhlica. ao 
]m:-;;:;11 qnr nnlr·ns. pndrt·nsns. ricos. nn mnmrnl.n cm fJIIP n 
vnl.ur.~fi.o clrpPnrlia s1í drolls. s1í dro nm vnl·,,l, lransi::dam. Clll pnr·
Cftlr rlc•pl'nrks~Prn dn Hanr.n ria Hrpublien, ou pnt'CfUP niiu qur
r·ian' cnnl r·ar·int• n :\Iinisl.r·o ria Fn:t.cnrla. ou pnr isto Clll por· 
aquilln. purqur·) rp1anlo mainr·ros as ror·lnna;:;. mnior·ro,.; as rle
pcndrncia;:; " m~lint'r.~ as aspir·n\:Ü~"'S. as nmhi(;Ges e as pr·e
lenç·Ges. 

n Sn. ,\. :AzrmEDo - l\'fin devia sr r assim. 
n r::::.n.. TnrNrm l\IACHADO - Vt) v. ]!;x .. ~~~· .PJ•r>;icleniP. 

fllHl.n I o lr::t rle connC'Xfio. qnanLn rsLün irmanada;:; a pnbl'P'7.a P 
a vir·l.rrrlr r quunln a rmb!'iagnrz. rlo rlinllcirn. ria forl.rrr,~. 
ruírle rlrs\'iar· ns mai::: t·ien.". os mais inl.rlligcntrs. IJS mais ]Je-
nrfieiadns. · 

:::;r. Pr·c:::irlrnlc. ha 11111 ponLn rm que Lnrlns as rr.ligiõcs 
e l.nrlas as fr'" conr.lrrPm dn me>;mo mnrlu. Pm qtrr Indu~ rsl.iin 
ril' rtec,)r·rl••. rom quco Lnrln.s al'l'irmam. qnanrln aer·r.dil.nm :na ;:;o
br·I'Vivencia ria alma. ou ·qnandn acr·.edi!.nm na immnl'Lnlidnrlro 
snhit>cLivn. qur niio hn. maior per·ign pnr·a n homem do qur a 
rmbr·iagurz rln :pnrlrr, a allrtein:v::io da riqueza. rnmo a. (fllP 
prnr!m nn rspir·ilu rlil:' pltllneml.as. rssr fnnrsl.o rlrsrquilibrin 
P nrs~n. Y••rl iginnsa car·r·roit•rr. atr:ís do num r. dn porf,~r. viio 
rsqurc.cndo ns rnsinanrPnLn::: ria misrr·in. da pobrr:t.n. da vir
luclr. P ns devrrcs rh' humanirlarlr r snlirlarierladr para cnm os 
jl'rnf:l/1.~ mais fmcos. par'a com ns irmiins mais rlrlJPk · 

Deve. poi::;, sPr nma ::n·andc prroncrm paç1ií.n para ns lwnwns 
rpw snbem rrn pnlil.ien.. parn. ns homrns qur ascrnrlr.m no 
pnüt>r. :i l'i·qnr:t.a r :í :;rlnr·in. a dr sP niin p;:;q1rrrrorrm o ra
minfJn pr.r')•'JrTirln. 

E' prrciso qur n;; hnmrn>; l.rnham 0.s:;;a c.nnslnnlr :f'i.~
ralir.aefio rlr si mesmns. ponrln rm consl.anl.r rxamr a s1rn cnn
rlnc!a para veril'iear si a r·iqiJI~:t.a. a fnrlunn. r a ;:.dnl'ia n;:: 
n5n i!Jurlem. n,.; nfio rlr:::,·airam. ]<~· pr,'r.i:'n qnr. rnda 11111 d11" 
nnRsos ucr.ns. ·qum1!.n 1n11 is fnrlros P T'icns somn;::. sro,ja ma1s 
cnicladnsa r r·i;:wr·o:::amnnl.r roxaminados prla nns~n enn,:cirncia. 

Eslr. drspr!'Zn ,(• cs:::a inrlil'fPrPnça rnm rpJr n,: hnri1rons CfliC 
subiram muHn alio olham para os cp1r fiearn em baixo. no 
anelar l.errco. nas sargcl.as das ruas, 1! preeisl) que os que 
vão para a cupola do edificio se lembrem que cm baixo .fica. 



SB8S1\ú KM :.?8 DE: ULl'I'L'nHO IJ·E .I !1:! I 557 

lll11tl l'ol'r.:u. 11111~ :::e uüu l.e\·r~ a l'ni'LUIJa de ir l'e:,;pi :·ut· H/' ma1s 
IJIII'II, p(lli<; deuwli1· u udii'ieiu, ruznl' ,.:alLat• liOt' l.enu l11dtt a 
()fl/1.~1 1'1./C\\,'fifl. 

A ~n·amlt~ Jll't'ouelliHlt~ün llo:< ltrllllt.'tt.~ JlltJlil'l'JliiS de E!'LaCll), 
,j dr; qtll~ 11 pnr_lr!J' ·puiJlie-u uiío seja uma [JJ'Il\'IICUt:ãu . 

.Tú rli~,.:c, St·. Presideul.-e. que a riqueza c n eapilal :-;ú nün 
l!ll/ls!. i 111 r•m 11 rna p J•rwocagão e u Jlla agg!'essãu ú gntmll! '!ms::_a. 
:í, gTa11d.: e:.unarJa do povo quancln ellcs l.uum uma applJeat:an 
,.:neittl u hr!lnt11Ht. Quaucln. pnrÚJII, essa dquc7.a r\ LJ•ansfUI'Jnadtt 
j)UI'a SPI.Vil' a fill:-; de C1VttJ'e7.U, du USIII'U, de C:X:[)!III'tliJÚI.I 1.1din:o;a, 
de mmln a pt'rlll IJZi t' un 1u !JypuJ·LnlplJ ia rle:o;sa l'hJlte7.a, de l\1111.1' 1 

a arliJiCiiril<u· a pnbJ·uza vacla vez mais, e qur•Ju já '-~'·a pnl11'C e 
n111il." l'i'acn, earla vez rptc a l'ol'Lunn aug·llwllla m.uilrr.pai'U ""' 
Ja11!.1, r~ a rlt~S\'ülll.ura bul.u muiLn mais para. n nui.J•rJ, a soeie
rladr~ enn.~laf.tt tlln. uu~r1 de iujustiçn, 11111 oa~n r.lo ,-Jular;ãn dns 
cle\·r~J'r!S lltllllaJH•" u da cnnseicneia · p11bl ica. 

Cada vr•z l]liO o pndr;J• a,;se;,!'lll'a cnm sua fnJ·r~a ""' iusli'll
ntelll•l~ d~ "lll'l'l~i'sãll. r~llu r~ 1/lliU :.tl'llllt dr~ pt'IIVDC::t\:~•• c de 
ttf;'I:!'I'Cst:ãn ú ~oeieclarle Q ú. gTtl.lldo massa de eidad~-""· 

.l:í disse• r .. • t'r!pil.ll q11e. a 111ai:-: lll'lla ellllt:l'P\!ÜII /lllldUI'Iltt ri a 
de 1.11!1' a lr•i niin se,ia 11111 insll'lllllt'J!I.II rlf'. :l'lag-PIIo r• de lut·
Lt.ll':t para o:-: l'nte•;:-:. iJal'U 11s p11b1·c•s rJ dobeis. ,.:il-liin 11111 in:o;l.ru
mr.•nln de ganwLia d11 eC[ttilibrirl da rlt'r_ll'lll s11eial. a prlllr!t:\:;fiu 
rln,.: l't·aens r~ dcbeis. Cllllll'a n,.; ulllt,.:lls r.~ .iii\'·I!Sl ida~ rln,: l'lll'l.es. 
A lf'i 1; 111Jl p.J·urw:':-;1) tl1• bflndade :-;ncial. de IJI'e\'idcncia hu
rnana tnu·:.t c;on.~liluir. llfi!J a IJI'nlce\:ün ennl1·n n:-; abt.1:-:o,.; de uns 
conl!'a nJtiJ'n". nii.n pat•a e,.;Lr~nrlel' a ,-ic-l.nl'ia dn rnais fn1'1.1~ 
cnnl r·a 1.1 mais l't'<tt:n pula IJI'td.r:'cr:ün I!Htlet·ial dns :.:·endtti'.DlC'S 
e d:t l'"i'r.:.a publ iua. rnas deve ,.:er 'um in:-;lrUIIII~nl . .n d~~ ;.::-aranLin 
ela ,-ida IHllTJaua em Lodo:-: ns seus aspedn:-::. desde a a.<:;isLencía 
ft·ngil da t:l'f'arlf:a. a fi'"''" :•. ""l'ir,•rlarll! ~uÍqnu·u t'-lllll in:-;Lillli
•.:fic.• r! -~!ILT•I.''''"s ..:"'":iar·~. da"' mttll:r::J'i':O: p:_u:a ett.Í" lt·ahalll" ':! 
PH!':t l:li,JU :-:Jiuapt" lc111 Pl'l'llr'r~llp:_u_:ãn I':O:lll'r:.iul, d11 "il!'.~l·ariu, 
cu,1" lr•Jn["l riu lraballt11 "J~slad11 linlila, 11fi•1 para dinlinuit· 
n ~r·u llle_J'n, rnas para q111.'. pl'111 sP!I JaiHII' t~xt;•:ssi\·n, n:in sr•j:1 
e!k 1/IIJ tnsl.t'lllltcrlill qllr•l:ll'arln nus n1:ins r~.:.:11isl.il'a,.: da umhi-
r;:i_,-, eapilulisl ieu. · 

:\ l••i Ü!lll rir;~ !Jl'Uil'e'l'/' n,.: I'I',!_!'(IS, IIS OIIJ'I.'/'/.1111:', 11:-; drrf'/tfl~''• 
1).-; iul'elizl's. pnl' r'sias Cllnsidl't':t.t.:iír•s eir'I'JJallll.'llL•• vr~t·dadr~il·a:: 
dr~ IJI.lf!, ,..;i lJtJ>; IJfill lllldCI!liJ,.: J'l~f:t%f')' 11 J_ltt,:sadll, ;:til JlJI'flll:-', IJII
deJ1JII::' ['n_t'l'it-;·[1' as injn,:l ir.:a:-: qtlr~ rit't:"i'l'r:~lll d"" gTHIH:les i'l:t
gnlll•~ qrw vir:•l'tHn de I t·:'ts .. 1. Ir~ i ,_!r_>ve SI'/', p11Í1<. 11111 iu~i.J'II
!r"Wl1!11 rl•· r:lll11'1ll'diu e de uaz eniJ'r.• n,.: hn11wt1s. pura q11::; .:.:-a
r·anla 1_1 rlit'uil•! 1!11.':' mai:-; ;· .. ,·l.e,.: 1'-!1/lLt'a ~~~ rnui;-: J'r•at:"-~. at'im 
ci•-~ C!llc~ " ilii'C~IJUer:inll~lll" cxer:o~,·d\'11 de~ 1111s niir1 pn,.;sa- aear-
J'J-~I.ai· a mi.-r:'I'Íêt t' o avillêtl!ll'lll" r:k nttll'•.•s! ·· 

• 
O ~t:, fttt:\Eti ~L\r:tL\IJn -- .\ lei lr~n1 rlc ser· nm i11-"fl'li~ 

nJNII!! rlc }lulldadl' P rir~ salnll . .'fin p11blir·a: IPrn ri•• sr.~/' urn 
insl.l'tii/Jt'lllu :T•J•uJc•,·lnt· dn.~ inrf'Jizr•:-;, rln:-; rldwi:-; '-~ rins ·dcs\·en
I.Lll'arln~. er•ni:J•a as asl.llr.•ia:", as IIJ:lii!I]H'll". a pi!I'J'idia u a liypn
el'i.~ia d11S Úl/'ii'S, rins l'ii~IIS tl 1/n.~ pill_/1\i'IISII,~) 

Ynl!.n. prds. an llW>'.!IIII 1_.111/llll rir.~ linn.Lem. 
l<'a1lnl'l"i !1nje. fal.lal'l'i u:nanl1ã, e, qm111d11 " I)J'njeel.n vnl

laJ'. an rr.•einl11. falluJ•ni ainda ri nas vezes pa1·a. pr;'r .lul'IIHJ a 
çsla c·~llll;!clia du li·upa~:o;~as, cm qttc~ o Senado quer :l'igurtu• 1te 

_, 
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~-alntdor da situa~~ilu clu:; lt"'''c'IJ:; lJUIH'úS do DisLl'ieLo votan
"'' a lei ~lu iuquilinal••, l•.'llland~, a J.:amal'a at'l'ObaLat·-'tiw essa 
• al,.:a eorua dc.Jou l'O::i, IJtll'a. •.•n;~alan:u·-se cotn o Ll'iumpltu al'l'O
.~:anl ~~ e merlLu·os;:. CIIJ:;sa JJI\'t'J'dudu ! 

:cr pt·eciso qnc a quesl:i11 "''.ia l'u:;olvida euwu fui en1 utt
,,.,.,., lJÜ\'II"•.U!llClllUJJlu, Ulll.t'e l!•'ts, u,: ÜI.Jl\]!Jil~; espel'<llll Jo [JUÜUL' 
[JIIiill(:o o .Jlltgunwnlu do ulltnt'• t'<!l.:l!l':;u rrue liJes cabe !HU'<.l 
dt! il'ndcrcm seu e::::Luwug-u t! 1.1 seu Leelu. · 

Emquanto. ne,.;le puiz, ,.,. l'aminLos c.• u.~ usqualidus ,.,~-
1-'.''''"Ct!lant un,ta !;'!'llllt.le ma""" du ~t·alJalltndul'; emquanlu .1w 
"''''l\l.'tO ·~na uumtldade de.~l"-: u,: l'lL:Os e us podet·usn,.: el!t:on
' ml'll a l.:Ot·Loza e a, seg·uran!:a da iu:clii'.l'et·e.nva do::; U!J!Jl'ttlli
du.~, o meu duvet' u o reolatltUl' mutLas vezes, é o de dizei' 
Jllll_ilas Yczes rrL.te as me~llltt" leis ::::uciaes hão de oUJII:[Jl'Ü'-Sl~ 
JHl nos-'O orgamsmo o:oetal d11 mest!IO modo que as mesrna,; 
'':~i~ pltysieas exerc~:m o seu iluperio nos me:;mos corpos phy
~H'IIb. 

A :;ooiedad~ bJ·as.ildt·a niio podia set' eum,LlLu ida put· L/111 
Jtllll1Ct'o ele pat'lllS· sem lwn1:a e :;t!lll e!.lragem. 

Po!' emquanl.u, eonfia-sr· na acção do les·isladur. 1\Iu:;, no 
dia Clll que se :;uube1· que as Ho:;sas mii.us ;,rat·.t·ol.uiam a ll!i
:-;eJ·ia elo pnvu, que o tuüqu.illai!J, no :;eu .infurLunio, deJJI.ro 
da m::ds alJ!J:-iva ~~ eynica o:le !.nela:; u:; indil'ercrwm; pelas :;ua:-.' 
du.~\-mli.LJJ'a;;; 1111 dia cm 1[11') clle se! canvur da:; upprc:::sücs 
uclltlOmíca:;, lta' de haver a l't!ru:l,'iio bruLal, waUtenuüica. eorno 
t'lll !oclos u;:; paízes se km '-'Pet·ado, da mesma fú.t•nm pela 
qual u povu tlt'Usileil'O se !ui dcsintet·es:::ando dos seus cli
J'I!il.n:: e ria" suas liberdades publicas .. aos puuco:::: abandonan
dr' o volo, :t urna, o:; comkiu:;, a acl,'ão ele seus f:ils(l:::: rcprc-· 
;.r:n!anl.c.-:, n exereíeiu do pnckt· pOt' pat·l.u de um ExecnliVt'l 
(ilte niio li ;;inün o fJt'llclUeLu de uma simulat;ão de invesl.irlura, 
pC'Io conluiu CJ'Íminosn dos falsos .t'epresen.LanLu~ de utn Jucn
U.t·oso. de um ft'attlltllenl.o. de 1.1m deslavado JlodcJ.' Lcg·isia
LiwJ. EmquanLo o ·povo hi'Ú~ikit•u ,.;e :l'oi desinl.ct·essanclo. ans 
pnueos. d•~ I.•.H.IO:-' us ])J'neu...;sus, e da uniq11ila!;ilO ele :::t1a::. li
Jicrcladc:; indivirluae:::, cnnw das libet·cladcs poliLiws, eu não 
vi ahí r:ois.3a clíJfcreule do que :<ü /.cm OfH•mclo em Lodo~ os 
1.'0\'(1:;:. 

As rcvnltii}UL':; nüo s::in I'•~ i la~ pclu IJOVu ucm pelos rcvo
ltwinmu·io.~: sfto fabt·icada::: lcnl.amcnLo no lnliorui,oJ'ÍO dn~ ex
pl•iraclot·t·s ·da Jortuna pnblica, elos explorador·es elo Poder 
Publ ieo. 

Os l1omen.~ de gnve.rno, do.~ tribunac,; c das assemhlr:a;:; 
lcg;islalivas sã•) o::: gTandcs rucl.ore::; das grandes emoções po
prilarr,,:. Elias. porém, snbt·cvccJ;l, exploc~em, con:tor:cem-sc, 
lucl.urn c venee1n semp J'C I] 11 anelo a opprcssao elos• dll'eJ Los po
li Lfeos "'' :;cglie a uppt·essiLn economiea. 

Sf.io csLn;;: a:; mais vnslas e pt·o:l'undas revolu!:õcs. As 
oJi/J•as. :::ão Hiinp\e:; LransfcH·mn(:Üi~S cm que mudam apuna.;; or, 
Jigu 1·aill.e:;>·. CalttJ o panno. 011 h·os acl.orcs repr:senl am: oti
LJ·as h li J'iel.a~ "'C suceedc.m; eanLarn onLJ·as corJslas: mas ü 
tlwtti.J'O r! >;CDl[)l'e·o llH!SIIIU. • . . . _ , 

Quando, por·t\nJ, o povo i"enl.c CfliC csla pi'JVaclo nan. "'• do 
CÍII'e!ln de ~~!'t:ollwt• ns /"f!IIS repre:-;cnlnnl.cs, de OJ'g'all!_Z:lt' n 
])•)dr!r puiJiicn, nw:-: l.anilwlll d1; delt'IHl_9t.' u PJ'e(;o dn pan, .elo 
l.eeLn c do Lraballtu. quandn v1! qtw_ JUIO I;Cill, o quo eomr.H o 
com qLW como.r·, quando s·et.lLc que nao esta, sumenl;e algumnclo 
nos. )JL'aços, mas .lambem alanceado pela iome no estomago1 
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alli ~int, a 01'i:;t.) c•eunutuic·a adieiunada :'t pulil.i0a, produz :t' 
Jllab viol~uLa:::, JH'<d'unda,; " tJ,~c·i,;ivas lt·an,;l'ot'Jmtvõe~. 

Gada uia, em cada Ctlll Lu du Ht·u~i I poe nüs IJCl'Cü.t'l'id1J, 

c•u, cada palestra que enlt•elt..HJJU~ eurn e~Le ou uquclle amig·a, 
notamos que só !ta uma J!l''~u0cupat;ão. Esta consiste nüo vêr 
eumo poderelltu:; exercet· u nosso direiLu. mas como deveremos 
suumettet·-nu:; ú urdem dç C:ovCl'Jco do Iloder. Quem Lt..•m J 
Uo\'el'no, maneja as assernbléas, ~ foi·ça publica; reconhece co
liJO quel'; constitue a legalidade el•mo bem lhe apraz; e, dono 
do instt·umento, elo apparellto publico, üOmeça tambem a de
:l't!lldcr u riqueza e a fortuuu de seus apaniguados e asso
c indos. 

Bem pudia ainda uesLe c:a:;o. um· posiLivista indifferente, 
[JUl' exemv!o, aos processos ()leitoracs; u111 anarchista que não 
ôlct·,~Llita em eleit;ões; um illllividuo desvujado de sua vosit;ão, 
br·tvlar cotllt·a outro que ::::e :;enla nu sua cacleil'a, lallleutur-se 
elo não se!' representnnLe; UtJJ partido julgar-se despojado; 
ma~ esses são interesses pareiacs oJfew:lidos, maior ou menor 
u a~rupamento ata0aclu; 111Us cm todo o caso nfto attingindo a 
00llecLiviclade. Quando, podm1. uma pal'c:ella desses conspira
durt!:::; conLra a liberdade e o iuturessc publicas se Ul)OSsa do 
i'udt•J: e, clono delle, cowet;a n ser·vir-se elo apparelho para a 
sua l'o1:tuna vl'i v ada, pat·a us Sl!US negoc:ios pessoaes, para de
reza de ;,;cus interesses DCeuuiarius, para o augmenl:o ele seu 
paLt·imon i o, cada vez maior, das grandes massas, ahi se accen
de o :facllo . ela guerra e alli o ccração do homem, em vez de 
um ui Lar de bondade, transforma-se. em um fachu vivo de 
gtJ el'I'a o de odio. 

Façam VY. JJ::Ex., Srs. Senadores e os Srs. Deputados 
du. maioria, a sua vontade; organh.em todas as suas combina
ções polHicas de onde proven!Jam a partilha dos bens politi
cas: associem Sl! como quizerem: conspirem como entende
rem conlt·a o po,·o; deixem de lado esse grande idiota que se 
chama o J)OVO. A lucta de,·c ser apenas enlt'O políticos que 
pr8Lendem posir~ões. Conlinuem a fazer o seu negocio. mas 
não afl'cctem n:Js seus processos. os interesses de ordem· eco
nomica, porque esses ag·itam, po1:quo esses provocam a re
ação. 

O Sn. A. AzJmEDo- l'iiguem esLú discutindo isso. Neste 
po11lo V. Ex. 1~ ão tem razão. 

O Sn. IltiNJ<.:ü l\L\CHADo - Veremos si tenho ou não. 

O Sn. A. AzlmEDo- Affirmo que V. Ex. não a tem. 

O Sn. IlttNEU MACHADo - Queira, porém, deixar socegado ' 
o povo quando se Ll'atar drJ seus direitos e interesses. . 

Não J'izessem politica os IIonJ:ados membros da maioria e 
eu estou conm!cl amonte convenddo ele que teria triumphado 
no l'ccintu .do Scnadq a crnenc/a rel!lUYa ao regresso dos altt
gueres ús Impor·tancHlS do 3:l de dc;r,crnbro de 1920. 

O Sn. .A: A.zErwno - V. Ex. não tem razão . E m esn' o 
ainqa nã? sei. P,Ol' .·cmquanto, qual ~ a maioria e .qual é a wi
no!'la. S1 a maJOria votou contl'a v. Ex., como o está aJ'fir
mando, .então V. J~x. cstít enganado, porque ncn1 todos os que 
me acompanham pensam da mesma :fórma. · 
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u Srt. llHJS GU ~1.\C.:lL\IJu --- Ttllil u JJJclllut• e fol:;u en, sahCJ' 
lJU•' l••n.liu a lllf'U ltu.lu mJtiLn:; ,.,filc~·as. 

Xu t!IIILanlu. 11 lll<!ll lltilJI'I' a1nig·u. SeiJa•lfll' [JUl' 1\lallu 
1 ;t·o:-;~u. vuluu t:uulrtt u el!lellllu dus duus uuur•s, mt ~cgumlu 
d ÍSl' Ul'i:::ifí.U. 

O Slt .• \ .• \zmmuu- Euuüu pudia lct· vuladu cu11l::a. 

O SH. Jilll\Jm l\iAG.JL\DI>- \", Ex. yoluu i.!'llllt'tt, urguín
clu-u aLI'\ de ineuJ1:::il.i lueional. 

O Slt. .\ ..• \zEJWUO -Eu nfw act:eitci essa ·:::;r~t.:!lldn, de,·i
•.iu aus l.et'JUus t!liL que e::;laYu redigida. 

U Sn . .illi:'\ELJ l\IAt:IL\UU - J'liu Ulll[aii[U, ella Joi U!J[Jl'O\'tl
da em lel'eeit·u di::;eus::;fLO, ,L]Üu::;i nus llle::;nJo:; le.l'lllos. 

u Sn. A . ..:\zErtEDI> - V. Ex. havia dilo CJLte u Jllodil'i
~at·ht. 

O Sn. Il\INEü 1\[.\CIL\DO - Mas o caso (\ t]llU l\tuLlu Gt'U:::i:iv 
1111.1\il''·' \'Uilll.l l'Uilll'a uJia. J•:u Jlln t:Uilg'I'ULU!u. UllLl'dUIILU, eullí 
u IJI!Ilf~llll~l·ito Viec-PI·••:;i.denLr! dr•::;lu Uusa, pela sua ae1.:fiu c1n 
J'un>l' ela 1.\Jlll'llda que \'Ull urH'I!Sf!lllat· IIC>jl~ ú cum;idel'UI,;fí.u du 
Sunadn, ct!l'lu de .que Ug'UI.'a, c0111 rnuis t!s:-it) paLt·unu, li•t·(t ·c·ll:t 
uma condi\:ão dncisint de Yidlll'ia. E t:t'r!ia ::1. :t~x. que nfí.o 
Jll(' li111ilu a 1:ongralulat·-nw cun1 u povo lH'asileil'u; LJ'an::;IJiiU;, 
larnbem u. S. Ex. us IIICU:::i agTat.lecimcnLu::; pe::;soacs . 

• \ ve!'dade, [JUl'éLLL, Sr . .l't'L':::iitlr~nk. ~~ que u::; iaLcresses 
l)C•IIIIJLflie.ll,.; jJJ'I'CÍ:O::Uill ti1~ ,.;ct• l'e81JCiL118(li111JIIIe I'CS),:'lllll'dttdl'~ 
11t!k>.~ üumeJIS puliLiC(I..,:, nu::; ,.;ua,.: manobl.'tts ·~ cornbinw~õe::; • 
.-\pezal' da ;,:mude maulla e da :O'I'ttJHII: a::;l.ucia C~>ln !JLte c!lc,; 
lêm ,.:alJido but•ltu· a opinifi11 1-'ubliea, eng'tl.llando-a e appêll'e
ceudu a ,:cu:; ullliJS c0111•.1 bentfeiLOI'I~,.:, quund11 nüo lue111 se
mio. (t cut:La de,.;:;a ba11ddnt, ublidu l)Ot<i~,;ões e · useencl idu, 
êliJeZttJ' ela c~>n:>I.<1.Ucia cu111 que ,,,: hut.nen:-J puhl.iou,.: ,-alJCIII 
liJUil" 1nais eng·anur e :;imulat· [Jet·unl'~ u JJnvu, eui.J'el.anl<J j:i 
.~L! nii.u 1_1 euganu l'aciltnenl.e •. J:..un;,:a ~~ a n!J:-;,~1'\'W.;.fw que ~_>tiL~ 
le111 a no:;:;u l'esveil.u. CuniJeee-11us a Lnclos; jú v•te :l'ttí:L'lld'-'• 
uLrunb de ]Üia:;,_•:; :-JUeec::;:;ivêis de: '.;1·ist~s nneiu11U1~,;. a sua '-'i.d
nifw a re:;JJeilu de ·cnda um de nü,;. ·~e sob1·even1 Uln que ,; 
JIIJYu, natut·ulmenl.c a 1111Vidacle, Cllll111 ,;cm[JI't~, inllll'l.':;sinna 
c agr·uda. Ma:;, au 1in1 de puut:u Luwvu, u IJ'Jvu sab1~. u fJ'J'''J 
L:LIUhL'C(' I.'SSI~ C!tllll!fu/ Jllll ii iJ.:.11, da Jllf_'Silltl 1/IJ'IIIll qUI) di::;lill
/:!'liU u l.ti'UZâll Yl.~l·dudcil'" d11 Jals11, a ''''-'ITttd'·'~'ia IJúa riu l'al
:;ll'iuada. 

VolLu, ]J'.Ii::;, ú carga. ::i1·. Pre~it.JcnLe, uunteJJI.u e IIJ'::;'ll
Jlw~o da cu1·Lum da viL:I.ul'ia q1w us inquillirws d11 Disl1·idu 
Fcde1·al vüo Le1· com a rncdida que pretendo sul.JJneLLcr uu 
eriLel'iu ele lllel.ls h11nraclu~ eolluga:;, convenciclu de que nó:; 
lJÜIJ :;omu:-: um puvu iul'cl'i•Jr aos uul.ru:;, cerl.u de que enlre 
JJÜS Jta ele :-:e ClllllJ.JI'iJ.' êl IIIUSJliU lei de UVUIU(![U eCIIllUIIIÍC.tl. e 
pu! iLiua que nu:; uuLn':; [Jf.IYOS . 

. :rú que nfiu l.enllo l'u1·ea, l)•ldet• 111~111 habilidade .pal'a et•n
cluzir, na cvuluei:i,o [)f)liLica, u vuvu bl·azikit·•J a destino::; IJHl
J!Jore::; e dia:; 111ais J'ciL~·~::;. ao mellos. na nwde:-JI.u e limil.aclu 
UC(ifin CJIW 1110 1.! fli~l'llliLLid;, f'XI'I'l'f\1' 1;111 I'Citu.:fiu :Í. lll'dl'lll f\CII

ll0111ÍCa o aos interesses populares que nos são confiados, 
l.ratal'ci, Sr. Prcsiclcnlc, de nm parai-os CJ.uanLu em min1 
eouber. 
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I 
l'Ul'ClJll-1110 Cj Ue U [Jl'Íl110tl'[L cle.SSU/:1 . g·mndel:i · lJltlll:iUS (lU C 

buLe ú po1·La elo Senado é a elo. inquillinato; é a · causa elo 
. açambarcamento, Já uma vez, na historia romana, que aqui 
' citei, a proposito ela rcbelifi'0 maxiliana, verificamos o que 

. é a e~erna comedia, a eterna fuça· cm que rep:reseulam os 
. bons actores -po1iLicos, .. ao serviço, na. osphora g·overnamen
Lal, dos interesses possoaes. sob o rotulo de amparar' st1·ictum 
jus. Toda. a historia da usm:a, tocla a historia. da agiotagem 
gira sempre cm torno deste pi·vot, que é a •.lei'. ' · 

Dizem·sempre -. vamos applicur a lei. A medida fere 
direitos adcruiridos, ·produz uma lesão patrimonial ele. Nunca 
ninguem olha nem o .lado pol'Hico nem o laclo· social ela mo
elida. Ninguem · estende a essa região o exame e o debato. 
Porque, se !la uma das limitações aos principias de retro
actividaclc elas leis. é cxactamcnlc aqttelle que nos manda .e 

. permitte .dccreLal' leis· retroctivas. nüo :·só na ordem politica 
como m~ ordem social .. qnando ellas ·não cn:volvem apenas 
medidas de caracter csLrictamenLc individual. Se si tratasse 
-por cxe!nplo, em um contrac~o. de. resolver sobre uma locar.ão 
verbal ou . escripta, sobre. a sítuacão entre esses dois g:h.1pos 

. ·isolados . de locadores c locatarios; se si tratar, por ex em- _ 
plo, em. clet_erminada rua,· em· determinada região,· de exer-

. cer, estabelccct· tacs . ou. Q.uaes prec-os alterando contractos 
anteriores, simplesmente pelo prazer ele fazer essa alteração, 
o'l'identementc, a :n1odicla era retroactiva, porque alterava re- . 
lações ele direitos que são de nat!ucza privada o particular. 
Quanclo é, l)Oré.m, que a ·lei assume o caracter politico O].l so
cial. que é mais elo que polilico? Quando pro;vocada por uma 

· necessidade irredutível . do Poder .. Legislativo .ele attendcr aos 
· r·cclamos elo bem pllblico e da Ordem politica. . 

E' po;;i LivamenLe este o· caso. Não se trata de uma re
clarna(:iio isol_ada; trata-se a e uma; luta entre ~uas' ?lasses: 
~lo: classe de propriet.arios o ·ela classe · dos mqtulmos -

.aquel!a' ele algumas cehtenás e esLa ·de algumas centenas ele 
milhares. . . . . . . . ' . . . 

Aauolles. armados do-;. dispositivos da. lel, querem a ap
.plicado .do din~Ho cstl'ict6, haja ó que houver. rebente qú~m 
rebentar; os outros,' reclamando necc.ssiclaclcs :do ordem social, 
as da garantüt da vida, as· da necessidade de f!-1'llntcre~1 a sua 
familia, . do abrigarem-se cm nm. t,ecto. etc .. , ll}VQCam as ra;
t:(jcs ele ordem social qtte. clcte~·mmam a col~I~ao entre. ~ c;h-

·. rcito indiviclnal e o d.trelto Singular o. polltwo o o d1reüo. 
dollectlvo. . - . . - . • ·. · .. · · . · , · 
. · . Tratando-se, pois no eas1~, ele ~-uma CC!lll~ão . 011tr.e · prm-. · 
eipios ·de direito privt\clo e prmctvw.s cl9 direi.to pul:!llco, que 
alteram mais do que a. órdom l,)onst~tl11?10nal, qu~ ai~octam a 
ordem social :Utlivceilal, .tü·atando d~ cllr01tos ·que na o ga:rant.em. 
'tratànclo-sc de: clisposil;.õcs que na o fazem· sómonto · rospt::It.ar 

. tJS dir~ciLos, do inclividt:to; .mas que, .tt pretext? ~o seu_exercnclO. 
Jére ·,a: gt'a.ndc . collecti_v.ic~ade, a gTandc. maw~·ta, que o a~ uso 

:individual i'dz .. dcs~e. dil'CJI.n t:onl,nt.~t nt.dctn ;;ocJal e conLt,a a 
communbüo·, inl.er·pi3c r1 pod~:w [J~lblwo p~ra ~ecreLal~ mcdtdas 

.. que são dê conciliar, de IH.U'l1.H.11UZu.r. Alu estu. u _razuo de ser. 
.. !.las medidas de ordem collcci.IVa. ·. ·. · . . . . .· · .· . · ··· 

·. · · Mas, à expropriai}ÚO o que ó '! (Pa·l~sa;) .. ·: ·· .. - • · . 
· · . .Jfalla..:se em. rcLroactividaclc, p,orque a ,mcd1da .. vac husc_ar· 
no ·passado ,O padrão do preoo~ · · · ' 

· S.'- Yol. vr. · · 36 

> I' 
. '. :'' 

• I ~' 
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Om, 011 não mando I'esLiLuil' os alugueres cobrados de uma 
dai. a cm clunn Lo até ho,io .. Si o fizesse, dava cl'feito retroactivo. 
Mando, sim, admil:lie o preço que vigorava em tal época como 
o padl'uo do preço. unico possh'el, porque. como disse, o alu
'guel das casas elo llio de :raneirn nii.o ó 11ma l'nncção elo valor 
cio eapilal. Si fos~o e si se soubesRo ainda q11c o prcclio devia 
produzir dez eonLos de i·éis porque euston oHenta on cem con
tos, is Lo é, on 10 o/c, tcriamos o preço correnLc. Mas o que 
se cltt é que. valendo-se das leis que g·arantom a propriedade 
c que nü.o marcam o limile, o· propriclario augmcnta· indcLer
minnclamcnt.o e de tal modo que pódc, com 30 ou !tO o/o rc
havcr, cm dous annos e pouco o preço total da casa. Eis ahi 
uma cviclente extorsão. 

Conheço· um caso dessa natureza. 
Um indivifftlO coihprou, cm 'praça, uma estalagem con

demnada, com 15 quartos que estavam antes .alugados por 15 
e 20$000. Simulou um reparo c começou a al•1gal-os por 50$, 
GO$, 80~, 100$ o 120$ por mez. · . 

Agora veJamos: si essa estalagem custou 5 oü 6 contos 
de n!is, pl'0duziu cm um anno mais do que o seu valor in-
tegral. · · . · · 

No Rio r! e Janeiro acontece positivamente o seguinte: 
quanto menor c~ o vàlor da casa, maior o valor do alugt.1el. De 
moclo que esse facto é a negação formal e completa de que os 
;i uros sejam a :l'nncçfín do capital empregado. · 

Vemos ainda, por exemplo, casas que valem 8J ou 10 
eontos de ré is alugadas pnr 250~. 300$ mensaes; entretanto. 
casas que custam 200:000$ ou 300':000$, para o effeHo do 
fi·sco. si formos conhecer. o scn. lançamento na Prefeitura. 
pagam o imposto predial na razão ele 9:600$ ou 7:200$000! 

Jlor que? 
ExacLamon te porque seus :proprietari~os. homens ricos, 

capiLalislas, moram cm palacios e ohteem o lançamento para 
ef'sas suas 01.1lras casas. por· um preço ·inferior ao do valor 
locativo, procedendo elo igual modo cm relação aos seus. pa
la cios, afim ele fraudar o fisco, por 1.1111 valor insignificante de 
alngnol annual. · ·. . . . · ~ 

Não tenclo na lei 11m limite. um obice para o augmento 
dos prcdios qu c alugam. vão augmcntando. successivamente os 
aiugucis dcs:;as pequenas casas. de modo que por uma ha
hiLacfi.o que anteriormente se ,pagava 40 ou 50$, paga-se hoje 
150$ c alé 200$000. . . · 

Ora, emquanto no Rio de Janeiro, nas pequenas habitações 
se vô que n augmento é de. 400 a 500 % c algumas v:ez.es mais, 
nos grande,; palacios, si nós percorrermos o. arcb,ivo da Pre
feitum, verificaremos que o valor locativo desses grandes pa
lacios em quasi nada tem subido. 

Por que? ·. . . 
· Porque o individuo que vê a sua propriedade lançada 

pelo i'unccionario municipal cm c!eterminadci valor, cont,inúa 
a lutar, valendo-se de todos os mews ao seu alcance dos seus 
amigos, dos chefes, etc., afim de evitar que esse 'valor lo-
cativo seja augmentado. · . 

A minha casa - diz o proprietario que n~da reside·
esLava lançada em seis contos, cu contiriúo ·a habHar nella · 
por que razão o seu valor locativo ha de ser augmentado '! ' 

Mas esse mesmo senhorio, •que mora· em um palacio, que 
vale duzentos .Qu tresen.to~ ·contos, e que pagava um valor lo-

. ' . 



e .. 

, .. ,'. 

563 

cativo de 500$ ou GOO$ mensaes, este tnesmo senhorio, que tem 
outro predlo, 11c1 o valor insignificante, digamos de. 40$ ou 50$ 
mensaes n que o aluga a um terceiro, vae augmentando o 
valor local.ivo do, mesmo, elevando-o, ás vezes, a 200$00.0 ! 

Que eousLt mais simples para o poder publico do que 
verifjout· quacs si'io os p1·occssos adoptados pelos grandes pro
prictarios no· Rio de .Janeiro. Um dos grandes methodos da 
poliLilla plutocrata dos nossos tempos é de organizar com
panllia_s pam inscrever os predios como lhes pertencendo. Or
ganizam companhias prediaes .que teem por fim comprar, 
:;onstruir, reconstruir, vender, alugar e sublocar predios,. isto 
é, a expio "ação da habitac!U.o. Os accionistas, na fórma do 
costume, são os grandes capitalistas. Sete ou oito bastam. Na 
i'amilia, nos aclherenteS', nos apaniguados se arranja O· nu
mero leg·al necessario. As acçõBs podem ser ao portador. 

Quando· se precisa verificar ·qual ó o grande proprietario 
deste ou daquelle predio, recorre-se ao ai·chivo da Prefeitura 
e se verifica que os maiores proprietarios de predios são ern
vrezas. Mas . são ~rnprezas que teern por i'im exclusivo ou 
.principal explorar as habitações" . 

. Quando · se 'Pl'eoistt i'az.er a partilha, as aocões estão em 
casa; são a1:o p01·taclor, e a parLilha se faz como em uma das 
mais i"amosas empresas, de mão em mão, sem que ·cons.te do 
inventario, sem tão pouoo. pagar.:.se imposto de transmissão 
de propriedade. De rnodo que, emquant,o a sociedade ·vae to
lerando todos esses abusos por parLe. dos. proprietarios, deixa 
compleLa.rnente desamparados os inquilinos. . 

Mostrei ao Senado, na discussão anterior, que o projecto 
ele lei denominado do inquilinato. não tinha nenhuma di::;
posição impol·tanLe que interessasse ao inquilino, a não ser a 
relativa ao processo de despejo e penhora, materia de ordem 
processual, aPLJliéavel, portanto, ,s(;IJ.nente ao Districto .B'c
deral. · . . · , !li! ... : .• ,. i 

.l\fostre1 que neste caso a medida só :favorecia aos máos 
inquilinos, isto ·é, aos inquilinos que acceitam a:; casas por 
.qual·quer p;_,;ço, porque não toem intencão de pagai-as, nem 
teem .cousa.;; a dar i1 penhora. · · . 
. . •Si o·· individuo que não tem bens penhomveis, que se 
pôde mudar da noite para o dia, que pôde illudir uma exe
cução; si o individuo que não quer· pagar vae procurar um 
senhorio e este lhe pede um preço cxaggeraclo, naturalmente 
o acceita·. · · 

Quando o inquilino discute o pret~o, exige modicidadé, de 
accôrdo coin as suas Jorças economicas, esse individuo tem, 

· evidentemente, intenção de pagar .. · 
A lc.i, pui:i, a, '/.•re"lcxto do sal.tf:fazer uma .necessidade pu

}Jliea, é urna hurla, não eonLendo t=cnão sugges:tões a todos os 
senhorios 'Pal'a que não aluguem -as suas casas senão mcdiant.t~ 
contracto escr·ipLo, . porqu c mesmo enl1•e as poucas: garaulia!; 
que assisb?D) ao inquilino. essa mesma, a~ relaUv:a ao prazo de 
urü iltmc. podL' sct· all.erada pela C!mvenc:ao. Assim, por exem
plo. si a fl'Ol'o~at;ão é {le nm a,nno, findo o contracto, se o in ... 
qufl!ino 11ão pódu ser despejado senão um anno .depois de iq.
t.imaclo pat'a mucln.r-sc, sa.lvn cnnlrucLo por escr1pto, quer dt- · 

· zer, podendo· n COI)! rue to cscl'ipL~ res.Lr~ngk esse . prazo e :r,:>cr
m!LUr qul', .an Les o.r.! um anno, o mqulllmo possa ser despe.) ado 
em prazo mais eucLo que. o fixado na lei, a conclusão é ·que a 
IP·retext(2 de ·fazer r·esguar~:lar -~ direit.o _estr~cto, R _que :9: prQ .. 
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.inclo 'da CanJai'U. t:onw I) do SemtciO. esl.abeleC(\111 é que não 
Rr~ pócle 11ür um limit.e nos prar.os. para restaurar os vigcnt.ns 
no ,mun pa~saclo. pornut• i"lso seria applirmt· lei reLrnacLtva. 
Ai'l\-.cLanclo por r::ssa cl.isposiGão og contrncot.os escrip.f.os, nós 
LeriamoR uma lt>i nlb~I'tlndo o eontracl.o escriplo, o que 6 mri 
r.:o:eandulo: cnleelaal.o. o pro,iecl.o permiLf.c qué o.contract.o i!S
·~r·iplo cnh'r:> as partes altere a lei votada pelo Congresso Nn.-
cional! .. 

Ahi esl:i pnis. o segredo ele loda essa· mannbl'a! '.J!.:mquunt.) 
~e cp;)iJcm n;:; oh::;l=:~r·ulos a qrw a ic.i do Con:;l'esso possa al!F:
rat· ronfrar:(n,; r•:::c·r·iptog, j)f!J'mitle-~.P que esLes -possam nw~
rar P. lei do Congr:)::;sn! (Pausa.) 

• RI'. Presiclentt•. ainda Lenho lnng·as ennsidel'açõcs a fazr•r 
~ubr·p o assumptr.• e desejava usar ela pala.na ·na sossilc• •.ic 
amanhã. A hora jú eshi um pQuco acleanlàda. Acho-me dooni.0 

-t.' 1'af.i.gaclo .. Si V. Ex .. o .a Casa m'o pcrmif.Lissem, •e li solic.ilat·ia · 
prosr.guir !na 5essão ele amad1ü.. , . 

o Sn. PnESlDEN'l'E -.o Reg-imento não me pct·miLLe. ne 
acc::'n•cl(l com cllc, I enhn que· snspr~nclcr a discussão. . · 

O Sn. TJUNJW i\L\Gl't'.\Do -· O 8rmaclo cslú visivelmente i':t·· 
u:;ado. 

O Sn. PHESIDE:-<Tr>- EulreLanlu, ü nobre Senaooi· púue fn·
zer uma cousa: concluir seu dii'eur~o na hora elo expediente da 
sessã•J de amanhã. · · · 

o SR. InrNEU lVL\CHAUO - Ma,; eu tenho emendas . a apt··~-. 
~r.n 1 :::1·. Como diss.:\ ao Stmaclo, li hoje no Dia·r'io do Cong·ressu · 
a reproduccão cl·J parecer. Não Live Lcmpo ele formular n:; 
Pméndas qur: desejo apresentar. C1·eio cru e,· depois. na Com
missão, não o posso fazer. 

O Sn. PRI>SIDEN'l'E - O nobre Sr~naclor poderá 13;p~·esental-ns 
pcr·anLe ii Commi.ssão. Ao .pro,ieelo' já feiram apresentadas ou
l.ras ememl:.!s. ·ele m.odo que, por csi.a razüo, -não posso acliar a 
cl ;~;eussão para amanliã. De aecur·clo com o HcgimenLo, so::•u 
olJt•ig-a·do a. suspcncie_r. a discussão. V. Ex. então não tem r.t::l 
cm endas preparadas·? ·, 

O Sn. lHmlm ::\L\GJ-b\L10 - Não lenho. 

O Sn. PRESIDENTg - Nestas concliçõr~s .. sou obr-igado a con- . 
cunlar com ·v. Ex., ucliando a discussão. 

. O Sn. Trmom i\L\GHM~o - Ninsucm tem )nais interesse r];). 
que r,tl em dPciclit· essa questão, vC>tando-sc mnclidas Que a rc-
:;r.o!vam. (Mu.itu bem.: mu:ito bam:) · · 

O Sr-. Presidente --·Fica adiada a di;H!U;;sf.'lu. 
Nada mais baYenclo a !.ralar,· vou levanLtu· t~ sessão . . , 

. JJcsignn para ordem elo dia da. seg·uintc: 

Volaçãc, em discussão · uniea, ela .roclat:·!!ÚU finu.l cl~lS 
emendas elo Senado á proposicão da Gamara .dos·· Deputado::; 
n. 20, ·de :l !J20, que manda suhvenciona1;~ os BsLados, os par
ticulal:cs ou empre~as que se pr·opu~crcm construir c· con-
servar estradas ele rodagem; · · ·. 

' ' . 

. Votac~o, cm discussão uniéa; dl.l. .rcclacoão final do. :P~·o
Jecto dQ SenadQ n. 'J, uc :1921, c.r..eandQ ~.t:e~ l.osarc§ de ·pr~tlCQ 
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l10 Laboral.orio da .Policia Militar o fixando os respectivos 
vencimentos; 

Votação, cm 2" discussão, da pr·oposicúo da Gamara dos 
})('puLados 11. SJ. ele 102t, autorizando o Prrsidenle ela H.epn-

,blic!l a abrir, pelo MinisLerio da .Tusli1.:a c Nr!gocios Int.cl'iores. 
o ct•rcliLo especial de ôS :000$, rJpsJ.inado ao. pag·amento das 
ulLimas clespezas da Cornmissão de Li mi Lcs entre os Esta elos 
do Paraná e San ta CaLhal'ina. relativas a graLii'icacGcs aos en
genheiros ela eommissão e a impt'essão ele relalorios. plantas 
I' • r> h n I og:r·a p 11 i tH; ( CIJ'/11.. ppreem· l.llm.•o·t·avr:f da cu·til'l!l'issrio dr: 
Fman~·a.,· n. :15.9, de .f lJ21) ; 

. 8'' discussão do projecto elo Senado 11. 29, de HJ2L aul.o
rizanclo o Governo a despender até a quantia de 20.000:000$, 
para. no Distl'icLo. Federal. desapropriar· terrenos c bemfciLo
rias ·e construir habilaçücs, isoladas ou eollecLi\'as; podendo 
veuclel-as, arrendai-as on alug-ai-a&, c.omo julgar mais con
veniente (com .. emenda s·uústituliva. da Comm.issão de P.tnan
r;as a este ao dr~ n. .10, do cm"rente anno, }Jm•ccc·t· ri. .uo, 
de 1921); ·. 

2" discussão da propostçao da Camara .dos Depu~aclos 
n. 02, de J92:1, que abre. pelo Ministerio da Viaç:.ão e Obras 
.Publicas, o crecli l.o especial de 3. 700 :000~, para a conclusão 
elas obras de duplicação de linha ela :Estrada de Ferro CentraL 
rio Brasil c para o prolongamento ela Noroest0 do Brasil 
(com '/Jm•ccr!r f'o.t.'m'a'tNJ! ''" C!.mHrl'isst7o. de Pi?wuços, n. 36 J, 
de 1921); . 

'GonUnuacão da · 3" discussão do· p1·oject.o .do Senado n. v. 
ele 1921, 0quiparando 0s vencimentos dos funccionarios · civis· 
dos arsenacs de Marinha do Pará e ele 1\fatto Grosso aos de 
:lgual categ·oria elo do Rio do ,Janeiro (com. parece1· favo1·avel 
da Con-1-m:issao de fi''inanr.·as á8 f!rnendas a21resentados, 11arecm· 
n .. UM., de •1.92·1); · 

ConLinua~'\ão da 3" discussão da pi·oposição da Gamara 
\los Deputados n. 163. de -1920. que manda separar da secção 
rle reparos e obt·as ela Casa da Moeda a rle electricidade da 
mesma repartição (com. pm·ecer da Com.m:t:ssão de F-inanças 
mandando rlesta.cm· as emendas do 81·. Pmi.lo de F1·nnUn 11m·a 
crmslit·tâi'Cm. m·o.iecto es};r:cial, 1J(I.}'I'!Cf?1' h. .7fi7, r.lc .1 .921) ; 

Conl;inuac~1o da. a· discussão ria j)t'Oj)OSi(.'ão da Camarn 
·dos Depuf.aclos n. 32, clc'-1921, qLJP. abre um cr·cdiLo ele rfiis 
1 G. 000:000$, destinado á acquisição de combusUvel. -1-llbrifi
~anLes. _os topas. eLe., para a Estrada clf) Fcrr0 Central elo· 
Bra;;il (com JJ(I.1•ecer {CI?)rn•a?'el dn Com.müsciô de F-inanças ri 
]J?•oposü;r.ío e cont1'm·lo ris t?m.rmrlas do S1·. 11·/nen Mo.chado, 
7;m•r.ccr n .. u;s,: de 492-1); · ·· 

2" discussão ·da proposiçã.n da Gamara elos·. DcpuLa.dos 
11. 87.' ele '102·1. cruc abre. pelo 'i\IinislPri0 ela .Fazencla. o crc
<lilo especial ele 3:650$. desl.inaclo ao pagamento· ele cliarias a 
que l.cm. dircil.o .Julio 'l'argino ela Fonseca, encarregado· elo 
ext.inct.o posto fiscal elo Acre (com JJO.'t·ece1• f'nvm·avel ria Cnm-
m:iss1io de' Finonçrts, n' .• 'J60, de 4 921). · 

. Levanta-.~c a sessão :í.s -15 horas e -10 mim.Ho:;. 

\ 
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1·20" SESS.:tO, EM 20 ng OU'I'URTl.O DE :liflt2'i. 

PfiES !DENCJA DO Sll. BUBNO DE PA!\'A, Pl'l11S·lD.tõ;N'l'l~ 

·, A's 13 11.2 horas abre-se a sessão, a que concorrem os Srs. 
A. Azeredo, Cunha Pedrosa, A]) dias i\'!eves, Hermenegildo de 
?vloracs. Mendonça Martins, Alexandrino ele Alencar, Silverio 

· :"''er:r, Lopes Gonçalves, Inclio do Brasil, José Euzebio, Cos'Lrt 
nodri:;,rues, Ben.iamin Barroso, Prancisco Sú, Eloy ele Souza, 
Antonio Massa, V enuncio Neiva, Sicrueiru ele Menezes, Antonio 
;\foniz, Bernardino Monteiro, Jeronymo Monteiro, l\iurcilio ele 
Lacerda, Pa;ulo de J?rontin, Sampaio CorrOa. Irineu Machtido. 
Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Alvaro de. Carvalho, .José 
Mürtinho, Pedro Celéstino, Carlos · Cavalcanti, Laura ·Muller, 
Vida! Ramos. Felippe Schmidt. Carlos Barbosa. e Vespucio 
de Abreu (3'4). · · · 

Deixam ele comparecer ,c:om causa justificada os · Srs. 
Lauro Sodré, Justo Chermont,. Goclofrc·r.lo Vianna, l<'clix Pa
checo, Antonino Freire, João 'l'homé, João Lyra, 'l'obias 1\-Ion
i.ciro, 1Carneiro -da Cu.nha, Mano c! Borba, Hosa c Silva, Euzebio 
de Andrade. Araujo Góes; Oliveira Valladão, ·Gonçalo Hollem- · 
berg:, l\Ionjz Sodré, Ruy Barbosa; Nilo· Pcçanha, Modesto Leal, . 
Miguel de Carvalho. Haul Soai·es .. Francisco Salles, Adolpho 
(lorclo, ·Ramos Oaiado, Generoso i\Iarques, Xavier ela Silva, c 
Soares elos Sa.ntos (28) . 

. E' lida, posta cm disqussi.io, c sem reclamaçãrJ an.vrovada 
. a. acta ela sessão anterior. 

' 
O Sr. 1" Secretario declara q1.1e rião ha expediente. 

O Sr. 2" Secretario declara que não ha pareceres. 

O Sr, vÚal Ramos - Sr. Presidente, achando-se ausente 
(!esta Capital o Sr. Senador João 'l'homé, membro da Com
missão ele Cmiunercib e· Agricultura, peç;o a V. Ex. que se 
digne nomear um substituto. 

O Sr. Presidente - No meio para substituir o Sr. Se
nador .João ~Chomé, 9.1n. Commissão ele Commercio c Agric•ul~ 
tura, n Sr. Senador Bernardo Monteiro. . · · 

ORDEM DO DIA 

· · ' O · Sr. Presidente - Não . havendo. no :recinto;- numero 
para as votações, passa-se à ma teria . crri clisbuseão: 

CASAS POPUI~AnES / 

. ::S" discussão do pro,iccto do Sena•do. n. 29,'dc 1921, auto
rizando o Governo a despender até a quantia ele 20.0,00:0QO$, 
para. ·no Districto Pederal; clesap·ropriar terrenos c bcmfcito
rias · e consku ir habitações, ieoladns ou . co llectivas, podendo 
vendei-as, arrendai-as ou alu'gaJ-as, como .iúlgar m::ns con
vcniqntc. ·I:. . ' 
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. O Sr. Irineu Machado - Sr. Presidente, peç,o a V. Ex. a 
bonclaclo do mmtdae-nw ns emenda;; apresentadas a -este pro
jecto, nl'im de !H'unmwiat·-mc sobro ollas. (0 o1·ador é satis
re·ito) . . -~ . . 

'Ct·nuxe. ho,io, St·. Presidente, as principaes emendas da!'õ 
qne "' lll. sulJJnrLLcl' un exume· do Sr.nado nesta nova e quarta 
discussão. 

- A primeir-a dessas emendas é. a reproduccão, com ligeiro~ 
reLocr_nes, elas de caraeL1~r Cl!Onomico que tive a .honra de apre
son!_ar ;i, eunsic!erução elo Senado, na terceira discussão do pro
jeelo. ora c•m clebnte. 

O llonrado Relator ela Commis::>ão ele Finanças· desprezou·, 
por completo, todas as medidas de isenção de impostos fe
'.:leraes, e de Lodas as que autorizavam o Governo a entrar em 

. accürclo com os poderes. locaes, para delles conseguir a dis
pen~a dos impostos n taxas ele CD.racter municipal, medidas 
cssus de conjunto Lenclentes a fomentar as construcções, o que 
·é eertamcnlc um dos meios de debelar a crise. 

A pretexto de substiluir, o que o honrado Relator fez, foi 
e.upprimir. Assim, eu !ta via apresentado na terceira discussão 
urnn medida q uc autorizava o Poder Executivo a conceder isen
c;:.ão de todos os impostos e taxas alfandegarias, sobre os mate
riaes ele cnnsLrucc;:üo. Não só o honrado Relator, como o emi
:aer:Le Sr. Senador Lauro. Muller, nas emendas que hontem of
fc~·eeeu á Casa, acceilam o principio das isençõ·es, mas es'ta
belccem rcslricções. exceptuando matarias que tenha;m simi
lar ele fabJ'ica(;ão ·nacional. 

Mas, Sr. Presidente, não h a um só material de construcçüo, 
ne.m uú1 sô, que ni:í.o tenha similar no paiz. , 

O Sn. FaANcrsco SA - E' por isso que o regulamennto da 
Alfandega exige para essas concessões, que haja similares na 
proclucção nacional em quanlicladr~ sufficiente para occorre
rem ás neccssi eludes das obras. Foi ueste sentido que apresen
tei uma emenda. 

O Sn. JarNEU l\l.\cúADn - PedeiLamente; agora mesm:1 
acabei elo l0r a cn1oocln de V. Ex. 

Mas. Sr. Presidente, elo prop::io cimento ha fabricas uo 
raiz. Ainda meni nr •. estndan'te, habitando a terra gloriosa do 
Prt.'siclente ela Rcpnbliea c elo hom·<!clo :lo Secretario do Sena.:k. 
:~ccleral. .. 

O· Sn. CuNHA PEDROZA - A gloriosa Parahyba. 
O Sn. lmN gu lHA eH,\ DO - . . . verifiquei que lá mesmo · 

.i :."L exi~tia u1na fabrica dr, cim.en ln. Gt'oin que outras mais exis-
. tern-....no puiz. · , 

I-

O S~t. PAU!·O ·m-: FnoTIN - HoJe não fnnccionam. 
O Sn. 'TmNEU M,\CT·IAno --' Creio que ainda existe uma 

rm S. Pa11io. 

O Stl. PAur.o Di~ Fno:s-Tix - E' V!!rclacle; ainda existe uma. , 

O Sn. In.rNEU MACHADO - Mas. existem fabricas ele telha>: 
tijolos. manilhas, J'rJ'I'O e al'sim pnr cleante. 

Assim. n. f.acf;ica do honradc H.c.:lator, como a do Sr. Laur.) 
l\fu!lcr consislc nisso: rm1 concordar com a proccdencia das 
isenções como meio cJ() J'aciliLar as. consl.rucções, mas, ao 
mesmo tempu. es~abclceer 111~1:1 restrJCção que annulle corn~ 
pi:etqmen lé a isenção. · 

. 

.,., ,' 

'. 
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Parece, .pois, (JlHJ o Pl'iLeri•1 a r..cloplnr devia SOl' o que cu 
,JU tinha apt;esenLaclo· ern ob,ir:e(!ú~·s que fiz em m'na palesLt·rt 
que teve n bonclad<:l de col'leedr·l'-nw, antes de apresentar o seu 
~ubslitutivo. ro honrado Senadon, .J'nãn Lyra, o ele que sô ".n 
dc~ia conceder essa pt•olec(,IÜO ú industria nacional quando ella 
fal.)ricasse 1.k• modo a oceorrer ás ncecssldades das conLruc(:ões 
inlensivas de que n1ís ncecssitam(,~. St não, a conseq1.,wncia 
dc:::sn .protcccão cm casos prcmcnl.es. angustiosos de ~~r·ise. seria ~: 
rc::!onclamenlc conlrat'in an fim qu;• Lemo$ Pm vista. 

Investidas a,-; fabricas naeionacs de um verdadeiro privi
legie; come~:anclo u :l'abrical' em pequena escala, eomo estão. 
eom preços nwclerados, t!'Psdc que as neces:;;id:Hics .cil' constt·uc
\!ÜO cll'lermina:;scm u augmenl.o :de encommcndas c a insuf-:. 
Jiciencia ele sua product}ÜO para attenclcl-as, a consequencia 
mathematir.a. incvitavel. seria a elevação de todo o custo do 
màterial de construcção: o que deturparia de um modo com
pleto todo o pensamento do legislador, que ·era o ele facilitar 

·e fomentar a construcção. · 

0 'SR. PAULO DE FRONTJ~'\ - V. Ex. 1)Crmitte um aparte ~ 

O .Sn.. lR!:oiEU MACHADO - Com Loclô o prazer. 
O :sn.. PAULo m: FnoNTL'l - Foi por :isto que estabeleci a 

c~;~ls.!:r·tlc(!iio pc](1 Governo, que não paga impostos nem c:x:J;Jc-
c1Icnto. . . 

O Sn. Ilt!NJW ?IJACHADo - Br.m: vamo;::. acl ian te.. po:rr.ruc 
:isto envolve uma outra cruestfío. · · · 

Pazer as co'nstrucçõ>E)s. como V. Ex. esl:abrloceu r como o 
Sr. Lyra aeonselha tambem no seu pnJ:ecer, c\ l)rf'l.ender sol
ver a cris~ de hahitaçã.o. a falta geral de casas. de uma fórma 
que conscg-üe imperfeitámento, apenas, a solú·çfío ele' um. pro
blema de clas,:e, isto c:!. o ele aecnrlir unicamente· :ís necessi
dades do funceionalisn1o. 

O 'En .. FHANr::rsco S..\ - A:poiaclo. 
O Sn. PAut..o. DI<: FRON'rr:-r - A oonstru-cção destes prédios 

clcter·minurCt r.. l'aeilidaclc cfe obtenção dos outros. 
. I 

O SR. FRANcisco :pc\. - Seria um gr::lllrlr :faYor para nns c 
11m ]Jeq,urnc• favor .incl.ireclo pnra mltro.3. 

O Sn. IHINEU ·:Uua-r,\DO .:... Um r1equcno :favor .indirecto. 
-como rnuHo bem diz o nobre colleg'a: ·ereando-sc. al,;n1 disso. 
entre J).6s uma anomalia, porque nenhum paiz do· mun.do con.:. 
sideroü o facto por esse modo nem resolveu a crise assim; 
todo o mundo procurou e procura resolver .a siLuação de um 
modo global, geraL ele maneira <Cruc cada parcella ela co!lecti-
vielacle olJt.:~nha ele mn modo igual o beneficio. . ~ · 

O SH . .P.\ULo .IDE FRONTJN - Ahi não ha parcclla prc,indi-
cacla. porque o beneficio é ma i? ou :menos igual. ·· . . 

·o SR. IRINEu l\:fACHAno -··Não é ~g·t,Jal, · po;·que estabelece 
. favores que aproveitam 111ais a uma classe elo .CJue a outra . 

. . O SH. PAULO DE FRONTIN - IM,as. de algtÚl1 modo, bene-
:fJCma tocl0s. . · - · 

O Sn.. Iml'mu MACHADO - Mas, para nilo antecipar esl1a. 
parLe do meu discurso ,clescle ,j{L eomer.o dizendo .que os po-
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hres, os cruo necessüum do casas baraLus c pôpularcs, os que 
necessitam de huhituçücs populares, não são sómcnle os ope
rarias c i'unccionarios publicas; 1 ambem .h a operarias, tum
bem h a Lraba!hadores, h a pequenos empregados no · commer
cio e elas industl'ias privadas c• lodos esses necessitam ele uma 
protecção geral. De modo que o problema ficaria deslocacto. 
tl~m vez de ser· uma solução social, seria convertido em uma 
suluçiio rn; favor clo.o; i'unccionarios n ·opcr:u:ios da União. . 

O Sn .. P.\ur.o :DE FHoN'l~I:-; - Não apoiacln, pnis a snlnG~n 
l'P\'f't•lr• r•tn beneficio pat·a o~ nuiJ·o,;:. 

1Q: Sn. liHNEU ::'>:!ACJ-L\Dn - E' .um· 111''io muiln yngn (I rlr~ 
. beneficial', pela reversií.o. 

O SH. JRINEü MAcr-mno- Si nós enconLramos um mcio•c:te 
resolver· o l1I'Oblema ele ·Ú11dclo que aproveite igualmente aos. 
operarias do Estado e aos opcrarios particulares ela inclllsLria 
pl'ivucla, cosa soltrçiio ,.) prc.fcrivel a crualctuer outra. 

,. 

O Sn. FRANCISCo S .. \- Serú a nnica solu()ão .iusLa. 
O Sn. P.\ULu DE í:'illl::\1:r.x -,A l!(tr.•;;liio ,, Y. J<::x. l'tlCOl1'

tral-a. , . 

0 .SR. Tll!Nf':r; l\lACIBDO -·l\Tas existe. 
O Sn. P1\ULO DE FHONTrx - Or·a. ,~ra isso qno 1'11 crner1:1 

V(!:·: rlesaf'õn V . .l<::x. a npr·psenf.al-n. 
O :Bn. Imxw 'i\JACHADo- Pôde Y. Ex:. ler n crri.Aza qnr 

o meio r:x:isLo pnrn rc~nlver· a c1·isr:. 

0 SR PAULO DE FRON'fJX - ~Ias; não é applienvol [l([Ui. 

O ·SR. lBTXEU .. 'M·c\CHAno- Por que? 

'O SR. PAULo DE .FBONTTN - Prove V. :E~x:. primeiro que o 
meio ex_isL~', r. clrpnis lhr! mMI.rarr~í ·porcp.w não r; .applicavel 
nnLr;; nos. 

, O Sn. IRrNJW l\1.\cr-uno -. A concessão :.ís eooper:.üivas, n 
eoncnssün de favores aos synclicatos operarios. a concessão dr. 
:fa vol'es :.í ~ m un icipaliclades, a extensão 1 r.l esses favores a todo 
0 qualquct indiYi.duo. a Lodo n qüalquet· cidadão que dcllc 
ncces.~if.c. r.:u pessoas. dig:amos assim. nacionaes ou estran
geiras, a Lo::!os,. cmfiÚ1,' que nPcessil.om do lccto, niio resol\·c, 
por si só, o problema. 

Percorri cuidadosamenl.e l:oda;.; as logislaeüos nsfrnngoi
rns ~:obi'O casas de ope1:arios. 

(I ;Srt. PAVJ.o DI<: J!'BON'L'IN -· Nós J(t Lemos a nossa log·isla
ç:ão. clrsclr n :::nno passndn. r~ nl.1} hoJe niio se eonslr·ui11 nmu 
casa.. · 

O Sn. FR.\Ncrsco SA ~ i\frtf:. só foi r·egulamcntarln cm 20 
de maio deste anno. · · · · 

O Sn:. JntNim 'i\L\C:HÚÍn - Srí fní .r·r,gula.menLadn em :W ele 
:mninu 

ü 'Sll . .P.\ur.o nn FRONTTN. - :Mas de maio ·n f.r} n,:;ora, Linlln.
•mns Lc:mpo r.le eonsl:.ruir mais mil casas. 

'···< 
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· O Sn. IntNITTJ ·!\TACHADo - Sr·. ProsidcnLo, isso Lu elo cst::i. 
mo.~Lranclo fjtfl) a nbjPc~t;fin rln lrQnr·ndn 'Sena.dnl.' pnlo IJ)ist.r·ü:Lo · 
Fnrh)J'rtl ... 

O Sn .. FtL<\NfJrsco SA' - A lei era ntü -de 1 OH. ' 
O Srt . .PAULo lll~ !l"rtON'L'JN - Isso prova .que são medidas 

l.ltNll'iens.: mas o que. se ncccssil.a ú. de cn.sús {JU!'U hnb.iLa!'. 
O Sn .• d:rtrNBU.l\LICHADo. _..:. ... cstú n1ÓsLrundo as dirncul

dades que provienm natural mente. até agora, do l'dnrdnmcnto 
da uxceu(!ii.n do J'egulamento. · 

O Sn. PAULo m: FHON'l'IN - As unicns cnsn.s que estão hn.
lJ iLudas· são as vi-llas prol~tarins: 

O Srt. FHANGrsco :SA' -· -· As Yillas são proJetarias. mas r1ão 
súo habitadas por operarias . 

• . O SH ... P:_IULO pr~ FnoN'J'IN .,.... Em sua maior ·pn,rLc, são. E. 
:;trnda que nao .. SeJam~ esse 1.\ um bso q1.w t:lJ.nbcm se ~l!pplica 
as un t.ras ela~scs snc.r ans. · 

o SR. J1'BAi\ClSCO SA' -·· São conc.cssõcs Jcil.as POl' empe
nlro o pot· favor. 

O SR. PAULo VE l<'HON'J'IN - E·slumos lwbiLuaclos a criti-
car·. sem olharmos o que Jlz;cmos. · , , 

. ) . 

. O .Sn. F'HANCrscci Sx' - EL1 nunca tive a aclminisLraçúo de 
ser·v i e os dessa natureza, gt·aças a Deus. 

O Sn. l'AUJ~o DB 'PaoNTI.N - Poplanto, não Lem nada. com 
V. Ex. 

O ·Sn .. InrNEu l\L\CH.IDO - Não quero antecipar a minha 
argumonta,çüo, :mas desde .i (L direi ao ·Senado que, . confro'n.:. . 
!.anelo as tabellas ele orçamc'nto e ns quadros .do funcciona- . 
lismo e. elo 01Jcrariaclo ·officiaes com a ·Cifra, ele 15·.-000· casas, cu 
:fico tomado elo receio ele· que ·essa medida constiLua. além de 
um privilegiei, sómenLe a 111'etexto de clar·-se uti1ia solução 
social com ·a snlucão em :favo1· de uma classe· ela sociedade. 
apenas, é, por·Lanto, urna solução parcia,l. Flco apprchensiv9 
eom o perigo ele que, sendo ele alg.umas vezes mai::; nunwrosa 
a ,quan·t.ir:lacle de funeí~ionarioB c servidores ·elo Estado, quct· 
:J'unceinnarios mi!il..ares, ·quer funccionarios civis c opet'lll'ios 
1ln todu,s as l''~pai'Lições. :l.'ico, r•epiLo, apprehcnsiso com a pos
sibiliclacle dê que essa med.ida viess.e a ser·, dentro da propria 
e lasse clu :l'unceionarios publicas, uma .. meclicla ·que se pr•esLasse 
ú odiosa exelustio de urna par•te clellcs cm beneficio. elos 5. 000 
Que fossem ·premiados. 

O Sa. P,IGLO. DE FHoNTIN -·- Y. Ex. eleve a quan Lidado '3 
o numero c resolve ,o problema,. · . .. 

I"'·' 

O ·sit. JrnNEU'l\lACHAD.o -·Essa é .oüLra elas minhas o!bjec-
ções. 

O· Sn. J?xur.o 1m FttoNTIN - Em loga.r ele 30. 0.00. rixe-se, · 
por .cxempl o, cm HO. 000. · · · . •. ... . · . 

o Sn.. Fn,INC.lSCO SA' - Kcstc caso, nen~' todo I) orçamento 
ela União bastaria pat·a se :f'azcr.· uma·soluçfio: .iusln. 

O Sn. PAUI.o Il" 1FHONTIN .- 'J',ivcssc. só •.um anno ele crc..; 
ditos supplcmcnLarcs c ci .. problema. estaria ·resolvido. 
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SESSÃO EM 20 DE OU.TUDRO DE 102:1. ~71 

o sn. In~Nii:U l\[ACÚADO - Part~CO, pois, sr< .PPcsidenLl\ 
qu.o css!l mnt]Hln, long·n dr ser umn. pr·oLecçfío :í. olasso doi'; i'un
ec~rC!nnr·tos, Vll'ia n. ser\ clc•nlrn ria pr·opria classe dos funccio
nnrros, 1rrna rnedida n favor· de uns. em dof.ri'nwmLo de nutr·os. 

O ~n. :J:lAtJLo o~; FHo;s-•r•rN - Nfío se 11oclr.rn ~onsiruir :20.0'00 
cnRn,s an mesmn lempo. Tsso fnt.-so pur purr1ellns. Deve-se 
con.strnir r.í. 000 . .rlrpois OlÜI'::lS !í .000 r• nssitn l-lueccssiva
monte. 

O SH. lFliNEU i.\IM!H.\DO - Estou. nnLeponrlo Loda a mlnlllt 
argumentação pm:n. i!Ol'l'Csponrler eo11r a. m in hn resposta :ís 
o!J.icc(:ões do honrndo S()nador. 

.Parece-me. :Sr. Presidente. qur t•nlrJua,nl.o houvet· meio:; 
humanos e legislativos, uma. solução A:rue pos;;n a.pruveitnr a 
todos os funecional'ios. o não n. uma par·to. a todos os opera
rios ·do Esln-do, c ilüo a uma parle rJollr.s, tl, todas as classes, c 
não a uma sú elnsse da soeiednclr.. a toda a. conununbão. e nãl) 
a uma dessas· pnl'eellas da sor·.iodndi'e. Trt·,s rleYI!!'fHl!Os proem·a1' 
esse ~ramo ·para ntLonder ao nosso rlcYP·t· n :'ts .exigencias da 
,iusLicn. . "' . 

O ·Sn. .. PAULO DG FrtOl'\'l'IN .-· As !:>OIU(:,)rs I.JH•nrirms l.eorn n 
vnnta.scm ele não resolve1' as iWn,t.icas. 

O Sn. Inll'mu MM.:l'L\DO - Sr. Presidenlr. nós .i :'i. vamos 
expr.riment.anclo com as casas operarias da Prefeitura o com 
as casas opcmrias ela U11 ião ·o ineonvrnh•11Lo .dn,s solt:r\)Ües 
pu reines: · 

·O 811. PAULO DE FnoN'J'IN - TnconycnionLc nonlmm. 
' ' 

O SR.· IrtrNEU MACHADo - Como J:.í. 11onderou na Commis-
são de J!'inanças: com certa procedcncia. o h01~raclo Senador· 
.Jusld C.hormonL. a-s medidas viriam :l'n;vot'ecer nos opernr.ios c 
funceionarios da, Capital ela Républica ... 

O SR. PAULO DE FnoNTIN - A capital do Pará tem qua
tro mil casas vasias; logo, não se applica o problema ao Pará. 

O SR.. ImNEU 1\JACJcTAno - ... c. visando sómcrito os ope
rarias da Capital da Republica, ter-se-ha· estabele·ciclo uma 

-- . clistincção odiosa, procurando-se, desde logo, em primeiro 
Jogar. immocliatamentc, attendcr aos reclamos elo operariado 
official. deixando-se do lado , ns oxigenei as c as -justas rc
cl'nmações do /operariado da industria pr·ivada. 

O Sn. PAur~o DB FRON1'IN -· Toda a industria bem. orga
nizada .iá resolveu o problema para os seus operarias. Haja 
vista as falbricas de tecidos. · 

O 'SR. IRINF.U MACHADO -· Muitas são as soluções expe
rimentadas, cm toda a parto. 

Em nenhum logar, porém, quando se procurou uma 
solução social, encontrou-se essa solução ·.apenas com o at
tenclor a uma das classes que constituem o conJunto da so
ciedàdc, abandonando as demais. 

O .SR. PAULo DE FRON'riN - ·Fac.amos então o. socialismo , 
do Estado. Todos os opcrarins irão ser .funccionarios elo Es
tado. Bsla .• t~ a doutrina. mm; elevemos r.amin'har pOt' 11arLes. 

O Sn. InrNEU MACHADO - i\fLJito bem: façamos a R.cpn
blicn socinl. 
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O Sn. PAur.o m~ l<'aowriN ·- Mas nüo procedamos ·'ás 
:wcssas. Sou pela. evolução c nüo pela. revolução. 'Dorque 
esl.a st.'1 sm'vc para destruir. 

O Sn. Tm~EU MACHADO - Com os processos pronostos, 
nilG se tri':í ntlcndiclo ús Itec:_rssiclacles sociaes. · 

O Sn. 11,\GLo DE FHONTI~ - As villas operarias jú atten-. 
deram a essas m:cc:;sidadcs, aqui, na Capital. Em Bello Ho
dzoute. a~ necessidades do l'unccionafismo Lambem :!'oram 
~nrnc) i elas. o rll'Oblcma Leve~ solw::ão. 

O Sn. lHINJm MACI-L\Do "- Não é a mcsina cousa.. Con
sll'uir·-se a cidade, com a previsão do dcsloçamenlo do· fun-. 
ccionalismo pu!Jlico. Lra'l\spondo-se de Ouro P1'éto para Bello
Horizonte. O Estado Leve de construir casas sobre uma ci
dade que. se achava de~:Jerta. ·O Sr. Aarão Reis traoou o pla
no ela e idade c calculou iDbre · o numero ·dos i'unccionarios 
publicos que tinham do d~slocar-sc o numero de casas que 
se deviam construir. Aqui núo se attcudeu mesmo ao numero 
de l'unecionarios do Estado. :Fixou-se' em cinco ... mil n nu
n:.~ro de conslruccões, quando sómente na EsLrucla ele FeJ'l'O 
Ccnlral Lemos mais de cinco mil opera rios. 

O Sn. Jl.\ULO D.E FnoNTIN. -· POl'{JUr nfio se pócl() con
sLruir ludo simulLaneamenle. A lei resolve o· problema por 
l)C!'le;;. o~ ]Tl'Oblcrnas ela Marinha, . por rxcmplo, >;fí,l) l'C-
scl\·idos todos. cm um clin? . · · · . · 

O Sn. Im~;mr l\L\CHADn - .Chcguriamos ao odioso l)C
l'ige; ·de dar no Governo lltna 11nclernsa. arma poli'\':" r. P.lri-
Lcr al. ·· 

O ·sn. PAL'Lo DE FROX'l'IN - Pois V. Ex. apresente 11111a 
emenda ciiminando os· inconvenirni!OS. Nã(• queir::t fazer o 
que al.lribuiu ao Rclal.or. 

O. 'St1. Im::o;Eu l\IAcHADn Diga-se,. então: em vez ele es-
Lcnder ú medida sómcntc a outros operarias. estenda-se tí 
pc•pulaçfío inleira; 'Jlll vez de construirem-se cinco mil casas, 
ccnstruam-sc ·J o a 111 il. 

O Sn. P'Aur.o DI<: Fnox,:nN - 'N1ã0 havia gcn Lr pat'a ellns. 
O numr.ro lolal rle casas. no Rio de .Tanr.ÍI'O, r! actualmente 
de 120. mil. Si consl.ruissP-mns o ·que V. Ex. propo,ria. chr>-· 
gm'Ü1n1os a um absnrdo c tcJ•iumos casas vasins. como sncccdc 
no Pnrú. ·. '· . . . ·_. · 

· O Sn. 'rntNEU l\'fAC:HAno -- GonsLruanws cnsás para todos 
Of: · funqcionarios publicns rm Lodos os Estados. 

-. O S11. P .. \Ur.n mr. 'FRONTIN - Onde Lemos -LOO mil funr..cio...; 
nnrins publieM? 

. n Sn. Tl11:-IET; .l\L\CHADn - Es~a :::olueãn n1ío é ::lr. Íll~Liea. 
:::ncin I .. Eis nnclc fJllcri a chegar. 

O SR. PAtrLo. nn: FnON"''YN -· Tam~Jcm ·as~ soluçi'ír.s do no
bre orador não !!fio ~mpla8. 

·O Sll. JP.JNEt: 1\J..wr-unn .-·Nfio ,c) um·n solp'çüo .de ar.côl'do 
cr•m · n. r.conomia uo!Hica. nem dr accô!'dO' enm as snlnçõrs 
(j,:,~, pnl'f.iclns snrinlislns. . .. 

• '/ 
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O 811. I~Al!Lu ug Fno~·riN.- Nus las conclicües, elevemos 
cslaJ.wlccr.r 1gunldncln de vcnctmcntos para todos os. J'unucio
nnrios. igu.nlclajle dr~ ben: .. el:'Lar, igualçlade de ri<!Lloza para 
todr:•~ r.~ · culaclaos ela Uma o . 

. . O Sn. I11!NI::U ~fACHno - Nrm as i:nlu(;i5es de economia 
.fJOliL1ca hmgnrza, nrrn as snluçür~s socia.JisLus. nenhuma 
dr.llas, at'~ h0jc, collouou o problema ela. consl1ruc6ão do casas 
harutns, J?Opularcs, no terreno apenas dn conskucção de casas 
p~ra alo.Jamento .de uma pareclln cln :l'uncc,ionalisn1o pu
b!J.C'~t. Ao eonf.rat· 10. eomcçou-sc por estudar o JH'Oblcma elas 
ha;:n lü\)0es o perurias. 

' O Sn. PAtJr.o DE ·FnoNTI::-; -- Que não ucu t•u;:;ultados aqui. 
As compnnhirr;: nür1 · St~ eon,;Liluit'urn ·c não foi eonstruidn 
uma casa sit]Uet·. · · 

O Sr:. Im;:-:Eu i\L\CHAnn - Depois, passou-se a encarar o 
problema ef'l·m maior amplit.uclf'• 0 equidade. Foi o estudo elas 
habilarües populares. 
· Depois, s,e levou mais ln·n;::·e a correc~\ÜO, porque o es-
forço humann não (· si não trndrnte a melhorar. 

O SH. PAULO DE FnoNTIX - Nem sempre. 
, O Sn. Inr;:-:Eu ~fACHAno - Procurou.-se cr1carar o [lro-

blcma sob o aspecto do barateamento elas casas. cm geral. 
· E, assim, 6 que a 'Jci feanceza de 19·06, créou as com-· 

nn~.~õoR de rasas barrrfa:-: ('Jn Lodos os departamentos - é 
aliú·s, a mais ~Jc111 frila cln· todas ás leis ~obt·e o assumpto. · 

O S11. PAuLo. DE FIWNTIN - E' uma lei do pcriodo ctn que 
se tinha o juro de 3 % cTo capital. 

O SH. IFtiNEU MACli'ADn - De .1 %. 
O SH. PAU.Lu Dt> .Fno.NTIN - 3 o/o, era o juro do lc

. \'anlamenLo elo Crcdit. FoncieJ?; 1ôtl. 2 '!~t. era o juro dos· con
snlidaci,)S ing·\e:o:cs. ..:\.g·ora, não se fa:o: ma is isso. Tudo isto 'ô 
h is ln ri a an liga do antes ela g·ucrra. 

O SH. · lHINEú ·?IIACHADO - 'Vot:t LraLa1· t.anJIJern da lJi:'iltJI'la. 
nwdcrna para mostrar como cslú erraclo o subsLit.utivo. 

O Sn. PAULO ÚE FHor\:l'lx - Isso é flUC 'é melhor. 
O Sn. Inr:-<c:u · :\lACHAIJO - Todas as legiiilaçõcf' vrnhibi

ram que os capitacs desUnados ou empregados nas cdiJ'ica
cõe~ ele casas bamlas J'osst~nt lJcnc:l'iciaclos com n juro de mais 
de .~ %: e l.oclu::; u::; conce~sõcs ele isenções, de J'avorc:". ele 
.prcrnins. · elt: .. :o;ú eram feitas ú::; associuçÕ'cs que ::;c oht·igas
·:;cm a não di~LJ'ibüiJ' diYiclendu~ rnaiores de ·Í %. ]JDJ'C]tW usse 
nügrído nli.ü vudia. t·esoh·endo um problema. r.Ic todos ns pt·o
hlemas Yitac:-;. tJ iuai::; e:;senciul.. 11. mais vil.al, pee·lnit.Lit• um 

·. luí.lro. uu:-;J.,~ n:;surnpLtJ, :,:inüu inl'e1·ior Ct l.udos u::; uüi.J·os ·1uc1·us 
J.lll uJ)erur:.ucs de crimmcrein. · 

O Sn. · [',\ULU !Jl!: Fno:-:TIN - Niiu ti uxacl.n. · .\ 'fr· et·a · n 
trtai o r ,; uru; 3 o/o é 'tJUe era a t·emfa ft•uncezu, e ~ 3/í. era o du 
llOn~ol idade inglcz. · . · 

O Sit. THINEU i\LAC:l·I.\L>u - Fallci cm ramos de cumtnél•llio. 
Q·.Srt· PAULO D.E J!'RON1'JN - Parece CjllC a palavra abrange 

.tudo. E' o jur.o de hypolhcca . . O Crcdi~ ]'oncio1· .linha 3 .o/o.· 
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• l) 811. TIIINHU l\]AGHAIJO - V. Ex. suba muito bern (JLIC a 
FJ'llnr.n f.pvo d urunlc 11111 i lus annos essa renda lJa ixa, Dc
)lllis t'oi obi·igacla n. rllndificm· a !.nxa pum evi.Lut• a sa~Jida dos 
eapil.ae!'\ qUil em Lnda a Jlttl'tu pl'ucurvum maJor p~·ovell.o .... 

J•; as:-:illl c• qno Pi'S:t J'bi n nw:::mu causa da cnse,. das clll
:fieuldudes f'mancéira!'\ tlOITI que luLoü clurauLc rnu!Ln tempo 
. a Françn. E' que lodos us capiLalisf.as preferiram cmpt•egar 
sua riqueza nos eni[JL'csLirnos lançudm; Iii. 

O Sn. J>,\ULO og F/ltON'l'lN - J,ng·o Linha sido cl'l'o essa fi-· 
XUt.~ÜO, I . 

O Sn. llUNEU i\i,\cuAIDÜ - Sr. PresielenLe, voltando agora 
-ao' assumpLo, poi•cruc fui obrigado a dcsviar:me:·c,Ielle, pura aL
tcndcr ú gcn Ulcza a que elevo a co!laboraçuo ícrt;:t r~''"'· tanta 
frccrucncia pelo meu honrado amigo ... 

O Sn. PAULO DE FHON'rn-; - Si Y. E:x. o dcscj a, não con-
tinuarei. · 

• 
O Srt. lH.JNEU l'IIACHADO ·- Ao contmrio, estou agrade-

cendo. i.\·Ias como nfío quero importunar o Sellaclo, vou rc
trocecler c Toatar o meu discurso para desordenai' o seu dc
scnvolvirnenLo, e cli.rci que, cm materia de iscnc·õ'es, havendo 
um meio geral ele facilitar. isto é. de fomentar as constru-

. ccões, que é a isenção, o· hoin·ado Relator poz como uma con
dição para a isenção dos imppstos de taxas ela Alfandega . que 
ella fosse dada sómente quando um producto rtão encontrasse 

··similar no puiz. E, como não havia nen'hum producto •que 
não encontrasse similar no paiz, o substHut~vo errou. E essa 
isenção era apenas lctLru morta no papel:· · 

O honrado Relator ela Receita, cuja competencía nesses 
assumpt.os tantó admiramos c !ouvamos, o nosso eminente c 
estimado collcga; Sr. Francisco Sá ponderou. com justa ra
:tão, que o .mei0 ·seria só pcrmiu.ir, só:·tolcr:ú;, cm quanto du
rasse a crise. ele habitações, em mn período curto de. dous a 
tres rumos, por exemplo, que~ isenções não fo.ssem· concedidas 
quando houvesse fabrico ele material de consLrucção simi
lar no paiz, mas sómenle quando esse fabricp fosse s,p.fi'i
cientc para essas construcçõcs. a exemplo do que csLtí. dis-
posto nas tarifas da Alfanc-lcga. · 

O Sn. FRANCisco SA' - E' o l'Cg-imcn actual. 
·O SR. liRIINEU ~fAcHADa - Quando ·o hon.Í-ado Sr. Senaào.r 

João Lyra teve a bondade de 'mostrar-me .seu. substil.utivo, eu 
f~z, desde logo, estas ponderações a S. Ex.: que m.clhor se
ria deixar ao Governo, cm um .l'egulamenLo, depo1s de un1 
inqucriLo ·que llio seria facil concluir rapidamente, decretar 
quaes os materiaes que gosariam da isencão e quaes os e:x:
ciuidos della, .scmJ)re lhe cabendo o criterio do verificar 
crnal das ·diversas industrias de JabriQação de rnateriaes ·de 
construcçfiu que Unharn meLo de produzir o suJficien te para 
attender as ncccssidaclcs da crise. · · , · . 

De outro modo nós teríamos· essa dupla conclusão: não 
·só as J'ubriéas- não teriam . meio de l'ab!'icar sufi'icienLemenLe 
para as consti'u.ccõ:es rapidas, intens"ivas que nós. desejamos, 
como. tambem fabricariam por prccos muito mais aHos que 
os an Lcriorcs. 

E' claro: provocava"n10S, mcitavamo:l . as construcções 
para resolver a crise; os mate·riaes estrangeiros· não gosavam 
de· i§cnçãp; p.:; cap_!talj_stas do P!ti~ cpp1ecay_am · a encommen .. . - . ' ' .. --

,. 
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clu!' ús :l'aln·ica.s naciouans; a;; r.ncnnunendas- excediam' de 
·nntito :ís :l'ot·on:'i da nossa indusLt•ia; a conscCilleJwia seda f!IW, 
grar.lal.ivnmenl.r\ Oí' m:ücriuns it·iunt sulJinrio do pt·eço n mui
Las das eons( t'LIC\iÕe>; pro,i cctacla::: pnt· Ullllt r!dnt•m i natln snm
mn lel'inm afinal dr• ser· pOl' trma rev'i:-;ün dos Ol'!!ttlllPilLr.l,;, uu
c;·mpnl.ados e111 51Cl ou mcsmn ·I no 1~., 

Na Eut.·opa. nt•;:;sr, rnome.nl.n ainrln n;:; nmte!'i::ws fie r·nn
,-:l.t·Lwçüo são ma is baral.os que 1111 Bt:a:sil. o econornisLa Olial'
lcs Gi·de, cm Ulll::t ·Obra publicada esLe anno, esct·cvendn so
bro as hubiLuçües populares, observa que as casas operarias 
eusLavnnt mais ou menos oiLo mil i'l'ancos antes da declara
ção da guerra -· enconLl'ci as n1osmas cifras para as consLru
oçõ.es na Ing-laLe'rr·n - o que depois 'da g-rande conflagação 
o pr·c(:u ües::;as consLt·ucçúes Lcm subido ao tripulo. 

L\:ão pnsso cornprehencler como o Sr .. João Lyra calculou 
que as habiltH,;úes ]>nclessem srt• éonstl'uidas com seis contos 
de rói:'!. · 

Ül'U~ das emendas que eu havia indicado como nccessa
riUs para dar solução cconomica ao problema. eu pensava ser 
ele certa i mporLancia a concernente <i isenção dos impostos, 

. licenças. alvarás. taxas. c emolumentos ele obras c consLru-

. cções cóbraclos rio D,isti·icto Federal. , 
Eu pensava qnc as isenções '.elos impostos ele ca1·actee fe

deraL lnudomios, :l'út·os, ele., a isenção de impostos de trans
missão de propriedade na acquisição elo terrenos destinados 
a construcçõcs,. fossem. meios efficazes, fossem· auxilios indi_; 
rectos. . 

Permanecendo a situaç~ão 'como ostú, nem a iliunicipali
dadc, nem os particulares, nem tiio ponco o Govc~·no con
struiriam casa .alguma. 

Portanto, a i.\funicipalidade, como o Governo Federal, 
concedendo essas isenç:õcs c esses .impostos, são privados, 
durante. cedo l..cmpo, ele uma J'cecila que não esperavam, para 
aclquiril'em, algLms annos c(epois, uma receita volumosa taro
bem inesperada. Não havel'ia, pois, nem prejuízo pum a 

· União nem para as municipalidades que abrissem mão eles
ses impostos. 

Ora, o regulamento elas cooperatiYas ele 20 de maio deste 
anno, .i <i concedeu na IeU.ra a do ar L '1 o ás cooperativas que. 
se oocupassem com a consü·ucção ele casas populares a isen
ção ele impostos .de imríortação e tu."Gts de expediente sobre 
os materiaes que se destinarem · iis refedclas construcções, 
excepto madeiras, assim como ·ele· quaesquer outros impostos, 

· fóros e luuclemios relaLiYos aos pl'edios, sua acquisição c 
t"''ansmissão. . 

Note ben1 o ·Senado, que a questão aqui é do uma grande 
importancia. A lei. de 20 ele maio ele 1 !J21., ·deu ús coopcra
l.ivas popl1larcs, para fac iii tal' as consW.·ucç,õcs, a isenção de 
impostos .de i mporLar_:ão e taxas de expediente sobre todo:; os 
matcl'iacs de eonstruc~:ão, cxéepto madeira~; o honrado Re
lator no :seu suhslit.utivo, como o Sr. J ... auro lHüllcr, nl'io 
dando essa isenção . a nenlmma outra empr~za on associar,1ão 
:::onsLI:uclot·a. a nenhum synclicaLo, a nenhum particula.t· quu 
queira consLruil', ·sin.ãu quando u. .jsenção desses materi;:tes seja 
concedida eíh relação :.'l.quelles que não tenham similar no 
paiz, perg·unlo .·cu:· como fica a situação jurídica_? 

Então teremos para fomentar as ·construcçoes mandado 
dar isenção apenas para os materiaes que não ~eep:1 fabrico 
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similat· nn pniz, o l[lll' vniP di:wt· qttl' não sn conccue a ne
nhum matel'ial. 11~·. ne·slc• cm;o, fica de pé o beneficio cnncc
didn ú essa empr(')za de que Lraf.a o decreto 11 .:14. 813. elo 
20 dP maio de 'L92l. Então. fica ella com um privilcr,do d(')s
l.uanclo da Jmd ida que 1' adoplacla para Lodos os indivicluos 
ela communllfío lwasile.ira ? 

]<.:ntão e:;sas coope1'ativas populal'C.s de que trata a lei 
de 20 do ma..io de• lD21 gozam de favor .de isenção para to
dos' os malc.l'ia.es que i mpoeLarem excepto madeiras _e lodos 
os oull'os indivicluos. que necessita,1•em, todas as outras pes
soas que quizet·cm cdiJ'icar não Lecm nenhuma isenção'? On 
-então u pcnsanwnlo du hom·ado nela-tor :J'oi o de revogar a 
isenção que P·Slú na 18i elas cooperativas ? 

Vejam a situação monslt·uosa a que chegat·emos ! 
E' possivel l'·CVugar o favor concedido pela· lei de :20 de 

maio de 1.021 '! Não. · . · · 
l\Ias então vamos fac ii itar a r.rise do conslnte~\ÜO, •.lei

:xando aqncllas t~ooporuLinu; cum pr·ivilcg·ios contra Loda <~
communltãu, ou 1\ mais logico e mais facil conceder a isen-
ção a Lodos quantos queiram edificar ? . · \ 

Eu penso que esLa r} a situação mais c:l'ficienLc. 1 
O Sa. PAULO· DE FHo::";.L'lN - Só Lem uma cliJficulLlade: a 

fiscalização. . . 
O Str. IntNEU MACHADO -· JL<slamcnLe. E' scmm·n a maior -

difl'lculclacle. . 
Tenho COtl\'l)l;::mclo com mhilos Leclmi·c.os, ltomens ue gTan

de valo'r, pr;qbos, quo me. teem . informado que é absoluta-
IuenLc impossiYd evitar: us desvios. " 

O StL PAL'-LO ng~FRuNTIN - Ha uma fún'na c eu Yon. 
<:llJrcscnt:::.t· Hma c·ri1enda nesse senL.iclo. 

O Srt. Ilt!Nim MACHADO - B' sempre de aspnm Llil'Jicul- ., 
dacle evitar.· que individuas que importam sern dü·1~itos para 
const:ruir, clc.sv.iem uma pal't.e dos materiacs para fins parti-
culares on para commcrcio . · 

Parece, pois. mais razoavel conccdc·l' uma isenção geral, 
.salvo para as ÍllLÍUSI.rias Q1lC tivesse de facto ÍOI'(iUS para at
tenclcr a lodas ns ncecssiclacles de uma eclil'icaeão intensiYa. 
l\il.csmo assim. pergunlo eu'/ erü que situação "fiemnos nós '! 
As coopcraUvas ele que traLa a lei ele 20 de maio. deste anno, 
que se org·anizarem sob o regímen clessn lei podem perder 
os beneJidos q11c em -ravor · çlellas foram instiLuiclos ? Não; 
não podem ppt·dcr. · . · 1 . 

. lHas :o; i nJ!rg não pud1~m pnrder: por: l!UC l!ão ele gozar 
deiisc .fa\'11!.' d1• · llludo a pud•:r·t~tn uonstr:uiL· com maior· inten
fiicladr, ma i:-; l.tHratn. quando Lndas as . ouLt·as vão construir 
mai:; Cat•n ? . . 

O qun. '·'sL;i p~t'l't'(;l]d':'·. pnr·tunlo, t) C!~,,~ .não jJmlendo Jú!s 
l'l~\'llgar as <:Uili'P:o;S<JI!S .Ja :1 1-nt.us ·'nesse smlLiclo, o tendo necesst-

, dadn de\ faeilitm· as eonsLl'IWI,~Iins di'J nwclo a não 'Lorna-r.· u in
riQr;tl·ia lnca.CiYa t•xccssivamenLt\ rendosa pura 1tns urn otws 
n 11111. ~~nc.argn P''sadll pal'a ouLJ.•os. ó meio é esl.ahclecet· u arn
plia(,\ÜO dn_ ú.tn~t· ela lni dp 20 ll'-'· maio deste amw, lHWtt Lo-
elos ns qur.~ cptl:t.l'l't~m consLrtrir: casas ba.r·at.as. ~ . 

Bu mostrei na Con'tmissão ao emincut\1 Scnauul' 1•'l·an0i~-, 
c o Sá que ·a minha ponderação era de valor, c ·com lealdade 
parti com e honrado Relator, a quem. rendo homenagens . c 

' ·~. 11' ' 
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J!J/('JJ't!J]I;')]Ó[~ JH'il~'i.'•.l'!lil', C. UL:i'I'C:<L'l!ll[allilO lllC:JliJU tjllt.' 1;ll 

tlJll'i':·•<! •. i.'.6~1' lilil~t l'llll't~da pa1·u (!:li.'. na l'~l'usãu da :n.\!.·~l'ia 
'-' 1111 se11 cs: !!•._:u final bu fj·~p~:~,~ ~i'l'U\'Pít.:u· du /;eneLe:o lia 
ui1o i~t~111;Uu u-; inrlus~i·ius JU.\ ·iun:t\~~ que pudes.~en\ fa!Jt'ieat• 
de Juudo a ui L<'lll!ic'l' <WS inl. u il.u~ da lei. 

O f-;t-t. J>,\t:Lo ng F1:o:-.:Tr:; - Alli Y. Ex. púde i1· mais 
lon;;1·: ai~~ uo iimill: da l1•i. 

O SH. ltUNEU M.ICIL\l1o -- Ot·n, 1nas a lei 1!:..: Maio é nu· i o
. Sll, pül'LfllU 1! i~lll t:Sll.Ci ilillüllLC O Lili C 1:iiu íii.iO i Ciil, l! l}lle e Ull1 
du:; :;cu:; uet'ei<u.: L:dJJ.tlaes .'-ie.::.c uc~n:o lil:s iJ•'demus COJTigil-a, 
pOl'Cjlll1lllU nàu ::i'l~ 11"::-ll U dit·ci~v Jl) \jl!i.!lll L1Ue1· C!llt~ ::;cja . 

. A lei Llo l\lalU . .:unw aw ·it·e. lia G.n!lltlb.s< .. o Lew, rw seu 
arL. 5", um deiL·ilv eapilal. J:.;lla pcl'miLLe a ;:onsLt·ue~\âo nas 
rua;::, uas [Jl'at.:a_;, nn.~ "',·uulda.,; et~Jtlrtw:;. nvs <li'J.'al;u:des mais 
imp••J'L:l!lt·:S u,.; L,>fJP':i C!<~ c~bu:; que nilo sei·üo cn.1 hypuLl1ese al
g-umu do l'llÍU!' i,JI,)l'ÍU!' J 5 ;l)l)J$, CUJlllJI'l!lli::lldellUO LUUUS aS 
llesve;;:u-:;. 

J.:: L·e:n es.~o dcl'ci~o. capilal: o de i'ixat· o Jnin;mo valor da 
c.onsll'l:et;.au, til' III delüt·mauu· o muxi1no. E, con1o nós, o valor 
local h u uúu é uma l'uJ;~.:~:fw do t:ll]JlLal L'llipt·e.,;uuo nas edil'i
cal/)el,·. ha Ullla ,,e,;prUiJlll'l,:ao :.:uuru1e, S•31lllv q1te, aLü. as ca-
sas i.ÍU l!WlJOI' \'allll' :JÚU Uj t!lll! d:lo ll!UlOl' ja!'O. . 

J::,,.a lei tem Lamb·t·tn u del'eil.u t.lc n.:(o .''i:.;m· o valor ma
ximu du aJ Ll<;lll'l tia:; [;,(.~as ktr;<.W::i .. S;to u; duU.S vonlus l,)lll que 
e! lU t': .!Ú \ [._;~·<.\l'Ulllll'IIL~ l'l'l'l\<.úL 

Hu um:t ULli.l'él e•Jn::::id::r;:~úu teclllliea, (JUC cn desejava :;ulJ
tnd~·i"l' ú.s ht:t.<!S du ~cn<tuu. Bnt loda a pilt'lc a::; leis mal1llam 
cuu.-•iJ'Uit' L:u,:a:; J.'u!JLitü.t'é::; t:nJ deL.l'Jninauas zuna.:;. 1\ssim se 
pro::ecwpt lht HepLd.:l iea ""'f>eiléllla, t) ::~,,t·.u ::;:) p l'UCU•.>c'Ll no 
uilJUJu pn>,,ut:Lo apr·L.:.~entaclu no u·ugu:ty, 110 que cuilC'L'l'llC á 
cdili:.::.:~·.ao ele ea::><ts !Jat·u· ;\s. peta Dc::pu,ado 1 .. urclianu Holll'l
g-uuz L<il'l'ULa, Liu liJ uc: juniw du cot'l'en~e ULillO. Tudo•·:· eates 
LDXLU~; Lh) t~.;i li!CtlL.tun ~.:u,:;lt·ull· ea::;a:; Jl'JlJLLtlJ'I% cm ctei.CI'tlli
nuuu,; zoua.s. islo ,;, núo :Jl.! c~.·núJn·.icrn u-; ·a::,:J.~ JJaJ·a,a> com a:s 
ntsc;., lu:.uu·~a.;. J(ll cel·w~ 1.aiu·u-., é )•.:r:tui 11Jo ou lUk1·ado 
um dclet·nJinad:' l:~·vo L<e eLiiricu.,uo. no l'ttjso I.JUU, em detel'
tlHan.\~:~;:, , ... YCHltl~~~ ~ J'ua;:;~ .1u t:-vul\;{,)~úi.!:; ue '1\:~tLCU\:a que lhes 
.~üu 1Jni .. d''.:sciu~'.~J ·,eis... . _ . 

.. ~"i;l'.!~d.' Lia o·~i:l):::;J·Jttdl~ ·da d:-::l.lll~·f~~ao. t.oda\.1'-'t. a necc~:J1dude 
cco:.oo~1i.:a ({i.) ,;c~JIJd'L;Jt' lw.iJi/a;;;'<•J /u.n Ol'i::nt~l·lo a useo:ua de 
bair·l'o::> Vlli.IU ::;t\ \'\ol ii ;eam a:; ,:ge;·tulllOI'::t•;<J,\~; .jp::!t'al'ias. Pro
cum· .. ,:;c, jJo:s, miu or.· lu,a1 e~ em L]LlC a .;Jidc·l•;<t'-' jú é eam c 
o;-; IA'•. L·L P..; ~c.tu ec.tt·,:-,:-,liitU:-:, 11.~:; u:-; ua,.t·J u:; ~~~~ '!l.&t..! u:-; tUJ:l '~

nus, ~:·el!Cio mu is lJUl'il. o::;, IH'l'JJ1 i Llom qu c sn i'r!J1Sirua:11 casas 
a IH't't;.us nH;(iet·;u.:os Uc llialleit'a qLw a odiosidade d0ssa res
Lt·k;;;:u !<:111 bÍt.o 1 e.•a, ,·aoJ« LJ•}lU.:i iJL'•JLJl'l:l~ c'H".:.:w:;t,anew:; ecu-
llUl!JiL:a::i diL •jluadlo. · · 

' 
O Sr.. P,\ULU LE FrwsTIN - E' IJrefct·ivel r,flu haver oclio.

. ~idndt'. fJ !)l:t_iflLUJf.'IIU ~~~tdltll!l!C.t~ J'l!.::·•j(';e~ IJU!' :;L (I lJl'UiJtPiJta. 

O Sit. [J\1:\J,;ü l'.-1,\C:IL\DO -- Em l.o.:lo c:1so ln oulras con
sic!cr:c,,(;cs /.1\CÍJI!J(!<ls, c;uc niio jJo.-::;o deJX.1I', rut' iL·u:ciadD p::u·tt 
eom u· .;~.:nZJdo. d·c e.J;lc:c~:t· em ~;.::d.;;H;ia. 

L~ rua das eond i·.~ücs rH!C'!~:sa. iw·· i ~ara a c di i'1c~·lcfto rlt~ cnsas 
pcpnl;u·r·;; t'~ a da cksapt·upt·t~u;àcl do:-> lerrenos báld.ios. Nii.o 
::it! J)üdOJU l':ll81' n·randc.:; el..lj1Ü.:ae(ie., O,i:JC:l'U!LJ::i A!lll Q\!~Uiil'O-- o • 
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priur terrenos, cujos proprietarios, muilu.~ vozes, delles não 
querem dispor ern al1so1u1 o ou não querem ,-[ic::por ·~inão por 
JH'e1;os que não se podem ou não se elevem pt~.gat·. As lei3, em 
rugr·a. determinam qual a pot·não de LerriLorio de determinada 
eiclade, de determinado Jogar.' onde se pode verificar a des
apr·opria~tão para construcç~ão ·de casas 1Jaruta;3. Não é tambem 
,iusLo c rasoavel permiLLir que em eentros j<i. ~Jclificado.3, em 
reg·iües jü completamente cheias de cusas se pos•!.a mandar 
appliear o principio ela desapropriação ,)aJ·a despojar um de 
smt cu.Ja em l'avor de outro ou mandar demolir para construir 
casas operaria•!•. 

Assim, um dos meios ele resolver a questão é determinar 
o local onde se possa l'azer e.Jsa expropriar,~ão. · 

Ora, tudo i•o-lo tem levado os estadisf.a~ a collocar a ques
tão nos seus justo3 termos. Quem é 1uc L em a faculdade de 
indicar zonas ond-e se possa construir? 

Quem é que tem poder de exigir condições de esthetica ou 
de hygiene para com:•trucções, i.Jto é. de 1·egu !ar as edifica-
ções? · 

E' o Poder Municipal. Dahi, a :;ol uçâo sc1 r-mtifica dada á 
questão. Em reg·ra, quaP.do não são emprczclS ou synclicatos 
operarias que gozam desse·: i'avot·es para edificar, quando o 
poder· publico tem de ediJicar. é sempre o lJoier MUiiicipal, 
isto é, é a Municipalidade quem goza de tae:; e determinados 
ravor-es que lhes transfere a União para ClUe fJOssa exet·cer, 
sem quebra de ·~ua autonomia, de suus faru :dados e poderes, 
a delegação que o poder fedem! lhe dá para f•Jnl•3ntar as cons-
trucçõe:;. . · 

Tem sido, pois, em regra, .o principio e~•tabcJecido nas leis 
de construcção de casas populareJ, ou a cun·y•s.·ão d-e favores 
aos poderes locaes, ou transferir-lhes ~omrletamente a fa
culdade, ou conceder-lhes sub·venções. 

Qu-e o poder federal queira condruir, é fóra de duvida 
que . o póde fazer. Não ha nis:;o inconsLtLilcionalidade; ha 
apenas quebra dos precedentes ou das normas. 

O SR. PAULO· DE FRONTIN - Não, neste caso; já houve 
villas operarias construídas pela União. 

O SR. IRINEU MACHAlJO - Estou me referindo ao systema 
d-e coms.trucção de casas populares. De modo (.{Ue, como é a 
municipalidade quem fixa o typo. . . • · 

O SR. PAULO DE FRONTIN - Não no caso do· Governo 
Federal. 

O SR IRINEU MACHADO - ... como é ella quem tem O· 
poder de fixar o numero de andares, dE cubagem, etc., só por 
abuso. só manu müitw•e . o Governo Federal póde agir inde
pendeÍ.lte da municipalidade. Como é a muni~ipalidade quem 
abre as ruas e as alinha, etc., é o· Poder Mnmcipal, em regra, 
quem pratica a funcção <;Je co~struir casas populares, quando 
o Governo se resolve a mtervtr. . 

O Sn. LAuno MÜLLER - Quando coristruitnos a Avenida 
Rio Branco era a Cammissão da Avenida' qUem appro':'ava ludo, 
mas observadas as posturas municipaes. I~so posso mfurmar. 

o SR. IRINEU MACHADo - Sr. Presidente, V. Ex. vô, pois, 
que, .só por abuso, se póde fazer isso. Em regra, o poder · te.-. .',~; 

.r~ 
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dera! officia á Municipalidade, pedindo licença, e entendendo-se 
com os vuaet·e:; loca e:> SClll!-H'e. • 

O 8H. L,\uao Mü.LLe:t: -- Ahi, a oornmis:>ão est.ava aulori
:.:uda a appruvar as plantas eomLanto que fossem ul.Jservado.s 
as posturas murlieivaes. · 

O SR. lRINEU MACHADo - E' a mesma coisa. 

O SR. PAULo DE FrtoN·rrN - Não é bem a mesma. 
O SR. !JuNEU MACHADO - Quer dizer que o Poder 1\Íuni

cipal, encontrando inl"l'acção deslas leis, pódc reclamar do Poi.lcr 
Federal. E' que se presume que um pullt:r publieu não tem a 
intenção de C!esl•espe1Lar ouLru. 

O Sa. LAUHO MüLLEH - Nós não pudemos alargar as ruas 
transversaes, como quer~iamos,. por:que o Prefeito ntgou dar 
alinham eu to. · 

O SH. In.rNEV MACHADO - Elle errou; mas V. E:t. respei
tou a lei. O Prel'eiLo ei'ruu aclminislt·ulivuwenLe, fez um mal 

· ú. Capital da H.epublica, mas a condu ela di.: V. Ex., submeL
tendo-se, foi ·luuvavel, purque respetLuu a u.ulunomia. Cio t\lu-
nicipiu e a lei. · 

O Srt. LAUHO MüLLJ.m - 'l'ivemos uma conferencia, o Sr . 
.F'rontin e eu, mas nãu conseguimos convencer o l'l'cfcito da 
oon vtniencia. 

O SR . .PAuLo DE Fn.o.-.TJN - Conseguimos a muito custo o 
alarg-amento da rua 7 de Sclenillru. 

O SR. LAURa MüLLER - E' verdade. 

O Sn. IHINEU MACHADo - Sr. Presidente, mostrei que no 
art .. 5o do decreto reg-ulamentar de 20 de maio de 1Uil lia 
essas duas falhas, essas duas lacunas: não exí,;tc a limilat,:ão 
do preço maximo da conslrucçãu da:;. ca::;u:;; 11ii.u ha .inJILa
ção do maximo do valL•r ::·caliYo. 

A emenda do honrado ::ienaclor, Sr. F!'an1'isco Sá, apczar 
das minhas punderações, feita:; a l'C::iJJI•ilo na COtllmi:;::;üo, cnm 
o applauso de S. Ex., não provideneiuu a I'eSJH.!tlu. Penso 
que ainda ha necessidade, put·a LVilar abusos fuluro:;, emquan
to é tempo, de põr maior lirnilaçãn na lei, po!'que as::;irn se 
poderia evitar que an~:uliJã as cuuperati\"aS cnn:;(t·ui:>:;em ver
dadeiros palacios, cobrando os pri.!ÇOS que qui;t,C:S.::l• m,. desde 
que na conJiçüo da lei e:sLá aLLcndii.lo o nliutmo de cinco 
conlus. 

O Sn. PAULO DE FRON'l'IN- O maximo porlia lambem ter 
um inconveniente, porque. as grandes cas.ns úc::;linadas ao ~lu
"'Uí:l de aposentos, poderiam custar mat::; do. lJIIO o ma:omo 
que se preceituas~<.>. Como, poeém, ha approvaçüo da,; plantas 

. pela municivalidade, esse fac Lo podel'ia ~or vcrl"cilauwute pre-
vislo. 

o SR. ImNEU MAC::H ADO - O crilcrio não é o de se v''r!
ficar o valor da llabftação de conjunto, mas de cada casu !JalJI
tavel, em detalhe. 

o Sn. LAURO MüLr-ER - E' por isso que n. .minh1!. emei;~da. '. 
d es Lingu e p r.ed i os e h ab i"tações . 

'w. .... 
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O Sn. PAL'Lo ng Fno:.x'l'IN - H a, por· exemplo, a conside
nu: a Vula tluy LlUt'IJosu, cunsLiluiuu etc! um tJt'l:dlU e que uao 
vúde ser subdividida ou luniLada a quunLla ele I!Li ou 50 euut()s. 

O Sn. lP.I:.XEV l\IACHADO - ExaclumenLc; essas vi !las já 
t:ão hoj c a cousequcnCJa de concessões l'ei Las p, los poderes Le
gislati\'o e J~xecuUYo, pura o fim ele se oblcr casas baratas. 

Em reg1'U, se entende por habiLa,;ão o que se dá cm re.a
ção a cada pu Yimcn to do immovel ou preuio, que pó de, pur 
si só. constiluir uma hubitaçiio. · 

. [la paJzcs em que lm Lypus col!ectivos, como nos famosos 
Lypos nt'li:'Licus ele La Riehe c VanuiHu·d, Ll11 que ha habua
<;Ües diversas em um só pt'edio, mas não colieeli vas, purque 
;;tw SliJJlllVJdkios em cllvel'::.O:; upal'lanieulos, onde vão morar 
estudantes pobres. 

O SH.. PAULo DE :FH.ON'l'IN - Entre nós lm exemplos d·c 
casas de upahtlllWllLus qUl! não podem ser decompostas. 

O Sa. ItuKEV MACHADO- I'la ainda oulr·as famosas casas. 
Assim lambem u H ai tom H ouso, con:;t1·ucçao pura OE ccltbata
rios do Lomtt·es. ::;rw casas enormes. mas :;ubdividiuas em llll-
biLa<'õ,~s. · · 

\> cri Loi'io, pois, nãu s0 refere a edificações e sim no valor 
de cada 1J ubilaç:ão. 

O SH. PAULO DE FnON'l'IN -Isso quando é possivol clecom
lJor; ca::;os l.la em que nau o. 

O SR. IRtNEU MACHADo - l\iosmo porque a habiLação cm 
um aparLamenLo, em urn grande immovcl, custa naturalmente 
mais barato elo que a propordouada, por exemplo, em cidade;;, 
jurdins, que são um elos Lypos muderncs aconselhados e pre
YisLos no projecto Lar·cta, elo Ur·uguay, que ha pouco citei. 

Toda a questão güa em tomo da coricopção elas cidacle::; 
jardins. C a ela casa tem um numero m inimo de apartamentos, 
isolados dos oulros por pequenos jardins, o, além elo mais, as 
operações são JoiLas lJOl' garantia hypoLhocaria elo proprio . 
terreno e .dn propl'io i:mnovel que se esLú edil'icando, ou jtL 
r~cfiflc::~clo, ao Baneo Hypathec:ario c! o Eslaclo. N ús não pos
::;t.d ~·:os aiú'clb. essa ins t.i Luição na c i on::.t de crecli Lo h:vpothe
earw. 

rio, 

O Srt. PAULo DI': FHo:.X'l'lN -- Possuil~1os, mas .iú. quebrou. 
O Stl.. Inr.:.xEu MACHADo - Foi o Banco Rural HypoLheca
quo quebrou deixando um saldo na liquidação. 

O Sn. PAL7Lo DE Pno:.x'I'IN - Tivemos tambem o Banco 
Predial, que da mesma fól'ma, não :l'ci acloante. 

· O Srt. Tr-tiNEU ·?IIACrBDo - E' vordacio. !\Ias. Sr, Presiden
te, os··cliYcrso's meios, os diversos mclhoclos ele edificação elo 
casas operarias, estão classificados .em um trabaiho de uma 
das maiores .mmrLaiidaclos da nossa raça. n.e:firo-me a Calhei·.· 
l'Ot: ela G.1.·aça. u no LaYcl professor porluguoz - porque tenho 
sc:rnpro prazer cm 'dizer que nós somos os nortuguezes · ela· 
Arnorica. · · · • · 

qu ~i constt·uem cnsas operarias po1• processo de philan·· 
L~·ophm. 1sto é. pela g·rando doação ele que ha exemplos histo
~cos arJ'J!liravois, l'::tros, mas aclmir·ayeis;· ou pelo auxilio . :.ís 
caop-or.:ttrvas .populares, que é o systema de fegislação it.alia-

..... 
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na, que nós copiamos imperfeitamente no decreto de 20 de 
maio deste unno, ou pelo syslcmu. da Cormnissão elo Casas Ba
ratas locacs, que é o da I c i l'ranccnl ele 1 !JOG, que é LamlJcm o 
~ysLcma at•genLino; ou si constt·uo por iutormodio elas institui-. 
1;ücs hypolhorarins. ou si construem por inLermcclio doi! 
syuclienLus opot·at·ios, da::; assoeia,;üC's de elasses, on finalmen
te•, po•n inieialh·a purLiculnr. 

Já mostrei que, cm regTa, cm todos os povos, não foi fi 
poclet· ccnLt·aL não l'ol o poder nacional que se incumbiu desse 
problema. Qunndu essa· :I' o i a .. preoccupadto elo Estado, quan
do resolveu construir, pt·ocm·ou uma ouha org·anização para 
exercer essa sua dclegaeüo :. a Municipaliclaclo. 

Por isso, cito sompÍ·e. com pmzer, o notavnl trabalho elo 
In~tituto de norornms Soriaes elo Madrid. porque me parece 
a. mim. que é a obra rle estudo mais nntavel sobt·c leg·islação 
social cm Lodos os seus aspectos, que nLé hoje Lem appureciclo 
no mundo. · 

E ell e. no i" OU nroiccl o. mandou exactamente favorecer 
as munici!)a!lclades A1ItÚztarwicntos e cnnceclor-lhes as isenç\ües 
ele cruc poclcl'ia lanÇ',al' n1ão como sendo o poder normaL como 
cm1sn corrente rln poder federal. tranf'fcrindo. pois. esse seu 
privileg'io aos po'lcrcs locaes paJ•a que elles con~l.,.nam e, 
além disso. suhvenrinnando. com cletern1 inarlas quanl.ins, con
forme as nece!"slr!adcs do momento c da crise a missfío ou 
:l'unccüo dclotrado. por e!ic ao poder T"lmicipal. 

Em rco:n·:1. nfín tem sirlo o poder fNlrr·al. n~.o tem sido um 
poder nncio,,al. Penso. dizia eu. Sr Pt•fl;::irlcnte. que estes 
meins não se excluem 8nl.re si: a philantrorhia elo grande in
rJustrial que quer nhriga1~ sob um tecto conforlavel e decente 
:um operaria. lançrtnclo miio c]., ano f'lle chama a eumre:::a tarn-

. pão OP1 rrne P.11P f. o maior accirmista. para que nm opera:--io 
não negocie clirertamcntc com elle nroprio. patrl'io. r~ srm ha
l:·1tação. preo"r'JlpDi!o r.on'O está sm,;pre n hO'nem rln Lt·nhalllo 
clr. v0r o e<:fi·Pctro do latpro·o n::d.l'Onfll. o c~~PT'r.i.:io da nl,P:mt"o
pin niin e'"clun. nem a cnn()c~síio de oncrnçÕ'"!S elo ()rr~d~tn hy
potllflrario. nem a ron~'es~ãn da faculrlade ele tran~frrcnr.ia tl(JS 
)Jpn,~fir.;n.:; !181 "''f!Pf: rlp i~r-•'.;;n fins nnrlr.rP.'-' frdn,.ncs W'" prylr.
rcs lnc:lPS rrn~' qni:~crrm rrlifõf1aT'. ro1110 niio r:xeiu'~ tampouco 
:::::: cr>opcrativns. nem ·as as;;:ncin('ÕPS ele classe. 

O n•·•c PÔS m·n".;"a'l'O!': ,~. I'Y"f'.fn.mPJÜf!. tT'rtndro P<:lprlamos 
11111r1 crise. u:n ,...-·nhlf''l'U. rlP::;ta nrh1rrza. · 6 ni;n c1rs1nf'l11-o do 
g·eral para o nart;ru!ar. mas anlcs narlir das necessidades, ele 
J'r>r·J~,,·,Jn de llP•fl r'asse rrne os niie en1 r.virl<·)rw.i:t rlennl·r.o ,·Jt! 
nrís. nm•a veJ'ifir:nrmos s( ns ontl'ns ;~,Pmht•r>s da rom1,,11lllliiO 
lambem sr res0ntrm elas mPsmas diffirnlrlaclrs n:1ra ·lhn cs
trndf'l.'Plll as n'CS'l,as f'l'O"ir18nr;a~:. para nne as medidas sejam 
dr. nnfnrcza ::neial 8 !liio rle natnl'87.a nm·tirnlar. isto é .. para 
ano as lnrd;rla~: f'c.]am. nfío favor:wPis :i. 11ma chJ<:SP.. arirran
clo. r.arl:l, vPz n'ois ns lnt:1s r.111.rc as cliYCT'sas claSSPS ela socic
darlr. mns nni.P.s. sr.ja de vDPLnr>"P.11l comn'lllll a tnrl::~s nl!as; fa
zcndn o r•.nne:rnr:'mnn.Ln rlp i.Pflf!s ns forcrs rln snl}ipri:1(]P. 

nr<: mpdjdflS ([110 nr.onsp1]1rj cn1110 CO,:Jazr.s de . :fomrntal' 
a COllS i,P!l crfín. ]1 '" ~ rl p 11~ ~ l'f' j :ll'J'Pf/:1 rlft nr 1 r, h>'''1':] rl rt n n 1!1 (/1!' 

rr.'n fll'f)f~r.;;:,~n llCJ 11i1 r!n n~l,nhr.lp('('J' 1Jnl:1. rr:=:trieçfín .. ([110 imnor~ 
la.ll:I.l'.r.vo.:m~~ão total da. isen~ão. Das outras, não cogitou o 
pl'InCIPIO. . 
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O substitutivo ela Commissüo nenhuma pnlnvrn dispo?: so
bro as isenções Das Iicen_ça~. taxas, al~·ar·ás, cll'!olu~1entos, 
sellos, impostos de transm1ssao de proprir.rlude, CllJU diS~P.nsa 
é sempre ncecssaria ern casos dess,a natureza, para faclltlar 
as eonstrucções. Lambem nada rlisnoz o substit11tivn da Com
missão. Não aproveita com o silrncio e com o dr.sflrr'zo dl'ssas 
medidas pessoa alg'tlma. Si nós attenclcrmns que esse imposto 
de transmissão é de 6,6, nós vemos desde logo allenuaua a 
importancia do favor. 

Conceder 6 ou 7 % a nma emnreza que SP rJ,...~fina a d3-
tcrminados fins. a uma indnstria crne cruPr pratirar tal 011 
qual ramo do commcrcio . .iá é nn1 favor· nntnvcl. Vê-se.· 
pois. quA a dispensa dn imno"fo di' f.ransrr issíio r!11 nroflrie
<Jado é de nm al[n alcanrc. de nm imm'!nfo l'ffl'ito para 
npres~ar as r.nnc:frllr.I'ÕI'S. Bnf.rrfanfo. o honrarln nrlnfoT' rlri
xou de lnrlo {;lssa mPrlirla. Pm q11e a mnnirinnlirlade não é pri
vada senão aflpar·entémcnte de um beneficio. 

O SR. PAULO OE FnoN"rrN - O impnc:tn riP transmissão, 
como V. Ex., sabe .. pertence hoje á municipalidade. 

O SR. TnrNr<:e MM':HAOO - Perfritampnff'. Ma~ m1 rli~pnz 
no men orn,icr.fn. Pm ::l• rli~l'ns<::ãn. comn na cmrnria qne apre
snnt.p.i. rrnr o ·porJrT' EXI'Pl•fivn rnf,...e Pm ar.rl'l,...ri'1 r.nm os no
deres Tncfle~ a rim rle n]lll'r f::~rc: f::~VO"'!'<::. Sri hrm rrne o hnn
rnrlo C1hefP. ria Alliança RrnnhJir.nn::t c:l'r:í o nrimr>iro a se in
lcrP.<::<::ar jnnf'l anc: c:pnc: nm;!:l'nc: rln n'•n<::l'lho nn,...a q•1e vofpm 
~~sa cnnrrc:c:ão. cnm relarão ans fr•·,..pnos. ria mnc:ma frírma 
qPP. ru pedir,...i ans mf'•1R amigo~ c cnmf)anhcirns rrne tamhem 
l')nllnhnrrm nP<::~n ml'rlida. P. anxil i~ri'lc: pc:c:pc: pc:forrns r.nm ·a 
coTiahnra,...ãn rin Govrrnn Fc~rlrral i1•nfo nn Prefeifn. l}c:c:a me
dida. rle.nnis r!q sanccinnnrla. pndP.rá fnrnar-fle rffPcf iva. 

. Devo. ali:íc:. rli7.P.r rrnc snhre o asc:nmnto .i:í coTJvrrsei cnm 
divP.rc:ns infenrll'nfefl mnnicipae~. m:; qtH!PS. animarJns pnr nm 
só nenc:amenlo iln afll'ndcr á crise, vof.am todas as. isenções 
P di!:mP.n<:::'l<: nerr.ssari::~s. 

Ora. ST'. PrP.<::irJcnfe. qnnnrin nrís tinhamn!': nnc: mi'ins l'l6 
oom o imposto rie tranc:missiio nm mrin de tnl cfficir.ncia, 
nãn crni?. olhar Pfl"':l o alcanr.f' da rnrrlirla o Rnlator e ~nfnr, 
do c:ubst.itnt.ivo. Não posso. no is. deixar de lado a medida, 
mas. a/1 cnntrario. en a Nmnvn. 

Quanrio o Ren:1r!o ac,.f'i f nn a Pmenr!n.. P.m 34 rliscnsc:fio. 
para constit11ir nrniPcfn rm srpf!r~ri'l. nãn foi para qnc ella 
sahic:;se pP.ln fnndo rio f11nil. nã11 foi ·rara mnf:,l-a. fni rnm o 
int.nitn r:le rrne. corrigida. melhoraria e flmnlif!rla. riJa produ
zisse efreifo mainr para os fins rrur> nós NJI!imavamos. 

Mas. qnanrlo propnzr.mm; a medida. crn i?:emns crnP .nn vnto 
do ~enl'lr!o. ex,...,..a-ac::c:,...mos a esor.r:mra clr rrnP. ::1 it>r>nri'in rio ·im
posto rir. tranc:mi<:<:ãn rie fc~rrc:mos fnc:;sr. nma ml'riirlq inrlirrcfa. 
qne .f~.cilila.~~e e anres~:>-~se ~s r.nn~l rnr.rõc:>.<:. nrivnndn, P.m rlll
l,erminP.rio pl'lriorln. a Munir.ipalidnril'l rll'l hrnrficinc; rrnr. ella 
não esnera nara rial-oc;, P.m maior cnmpr.nc;nr,ão. em mainr e 
mais QTJan(.in~n rrndimrmto. nn r,nm;>r.ncaÇão da· sua genero
sidar!P. drr.T"nf:=~r!n Pm hem dn cnmmPnlliin. · ·· 

Nãn crni?: fnmnnnrn o hnnrario RP.lnfnr ariopfnr a mPriiria 
em rrne eu mnnrinva exfenrier a inff-!rvemiir. rin Porlnr Pnhlico 
Fr>rieral ::~ns por!P.rr.s lor..a~>s. p:>ra cr11e oht ivcsi"r. i,a-1raei" me
áidas destes, e qttando a crise viesse a surgir. Por em quanto, 
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a crise de habitações esttí flagelando a capital da Republica. 
E!Ja hn. de estender-se. por·ém, aos outros logar·es. aos outros 
eenLros populusos do Hr::tsil. Uomo uma grande mancha de 
oleo, ella vao crescendo. batendo todas as poplllações, inva
dindo todos os centros cm que a vida é intensa. De capital em 
eapital. de paiz cm paiz, ella foi-se estendendo ás ca;pitaes 
dos departamentos, passon as J'run te iras da França, invadi o a 
llalia, foi até Portugal, chegou ú Inglaleera, veio até o Prata, 
alastr·oll-se ú Hepr1blica Argentina c ao Uruguay e aportou 
an Rio de .Janeiro. Começa cm S. Paulo; h a ele ir aos outros 
pontos onde o nosso urbanismo fôr creando as enfermidades, 
os males derivados do augmenlo de população dos grandes 
?entros, Ha ele ir a S. Paulo, a Pernambuco, á Bahia; ha de 
1r a todas as gr·andes ciclaclcs! 

Não havia. pois. inconveniente algum em dar elementos 
ao .Poder Pnhlir:n Federal, de molde a, por essa suggestão. 
e0mpel1 i l-o. on ele e qn ancln fosse n ecessal'ill. a inl.ervir junto 
aos pncleres locaes no senl:idn de obter as mesmas isençõeR e 
henet'icios em favot· (lo inccntivarnenlo. elo fomento das edifi-
cações. · 

:\pezar rias symnal.hias e da amizMle qne me ligam ao 
honradn relator, não posso deixar de queixar-me do seu· 
pa"se de mazica. ele. na sna ele!"'ante !':1lbtilrza. ter feito cles
apparece~·. nma a uma. torlas as me.-Jidl" t0nd.•ntes a incre
mentar a edificação ele cac;as ba.ratas. Não po;::so deixar ele 
queixa~'-me do menoo::r,>rezn C"'m que medidas tão importan
tes f",..am f'rafaclas p"lr S. Ex. 

Devenrl"l o prnjeof.n vnll.a1;_ agorn, áo:: Cnmmissões de Jus
tiça e ele Finança.:;. nellas. exr.rcenclo uma h'mrosa dele!l'acão 
dn Senndn. cnmpleta,..ei ns mr.ns n"L1~dns sobre a questão, 
formnlnndn nm snbstit.ntivo aT snbo::titutivn df'l S. :Ex., com 
as soluções qne a technica mod~rn::t comporta para o assum·
pto, e tnmando. cle:::de logn, por base. ef;fe princ.ipio: - o de 
que não pocl r.m 0s man fer este privilezi o das isenções para 
todas as conperativas pnpnlares, esfr.belccidn no decreto de 
211 de 11'flio dr.> '102·1. T!"encõe!': df' tnrlo.:; "" rlireHos fl l'.axas 
de a,..mazenagern para M materia"" de const.rncção importa
dos elo C!"t.ran~eiro. exc0pf.n madeiras. permanencenclo esta 
sitnacãn cm "'0lar,ã"' n t.'"~d'ls as onrr.,s assnchcií"s, a todas as 
outras neso::r>as cn!Jecfivao:: ou. sinzP!a,..P;; qne tenham desejo 
ou neces·sidad8 de cnnstrnir. e. re.:;nlvPnd , a !'lll"stã"l. nãn no 
aspecto particnla1· dQ clas.s.e. em que nãn r-\ d1fficil soluccio
nar o nrnblcma. C'"~m a g-nrant.ia. qne d'l nrnprin !":?.larin, em 
mãos do poder publicn. offerece n operario dn Estado para 
a edificacão ma!': c0m proceso::os anR a S".ie,cia financeira e 
econnm;ca ar,r'lnc:R1ha - o~ dn · r,rerlifn hypr~thecario - para 
:faci!Hn1· e t!'a,..anUr n r,"lno::l·.rnr.çãn do. t.ndas e q'l::>.es·quer p0.; .• 
soas sin_g-1·1nrPs nn colJncfivr>o:: que prrci>=rm ele tecto. 

Sr. Prcc:irlenl·e. as emencJ.,.:;. a11e tenhn a hn'1ra de for··· 
mula r. oor emcrnant,n. envianrl'l-aS d"SrlP. .i !i á Mesa,. não sã6 · 
as· unil'\aS crnc vnn mancl<1r snbre o assnmpf.o. · · 

Nas Orimrnis~ões dP Fin:1ncao:: e rle .Jüqf.iça. aproveitando
me do direito que. o Regimento da Casa me concede. pedirei 
vi"fa da m·nlf'l'in 1"'"~ nffel~f'"Pr Pm f;Phc:PI,tivo rruc enm
pendie l·odas as medida.:: qne pnssam aproveitar ;í. ques-tão, 
porqne pcn!':o qne a snlueão elo prohl~ma. não está. em eli
minar as divf-!rsas :frírmnlas crne a. sc1enc'a até. hn.1e. acnr'!
selha .. mas· dr. emT)rP.r.-FJl-ac: tr')dac:. rm. nm c·mcnrs..., mtel!J
gente, para mais· faci!' e efficienf.e solução da questão. 
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• .Ttí di.s.~e .q.nc a f!llC'Ifín~ nii.:o ú'lnva l'CIS'J\ricla p •ln pi'n
JCCI.o dtl ll1QI.'Ilill1Ui.n, ([lW O :SellU·! 1 U()'t.b,t •i>~ :·e~ bCI' t!e ll0\'0 
da Cnnmi'U. :\'cllc urc:h1s s;~ veda p:11'a r1 i'l:!.ut• l (]ti:• os Dili~ 
G'Heis ,;ejam eie\':~(hs ante.;; do d;tu . .: annos apcis u n J!ifieMiío. 
~\ia,-:, inieiucl:: a CJI'C~I.ão n'l C.mgt·cs~o Xaei na!. ck:.:d,~ 2U de 
J'Jo\'~mhro d;~. 'I!Jl(J. alé hoj.:. ne;:;;p pct·i··do. como l!rna l'C
~llJ(.'ttr> dn o,·m·e:;a cat~t,,t'•.-so .. :);; g't'tm le, p:· lpl'iel.nt•i:) . .: l'ol·urn 
augm-cn! amh. a ead:::. passo q1 te o pr(>jecLo dava, uma pcr
oentu~;-em nos alugucts . 

.Agora mec;mo. dcp'"lL:; do vnto pt•nf:!J'icln p:ln ~c·mdo, na 
'3" clisc;J:::slin elo a~:::umpl.n, w•vos ang·mentos ··e~nonclct•am .:, 
nossa· sugge~l.rro civicn fei'n a1s g:·:1ndc; p;"·•p:'ic'a,.ios pat·a 
qn e {~o~~a~~c~n1 n sua extnr~srr ,., . E~' e~. ·no~ ~í'U ~ o P 'C.eH80~ d q 

odio:::a exp"'J iaçfí0 dns ÍI'C['liFno" dn Di ·LrioLn Fedem! c dos 
ICeni.J''>S P"'P'Iino;:os da R ,pnhlicu. cm '''" dt• c·nnn .. e!H!nrlw·r·m 
•o alt.n pensamenl/1 eh p•)J'L:c'l c"ln.n.Tadr~ra de MnC"l"r!ia cn
I.J·e w•b·es e rieM. entro p~nlo'a··hs r. cap't,nlisl.n". enlrc Lt·.:
lHtll'wd'lt'cs e ar·acn(·1!'ios hn<:-·0 cl ... comn,..e'·e,rJ-·,·e ., q''C a'l 
med'da!'l por mim ae"ln"r,lhr.claP. eram insplracla" pe.1o mais 
vigoroo:n snrH'0 ele jn!':tiÇ-:t ::ocinl. pe1:1 Plai::; clevad 1 :::cnLi
menln de amor ú Relwblicu. c a necc s'clncle d" ck;'"'·~' n no~"U 
Patl'ia ev••J11i1' n:v·a :::e•J" gl.wi0sos de<:li:-t'1S em uma ro!a se
rena e I.J•tmrrn:Jla, longe de- "P Cllrvn ·cm ante o or.nsun1nnin do 
Scnach. da H.cpuhlica. q:1r• rlcn.rrlav:- a nfi:> rJ,'\• .. 0ú·~ dns aln
guci" nnr· chn::: a•1nos. a·•l.e~ C['W o tc.-1;'1 s'l wm ·c"l'l~Sr~ dcfi
nil.iv:1mcnlc em lei. rufaram os lamh"~t'CS clt.~maTldn os s·J
n hnri n-:. ús n r mas. os angmen tos foram ús p l'C :sa:; decrel.acl os, 
uns sob,•e ou Lt·os . 

Tenho a minha pa~l:a chr;a ele e~Pia.::: C'1d.;dõe~ e Cl)nl.ra
fé'l cm que 'OC p1·nva qne. l0gn nn cl!a immrdiatl) an votn do 
Senacln, ns cartorins d0 Fm·u.m, cl,.,~t.a Can 'tal se ·Vi •·am inun
dados de requerimentos de nnLiJicação para ancrmentn ele 
n lun:tPis. como 'lltuma · respo:o;ta ne1ntosu ú Sll2f!t~sl.ão do Poder 
Lcgislalivo. 

A injust.ir:a. nliás. nii.n rs'ava rc!'lnJv:dn. nPtn nndia ei:lar 
s:~ti~feita c tt·nnrnilh n coni'r'ir>ncin dn lr~isl<'dm· rr:m nrn.1nJJa. 
simpJns proviclr>nci:1. Elln r•vitava uma nnva exl.orsún. ma~ não 
CMJ'i;:!'ia as r>XiO'r::ões .i (b fritas: P lia cvit:l''H novos n "~'~~ l tos, 
ma~ niio nunhn cobro ás exi.gcncius, exlorsões · c assa ll.ns .iá 
verificados. · 

.T;í. muit.ns vr>zr>~ bnti nP~J!.n IN~ln. mof'!.t'r11~clo qun 11 noder 
de intrrvr.ncãn d'l Estndo. rm nlfll,<'l'Í2. dcs:;:a naLm'PZ::t. rnsulta 
ele sua propriu ~'S"lf'n-cin. df' sua nrópria nrcrss·idadc cl<' vivr>r 
e nrosnrTUl' tJ·anmlillnmnnLP: mmd:ranclo nur as·mr•"lictas d~~s::t 
naÚll'P7.a nfio ~1fín mrdicln::; ('Ir simple::: direito ch·i! .. porcrue 
ellrs "lãn rrpRs~aclas rlc um J'rei1'1it.o elf'rlric~. P·Orqur. ellas 
vihrnm com as grandes corrcnle& do pensamento conlcmpo-· 
ranco. 

A nron1'irclnrlc t~rnhr>m ~r>m uma inf.rrrrdnciío intdli
P'cn~.P. orcnsinnrl r opporluna. que n srenario noliticn. que as 
concf'pl}õcs .i nri dir<:ts e cru e ns asniraçõcs p h i ]Moph kns d5.o 

· ar1 t,Pxto da lei c :í.s necessiclarle~. do sua apnlien.ção, cm r~ada 
P·rriorlo. cm enrln eLn.nn da r>V0ltt(•.fío dr um povo .. A r•ronein
dnrlr>. r pnlF! um., fune"fín. ·niíro ?Ô pn.r·:: o~ ~f'US fin.~. rnrnn P::tra 

. o sn::1. inlf";'11l'f' 1Priin. elo pro;-r0:."o .iurirlicn r.. dns prin~if)íos 
('Orrr>n Ir.<: dr n hilnsop!l in . .0111 r;~ch 111''111•'0'1i·o. nm r·arl<1 Phnse 
da virln dr. 11.!11 povo. A nrnpriednclr nfín rxisl,r r>arn 'H~J' pro
.tegida nas suas asp.iraç;ões e nos seus fins eguisLic:os. A as.P,i-
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t'~-~r,-fio ,-1,·, ;ir-·i.:~.-;, ('ltnlt; ~ f1n rl'~trl'"'lY! dP (h,:!:n:-!0 t! [l rJr 'fa•:CJrf:'(!t~r 
11 ltnnwr'r ''ti·' ll~IJ n·r·<:'lir• e:Hli I D.!''·' ~~ nfh eonvet·lrd-rJ en1 
insl.t·umrn:n df' I~Tnnnin 1' O'l{)t'f'S! ilo nntlr·a o homrm do ·l.t:n
f"'n!hn ·,·ünlt~a nnUP 1 1P nPI' JJ[io por.:·-t!C' ne 1':···-~eJ·va~ r• a~ J•ique
r.as mw a:• iuiu .. ;l.ir:ns dn pn.;;:'ll i rir r. '!III' a inin!r•lli~:Ptwin. qtw 
n f'll!lurn. qur' n~ jn~u:--:lif:as do ... -. r.o·.;~:,::; ~-a·c•dPt!'3: .. ·ol'f\~~ cnn~a
g-r:nnm r' lt.lllil1t't1111 urna t'f'nlidnr!:•. lr·ansí'urtnadn no out·o do=: 
nrgenl a1·ios. 

A politica mn: 1r>i nn é a clr r>ll"mGt'. ,~ a de nbrism·. com os 
eons:>I:·ns da t•r•li.~'iiirt I'· ,·om os Lr~~i''"' :.!:~ ]Pi. Ú'f!Jr]{Pr. qur~ pos
snem clt•n•ai2 u minr'I'UJ' os i;Oi'l'l'imrni:u::J c.n quA poti:;:oucm de 
rncn·~·s. E' n so!Jin JYdil ic:1 dt• CJUctn qur•r t•vitut· que, e11m os 
f'X'.l;.!'Pros ela Yirdr·nc·a PXPre'dn :wh rin\1.1'%'\ e·tnl:t·a a miseria, 
cm nnnw cfa.tW[Jh'~!Ciio r, do r·p~:•wi'n ::10 r!it·riio r!~l.r·ictn .. ~aos 
' L . I ' ' ' I . . . . : .. ex.·09 Pf'f'(~OS. i1J'l(O~ P ~LOI'•:~Tltf'Q (>:1 "1, ~..:ur•··p Ut11 pnl'J3"0; CIC 

CJtlelll cruet· cvilt1r rwe a espada da lei soja o cttlclo CJUe rlcca
pitr> n. ~rnnd" rna~sa rlo~ ltnnwn::: do Lraba;llo. e dos Jt .. ll!Ji!US 
.pe>ssuirJm·p~ chs cTatJ!Jp,; fnr iPnn~ .. 

,\.s int'/ ilniçúc•s qt•t~ LonilJ<::' Ui~!. com n gt.·andc g'liCrTa, 
mo~l.nm o r•tTo da n···JH'r·a dn f·q·::a. (rur•J•r•r1fio u 1\n.i,;r>l', ('J'J'l 
nma earfacln f'L~pt·.-•n:n. domina!· pn~iLié·a ,. r~cnnnmiea!Pf'nl.t• n 
mundo. b.r:í'.nu miin d11 ~:-u !1~'· '"r· :nilih•: l'':i.r, ;n·t'>m, fm-
r:eionnu-se deanLr da rP,;.isl:oneiu f:•rmic! :v••l ela eow;e:0ncia 
hun1nna (\ o que m··i~ :-:r• YPrtfil:·m l'<'.!'.ti:·m"niP. !'nl a p:·r•ci
pif:ar:iio; o salln na e\·nlu::ã.l J:nmnn:1. Ch:-;r.li'am de IH'e:;sa de
mais o;: f'!:'.nnieeimentcs qw.• o J'ulu1·n ftizia nntr":"r. . 

A fiiJ!ilint da Jon)[l. qr:e prndt'•;·:ill a ~1<;':1io milliar: tendcm
i.f'l a ere:n· para a !mmanidacl0 un·:G :-;i'unr·ão dr~ ruder· milil:;r. 
de eonquisflt. Pconnminn, dP chmini:t nn~· mr!rc::lll,tiS e.stnngei
t·os. v.iu n ~PU fl'nen~sn I' yiu sm·git· n Pra r:a ,iustit:a 'iüei:tl. 

Ve, .noi~. a llurnnnidncle a ::r:ondr lir:ã:J dn:; t"lll!JO:õ tno
r:fernos. J~lla mo~tl'a n nf'eC:"dclack~ rJp lransir:ii'. ~·Jm a~ :frirças 
dn ))I'Ogrc:::so r c·ont n )lf'n~amrnln dn fu!U!'G. E' nH•IIur C'.::l·
n,inb~r g'f'Jwr·nsnn'f'llt.r.. dr mil••s rx:ruclicl·':::. 111 dir·c·r~t;:1n elo 
hrmrm (!r !rah:>llm. que ,~ a forr:a qur nult·r ~. lr•rt•:t. i'fUP mo
-,·imrnf:a o form;cln,·<d m:1eh'nismo ela tJeti\'idade huiuan:.t: ó 
lll"l!'lot· :>bl'ir-lhr 'l'r·nnr·r>mente o· r:nt·aciio do CJU') .rc:tret· os 
braços para apnnhalal-o. 

Xiin l~a J'nrr:as qur po:"enm dpminnr a grnnr.lü ,~,a;:;sa (los 
.)101'1'"" r.la 1.r!'J"1. lJm !JO.drw myo.:l crioso. aos non~o,;. r;nn~e.~uiu 
mfill.rflJ' na Con:;ci:'ne~n ~Jni\·pr"al rosSf' nnftl'·lo .. ::l lr·nnsl'qe
nt:~rlo f'lll. <'Nllir!r.d~. dr ronquislar a .JU~Li(;a. Foi a intelliecrí-
c!u. foi n PSLnciC~. foi n cli:.eU8"ÜO. · 

HniP niJlr:Ur'Pl !Wlis vrnr·p 1Wla surpt'rí::l. pr~la l.ea:par·a, 
pelrt. f•tJ'\,n. Ho;c. <' prrod.::o •.-rncf'r !.rnnq:~i !ln r serrn,Jmr'nte, 
disetttincfo pnt' dcl·u!f':~ !uminn~o:; r•m nur .::::'i :11'f:'ltnwnl.os ln::ws 
r sãos pod0m ;-r.e :nvocadoe para a solurJin do g-rande r•r.'oble
ma elo momrnf.o. 

· E nrrcis" frllnr no hnm~'m pn1rrc r' dn lt•ab:tlho. niio mais 
comn ao gTnncln nniln:J! qnP nã.J eoniJrcia a jll'OP"Ía frw~;a. 1nas 
ao hnmcm rcneicnt.e. nue I'O.if' ~nbf' qur n'l dr;o;tirw::, ria huma
niclnde r~lün nn~ ~~un:=: p·l'onri:lf. mãos. O~ hmwnso t•ir:o,;; ela 
nos:.a ~.rrJ'a. o~ hontPTls pncir>l"'so' r!r•vP.I11 1Pmbrm'-.5r• ele quf) t.'ll1 
l.'lci:J n nnJ'[r\ o.;; ?J'".nde;:; e:-~pi:;,Ji~l)l8 Lrf'm l'rd.ido clr' ~PUS Lwne
l'if'ios. ·/.nPm rliminuir'n rru.o. ]!H'ro.o. !rf'm· mrlrll'l'Ucln ~1'1H nl'rpn
!.iLes nÇ> SC'Íllido d c ag;;rcd ir mr.nos u i nf:n't.tmib da pübrcza. 
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E' preciso que a riqueza nuu seja um perigo que con
verta o seu· possuidor cm um algo;. de seu sPmelbanLe. E' 
pnciso que ella SPja. nns mãos desses homQIHl, a qur>rn u sorte 
cobriu diJ t•iquezas. um· iltsLt·umcnto doce pat·a seus ;;emc
lhante!S' qUI! sabem qur! l.'!ln ti n mão que o auxilia P nuo •J 
bra1]0 qui' estL·ungulu. 

Quando. intellig-entcmcnto u bruLnl. cl!e suppõe ·t1UC a lei 
ú o garrote que lló. de estrangular a voz do direito, quan~lo 
elle suppõe que o soldado é instrumento ela sua vontade, que 
c canhão é uma garganta ela lei. logo se engana, porque em 
toda a parte a pobreza· se infiltra, l.udo ella invade. c.om a 
grande :!'orça . que a adquiriu pela intelligcncia, pela cultura, 
em todos os ramos da actividade humana. 

Os homens ricos podem possuir tudo. mas a -intelJig·encin 
não se compra. A cultura é hoJe adquiridn. por todo h~mem 
cl.e trnhnlho. Qnanclo elles p:•dnm e supp!icam a Ii mi taçao . do 
tempo ele trabalho na officina; quando elles quizcram, a pr m
k:ipio, -12 horas, depois, 10 e. ag-ora 8. pura trabalhar nã? é 
que pretendam dispor elas sobr·as elo sot~ lazer p-ar;:t as Irem 
gozar nos alcouces ou nas tavernas. O oc10 que a lei lhes ga
rante 6 para irem procurar na escola, nu officina intellecLual, 
o pão elo espirilo. o pão da inte!lig·cncia quo o homem de Es
tndo lhe nsseg·urou cm respeito no seu poder c a sua for'.' a. 

Quem tudo quer·. tudo perde.· 
Qurt ndo o rico 0 ·o podt~rnso Pnt.Pnclcm dom inm· com o seu 

dinheiro e com n força das bnyonettas, elles se illudcm por
crue as bayonet.las n a força material Pstão ao Indo da grande 
mn&::;a dos que snffl'rm c 1110'l'rl'l11 dr. fome. (Mu'itn bem; 
muito bem. O m·ador é cump1"im.entadn 1Jelos seu.s colle(las.) . 

Vem ú ?Ilesa. são lidas, apoiada-s c post.as cm discussão, 
com· o projecto,. as seguintes 

Bj)fENDAS 

?'l". 1 . 
Eu1cnda '-W zlro.ieclo 11. 2.'1 

Substitua-se no proJecto substitutivo da Commissão o~ 
arts. 1 ", 2" e 3" pelo seguinte: 

Art. O regulameüto approvado pelo decreto n. 14.SJ 3, 
de 20 de maio de 1921. serú executado com as seguintes mo-
dificações: · 

1•, os favores discriminados em o capitulo I serão con
CE'didos a a~sociações ou pa.rLiculares, excepto, quanto a 
esl.es, o da ai me a f do art.. 1 ". cfJmbinaclo com o ad .. 2'G. 

2", na alinoa a s-ubstituam-se as palavras «except.o ma
deiras» pelas seguintes: «e que não Livei•em similares na pro
ducção. nacional, em quant-idade sufficiente para supprir as 
necess1 dados das obras»; · · 

?", o arL 2" cln citado regulamento sct'á substituído pelo 
segumte: · . · 

«Art. O Goyet·no Federal procurará obter dos governos 
do Districl.o Federal c elos municipios .. onde houverem de 
realizar-se as construccõc::. a que se rr.í'CÍ'e o at't. 1 •: a isenção 
pelo prazo de 15 annos, pelo menos, ele todos os impostos e 



SESSÃO EM 29 DE OtiTUBll.O DE 1921 587 

taxas de caracter municipal e cu.ia cobrança seja feita pelos 
ditos governos, em relaç-ão aos predios e ú acquisi~~ão de ter
renos, cnnstrucção, po::;sc, transfct·enci::t n renda dos immo
veis, e bem assirn na par'Lc que a cadn \Hn desses governos 
pertencet', iscnçõ,os analogus ús elas lcttras a, /) e c do art. 1°.» 

4", na alinoa d elo parag'J'apho unico do arL 5". depois das 
palavras «a renda bruta de 15 o/o sobre o seu custo», accres
centem-se estas: «depois de de·.iuzicla a impol'Lancia dos im
postos cuja isenção não houver sirlo effectiva»; 

5", elimine-se ·a alínea b elo art. 15. 
Sala das sessões, 28 de outubro de 19·21. - P1·ancisco Sâ. 

N. 2 

Art. O Governo é autorizado. a cr·ear uma caixa especial 
para auxiliar a construcção de predios. com preferencia sem
pre para os de menor valor, que não pnderãu exceder doe 4.0 
con t.os para cada habitação, ap plicando até a som ma de ré is 
25.000:000$, que realizará por meio de operações de credito. 

§ Cada auxilio será concedido directamente aos in-
teressados, ou por intermedio de associações profissionaes, 
devidamente fiscalizadas, e rnecllante garantias adequadas e 
sob cundiçõe)!) que l'at:JlJt.P.rll, pu1 de:;cuutos rnensaes, a acqui
sição desses prcdios por funccionariof; e operarias. 

· Art. · O Governo poderá ceder terrenos de sua proprie
dncle. em cond:ções raznaveis, c bem assim installações que 
facilitem as conlrucções, sendo-lhe igualmente permittido 
cr,nceder outros favores e isen('ões que não abranjam os mate
riaes que tenham nó paiz. - Lauro Müller. 

N. 3 

Emendas ao pro.iecto substitutivo n. 32 

Ao art. 1 o, depois de «até cinco mil predios'>, accre·scente
se: ·«do valor maximo de dez contos de réis». 

Ao art. 2°, depois de «emprestimos» acc!'escente-se: «não 
excedentes a dez contos de ré is». 

Rio de .Janeiro, 28 de oulubro de 1921. - Paulo de 
f!'rontin. 

Accrescente-sc onde convier: 
Art. Na Capital l!'ederaL e nal:i dernaib capitaes e cida-

des elos Estados onde se vcri:ticar tt crise d<! l'al!.a de habita
ções. applicar-sc-hão, durante Lt·es anuns, cDnLadu"' da Glala em 
que· esta le1 enLr·tu· em vigor, ao. see·uinLcb tnei.lidas de etner·-
n·encia: . . . 
"' ·~ L" E' concedida a isençii.o ele Lodos os impos~os de im
porLarJãO e das taxas de expediente sobre os mat,eriaes que se 
aesLinarem Ct ecl if'icação. rxcep I o madeiras, assim como de 
quaesquer outros impostos, fóros e· lauclemios de carac~er fe
deral e relativos a terrenos deslinarlos ú rnesma edil'iwcão, :1!
cando o Poder Executivo auLor·izuclo a expedir os necessarios 
regulamentos em que Jarú a enumeração dos rnate.f'i.aes usen
t!l.dos ~ 
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~ 2." E' o Pndcr Excr.u I ivn fcdrrnl 11uhn·izndo a entrar ern 
accõrclo com os poderes elo Distr·1cLo Frclcrnl pnr·n obter a dis
pensa elo p·ugumcnlo de Lnclos c nuucsqucr impr~.~tos, Laxas, li
cenças, selins c cmolnn·cnlos de ohms e cnnsll'ucçüo para Loclas 
n>; ccl il'Jen\:ür-; c rreclil'icncúcs do vaiO!' inferior n 40 :VOO$ c n. 
t•bter· dns J•rsprcl i vos pnrlcJ•es lncaes ou e csl cs Jnvorrs seJam 
cslencliclos as oulrns cnpitncs c ciclaclcs elos Estados, se a~surt 
füt• li CCCSi':Jl'iO, · 
· § 3." J;;• o ExccuLívo Federal i1;·ual111enL'J anf.ol'i7.a(ln a cn-

l.r·nr cm aecunlo com os poclei'c'i do Districto :Fii:dcral fJ<~ra ob
ter qut\ durante ·J5 annos. contados ela data mn tJtH:: e:;La lei 
entrar em execução. seJam ctisncnsnc!o<; elo inqwstu pr·cdial e 
elos ·demais impnsl.os e taxas ele cnracl.er municipal todas as 
pessoas que, dcnlro de trcs annns. const~'Utrem ea;;a::; de habi
ta~~ão cuJas rcnd"s ou cujos alugueis nüo excederem de '150$ 
mcnsaes .ou '1 :SOO$ anmaes. bem assim dr, 1mposto de trans
rni~:>::;ão todos ns adquirente:; ele terrenos de:;Linados á edifica
cão das casas bnmlas de que l.raf.a o preseltl(• pa1'agrapho. s ·L" 1•;• p.,,j(,[' ·Exet:utiv,, 'Fer:Ieral :r.utortzadu a entrar em 
accôrdo com os t·cspccLivos poderes l11caes par·n estender a ap
rtl>,Ntt;:fiu .dct mcc!icla anfc•cerl:>nte n oul.ras cidades e capüacs. 

·se .iul:;:m· cnnvrnienl.c c desde que ahi se verii'iquc .a Cl'isc do 
!'alta d1~ hnhiL<l~~ücs. 

Enr t.ralandn rnm ns poderes das referidas capil.aos c ci
ci~des dos Esf a dos. o Guverno d(n fic·aJ·á adstricLo á observan
cia do trmpr. da durar·fir. da~ i<:enç·í}cs nem do quantum. do va
Jnr locaf.ivn P'>labcleciclo pelo parngrapbo anterior, podendo li
;'rcmcnlo fixai-os. 

Sala elas scssõ·es, 20 ele ouLubro de 1021 .. -.- l'l'ine2t Na
chado. 

N. 5 

AC'crrscrnl.c-sc ú cli~posição transiloria seguinte: 
ArL. No Di<5Lrictrl FederaL e nas capitaes e ciclaclec: do;.:o 

E.-.;laclns onde :-~e ver•.ificar a crise de falta de habil;ações. nenlmm 
.JÍl!FtWl pncler:'t ser' maior cln que t) que vigorava ·em 31. dt! 
dr:•Y.Prn])I'O rk Hl:?O· niío sendo, entretanto, o senhorio obrigadr· 
·:i r'"" I ituiçfi11 da cl iffcrrnr:.a. 

J<::sla di·posicãn não tei'Ú ap·plieação aos casos em que os 
pr·eriJOs nsUvnrPm nrrencladns pnr contracto escripto, lançnrJr, 
r~m notas rh! tnbelliiia ou dr.vidamonLe registado, e vigorar·á 
nnenas )Ylt' dous ann0S contados ela data em que a prescnlt. 
lm enLrtlr nn: vigor·. · 

Sala r:las sessões, 
citado. 

de outubrl) de -1021. - lr-frieu Ma-

N. 6 

Emenda no projecto n. 20 - ~ 92'1: 
llrt. arJcJq:ivo. O Governn rcf"lll.uirá ás associações. r.m

;H·r~Y.::Ji'. enn:!crnl ivas on p:trticnlares que na Capil:::tl Federal ,, 
'"l'i Lnéla~ as e'dr!drs da TlepulJiica. nnde houver erisc de habr
lnrõcs. nur. ronsi.J'tJiren, Pll rnnrJr1ircm hab''n<;ürs isnlarlns ou 
,•ril!ncf.ivas. nn por indo de -1 elo janf'irn de '1022 a 3·1 de dezem
bro de 1 U25, os direi Los ele imporlação e de expedienle que 
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! r.r!u:n1 pago sobt·o quaosquet· malct•iae;;, inclusive madcil'~t", 
Jlli.lJdl't.nLlu,; P<ll'<J. a .c;mwlrur:..:ilo das nw:oma::; l1ub1Ltu.;ües, 

Hio, 29 d1~ oulr:hro de 1021. --Paulo de Fron!iu. 

N. 7 
Onde eonvicr: 
"\ri.. ]~' concPdida a gara.nLin d 1 juros ele cinco por eenr.o 

ao :wrw. nté o mcnirno de trinta mil eonlos de rr~is a::~s lílu'.o.,; 
i1y;:ulhcearins. emitllclos por cstalwlecimcnlo ele ereclilo. ·que 
gosc~ ele garanlia de juro;; c de Hmorlização! asscgm·ada [IGl" 
r!lgum elos Governo:- estaduacs. desde que Lacs tilulus se ap
nllq,Jem diroetumenle cm entÚI.ruc·<:ão de casas no Dislri0to 
Yr:dcrnl e nas eap ilacs ou eicladp;; Cios E., lados, o nele se vel'i.
:J'iear crise do habitrwões. 

~ Os li lu los. ele· que traLa este nrLig·o, poderão ser· nn
minalivos ou ao pol'laclor e serão l'L•cebidos nas reparticõcs pu
hlieus l'CCICJ'<lCS pal':l l!l1U(;iiO OU fiar!ÇU llOS tCI1lllOS das leis SO-
b t't\ l)S I. c nss1 an :}to . · 

Sala das scss6es, 28 de outubro de HJ21. - .lc1·onymo 
Mm1te·11'0. -· lr/nt}u, .l/achado. 

O Sr. Lopes Gonçalves - Sr. :P1·cs:c1cn L e, ved i a palavra 
para subme1tc1· ú doul.a con,;idcJ•acii·o da Couunissüo de l~i
nanças c ú. liP!lbct'a(.'ão elo Scnad·o· e segtlinLc cm,~ncla co;no 
subsl.ilulivo ao pro,j2clo, com a sC<,'l.tini.IJ justificação: 

(Lê) : 

Ycm á me:::a. 1> lida. apoiada c po::;t.a cm discussão com o 
IWO.ieel.o, a seguinte · 

El\lE;\DA 

N. S 

Considerando qne 11111 dus rnch; nHlis cl'fieicntcs ao p!'O
t;TrJ:'i!"O das conclieõcs sociacs de r;m povo consiste nn emprcgo 
r.ln num,'rario cln pal't.ieular em meili'lJ'amenl.os ele interesse 
eomnwrn nn que saLi>;i'acam as cx;gcncias da cnllccl.iviclarle; 

CPnsirlcrancln que, para esse fim. a expcr·iencia tem 
annnse!hr..cln nns gr'\'l)l'ilúS a clPr:r·cta!,'ãll de mcd'dus CJI'C a!
tr·niam n capiln L oJ'fcJ·ccr)ndo-lhc ga;·an Lias c c"lmpcnsações 
.rawaveis. reLrihui·eão de intercs>:cs pccuniarios ou renda 
eqnitatrva:. · . 

<}msideJ·andn q11e a falta de ea:sas de habitação, cspecial
racn!r>. para as r,Jasscs :rnbr·es e pt•nlela!'ias. é um i'act.o in
enntesLavcl cm muitas cidade:>, pt·or.ln·zinclo clamnt• ger·al c 
ellam1ndn alt.cnção dos re~prn1suvei:;; pela clirccçãn elo paiz; 

Crmsiclernndn qno a admin if'l.racfi n pllb! ica nãiJ I cm cnm
prtcncia. nem deve gnsa1· ela J'acPiclnclc para cnnstruiP prc
rlins nnt,·n:; q11e não sc,iam ns ncccssaf'ins ao sr.rviç:o nfficial, 
nfin porlenrln cxcr·ecr· a indnsl.1'ia e cnmmcrcio rlc const.rnccão 
l' Pxn!,u·ari1n dn. C:J"as pa,.tielllar·~.•s 1111 de ll1•11'Hdia. pnr m"l!.i
vo . .;; rf,) ordrm consUtucional que csUío ao alcance ele qualquer 
inLelli~·.cnnia: . · .. . . 

!}lnsiderancln que é dever elo poder administrativo e cl0s 
re:Prosol;ltanLcs ela LcgislaLu1·a animar ou fomentar rcwrsos 
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ind1spcnsavds ú melllox·ia de viela e subsistencia das popu-
IUI'óe.s' · . 

" uÍ'fere~;o a seguinte emenda, onde conv-ier, ou substitu
tivo ao p!'UJCCLo n. 2!-J, deste anno e que se acha na o·rdem do 
ala: 

Art. 1." Fica o Governo autorizado a despender, durante 
uez aunos,, uu~ lugari!S unde huu ver el'ise de habitação, devi
damente comp1·ovada, o juro de seis por cento (6 o/o), annual
mente em benel'iclu do capital que fOr empregado na constru
cçãu de casas, que, para mo1·adia, iôr eJfectuada dentro ern 
:Jt. mezes, a contar da data da pl'e.senl.e lei, não excedendo de 
·'10: OOU$ o numerar lU empregado em cada predio. 

ArL. 2." A planta, projecto, orçamento para construcção 
dessas casas se1·ão .submettidos ao Governo, por intermedio 
de departamento de Obras J•ublicas, afim de os approvar ou 
dão. · ·~ 

Art. 3.• _-\. const.rucção das casas, •pr·eenchida a formali
dade do artigo anterior, sel'á levada. a effeilo mediante fisca
lização do Govemo, que accei l.ará nu não, para o íavor de que 
trata o art. 1" a execução do ·predio. . . · 

Af't. 4." O aluguel annual das casas que gosarem do bene
ficio desta emenda ou substitutivo, não excederá á renda de 
t::eis por cento (G o/o) ao anno sobre o capif.al empregado. 

Art. 5." O Governo fiscalizará a cnnscJ·vação e condições 
!.Jygienicas das casas, obrigando o p1·upl'ieLal'io a provei-as e 
ex1gindo-os reparos necessarius. · 

Sala das. sessões, 29 de outubro de i!J21. - Lopes Gon-: 
calves. 1 ::.:.:.ill 

O Sr. Presidente -· Em. virtude das emendas apresenta
das. fica suspensa. :1 discussão. afim de. serem ouvidas as 
Commissões de Jusuça e Legislação e de Finanças. 

E' annnnciada a vota.ção em .cliscússão unica, da re
dacção final elas emendas do Senado á proposição da Gamara 
dos Deputados n. 20, de 1920, qlle manda. svbvencionar os 
Estados, os particulares on emprezas que se propuzerem 
construir e conservar estradas de. rodagem. · 

O Sr. Presidente -· Não havendo numero. vou mandar 
proceder á chamada. · 

rFrocedend0-se á chamada. verifica-se .a ansencia dos Srs. 
Silverio Nery, Tndio do Brasil; José Enzehio, Costa Rodriguec:, 
Abdias Neves. Beniamin Barroso, Eloy ele Souza, Antonio 
Massa, Venanc.io Neiva .. Cunha Pedro,c;a. Siqueira de Menm~e.s, 
Bernardino Monteiru. Jeronymo Mont.eiro; Paulo de Frontin, 
Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Alvaro de Carvalho, Hel
menégildo ele Moraes, ,Carlos Cavalcanti, Vidal ·Ramos e Car
los Barbosa (21) . 

· O Sr. P·residente . - Responderam á chamada apenas 1~ · 
Srs. Senadores .. Não ha numero e fica adiada a IVotacão. 

CREDITOS PARA . OBRAS DA CENTRAL DO BRASIL 

2• cliscl.!s~ãq .P~. p~opQsicão ..• d~ .... Ca.J11âr.~. dos·. Deput.~dos. 
1. 92; dP. f~f,' que abre, pelo M.mlsf.er·lO' da Via:i}ãq e Obl'~ 

I 
• I 
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Publicaf;, o Cl'ediLo especial de 3. 700:000$, para a conclusão 
das obr·as ele duplicação ele I inlla da Estrada ele Perro Central 
do Brasil 11 para o prolougamenl.o da Noroeste elo Brasil. 

Encerntda c adiada a vo Laçüo. 

EQU!PAI\AÇ.~O D~ VENCIMEN"IOS 

Continuação da. 3" discussão do projecto do Senado n. 9, 
de 1921. C'Cluiparando os vencimentos dos funccionarios civis 
dos arsenaes de lVlarinha elo Pará e de Mat.to Grosso aos de 
igual categoria dos do Rio dr. .Janeiro. · 

Encerrada e adiada a votação. 

SEPAHAÇ,\.0 DE OFF!CINAS JJA CASA DA 1\'L'JEDA 

Continuação da 3" dbcussiio da proposição da Gamara 
elos Depu tadQ!" n. 163, ele 1 920. que manda separar da secção 
elo reparos c obras ela Casa da Moeda a de electricidade da 
mesma repartição. ' 

Encerrada o adiada a volacão. 

Cl1ED!TO PAHA Ci'JMBUSTIVEL PA11A A CENT11AL- DO Bl1ASIL 

·. .. . ·Continuaç:ão da 3" cliscu;;súo da proposição da Gamara 
dos_ Deputados n. 32. de 1 92L .que abre um credito de. réis 
J 6. 000:000$, destinado á acquisição ele combustivel, lubrifi:
cant~s. estopas, etc., para a . Estrada de Ferro Central do 
Brasil. 

Encerrada e adiada a votação. 

CREDITO P:\RA PAGAMENTO AO SR. .TULIO DA FONSECA 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 87, de 1921. que abre. ,pe_lo Ministerio da Fazenda. o cre

. dito especial de 3 :650$. destmado ao pagamento de diarias a 
que tem direH.o .Julio Targino da Fonseca, encarregado do 
extincto posto fiscal do Acre. · 

Encerrada e adiada a vota,?ão. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou 
levantar a sessão. 

Designo . para ordem do dia da seguinte : . 
Votação, em discussão unica. ·da redacção . final das 

emendas do Senado á proposição da Camara dos Deputados 
n. 20, de 1920, que manda subvencionar os Estados, .os par
ticnlares on emprezas que se propuzerem construir e con
servar estradas de rodagem; 

. . Vnfaçãq, em discussão unjca, da redâcçãn .final do pro- ... 
jecto do Senado n. 7, ·de 1921 .. creando tres logáres de pratico 
no Labnratorio da Policia Militar · e. fi.."':arido os. r'espectivos 
venóimentob; . · · 
. . .Vnlácãn. em ~· discnssão, 'Ça ·propqsiçã(). da Gamara. dos 

?a~pyt~.~o,.s p.~ ·~ ~i~.~~~!.;;~Utjl_:-I3?.a.n,.9.0 .. o. fNr~id~nt.~'t1~~f!epu-
uz;·~' a -'1·:;r; · · o· ·~w .,.... u ..... J,Qa· e ·! VC'001~ ...._:tQree, 
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u c: edito ('Spccial de 08 :UOO:i~, de.slinado ao pagamento das 
u!Li,!Ju.:s Lle~~lJ~L.;.t::; Llu Cull.lllJ:,::;úu üe .LdllJLe.,; cüLre u:s .c..,;LULloS 
do l~ur:un:l e l::iu.nla Callwrina, l'OlaLJvas a gJ·atH'íca,rOes aos en
g·euJ, t:H'Utl da ~;uüHIL::i.SUU e a lllllJl'U.:i:SUU L! e l't:l!ULUl'lU:S, lJ!UllLUS 
c )JiluLo~.rapluus t'~;um pa·;·ecu1· fauurauLl t.a tJtnniJ•t~bttO etc 
l•'tnan~:a~· n. JJ9, ele i!J,t/); 

Votacüo, em 2" di:;cus:::ão, da proposi;:ão da Camara. dos 
De;mLat.lu.,; n. ~:~. de 19.::1, que aJJl'e, pelO MinJsterio da Viu
eão e 011:·::" PllhJitns. o c~·:]c!Jt.o c8pee;al de il . .-uu :liéJO.,, lJ'am 
a eonch, ~ilo .:ks ob1;as ele ctuplicu.ção ct.e lir:ll ct.a -'-·~"l·a;:ia 
de l<'et·1o Gt!!li.':'tl t!U i.:J'asil c JKil'a o prulongumeulo ela l'W
roestc do Bl'nsil (cum pur~·c'-'1' 1aJu·,·u.oui da G·J,,,m,s:ouo de 
Finail\~as, 11, ,;(}}, dr:. ·f,'J:ll; ; · 

Votação, cm 3" discussão. elo projecto t.ill Senado n .. 9, 
de 1921, equiparando os vencimentos elos funccionarios CIVIS 
düS arsenne::l de l\iai-iuha do lJUl'á e de MaLLo ql'o.,;so aos ae 
igu'll categ·ol'ia do do Hio de 'Janeiro (com J,.Jarecer {avora·uel 
da ()ornmisscifJ de Finanças ás .emen:ias apresentadas, parecU1' 
n .. '/64, de ·191l'l)·; 

Voi a0iio. •·:n :3 11 d i:=:cu.~srtn. da propo::;ição da Camal'a 
dos Deputados n. 163, de 1920; que manda separar ela secJ;.ão 
de reparo.,; c obras ela Casa da Mucda a de electricidade da 
m~::::;'mu l'cparti(~Üo (com parece1· da ()omm}ssüo âe l"·inança11 
rnaudanclu deblw:w· a~ emenrlà~ du 81·. Puttlo de Pruntin JJttl'(' 
eunst'ituirern lJ7•ujecto especial, pa1·ecer n. 357, de ·I!J2l); 

Vo:.:v:f•", ''m :"'' cli· ev~•ün, dtt Dr·oposiçiio r'a C:1mara 
elos Depuf.adns n. :32, de :!921, que abre um credito de réis 
16. ODG :000~, destinado ú ::wquisi!,'.ão de combnstivel, lubri1'i
canl.r.s, eslopas, etc., ·para u Estl'ada de Herro Central elo 
Brasil (corn pco·ecr:r {aot/l·at:el da Cormnissão rle 11'-lnu.nç~..~,s ú 
pr·oposi~•cio e conh·crrin ás emendas do Sr. lrincu Machado, 
JJm·eçe,· n. 358, de HJ.21); 

' Vo!nr·:'<.n "m :'" r!i~rt·c:~P'o. da 'l)rnpos!r.ãn da Cam'1ra 
1:. 87. cb lU:ZJ, que ahrc, pelo Minislerio da Fn7.cndn.. o cre-: 
dito e·;pecial ele ::>: Gf.i 1, $. di'.,;Liuuclo an pagam eu! o de di arras a 
ql'e Lr•m cii~·eit:) Jqiin T[lt"g"ino da. Fnn;;cca, encarre;;ndo. elo 
ex~inetJ pos;,n !'isca! dn Aer·r (CO'IJJ. JJW'CCC!1' lavo;cóJel da Corn-
rn:isstio de 'Pinan~·as, n. :wo, de ·1.921 ;. · 

2" clisrnsstio dn pr·opMi:;i1.o da. C'tmm·a elos Depntaclos 
n. 71, de J021. C':lrmdrmdo . ao cid:lr~ii.n Domin::;ni' nnfl•ra. 
pelos. serYiços per<:1r:rlns· 11:1 guct·ra elo Parnguar: ns favores 
da lm n. J .G'l7. d·•.l!l€17. u:om. 'l)f/,7'N:ec• frw:·t·aiJel da Cummis-
são de illa1'inltr! c Guen•a n. :170. de 1.921 ) ; · · 

2" . diseu-.;~in ~JP Jwnp'r~icã0 da C::vn~ra · r:1o::. DeNtfndos 
n. !13, rlr J P2!, dispondo ~obr·e a taxa n "P.r cobrada ans snr
teados. não ine.Jrpr.rnr'of'. :-tn .. se•·viço do Exr.l'dfo· (eom 2Ja-
1'eee1· d(J. Crm?tllissão de Pinnvas. n. :JG2, de 1.921 ) : 

' ' "' . ' '. ' ' . 

· Discus!"Jo tl''iC:l do ·.,.r::to rio Prefci:o n .. 25. dn · 1!12!. ó. 
I'CSOIUÇiill. :Iu t_.tH!St.o!ho i\ltrnidpai. que 1tU 101'Í7.U :l C:111r'0'1t,r• 
seis mczr~s .],~. 1!cenr,o.. a .Jnãn Gnq;alve:3, ·,Pereira· r'e .Me~,]o, 
io!'U::trcla ·m-un1r·~ r.al. ria1·a :lratnt"enf.n de sau.cle !com ,pf:rrecá 
(avoravel ela CiirmnisJão de Constiluir;ão, ·n. 3·18, de 1!)21) ; 

. . . 



593 

Cont:inuat:..:i.-.. da di~eu~:-<iio ttnirn elo t•rJln do PrcfciLn n. :.!. 
de JOlô, Ú. l'US1JlU1.:ãu du t.:ull:-<i!lllll 'Jillllit.:ipal, 'i'(llO eOlll:i!dC :1 
Ettl'ico Alv;_•s S,dgarlo, 1.1U cmprr!:t.a que nt·gani:t.nr. n dil'r.dto 
d1: eon~lt'Ur'(::lO, u:-:11 e gr1so. dn UIIIH esLt·adn eh: l'ct·t·n cat•ril 
clc,·ada r:nrn u rr•açnclo que· mnrll'inna (com. parccri1· (r.worrrccl 
da Comm.i.Ys:iJ de Gollslitu içao, n. .'103, de !.'J2l ) . 

L ,,,,.,tnL··-.·,_·:•, ,·t ~~··~-o '· ·1- I "0 . L " "' - ·· .. ::;"a tl::> jJ lUL'tlS C :1 !11 IDU OS, 

J 30~ SESSAO EM 31 DJ!: OUTUBRO DE J 921 

PHJ!:SfJJBNGtA DO SH. l:lU.t;NU DE PAIVA, PH.!!:SIDENTE 

. A.'s 13 I! J I:! hol'tt::; abre-se a :<t!ssãu, a que conco!'rcm 
os Srs. 

·A .. A:t.et·edo, C:uáha Pedt·o:w, Abel ias N1:vm:. tlet·mr•negildo 
de rolorae,;, i\l.cudolll;-tt ~l.arlins. Alexanc!·rino ti.~ Ale-ncar·, Si!
Yerio Nery, Lopes Gon!;al\'(lS, Laut·u Sndrr~ .. Tll:,;t.o ChennonL. 
Jnd i o riu J:lt'<JS.il, Godofredo Vianna, ;rus1'! Euz-nhio. Cnsla R o~ 
dri;;ue~. l:lr.!rüan1in Bat·r·nso, .Ft•a:nr.isco S:1., Elny clP Souza, 
Joflo J~yl'a, Ant.oniu !\'lassa, V·cnancio Neiva, Hosa e Silva, 
Euzcbio de Anclt·aclc, At·au.io Gôcs, Si-que.it·a de i\icnP:t.r·!~. AII
Loni.n Moniz. j\IJ.nlli:t. eudr·1!. Hl~t•mtt·dit111 Monl.eir"o, Jc~t'lill\'11111 
:\lnnÍ,eir·o. Mar·ciliu ck La.eet'l~a. .Paulo de .Frontfn. ~arnintiu 
CUt'l'r}a. [I.· i neu Mar·.ltado, lkt'lllll'llu ;.\lon Lr· i t'rl. /\11'1'1~1./o JW is. 
Alvaro d·~ Cat·vallll\ .lo~~·\ Mu1·Litlho. Pedt'O Í))ll~stino. Carlos 
CavaiNJri/n. Lauru ·l\'lülli;l', Viela! RÚn1ns, l"elip[Jt~ :-;t:-JJndclL, 
•..:arlo:; BtH'bosa e ~·e~pu.cw dn Aln·eu, (.í:J . .! 

'Deixau1 d'-' ~:'-'lltpar·ec:·ct· cmn causa ,jusliJ'icaclu us Srs.: . . . 
F1~! ix Par;heeo. ,\nl.onino Ft·eit'l', .Jni'ío Tltnm•!. Tobias ~lon-

1ei I'U, •C a t;n e i t'P da Cunlta. Manocl Bnrha. 101 i Yei r a Vai I arlà(•, 
J:iunealn Jlulll~lldll'l'g·, lluy · Bnrbnsa, Nilo · Pcçanlla. M.nrlnst.u 
LeaL !\li;:u~~l d, . .r:an·allt••, ntlltl Snat·P,;, .Ft·unc·iscn S:lllc,;. Aclol
pltcJ Gut·liu, Hamn:-; C::~iadu, C:enrt·oso Mat'·lJUes, Xavier da ::iil
va; ~cJarus dos :San tu~, ( HJ,) 

]~' lida. :posla ~m di~cussiio, e som r·cclarnação alJPt'uvada 
a at:Lu da sussfio an ttrior. 

O Sr. :1" Secretario r.l:i ennLa do se;;uiuLu 

EXPEDIENTE 

'l'c~lt~!-!l'<llllln:t dn St·. Er·nt'f;ln Cnny .Filho. SCI~l·elat·io da· 
Sociedade Brasileira. Pro~ccçã11 elo,; Anin_wes, do l.êut· se
guinte: 

Srs. Scnaclo.l'e::i - A Souicdade Brasileira .Prolcclut'a 
:\ 11 iltHWs .l'ar.. v o tos pat•a que dcnil'O em· breve se,ja ·lllna 11 l.).t 
rcaUdad·c · n nu J.onomia elos .~ervicos nl;tinenLcs ü InspccLoria 
i\lunicinal de VcLcrinaria c Poli~eia SanHaria· Municipal, cujo 

S. - Vol. vr. · 38 
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pr·og·ramma collide com as nnlH'I.'S inlinctos i:Ia sua esphera 
W! accão c agora suj cita a .•·.aJJ 1a c!e!iüeracão desse illustrc 
J'Hl!IO elo Poder Lcgü;lHLiYo. - lmlefel'ido . 

. 
O Sr. 2" Secretario d0el:tJ':t tJllL! uüu lm puJ•eceres. 

OH..OEl\1' DO DIA 

Votação, cm discussão unicu, aa redaccãv l'lnal ·das 
emendas do i:5u;wdo ú proposiçfto da Camara dos DqJuLados 
n. 20, de 19~0, que manda subvencionar os Estados, os par
twulurcs ou o:>mprezas que se propuzerem construir e con.
Sf~I'Vlll' estrada:-; de rodagem. · 

Approvath ; vae ser devolvida á Gamara dos Deputados. 

Votaçii.o, cm discussão unica, da redacção fiual do . pro
jccio do l::iell:1do n. ·7, de 1921, creando tres logarcs de pratico 
no .LaooraLori.J da Polieia Militar e fixando os respectivos 
nmcimenlo.§. : , 

..;\.:pprovat.l:=t : vae ser remeitida á Gamara dos Deputados. 

\·'otação, cm ;;" discussão, da proposícão ela Gamara dos 
Deputados u. Sl, ·de 1921, autorizando o Yresideute da HelJU
blica. a abrir, pelo l\1inisterio da Jus Liça e N egocios Interiores, 
o cJ•cdito especial de· 68 :•000$, deslinado ·ao pagamento da.~ 
ul L1·mas despeza8 da Commissão de Liniilos entre os Estados 
do Paraná e Santa Gatharina, relativas a graLificat,;ões ·aos en
genheiros da Commissão e á impressão de relatol'ios, · planta:: 
e photographias. · 

.Approvada. 
' 

O Sr. Felippe Schmidt (vela ordem), requer e o Senud•J 
concede dispensa.. do intersticio para. a 3". discussão. 

Votação, cm 2" discussão, <la proposição da Cumm·a dos 
Deputados, n. 92, de :l9.21, que abre, pelo 1\linislerio da Viação 
c Obras Publicas, o credito de 3. 700:000$, para a conclusão 
das obras de dup1ificação de linha da Estrada de Ferro Uentrul 
do Brasil e para o pr:olongamento da Noroeste do Brasil. 

Approvada. · 

Votação, em 3" discussão, do projecto do Sena·do, n. !J.. 
de 19211 equiparando os vencimentos dos fmlccional'ios civJ . .; 
dos Arsenaes de Marinha •do Pará e de Matto Grosso aos de 
igual categoria do do Rio de Janeiro. 

São approvadas as seguíntei:i 

EMENDAS 

N. 1 

Ao art: 4°., depois das palavras. «funccionari.os ciY1S» 
ncerilscente-se o seguinte: «e os salarios dos operarias, men
salist..as c diai:isfas,, (,) mais como está. 
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Au at·l. :l", acet·e,;el!tlle-se: Jtteuo:;; os dus secrelurius, t[llll 
J)et·cu!Jcrão Yelll!Íllwnlo!S iglwe::; au:;; •Llo soet·et al'io do At'.~enat 
de Guet·r·u ·do llío Li c Janeiro. 

E' ig·uulmeulc UPlll'uvadu u lll'üjl!clo, que Ytte ú Coru
.w i::;sfto de H.ecluc~:ão. 

. Votação, em ::l" JlstJussão, ·Lia lH'OllOslcão da Camuni dos 
Deputados, n. iü3, de 1920, que manda separar da seccüo 
de reparos e ob~as ela Casa da i\loeda a de electricida:cte. ela 
mesma repartição. 

E' approvuda a segulnle 

EMENDA 

N. 34 - 192:1. 

O Congresso Nacional decreta: 
.-\.rt. L o Siio equiparados os actua os dez auxiliares L1c 

e,;;crip ta da secção fiscal ·da impressão -ela Casa da l\loc(la r~ 
os vinte e cinco auxiliares da Fiscalização de valores da mesma 
sr·,;cfto ao.s anxilinrcs clé esc:l'ipla da Imprensa Nacional. · 

Al't. 2." .As diarias nos cllancelladores da ,casa da 1Moeda. 
SrJl'ÜO de 8$00'(). . 

E' approvada a proposição, que Yae ú Comimssão de Hc- · 
dacção. · 
~-- . Votação, em 3" discussão, da proposição .ela Gamara dos 
Deputados, n. 32, de 1921, que abre um credito de 16.000 :ouu~. 
clr:slinaclo, á acquisição de combuslivel, lubrificantes, estopas, 
ele., para a ~·strada de Fcn·o Central -do Brasil. 

E' annunciada a votação elas seg~íntes 

EMENDAS 

N. J 

Reduza-se o lolal do creditou 12.0.00 contos .. 

N. 2 
Si nãc fôr acccifa n ül111~ndn anterior, reduza-se o cre

desLinclito a 15 .757:651$6!t2. 

O Sr.· Irineu Machado (pela ordr:m) - Requeiro a reti-
J•acla das emendas que apresentei. . . 

O Sr. Presidente - Os senhores que concedem a retirada 
d.as emendas elo Sr. Irinen Machado queiram dar o seu as
sentimento. 

Foi concedida a retiradas das emendas. 
E' upprovu.da a proposi.cão que vae ser submettida. · â. 

sane cão. 
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\'••tacão, em 2• diseu~~a~~. da pl'•.tpn.~i\;;1n da Gamara n. 87, 
d•• IU!:I. que abre, pL•In ~lini:-;J,.'I'i•• ela J·azcncln, o enxlif.n ·es
J;cc·ial de :J :050$. de~Linat.l" w• puga1uenl.o du diarias a quo 
lt'lll tlil'i!il•• .l1ilin 'J'al·g·inn du 1•\tH:;eeu, eueurregado du uxL!ni:Lu 
Ji(•Slo fi;;eul dn Acre. · 

.\.p lH'U vuclu .. 

'J',\X.\ '8UUill•: :,;t Jll'I'JHLII.I::i 

z· di:;cus:,;ãu da IJI'I)IJII8it;ão da Catuat·u elos Depuladl•· 
u. !J:J, dl' .l!J~ J, dispondo :;•.dJ I'U a Luxa a ;;e t' e•Jhrada ao:,; sur
·r:cadus llÜtJ ÍllCIIt'lJUl'ttLl•-'S Ul.t :;ur,·i~.:u du Exc1·eiLu . 

• \._[VJ 1.·o v a ela. 
\'cn1 :.í mesa c é pu:;Lo eru diseus:;ãu u ::;ug'LtinLe 

HEQUB!tl.l\IENcl'O 

A C•Jmrmssão de í\iarinba e Guel'ra t•equer. que r.. IJl'UJ;Ju·
siçào da Carnara dos Depuladu;; u. ~1::1. de 19:21, lhe seja eu
viada. cle]Jois de se1· H•Lada ern ~~~ diseus:;ão para seu cxalltL'. 

Sala das sessões, ::>I ele ouLubru de l!J~J. - A. lndio ,lo 
B1·usil, Presidente.·- Cw·lt•8 Gavulcanti.- B. BarJ'08u.- ,/osJ 
de Siqueil'a Menezes. 

O SH. FIUNC:ll:iCu SA'- ::::ir. Vt·esideul.e, :su1~preben·deu-ruc. 
pul' com:pletn. u l'equcrüncnto da GunHl'Iissão ele. i\lat•inba. e 
Guerra. que acaba de ::iel' lido. Trata-se de JtlaLeria exaltist
varnenle tl'iJml.aria e financeira, pat·u qual a competuneia 
technica. da Gumi::;::;ão de .F'inan•;a::; ·usLá e!:;[alJelecicltt pela 

proprla natureza ·elo a8sutnplo, assiru eomu ·pelo Heg-i tnenlu 
do Senado. 

O SH. LoPES GuN•JALI'ES .-Apoiado. 

O SH. CAHLos C:Av.\LG~H'n't - Não apoiado. 
o SI{. Ji'H.,ANGISC(I s.-\' - Pedirei licença á GommissãtJ ele 

lHarinha c Guerra. si não coneonlar em ret.i l'al' antes e·sse re
querimento. para que nãu retire da Cornmissão ele Finan•.)a:3 
:aquillo que lhe compete. 

O Sr. Carlos Cavalcanti .- .St•. l'J.'I~Sl\l.!;:nLe, pe•;u n:nia 
.ao liont·aclu rept·e~enl..ante elo t:eaJ:ú para fazer altrwuas cuu
::;lclera•·ôes ·~1n rula•.::Tu· tll.l reqUt!l:irnenl.u apt·esenlmlo pela 
ComnJlssf.i•.l de l\Iat•üJha e ·C:uet·ra, a propusiLo da crea{;ão da 
1-~~xa :,:nbJ'G os surtcacll•s qUt! J'n i iu':;l,iluida. :ua :r:..ei de Reoe·ita 
do annu pa::-sadn, e a '-.1 u·~ ~ô agn1·a, a Cánntt'a dos Deputados, 
na proposit;fi.o que '-'l'a SI) vnLu, upresenLa um ar.t·ernedo de 
regulumenta(;.fl.u. 

O Su. lH L" JW i\1.-IG.I:I.AUu - A rn ull;a 1:\ excessiva. 

o ~H. ]."Ht\Ncl::;cu ~t\ - .f.Jódc-sc discuLir, atacando o :Pa
J'ecer da Uon.1mi::;si1u ele F_inanoas •. 

o ::iH. J1U~1;u .l\1ACJ},\Du -· Alacund11, nãu! 
O f:.n. :FnANGtsco SA - Nã.o conJprehendo a 

:!essa procrastinacão, tratando-se: de uma rec'eita 
3~se exercido, que não estú terminado. . · 

ncces::;idadc 
votada para 
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· O. SH. CAnr.os ·C'A \'ALCAN'l'I - O nobre Senador pelo Ceará 
acaba ele dut· o seu aparte, a!iús, um pouco longo. S. Ex. ha 
de per·miLtir que eu l'esponclu a esse aparte. ' 

O Sn. FHANCISGo SA - Perfeitamente; ouvirei V. Ex 
com muito prazer. 

O Sn. CAHLOS CAVALCANTI - Não ha absolut.amente ·razão 
para qur. o digno representante elo ·Cearú tome a mal o pro
r;ecl imento ela Corr.missão de Marinha e Guerra. Não se trata. 
ab:'olut.amen~e, ele procrastinar ·o assumpto. · 

E' verdade que, tratando-se ele uma taxa, de um imposto, 
n matel'ia ora teclmicamentc porUnente á Commissão de Fi
nanças ... 

O S'R. FRANcrsco S"\ - .Jtí. v~ V. Ex. que tenho r.azão. 
O Sn. CARLOS CAVALCANTI - ... mas S. Ex. não póde, ao 

lllCStno tempo, negar qtie, recahindo a taxa sobre um assumpto. 
de natureza essenciahnenle militar, não se deva ouvir tam
IJem a Commissão dn Mal'inha é Guerra. 

O Sn. FRANCisco S.\. -· Assim, tamberrt. Lodas as leis de 
imposlos Lel'.iam de ir a •wtras Commissões, pois recahem 
~,-.bre ussurnpto::; n ellas perl:itt't:>nle~. Dessa Iórma teriam de 
se pronunei::n· n;: dr. Ag·.r·ienll.ul'::t. de Viação, de Obras, etc.· 

O SH·. CAHLos CAYALCAN'l'l - E para cónvencer o Senado 
de: qtH~ tenhn l'Uziio, de qtlf"· a Commi;:süo de 1\lat'inha e Guerra 
agiu cornn devia. ájn·esent.nnclo o SN! t·cquerimento, basta ler 
n a !'L. i" desse pro.i ecto. 

Qun diz o at·t. ·1.". que vamos vota1· sem mais exame, 
~em que ·a· honrada n · clig·na Com missão de Finanças tenha 
apre:':enladn medidas cnncludent.es ao que é deficientissirr.id 
no proJecto? Diz n seguinte: 

<(i\. taxa a· que se referr. n numero 56 do art. '1. 0
, 

ria lei n. " . 230, ·de 3'1 de dezembro de .1 920, é devida na 
importancia de '10.0$, para todo aquelle que. sendd 
i'nrtcnclo. na·ra ,-, serv.iço elo Exercito, dei:r:m· ele se1• a elle 
incm"fJ01'ado po1• q-ualq·uer motivo.». 

I 

O Sr.. FnANCJRr.o S,\ ·- De accôJ•clo com a lei r.lo sor
t.r.i n . 

n Rn. f:AnT.nR r ... \\"ALCANTI - E ·~i n in;J ividuo I j\"(']'. Rirln 
julg·adn incapaz, para o sm.·vir;o militar.· ern t,ernpo de paz? 

· O Srt .. PnANC::rsc:n ·S,\ - A incapacidnCIP. ,, julgada antes 
dn sort~>io. 

· O Sn .. CAnLnR CAVAT.GANTr - Perfeitamente: mas isso G 
. ~ I ' . I 0 que nan e~ a .eser·1p .n. 

O Sn. FHANt::r~~co S .. \ ·- Perdão: rsl.n P.scripto no regula- · 
n1en I n dn servico militar. 

Pf'lrmiltn V. Ex. qur en agot•a invarla :i~ suas attrilbui-
ções. · 

o SB. IRINEr.J M . .\mrAno - Nem: sempre a 'iriciapà(~.idade ~ 
julgada antes d9 sorteio.; ,, 

~ ;· :. -'· i' ' ;sr~ .:', 
... •! 
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O Sn. FnANCISC:o S . .\ - Póde ser julgada. antes· da in"" 
corporação. 

O Sn. ImNr::u l\'IACH.IDO - Pócle haver depois do sor...; 
teia recursos, como habeas-corpus, etc, 

O SR. VESPucro DE ABREU - Alistamento é uma cousa e 
sorteio é outra. 

O Sn. FRANCisco S..\. - Antes elo sorteio, se julga a isen:.. 
çüo. Ainda ho,i e li esse regulamento. 

O Sn. IrtrN.!m 1\'fACuAno - Perdão: h a casos cm que Sf3 não 
julgn as3im. · . . 

O Sn. CMtr.os CAV.-\T.CAN'fi - Se. Presidente. eu não crJn
tnva com essa tempestade, a pro;J·Osito de úm assumpto Hio 
si1nples e que cstt1 a entrar pelos nossos olhos. A proposição, 
cnm,, csttí redigida, é absolutamenl.c inconveniente, e ,p.óde tra-
7.1'1.' a a.nnullução completa elo soeteio militar, porque, desde 
que o .~ndividtJO não seja incorporado, póde-se concluir que 
todo (• msuhmJsso vac pagar n taxa e, dessa fórma, como po
der:"t ser processado? Seria o reconhecimento ele uma fali a 
commet I: ida. 

O SR. FnANcisco S:\ - E'. lastimavel que V. Ex. não co
nltt"ÇO. o regulamento do serviço militar. Lembro a V. Ex. 
o <rL:e está escripto nesse regulamento:. todos os sorteados sr5 
deixam de ser incorporados quandc excedem ao effectivo rl0s 
corpos. 

O Srt. CAn:Los C.-wAr,cANTI - Então, V. Ex. está redonda-
m.en te enganado. · · 

O Sn. FRANcrsco S,\ - Permilte-me V. Ex. um a.parte 
um tnnto longo? 

O Sn. CAm,os CAVALCAN'fT - Perfeitamen~e; com todo 
prazer. · ' 

O Sn. .FnANcraco SÃ - Ha tres phases para a formar;ão 
obriga Lo ria elos corpos: . primeira; o alistamento; segunda, c• 
sorLeio; terctJira. a incorporaoão. Os indivíduos alistados qnc 
estão cm condições ele isençfi.o, requerem-na. Julgada a i~;m-. 
cão. scns nomes nilo entram na Ii~~ ta do sorteio. Depois deste, 
aimh podem allcgtlr a stm incapacidade e não serep1 incorpo
rados. Cada um llelles tem o seu numero. Quando attingem 
ll!J numero elo effectiv·9 elo c0r.po, não são mais incorporados. 
fJCam com a sua cln;;;sificação. pam serem chamados, segundo 
o mcthodo argentino. São sorteado::; e .não incorporados. 

O Srt. CAHLos Ci\.V,\LVAN~·r - E quando requerem a isen- . 
~ão depois de incorporados? · · 

O Sn. Fn,\Ncrsco S,í. - E.=l iio nas. mesmas condições cJa
quclJo que a requer antes de incorporados. Por consequencia, 
niio alcanoa n ost.es. E' uma cousa clara que\ficou expressa 
em declm.•nção feita ela teibuna ela Gamara,: pelo autor clu 
pro,!ecto .. 

O Sn. CJ\nLos CAVALCANTr - V. Ex. ~~sfti fazendo l~Cn
fusr.o, proposi!.nlnwnlr. porque está m·!mmen:tando com o que 
esl:'l cscripto no ar·[. ·I • ela proposiç:üo. O CJLIC estú escripto Q o 
qu{' aca.bei. ele let· ao Senado. Nfic, sei. o que será o regula-' 
menta futuro. Núo sei mesmo o ou e está ná. 'intenção do le-
gisl:tdor da C amara. · · · · 

I 
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O Sn. PAur.o DE FnoNTLN - E mesmo quando ha intençãu, 
muitas. vezes falha. Tive occasião de fnllnr muitas vezes que 
Tns,pccloria de Esgotos nüo deYeritt. ser incluída no Departa
mento da Saudc Publica c, no cn~ao to, essa medida. foi acceit.:l 
:tn C amara e o regulamento incorporou-a. . 

O Sn. FnANcrsco S..\ - O que foi um erro. 
O Sn. CAnLos CAVALCANTI - 1\ão convem absolutamt>ntc 

que seja votada pelo Senado semelhante meclida sem o cuida
.closo exame das commissões compct.entes, tal a sua importancia 
e assim creio que a Commissão, da qual sou humildo orgão, não 
teve intuito algum ele melindrar o nobre Senador quando ·apre
sentou o seu requerimento para que a proposicão fosse á 
Commissão de l\Iarinha c ·Guerra, afim de reslver sobre suas 
vanlag·ens c inconvenicncias, segundo o seu criterio esper.ial 
tc•!Jhni.co-miliLar. . 

. . Estou dando estas expl.icações por· consideração ao nobre 
Helator da Commissão do Finanças. . 

O Sn. l"nA'Ncrsco S . .\. - Lastimei apenas ter sido sur.pre
hcmliclo por es::c requerimento. 

O Sn. .. C.mLos C.t.:VALCANTI - 1\:fas isso foi um ca.so que 
slll'giu aqui na bancada. Esse projecto, devendo ir ás duas 
Cmmnissões, deixou ele ir CL do l\Iar·inha e Guerra, e, si alguem 

·foi surprehenclido. fomos nós. membros dessa Commissão de 
MarinlJa e Guerra. porque, tratando-se de materia milit.ar, 
como esta, não fomos· ouvidos. Eram estas as explicacões que 
me cumpria dar no honrado Senador, Relator <la Co'mmis~ão 
de Finanças. (Muito bem; mn'ito bem.) 

O Sr. Presidente - Os senhores rrue. approvam o requ~
rimcnto da Commissão de Marinha e Guerra pedindo que SeJa 

· remcttida áquella Commissão a proposicão ela Camar·a dos 
Deputados n. 93, de :1921, queiram levantar-se. 

'Foi approvado. 

CO:!.':CESSÃO Dl'l FAVOR~S A VOLUNTAR!OS 

2• cliscussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 7i. de 1921. extendendo no cidadão Domingos Rothéa, 
pelos ·serviços prestados na gu cr·ra do Paraguay, os favores' 
da lei n. 1.687, de 1907. 

Approvada. 

LICENÇA AO SR . • TOÃO PEREIRA DE MELLO 

Discussão unica do v é to do Prefeito n. 25, de. i921, á 
resolução do Conselho Municipal. que autoriza a conceder 
seis me:r.cs de licença. a ..• Ioão Gonçalves Pereira do Mello, 
guarda municipal.. para tratamento de saude . 

. -\.·:):~r0va..do, vao .ser· de-;·olvido ao Sr. Prefeito. 

ES'rRADA DE FERRO ELEVADA 

Continuação da discussão unica do .véto do Prefeito n .. 2, 
de :1.91.6, á ·resolução do Conselho Municip.al, que concede a 
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J~m·ico Alves Salgado, ou empreza que organizar, o direito 
de construcção, uso e goso, do uma cstl'ada de ferro carl'il 
elevada com o Lrnçado que menciona. · 

JJJncerrada. 

O Sr. Jeronymo Monteiro (*) (pela o?·dern) - Sr. Presi
clcnlc, o 'l)éto, a t•espciLo do qua:l a Commissão de Constif;ui()fi.o 
.i:'t se 1)l'Ontmciou e cuja discussão acaba ele ser annunciacla. 
L!nvolve. no mett nntender. questão de direito muito séria. e a 
st1a appr·ovação p01lo Senado, sem mais. ponderações, pciderú. 
l.l'tlZPr'· cnnscquencias qur., rio :futuro, cmbm.'n<:.arãn a pro;pria 
nc(:fio do Poder Municipal. · ·. 

Nessas condições, venho t•equcr•er· a V. ·Ex. que consull P 
ao Senado sobre se consente que este trabalho seja submet
l.iclo ao esLuclo ela Comnli.ssão ele .Justiça para qUe esta emítLa 
o seu pare·cer sobre a parte em que as razões do véto conteem 
assnmptn jnricli-co mais profnndo, e esclareça devidamente, o 
raso. a .!'i 111 cl e q I.Kl o Senado não deixn nos seus Annaes . mn 
.iulg-adri que possa mais Larcle ser·vil' de ar·g·nmetüo para rlirni-
1 o~ qu r) nfin existem. . 

St·. Pt'I'Sidr•n I. r. não vr.n hn 1 cvan Lar uma CfllCsi.ão de pouca 
impnr·lancia c pr11' mcr·a cnriosirladc. 'Venho l.ral.ar· de um 
caso CfiiC r'rJplll.rr ini.CI'f'S~aniP cm· visl.a·rln par·ecer que sülJJ'e 
Pllo crnilliu um rlo~ nos~o:;: mai·s eminentes juriseonsuHn~, o 
Sr·.· D1·. Clnvi~ Br!vilaqna. Srrbrr• uma pal'i.u das razões do 
'l'tlfu. snbt•r um dnR crrnsidr\r·anrlns nrldt:rzidM pr\lo S1•. P1·rl'eiLo, 
pa1·a cnJJI.r·nr·iar· a r.xnCII{:iio da re.~olução nrl.arla pelrl Cnnsrlltn. 
J'11i pr•rlidn. a npinifio drsse ilh:ts·lr·p r;u.U.or rlo rlirniln. Aecr•
rlrmdn a essa snlicil.ação, o c1neri~o e respcif.avel jneisconsulto 
Javtoll o seu parecer. que- penso - deixa bem claro assurn
pl.n. Pn1• rssr. t,1·abalhn p!Ídr. ver-se bem a g·t·avi clacle r:lo caso. 
se o Senado appr·ovnr csl!n vélo, sem tomar cm consiclcl'll(;iill 
as rlf'dU(,\Ões j11rkli·eas nffcrccirlas ]Wln illusl.mrln jurisLa. 

Dr•,·u ainda. R·l'. Presidnnt.r. declarar a V. Ex. qiH' nfio 
r'> 111na innrr,·ar.:fin o l'f'CillCt:imcntn quP venho appn~enl.ar. Ha 
rlivrr·sns. pr·l'er.•rlr•nll'>'. Eni.l'l' rHti.r·ns. lcrnhrn-me elo J'P.lal.ivo a 
nssmnpln idr•nJico. n THti'I'Cr't' n. ·I :>7, dn J 90·1 ~ Nr~ssn neeasiiio 
fr·al:wa 11 Sr•nacln LnrnhNn rlr~ 11rn ·t.0lo do Pr·nfrdl.o. 

A Cnmmi:;;sãn rcspecl.iYn. Prnif.t.ill srrt plll'elwr·. Havendo 
dnvirfa~ em r·rla(:fi.o fi par.·ln pr•npr:in.tnr•.niP jutklicn. r],, caso. o 
par·eePI' rla Gr11nrnis.~iio dn r.nn:::l.il.ni(:ii.n foi r·l'!mel.l.irln :í. do [,e
::dslnr:fifl 0 .T11"I ir.:n. pnr·n. C[IIC 1'!"1 n :;;e prnnnnrin.,;:sp, ::;nbr·f' n me:':
mn nssun1p1,o. 

E'. pnr·l.anl.n. 11111 rrqnpr•imrnln qnr l.em ::tsf;rml.o rm rle
pi:=;ries anter·inr•f's rlo Sm~arln. 

O Sn. LrrPER C:riNÇ,\LVER - .E' 11rna rler.isiin. E' vétn do 
P r·rfl' i l.n '? 

O ~n . .Tr:nnNY.-:\·ro Mnwmmn -R'. sim. senhor. 8r S. Ex. 
cp.lt7.er ,·e r· aqui n .i.f'rn. (Mosrmnrlo 'III/I. hnm·eúo.) 

O Sn. Lor>1;:s GoNÇALVBS - Ni"ío senho1•. Vou respondet· 
n V. Ex. 

( .. )i [E~be. discursa nãq .foi revista pelo orado~.; 
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>O Sn . .TmHINY.:vro MoN't'grno.- P~:nso ainda, Sr. Presidente, 
q~10 senrlo o 'l!élo ·ele 1915 e tenrln t•n!ado nas pasi,Ús ela Commis
i"UO de Cnnstitn i~:ün dnmnte l.tmt.o Le111po. não haveria pre.iuizo 
nl.gum e111 qtlr~ tunha a sua solução t•nLardada por mais alguns 
dtas, afim ele que o Senado pofisa t•esolvee o Cll!SO com plena 
·cnn.o;cirncia e amplo esclat·c•cimenlo subt•e o assumpLo. (Mu:tlo 
br·rn: ·muilo bem .. ) 

Vem a Mrsn, é !idn, apoiado I' posto em discttssúo o sc
;;:tnnl r 

ImQUERIMEN'fO 

RPqueü·o qtw seja ouvida a Commissüo de Legislaç.ão r. 
.Jnsttça n r·estwiln rlns razüps e fundamentos rln 116ln rln Pt·c
fniln n. 2, rle Hl;l.G, pot· envolve!' questão de clireHo. 

Sala das Sessões. :3:1 ele ou lubt•n r!c 1 !1:?.1. - Jci'O'II!frrtO 
;1frmtr•irn. 

O Sr. Lopes Gonçalves - Prço n pal3.vm. 
• 

O Sr. Presidente - Trm n pn.lavt'a n· noh!'fl Ronarlor. 

. O Sr. Lopes Gonçalves - 81·. Peesirlenl.r.. o :-:implr;s r.mm-
ctndn da·••t·dl'ill dn dia. r•m J'Piar·iin a11 .,.,:ru. ···- r·uulinllrll'rín 1/rr 
rfi.,·r·ussl.in, IH•m rlr•mnnsl.r·n.. n n" Sr•nudn ynn J'ícat• inl'oi·mado. 
rpr•• "~lP asRIIITtpl.n j:í. fni explanaclrr em r.lnn~ J1:l.l'l.'fJI'I'('S. O pa
,.,.er•t· nlnhut·ndn n nnnu pa'!';Srtdn e apr·CI';iJiltaclo n clehah• nes:<:a 
""!';siin J'r)t·n impngTwr1o. se me nãn engano, peln Senadrrr· l\le
IP!In :runinr· ntt TWin nosso collega Irinen Machado. J.l~ncln n 
impngnaniP apt·nsenl.adn requerimento, afim de qtw r'i véto 
vollas;.;e ií. Cnmmis.o;fin. para sPr' mais poncle·radam.ente. mais 
7ini(unrfm11r'nh~ Psi. lidado 11 ensn. 1'1.11111.1 ,.,.,·.lama 'r l!lllll'ndu St•
JWrllll' qtw mr. pt'Pc~N'Irtl. 

Aenni.PC'f'.· pnt·•:m. qur. 'mrsmn. pnm qnP a mn.IPr·in. l'o:"se 
uur is prn(uudn!ll''llf ,. , 'III fi is prmrl''l'rrrlnnl o•ut ,_. PXn lll in adn. nn f'<• !'
l'PI' rins acl.tran" Ll'nhnlhns. r.ln. anl.ig·n. CnmmiRsfí.i'r dP Consti
lui,:fín P fliplwmwin. s,·, /(•i ,.,. .. J,.il.rr. par·a 11 pt·r·~l'ltl•• nnnn. 
nm membrn - n hnmildrl nt·n.drw. que occupa a n.i.LPnr.<iín do 
Senadn. t~ qne ,: 11 H.nlal.ur· dn r.Jn11s pn.r·N·.r-.Jr•ns. th• mncln qttr~ a 
Cnmmí~síin nel.ualmenlrl ennl.n com· elr~mrmf.ns nnvns. Esl.n
rlarln. Pnl fín. mais n mn vez. n [l!';;:umpl.o p1·o(u.ncla r ponde1·a
rlom.r•ntr•, rlr:•lilwt·nu. a Cnrnmissfio. pn1· nnanimiclaclr~ clP vul.o . .:;. 
arlnp/.nl' n pi·imnii·r• pa1·ncnr·. upprrwa1' o véto '' J•njeil.n.r· a r·0-
snlu\:ií.n mrmicipn.l qtte nul.r)t'ga n Jkicn Alves Salgado nma 
r•nnr•r·~sãn. ,.;;r~m ennctH'I'Cncia publica. 

Esl.a ,c:-rn.nclr. rirladr. do Ttin ele .Tnneiro é mniL•• r.nr·insa 
f'111 cel'i.ns n.::;.:::sttmpLns. Pr·irnniramcnl.r.. ::<nrgill es~n r.nnces
~fi.n PXI.r·avagTtnl.r., sem r,onenrrcncia J)ublica, para 11111 set·Yi(!O 
r.pH'. JwjP ,: cnnrlrmnadn rwlns ~:n·anclr.s mr.Lropnles. qtH•· n in
sf.aJlnr·:i.rn .. pnrqr1e .. r.m ynz de ·pt·orluzir · lwncfíein~ pnhlicns. 
prnr/11z lllll mal pnbJir.o. rn•nrJnz .. conrJiçÕef; UllJ.i-·Jry;:denieas, 
sendn r·er·.nmmPIHiadM. de pr·nfr'I.'Pnein .. ns cn.minlws sllbl.er
J':111PI•:O:. qt1nndo lwja n /'.l'ltlf'lii'·Í:t dP pnptilur.;fi.rr. f' ~;.; Yin': ·dn. 
!"upr~rl'ir.iP .niio sr.jnm i'til'l'if'iPni.Ps. :\s r.•1lllll1lmicnr:•'íes sub
l.crra.neas .. que o" inglezes chamam ln/}(:, ns amerJCanos .~nb
.way e os francezes metropolU(ân • .são aconsell1aclas ~de prefe
rencia a e~ses grandes. caminhos de ferro aereºs ., 
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A poclorosissima · Liaht anel Power offereoen os seus ar-
gmnrmLos. Por que? . 

Tendo encampado diversas companhias de carris urba
n ns do t.rnccão animal desta cidade ... 

O Sn. A. A:r.EREDO - Diversas não, todas. 
O Sn. LoPES GoNçALVEs - .. ~ · todas as companhias do 

·carr·is urbanos de t.raccão animal desta cidade. tendo reali
zado um contracto de fusão com a Prefeitura ou com o Poder 
Municipal. sobre viação na superfície do solo. obteve taro
bem prcfcrencia para as ·linhas que fossem além de Mladu
reirrt. Cl1amo a attencão do Senado para este facto. A con
cessiío. que tem a L?:(Jht. dá-lhe anenas a preferencia no solo. 
mn". porcrno se considere poclerosissima. entende. tambem. 
cnw Lem direito :i camada atmospherica, isto é. que tem pre
:rr~~·oncia .á possível concessão de linhas aereas de carris clc
cb·icc's nu, ainda, para estabelecer commttnic::H}Ões pelo suh
soln. 

A o:dr::wagancia dessa pretencão ou desse argumento fn: 
rlo f.al lll'clcm que o primeiro parecer nem se oocupon rln · 
n,:s11muto. Mas .. tendo-se elaborado o · segundo pnrecer. de 
::u::.r.r~rclo c nos termos do primeiro. denois que este segundo 
pn~"rcor veiu :i discussão. no mesmo. dia em que devia SP.r 
(U:;cqf.ido. apresentou o concessionaria Erico · Alvr.!'l Sn.l!mdo 
uma lon~a peticão ·ao Senado .. fazendo certns· cnnsideT'acões c. 
ao mesmo tempo. insistindo contra a reclamacão da Li(Jht. 

O in Lercssado nn casn. q1.1erendo ainrla mnstrnr rr111' 
o parecer era contradictorin .- sabe 0 Senado o que fez? -
copiou o vof,n vencido do nosso pranteado ex-cnlle!!'a. RcnadM 
Mendl'c:: do Almr\ida. sohre a questão telephonica e fe:r. do vot.n 
venr.iclo daqnelle Senadnr textn rlo parecer crue n humilde 
orador. que ncc11Pa a at.tençãn do Senadn. elabo:rrm a rcsueif,, 
dec::c::P magnn assumpto da telr.phonia. tendo sidn nr.nmnn
nhnrln e n narccrr asc::i::mnrln neln SP.nnrlf"'.T' nanlic::h Sr. Alv:rro 
dr r.:n:rvn.l11n. crno. n P.SSC t.r.mnn. era rl:~. Gommic::sfin. Cflll' •. nt>o
nn.c::. "" c.nmnunha rlc fros membro!". Sl'ndn de nnf.ar ano o nr'n
nrin Srnadnr Monrlcs rlc Alm0irla. rliver~rinclo cln parecer crnnn
t.n nns c::mH' f11ndnmr.nf.M. terminnn acccitandn as swts cnm.lll
i"ÕI's o opinando nela annrnvar,.ãn rl-o véto P. a reicicão rln 1'r.
s0lncfín !=<f"'hro n prn,'n~:rnrfín rln cnn!l'nctn rlo folephnnes . 

· Semelhante nctiçãn de Ericn Salgado. cruc fôra encam!
nhacln. rt Commissão. n6d0-se affirmar onr, r:léra Jogar a mn 
f.fm~ciro narocer. norque novamente. 0 pela tercira vez. foi. e>'
f.ncl:.lrln o a!':c::nmptn. rcsulfanrlo nmn respns.ta cabal a ~ssr, 
conccc::si onari n. · 

Anroveitancln mais esta .opport.unirlacle pa't'a faltar sobre a 
m1csf.ão. que n nnhre Senador P01o Estado do Esnirito Santo 
r.ltomn. rln mnifn 1'm.urwtrm.tr.. nacla rn::ti" se me afirrtlT':J. dio:!'nn 
r:lc ser esclarecido rlo crne o crne consta do voto' ou opinião el::~~ 
horada solwn rr. referirln. n lon~a peticão elo interessado. "iTon 
ler aó Srmarln. o que disse a respeito: 

"As palavraf5 que o concessionaria, sem concurren
cia pubUca, cita em suas considerações. não são. do pa
recer vencedor cm plenario. não s1i.o palavras do hu
mildo R.claf.oJ' que. entretanto:. teve a =fortuna de ver n 
seu tra;.balllo acceito pelo .alludido voto em. ·separado, 
em sua conclusão, a approvação .do "véto". Basta,,. para 
evidencia, tlm simples confronto." 
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Como se vê, o prclcnclcnto ou concessionaria ouLra cousa 
não tinha om vista sinfí.o csLuhelecol' uma g·rande confusão, 
elo modo a suppor-~o que n Commissfio era incoherente, por
que tinha pensado r! c n ma f,.irmn a respeito da resolução re
lntiYn ú Comnnnhia Tolephonicn o tinha pensado de outrn 
frírma a respeito elo seu caso. 

Continúa o parecer : 

"Como saho, o Senado, pelo parecer, .iá impresso e 
disl.ribuido. concluindo unanimemente pl?la rejeição da 
concessão ao pretendente. a· approvação do "véto" no 
seio ela Commissfío. nfio o füra por todos os fundam.en·-
tos deste." · · 

Quer isso dizer auc a Commissão não acceitou todos os 
fll'gn men tos do "vê to" elaborado pelo Prefeito Azevedo Sodré. 
porqn n S. Ex. tratou ele crncstõos ele physica e hygiene, que 
niío rram pcrf.incnfes nem relativas ou rcspeifanf.os no nssnm
pf.o. sendo que o dcYcr da Commissão é anenas examinar si a 
J'esolução municipal é conf.raria a Constituição, ás leis fe
rloraes. aos interesses elos Estados e ele outros münicipios e 
nos nroprios intor0s~cs do Districf,o Federal. Para isso, nfiJ 
pr0cisn entrar cm outras apreciações. 

(Continuando a lêr :) 

"E' que a Commissão. examinando a intervenção 
crne a R.io de .TnnP-iro Lig'}1f, and Power tivera no caso 
debatido 0ntre o Prefeif.o e o Conselho Municipal. no 
qual figura sómrmtc Erico Alves Salgado. estudando. 
cxclusivamenf,c. o caso concreto. entendeu quo não 
àevia levar em apreço n. reclamação dessa poclerosiss1-
:rna emprP7.a. crnr.. nara fa7.cr valer !leus direitos, quan·
clo os trnha o estciam pnrir.litantes por actos illegoaes da 
nrlminist.rnciio publica. tem em nosso paiz o Poder Ju
dic.inrio ·com t0dos M seus pr.edicamcntos e garantias.'' 

Ora. si. de fado. como se ar.g-nmenta. alguma lesão com 
a. rr.::olnc:fío do Consrlho 1\fnnir.ipal. al!!nma lns1í.o com 'l ro
.ieir.fío rlo «?.'Cfo» rlo Pl'()fpifn rMsr. pr:üicnrln. contrn n. Li!:rllt 
anel Powm'. 0sfa tinha M rncursofi necessarios para o Poder 
.Tudiciario. Por cónscancncia. :í. Commissfi.o não competia 
defenrlCl.' os scnfi direitos. (.4.pm'n.clos.) 

Nr- r . ' f . ' [ . • an : 07.. po1o::. · n parecer rr erenc1a a os, o op1co 
do vétn: 

·«Aff,onfn. ainrJ.n. n. presonf·e rr.soluçfio conf.rn. o rlis
posit.ivo na pnrf.r finnl da clau~uln. 1.2• do contrn.
rfn dr: nni(-icnr:ãn d(l.s Zinhn.s Cl1.1'1'ls s:. Ch1'?'strmão. Cm•1•is 
U1·Tuwns e Villn lsnbP.l. feito de r,nnformidade com a lei 
n. 1. U2. de D ele ouf.nhro de HW7. · 

· Sc,zunclo osfa r.lnno::Pia. a l\funieipnliclnd0 n6rlr. em 
. qnalquP.J' tr.mno. c.rmcrdf"J' a f.P.rr..eirm;. alrJm rlr~ l\fndu
rrirn. linhns rl~ carris. h:ondn po,.,-;m ns comnanhiaR men
cionadas preferencia. em Jgualclade ele condições. Ora. a 
estrada de ferro carril elev·ada vne -percorrer uma e:x-

. tensa zona além de Madmeir•a, pelo que a concessão 
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não poderia ser dada srrn nudionein pr6vin das referi
elas compm~hias». 

A este J'undamento do 't:élo, e a ellc sômenLo a Commissão 
rrspondeu ela seguinte í'órma: 

«E não o fez (referencia) porcruc a L-i~Uht aml l'o
n•er não estava en.1 causa na resolução véLada .» .· · 

.Om, a rcsok1ção vétada 1~ra relnLi\•n {t cc.ncessão JoiLa. n. 
Er-ico Saig•ado. Não se !.raLava de Liuht and Pon•1:r o. assim 
1:iCilclt). a Commissão não t.iTthn nnda que Vêt• com a pt.-den~fil.l 
d0ssa companhia. 

,. 

Accrcsconba ainda a Com missão: 

«Entretanto. arlmiLtindo qtH~ o Prc:foil.o AzC'verln SO·· 
clr·é poclesse l.ralWI' orn aproci.rtção inLeresscs ou dirci
Lns •que cousidcrou. a :I' avo r· dessa cn rnpanhi n, resnlvados 
na dausu.la ·12" do cnnl.racln dr tlnil'icaciro d•as linhas 
Cat·r·is d~c• 8. Clrrislnvftn. Ur·banns ~~ Yilla IRabel, nos 
IL'I'·.mO~ da IPi 11. 1.1\!2. ue n de ouLubt·o de :1007. se·l'ia 
l•·var :'i. hnn•a mllito Jortl:('(·. ::.nppúnt:lo qu1• a pr·nl'f'i·encia. 
t•ul.nrgnda nu::;sn r~lansula. i-\c,ht rxtc~nsiva tl!OS serviç~os 
dr Jnenmnçoiio. pnr qun!qUPI' l:r·.aeeiio. nn s·ub-~1'dn e aci
ma dn SlliWt'fieie ou PIYI ca·minhnR r•levadns. J!:.sRa J)J'e-

J, . I I I ' ' -'I I' ·J f!N'/IC/0, I'ITI'll'tH:t. nn 'l•efo t~ (' 11:10 j)UCI~ (C!XHI' t.C 
Rf'I'. I'PSITiel.a :í ;;ll]JPrfieit' rio ~;·,ln. porCILW t> neMa qo~.w :1 
f.i(!h.l rmd Pu·ll•t•i' l·1•m :t~ I i n h a~ p:t r·n. n !'UIHIUP(!fíl', de 
ll ,.,~s··l''('t' t'O"' !' (-.... , •• , .• 1<:.~ I . ._ ._ l. e •· ; JU, :::"' _ _, o 

n1~spnndn nssi111 no ppn;;anwnl·'' unr pnnr,n vr~Jnrln -rln no
bre SPtJndni' peJ.n E;;pir·ii{l Snnln. eu.ia r.nllllrn ,jur·irlica sou o 
prinwii'" n. I'ecnniii'Cf'r: Nii11 hs, porl.anLn. ,.,n r•ulaeão au ns
surnplc•. que S. Ex. eonsilh~I·ou dro .gTa·nrl1~ pundet'a\:ãn, nada 
que n:io l.ivf.'SSI' ;;irln ''selar,~cidc, P''i.a. Cnrnrnissi:in, qur-~ nccres
cent.ou. ,,,.,., r·e:-qJI'•:<Ia :Or pel il;iío flp Er·ien :~.algarJn. n se:;nJinle: 

'<Nã.o ha escr·ipl.ni', mesl.re-.iurisLa. não ha legisla
c:ãn qtrn srr:-;l.enlt'~ e adopLt• n pT'lncipio· de q11r• o conces- · 
sio·Jw1·ü:. de via;;. t)RLrada:; nu linhas na superfici~ da 
le,.;·a tenha, l.amberrl, impl.iciLamente, ctü·eito ao mesm~ 
~CI'\'i~o no espa~:.o aer·eo ou rias regiões do SJ.lb-B61o. 

A Commissã.o, nest.e particular, foi clara: não ac
"r·iluu t'Ri'l' l'nnrlarrwnin tio .,,,•tu I' nPnt n t•lli• J'ez a Ine
fllll' ali 11~ii11: r" JI'IJ""· "''llt'ln an l.i-jw·irl ir•11; n .. ~Ira i triJ:'l'O-· 
r.Ptii'II('ia r•I':t ii'I't•r•tJ~<l\'f'l I' pt•rwLI·anl.p, · .. 

. J.illrif.IIII-Rt• a dt'llloiiJRi.l'al' 11\l, mais J)l'I11JI'i:·tnW!Ii.P, ::t 
obsm·var e dize.r· citle a resolução :l'er"Iã:, .. em ·'cheio, o p:Nn
ripio do arl .. Hí da Consolid. n. 5.160, de 8 de marco de 
IHO.l, pill'lllll' a ''"nr~.I'S:o\UII, ~Pr·vil:o rnunieit1nl pant. r~x
plor::wii.fl de carris elecl.ricos elevados, havia sido Jé1ta 
"'~'~111 êoncurrencia pu])lica.· · . , · ·· 
. Niin I em. poi'R. merecimento. com o devido. respeito, 
a rPr.l::tmat,:.iio do ·pretendente·" 

Ora. como veem os nohreR Senadni·es. creio que o assum
pto _sobre o _qual . não :::.e eonsidera bep1( ~lpcidaclo .o n':lb!e 
representante do Espírito Santo, fo'i abprdado. e ap:r_:ecmdo, nao 
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c•.om ~s _1~.1"-1!~ til' 1[111' S. Ex. dispt11•, u:i•• 1'11111 11 sttlll!l' jur·idi•··• 
qUe i:i .. JI.X. Sl!lll[ll'l~ tli.'IIIIIJ!Sil'll 111':-<l.a (;astt. llltls de ilt.:I:ÔI'I.IU l\11111 
a 1111~.ia l'illg"LHt .•. 

O ~rt. _:rr.rro.\Y.\111 J\l11:-;·mrr;o ~ Xfí11 apuiarlt•. · 

O Si:. :\ . . \zrmrw" -- l\leia lin:;rw. 11fín; li11gua irrll'il'll.. 

O ~rt. LtJt•r·:~ Gt•Nr).\I.H:~ - .•. d11 iLullliide 1tdul11r r: "'''l 
p;·illl.:ilJill~ ,illl'ii/il'tl;o<, lJIII! Slli.II[.JI'I.' J.lf!l'elldl'l'tl, 

A 1.!11n11nisfí11 de G••nsl.iLui..:ii.u "i'.irtilll fr·urreallll!lrLe qut: a 
Lig'I'JI, nd Vnwcr·. pela clausr~la ·1.'!' do.1 ~eu e•.1nl.r·ad.ll rle unil'i
eu\,\ào. quand11 l'e;t, a ae•p.tisi(,:fi•J da t!ar'l'is Ur·banu:; e elas enrn
panhia"' .Jardim .l:lolanien e S. ·CIH·i;;LIIvüo, IJL/1.! Ol'arn de Lr·acçft•• 
tr,nimal. nfit:• Linlra pr·cfcr·eueia. p•)l' es.~a elau"'ula. "'inãu an.;; 
r\tti'J't~ elt'etr·k1•:; ou i•ur· lt•ttel_;líu anirnal. que 'l'n::;:;ern insl.alla
dos <i slll.l•.'l'i'ici•.' "" s•íl11. alt!rrl d1.• Mmlrll'eir<~. l'l!i.'U~andn-ilrt: 
tndu e qunlquet· din:ito. ·l.,•da e qualquer· rn·ef·~r·enria nn IJIIG · 
üiss•~""''; r:::ept~iln ús eamacla:" atrnr•.-:plicl'icus. fJII I intra:-; ck t'-tll'

r.i~ ckvtv:ln:-:. '"" ú enn:;t.r·uer.ilo de r~.uminhós :;ublernuH~u~·qut,, 
cnrnt:• jú dis:::e. Lem var·iu:; denomina(iÕCs. · 

'.fJurlunl.o. nnde e:,:l:ú a duvida ,iur·idil:a qrre :;;uc;·c;·er·e o 111:dJI'G 
.t•eprr~sen tan Le '? · · 

· Si a quuslün r: c:;;ta. deu parecor· a G•)TLHrri..,si.to.· parecer 
que pôde esf.ar· er·r·adn ou cr!rln, ~Qbr·c o qual eompcl.e a•) Se
IIaclt! deljbcrar. 

P•)mlcnr. :::. Ex. que 11üu littYcr·:í. pre.iu iú• al;.:-urn a•.• 1.1\-· 
lt:r·esse iJULdie•J '~"" dúnrnrar· a .;ul111;:i..:• d~c·;.:l.u. qtlesl:i••. '""'
quani•J ,,•::;:-;1~ ,.,:,,, f•d r.•ppu:;lu •:rn I !illi. E' exar:ttun•~lli.•.· !""' 
i.~su - p•J.I'I(Ue " ''·HS" (: anli;.:-•• 'III• Senado - 1) nãn 1;nn\·•~rn 
·"•.l.bt·ee<u·r·eg·ar a ''''cle.nr cJ,_, diiL eonr q11e~Lij1,:s a11l..i;;:u~. ,iú henr 
f!!<r:lar·eeidas. que o ttssumv.l.r.• d,,.,·~~· "''~'· ,.,,:,:,dYid••. pni:; jú lenr 
Lido l.re:,: fJHI'f:'eer·I:!S da Gon:rmis:::ü11 de l.!nn~l.ilrlil.:.fi.••· . 

Não vejo pnrqLII~ <L Ct)mmis::;ãn de Le;::'i:;:l<wi'i.n 1· .Jusl.it;a,. 
sem emban;o .da er.•rTrpel.enuia d•.1~ "'~u:,; illusl r·p;; nlf_•nilJr••:;;. c•;.m
JJeteuda que snu n pl'imr:-iro a r·cet.lnltrxr:-r·. muil•• :-:up,~r·it•r· a du 
l.rtunildo omdnr· que ne~te momento abusa da af.Lr:-nçii.o dn Sr:
uado (ntio a)Joiado) ni'in \'e,jn p111'C[UG molivn rlcv••. Sl:'l' uJI'•·cl.u. 
a essa (:(lJnrni:::sün n lr·alar.· de a~SlllllJ'•Ln~ rnllnkipaP;;, assunr ... 
pL•Y' qne, pd" Ht·~!,!'itnc~ulo dtt ·!~a:::a. dcvc•rn :;t~r· ~~:;tudad•.•:; t'XI'ilrst-· 
vanH:nte pela a de Com~l.iU.J icfin. 

O Sn .. J EIWNY::'IIo l\1 •JN1'r~tr-:•l - N fí.•.1 ap(dat:k•. 

O SII •. Lnr•t•;s GoNÇ.·\L\·r;s ··-Rim. senhor·: pôde ~cr qne hn,ia 
em pret:•}deull:!. rna:.; csle. st!l':í. ubu>;iv••, e ·ufi•• 1lcn~ :-;e r· se:;u fdn. 

' ' 

O ~H.·,IrmoNY::'>I•.J MnN'I'JWI"- i'\ãt• ,; 1.1111 pr·eeed,~ril.e abu
:"ivu. V. J~x. l.nrn t!lll .rnã11:-' um l)ttr·eee.r· da Cnrrqni:;;.;fin de J,u
··t>:l'lt':-1" I' .Trrsfr'r•.·• ~· '-· (. ,..t:: ..1 _ •.• I <#U, • 

O ~!1. Lll.i'I;K C:oNt),\J,\'EK - J'''''':it'•tt-lllt'; dh·ir·.io e ú I.!Xda-
JIWJII.e " que e:,:Ln~r dizónrln. O nnbr·c Scnadnr não :;:e iu-
l'!anune. 

O Sn. ;rr~noNY::o.fn !\loNTTimo ---Não me é:::f.otr irlflatlillllllld"· 
Y. ]~x. lnlll.lli:i plllllliJt!i:i, rnuilu l'ut'l.p:-;, 111ai:i nii.11 lm dt~ alml'ar· a 
rniulta vox, porque·hci de responder: a V. Ex; 

O Srt. LnPER Go:NÇA.rNr~s - V. Ex. póclc :faile!-o, dandn-rrw 
iuHllCJJ~o praz.cr, truzend~ abundante luz com os seus aparte:;. 
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u Sa. JEHONY~w :.\tu=--·1·Elllu -- \'. Ex. Lorn os pulmões 
muito Jorles mas nãu lm lle ullalut· a minha voz. · 

U Sn. .. LW!!:i:i GoN~:AL\'E::> ·- V. Ex. Lc:m o diroiLo de upul'
Lt.!at· u e::H..:lurece1· o debate. 

O ::;n. JBRONYlllO J\iO.N'l'.canu-lJois, entü.o, deixe-me V.' .l!:x. 
fallclr. 

u ~H. LoPEs U·oN~:ALVEs - A' vontade embora .seja eu 
qLwm esteja ()Om a palavra. 

O SR. JERONYl\10 l\:lON'fE!HO - Parece que não é dQ 
agrado de V. Ex. 

o Su.. LoPEs GoNÇALVES - E' uma .iJJ.justica. que V. Ex. 
me i'az. 

o SR. 
O Sl~. 

.laudo? 

JEHONYMO l\ioN'l'EIHO - Não .é. 
LoPE~ GoNÇALVES --, Por: que V. Ex. está .se irrl-. . . -·--

O .sn. JERONL".MO l\ION'l'E!HO - Não me estou irritando, 
mas reg·ist.rando um facto. 

O Sa. LOPES GoNÇALVES - Po1· que enLão se c).ü·igir a 
mim dessa fórma 1 · 

_-\.llucti ao parece!', a que V . .b:x. se rel'er1u, e disse l[Ue, 
.exi:;tinQ.o IJrecedentc, o . :::3eHaclo uào deve HltUltel-o ... 

. O Sa: JEHONYMO l\:l.uN'l'EJHo - Neste ()USO, cu entendi mal 
as. palavus ao nob1·e ;::enuLlor. J ulg·um que houvesse· dlLo que 
cu e que .q~cr1a ()l'ear o prececlent~. 

O Bn..' l,oP.c:s GoNÇALY.~>s - ... porque·~ illcgal, porque 
aLteuta co11ti·a a Lei Urguni<..:u du JJisLri<..:Lo, !J01'QUC. attenla 
contra o Heganento da· Cni:-a, !JOl'lllle uáu eucullLl'a a menor jus
tificabilic(aClt•, ,i)ÇI·l~quc ·a. p1·uJJidacle ele V . .l!:.x. - deixe-me ser· 
franc::o - a. rlropictade ela Commis:;üo de Leg·islacüo e J ustiç;a 
não vae alP.m ·.da honest.idade e do dever cívico dos membroª 
da. Cqmmissão de Càilst.ituição l 

O Sa. J'EHONYMO 1\ioN•rEmo - :Necessa1·iamente. Isto não. 
está em jogq. · •• --·- ;..; . ....:.!_.._) 

O Sn. LOPES GoNÇALYES - Si S. Ex. não tem interesse 
particularista, como Cl'eio, neste assumpto, pôde ficar ·certo 
de que eu, smn alterar a rniulla ,-oz, mas Jallaudo com a maiOl' 
franqueza, levatei sempre a questão paru o terreno legal, com 
.a maior suavidade; porque não pusso ad.miLLir que S.·~-.,:., 
11omem cultJ como e... . · · 

O Sn. JEHONYMO iVloN'l'ElHO --.- l\iuito obrigado a V. Ex. 
O Sn. LOPEs GoNÇALVEs.- ... administrador, que .foi, de · 

um Estado, Senador da Republica, considere bom ,precedente 
remetter, _depois de- oúvida a. Commissão de Gonstituicão, um 
véto do PrefeiLo á Commissão de ·Legislação .c Justica. 

Sr. Presidente,. os membros·. da Commissão · <cte • Consti- · 
tuicão são diplomados pelas ê·s'c'blas do '''Direito como os da 
Commissão de Legislação· e Justica l .A:.·.probidade da Com
~n!ssão de I.egislacão e ·JustiQa não· é superior á nossa~·.:e~.e~ 

• 

• 
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nüo posso, :::c•m vruLe:;Lu, luler·at· semellwnle ul'l'ens'a. á mütlta 
honestidud·~. :;emelhuule ufl'eu:<a uu clcsempenJJO dos meus uc-. 
veres. :::;, Ex. uJl'eudc, i:le freme, usLlHI:;ivumeJrlc, fraucamcnLC, 
os ·'rncmbl'OS da Cun:uui~::;tiu de Cun::;LILUi~,üu e, C::ilJecialmenLc, 
ao 11unu1c1e oruuur, que ueeuvu, eun1 a maior uul'erenciu, u 
aLtencão da Cu.:;a e pl·c.;lu a maior uLL.ençüo aos aparte::; do 
nobre col!esa. ·' 

::i. l!:x. 11Uo Lcm r·azilu de dize1· que, quuuUo Lomo parle nos 
debates, a minha voz abafa a de outros colleg-us. S. Ex., de 
c<wto, faliu muito baixo e, iulel'l'ompendo-me .. frequentementl!, 
nüo vermilLe que eu Lü·e conclusul!s e yuc log·o dando os :;eu:; 
.apartes, un.;; apos ouLl'o.;, tal vez, lJOl' ::;ympathia, procurando 
J.õedm·bar o meu racioeinio log·ico, procurando perturbar: a boa 
:,ynlaxe, · pr·ocul'Undo pe1'Lur1Jar a bõa g-rammatica, que deve 
ser muito Ul1l'Cciada de Lodos o:; · Srs. Senadores. 
. Não tenho interesse nenhum em. que este qu aquelle 
obtenha favores do Uon::;elho l\iunieipal; mas - digo sem 
oflensa ·- ha cel'tas mcdiuas ante-j uriclicas que, ele alguma 
í'órma, tocam ús raias do e:;candalo. 

Devo dizer· ao nobre ~enador que o assmupto já voltou 
ü Commissãn ele ConsLiLuição uma vez. Esta, sobre elle, jú 
elul.lorou clous pareceres, podendo se reconhecer tres eom a 
1·e~posta e uma peLicão avulsa. Não satisfeito, ainda, o no
lJre Senador, usando de todps os seu:; grandes recu!·sos ora
Lr·rios, para vencol', na defesa dessa pretenção ing-rata e in
ju::;La, que não assenta em cuHeurrencia publica, ·quer que 
u parecer vti á outra Commissão. 

Precisa1~1enle no dia em .que se ia discutir o vúto, pela se
gunda v e:~, o. interessado apresentou uma long·a petição á 
l\:Lesa do Se:o.adú e, para ella, chamou-me a attencão o honrado 
Ser,ador ·Antonio .A:zeredo, que, nessa occasião, presidia os tra
balltos da Casa. ImmediaLameuLe concordei com S. E;x. que .o 
véto não entrasse em discussão o voltasse pela segunda vez 
á Commiss8.o. S.· Ex. "póde clize1· si isso . é ou não verdadeiro. 

O SR. A. .A.zEHEDo - E' verdade. 

O SR. LOPES GoNÇALVEs - Bem v~ o honrado Senador 
pelo ,Espirito Santo que. o nobre V ice-Presidente já respondeu 
affirmativamente·. · . . . 

Immedial.amente; · os papeis, com a petição desse bene
ficiado, volveram 'ú Conunissão, e esta, unanimemente, deli
berou que o seu Relator dissesse a respeito da mesma petição. 

llomo já provei, o concessionario, Sr. Presidente, ciwu 
palavras de um vencido a respeito· da questão telephonlca, 
como se fossem. palavras do proprio parecer .. 

Não posso dizer que elle tenha procedido com a mais 
absoluta rnú fé; posso dizer, porém, que o fez sem a minimu 
altencão, sem o mais sim,ples cuidado, sem uma simples lei
t.ura do confronto, sem o jogo da sua intelligencia; do con
trario teria visto, francamente, que as palavras invocadas 
não eram do parecer sobre a questão . telepllonicu, mas do 
voto vencido do Senador Mendes de Almeida, como se póde 
Yer ·no· impresso que aqui tenho. 

Ora, Sr. Presidente, quem procede nestas condições, como 
Q concessionaria, deve actmirar-§e de que encpn~:t:~ . nes~~ . 
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1.:.té-U almas generosas, pala,·t·a:-; Lll·illtal/11'"· puLriol.icas c civi
. cu:-< qLw se venham collllt:tll' a ftt.\'1!1' dP Lllll cu~o tlomn esf.e. 

UPVI\Iltus fudtai· os ollws a aLLiLucles, a .iujlll.:~~õcs irru
zuavuis '! 

Set•:i pnssiv1~l adntiLLit• qt/1!. di)JWis de utn vrJlo l.et; diJm; 
vat'I'Cet·es. ainda venlm o interessado com uma petição errada., 
Jazendo da:-; palavras de um voto vencido, palavras do pat.·ocer· 
veueedOt'. ·para cu .I lucm· estas mesmas palavras do voto ven
eidn UIJ ladu da sua pretenção c ao mesmo tempo menoscabar 
da rninlla !wtH!sl,idadc, l.axandu-mc de incoheL'cnte? 

S. J<:x. n hont·ad11 Senador pelo J!:spil'ito Santo, meu no
lwe amig-o, quando tiver de se referir á probidade intalle
ct.ual... ~ ...... ~~ .. ·: 

O Stt. .'li~HuN nvw l\foN'.I'Kllw ~ Pelo amor ele Deus fa~·a 
:favor .de dizer em que ,me referi ti probidade de V. Ex. 

. O SH. LoPES ·GoNÇALVES - ••• de um seu oollega, como 
·eu, queit·ú Let· a bondade de fazet• .inst'iça. S. Ex. não a fi:lz. 
v~~ladumen/.1>, n 'noben Snnador deu n. enl.endee ao Senado que, 
o ptu'el:.et• nflo tinha ~~ncaradn t.udo~ o~ aspecto~, todos os 
principios .i urldkos da questão. . . . 

O Sn .. JEHONY.l\10 :MoNTEIRo - Os aspectos .iuridicos. da 
questão. 

O SR. I"oPJ•:s C~oNÇALVES -·- : •• apresentados pcl o· conc8s
sionario. :;;etn t~onet.n't'cncia pnhl i cm. do que se t;harna .fi'm'1''J 
Cw·1·il ElcclJ·ir:o Blcvnrlo. S. Ex. declarou ao Senado perem- . 
pl,orianw.nte que o vrJln ainrla prr,>cisava ser r;stuclado por urna 
outra Commi::;sf:íu ([IIC nfi.n a l.eclmica soh1.·e o assurnpt(.•. 
S. J~x. eonsidtH'a CJilf\ o pat.'Pcet· ~~ dit'ici.cnte. . 

Nãn ba ncnliCIITta dcfieirmein nessa parecer. e desafio a· 
quem quer que :::c.ia que dmltOnstl·e que um s(l dos pontos re
lal.iYo::: a /'1':-<uilll,~li.l• ·\·dada. :JI.IS ('unsú/..~I'H'IIdu. do 'I)Ô/u du.[.>l'(~
i'eit.o nfi.o t.ivesi'ir~rn ~;ido dcvidamenLP. apreciados pela. Commls
~·ií.o de Cunsf.iLtliçfi.o, quer no sc1.1 prilTteiro, qllet· no seu se-
:!'U ndn pat·ecel'. . 
~ .T:í. mo::;l:t•r•i ao :-iPnado qual a opinião da Conimis::~ií.n sobre 
a pJ'el,etH;fi.o ria Lif:·ltf .. Com a ft·:mqneza que me eaeael;el'iza. 
,;cm i.l:•t· l't•eeio dos podet·nsos c mesmo das apreciações qu.~ 
faç.am a. ITII.'ll t·c~S[H~it,n, declaro qun a Dirtht' a.nrl .Po·we1· não 
tern absolntumenl;c nrcfcrcncia a f.ndo e qualquer caminho q•J·.'.l 
~cja 1\RI.ubelncido nas camaras atmosphericas ou no sub..:sóle>.: 
a sua pt•ef'ercncia é relativa só. á superfície elo s6lo além de 
l\f adu r eira. . . . . 

Póclc. havct· linguag·em mais franca, c mais positiva, opi-
nião mais :fundamental ? . · . 

. Pr'tclc set· uma opinião errada. mas. em tal caso. não 
csl.arei isolado. c terei, com certeza, posso desde ;já dizér, si
:,fin a nnanüniclacle, ao menos a grande maioria .dos Srs'. be
ttndol'Ci", n l'CRpeH.o da cxl'.ravagante. p:t•cl;enção .da Ditiht. dl!
olaranrln mai::; qL1e, si o Pre:feil.o. Azevedo Sodre';Jerill ligni
ramcntc nu Locou .ele leve sobre a questão .ela ·.clausula 12", 
n Relator da Commissão ele Co:g.stituicão,· cciri:t .. à! franqueza, 
de cru. c tem dado ·sempre demonstração: clefilíj~l:,f. ele . modn 
indub1lavel. que a clausula 1.2n não ser1a .o:ffend1da, Sl. por
ventura, vics.~·~ a passar a concessão de carris eledricos :aereos 
~cm concu rrencia publica. · · · ; :r ; : 

i' ,. I~ 
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. Sl exist.~ n.m pr'eccdcnte, como o nobt•e Senador invoca. si 
C~Jste. um dc~:!to;e :- c. qu,al é a Casa Jeg·i~-ilativa. o Poder Le
gJ_slatrvo,. Assr:rnblea pol1 t1ca de ÇIUnlquer povo do mundo que 
·na o prat1 CJUO::l um ou outt·o clr.shsc? -.- mandando que sobre 
um véto. com pn1·eccr da Commissão de Constituinão. seja ou.:. 
vida a de. :Jus:len c Lc.gislaçüo, CJ}.!r não (j a conipclent'c pelo 
pelo RCêH11ellto, a attttudc de. S. Ex .. como t.ilu!al' desta 
ultilT!a, devia ser· a ele l'Ondcmnação a ·::u•rnclhantc novidade. 
abustva c de~:respcitosa. · · · · 
. O acto Iitpgal, as atfitudcs ille;:;ncs .. os abusos. a;; vio-

lações . da .lo.. o~. attcntados aos ·princípios jut'idicOB devem 
ser rcleg·ados '1ara n cesto do fer1·o velho o não de\·c1n voltat· . 

. ú tona dos nr:ontecimentos, quando se discute com lealdade. 
quando se di~cnlo com .sincet•idade. quando :-:c tem .cm vistá 

· .~çr·vir aos ~nflp:nos intcrcsscF; do · paiz, quando se t'em cm 
vista cumpra· com o mandato com crue fomos hom·ados pclb 

.elciLoraclo no· seio do Congrcs!':o c por nossos· coi:ezas nas 
Commissões P"l'lllancntes. ~ · 

Por i~ . .,;n, im:pugno o r.equcrimcnlo. do honrado Sr!nadOI'. 
Era o que eu tinba ri dizer ao· Senado .. (Muito be·m .. : 

m.uitc· bern. O·. orador. é v·i'camentr.: C?l1n}J1''Í·nwntculo' po·1· mm i-
tos Srs. Senailm·es.) ' · · 

: O Sr. Paub de Frontin - Sr. PJ•c:;id(mte. nslou· inte.lrn
mcnlc ·do acc.õrdn com a r:·pinião qno~ acaba de sér; espcndidÚ . 

. pelo honrado t:cna:dor rctJt'cscntante elo Eslaclo elo Amn:zonas, 
.Não .ha razão alguma para, . em ·crue;:tão ele ·~·étu, ser ouvida 
oul.1~a Cammissão sinão a ele C(1nSLituil:ão. . . · . · 

· : Ao Con:::elho Municipal é cri1c compeLe exa111inar as prn
i)ost.as ocr os prn,jecf.ns submetLidn:;; an seu exame .. verifi

. canelo. a. sua ronveniencia e consLil.u indo ou não, com elle;:. 
·projectos de lei que, uma vez aiJl)rnvacln:;. ou sanccionad~:-<, 
·entram· imme·diatamenlc em vigor c que, quaudo não sanccli'-:
.nados. voem no Senado. pam que elle vnl·il'i·que. ;;e, de a'c
·curclo com a lei organica cb Distrid.o Fede1·a! al'i'ecf.am !'''l 
não leis· fcderacs. leis municípaes ·•JU os i.:ltcrc:->se.:; do DJs
"1.ricto. . . · · 
' . O Senado. nada mais ·tem:· que v0t· corn as cta'usnlas. con1 

; oc; C:et:::Ihcs rJ eom o::; demais clcm·~nu.ls da re;;;ulu(;ão. . 
- Ne~;fas cnndi(~õcs. estou 'inteiramente cln accurdo c'om; il 

: orYinião do hom;ado · Relator da Com missão. -c!~ Cons!.iluic.ão, :~ 
·votarei conl.ra o requerimento, .que tem lJN' i1m envmt• o ·velo 
á Com missão de· Justiça e .Legislação. .; 

. :Era o que eu Linha a dizer.· (111uilo úom; muito bento) 
..... 

·. O Sr .. J:aronymo Monteiro pronunciou um· discurso CJlJ~ 
.sCJ•á .public-ado depqis. . ·.: · .. ~ ·. . . · . : 

. E: rejeitado o rcCJtlCl'Jlllcnto ·dn ::ir. Jet'(JtJ;rmo lYionLeu·n, 
.. E' appro'l·adn o vél.o n. 2, de Hllü, que. vae SI!!' dcvol.,.. 
vido ao. Sr. 'PrefeiLo. · . 

'' · O Sr .. Paulo de Frontin (Jlr~ia n.t·t.frnn) -·~Sr. Prri:;{denl !~· 
'pedi .a r?alavra .Pqla _Qrd!'Jm pa~·a · snlJc.Jtal' cln ::5CI~,ado. cJl;.:,:.. se.J~ 
·::;ubmeU1do <í..discussao Immcclml.a o paree1J1' {la t.nlnmJ:<::>cl,O ~·J 
·Policia, n. 36~. rio 192·1. que fni imp!'cssn P cr>,:,:-;t.a dn Dup'til 
-ao Congresso c do avulso.. · 

Vem a !11C$a. é lido. apoiado, post.:• ()III i.llscuf!SÜO .e aripro~ 
•>ad o o scgni n te · · · · 

• •S. -Vol. VI. 39 
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HEQUEIUM:l':;sTo 

Hl•(Jttcirn. ptu·a que cnl.re cm irnmodiaLa discuf'súo o .pa
n•ccr da Commi~são de Policia n. 3Gr9, de 1921. 

Hio, :.Jl ele outubro de J·s·~i. - Pau.lo de Frontin: 

PllO~lOÇ,\.o DE TACHYGH .. \PHOS DO SENADO 

Discussão unica do p::u:ccer ela .. Commi~;são de l.Jn! i c ia nu
·rrrcro 36!J, ·de J 921. t)ropon·do a promoção de diversnf:: J'unccio
nnrios ·da •Secção Tachygraphica o a nomca:ção de um auxilia r · 
de tachygrapho. 

· O Sr. Abdias Neves tH'ommCiou um discurso que ser(L pu-
1 ,licado depois. · . 

Vem. a mesa, .é lida. apoiada c posta em discussão a se'-
gu intc · 

. EMENDA 

Substitua-se a indicação n. V onde se lê: 
·«Para o Jogar do auxilia1· do dactylographia vago por esta 

promocão. o sr·. Mario. Vi!Ja!ba», pela seguinte.: . 
«V. Extinga-se o Jogar de auxilim; dc·.:·dactylographia, 

·'· ago» . · · 

Sala das sessões,' 31 ele outubro de 192'1. -· Abdias iYeves. 

O Sr. A. Azeredo - ~r··. ,Prcsidenl.e, não esperava qnc. ·o . 
illustre ~enador pelo Piauhy occupasse a attenção do Senado . 
para prop(a• a suppressão elo Jogar de auxiliar de daciylo-
grapho do Senado J~ode1'al. . . . · . . 

.Julguei que S. J!;x. viesse impugnar a nomeação, pois, 
quando o honrado. Senacio·r fallou-me no sabbado, pergunüm
do se me magoaria com a substituição de um nome por ou-· 
tro. respondi-lhe que não. mas que justificaria desta tribuna a 
nomcaeão proposta pela ··maioria da Mesa quanto ao candidato 
ao Iogár de auxiliai· de dactylógrpho. · · .· . 
. Prodoúclo S. Ex. a suppressão, declara que outros podiam 
ter sido aproveitados porque já estavam servindo nessa secção 
da Secretaria. · . · • . . . . · · . .· . .· . - . 

O SR. ABDIAS NEVES - Não fiz nenhuma censura a V. Ex. 
O ·SR. A. AzEREDO - Si assim é, parece que o honrado 

Senador não tem razão, como bem disse ó meu illustre amigo, 
Senador pelq Districto Federal, Sr. Paulo de· Froritin, por
quanto, si fosse no meado o candidato de S. ·Ex. isso demon
strava que O logar tinha razão de. ser. 

O SR. ABDIAS NEvEs - Qualquer dos dous funccionario~. 
O SR. A .. AzEJ:mno - Não tendo sido.· porém. nomeado o 

:seu candidato, mas sim apl'oveitado ·um ·outro ·cidadão .. não 
vejo motivos para. que á honraao Senador. venha reclamar,· 
propondo a supprcssftO desse Jogar, que podéria ser clispên
sado se houvesse necessidade disso.· Mas não ha../ O: cáncl~" 

. ·dato proposto é um homem c~paz~ · · · · 
o Sn.. AHDIAS Nr:v~>s - Nlng'ltem o negou.·· .. , .. "·' 
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O Sa. A. AzERIWO - E' um homem intclligentc. Consta
me mesmo que já serviu na outra Casa do Congresso ... 

O Sn. ·ALFREDo ELtrs - Apoiado . 
.O Sn. A .. AzEREDo - · ... podendo desempenhar o carg-o 

para que foi nomeado. 
O Sn. PAULo DE FnoNT!N - Ninguem é mais competente, 

para a indicação, elo que a Comm.issão de Policia. 
O Sn. A. A;mnEoo - De que o Senado achou necessnrio 

.esLc log·nr, deu provas, quando approvou o augmento dos en
. tão existentes, ainda o anno passado. 

Não tecm. portanto, fundamento as observações ~citas 
pelo honrado Senador, porquanto S. Ex. assignou a proposta 
que augmentou o numero ele funccionarios. da Secretaria do 
Senado. 

. J...gmcnto que S. Ex. pense cm supprimir um Jogar pe
quenino - o ·menor do Senado - quando clle aproveita in-:
oontestavclmente a um individuo que o pócle exercer com 
grande competencia. · 

O Sn. ALFHEDo ELLIS - Apoiado. 
. O Sn. PAULO DE FnoNTIN - E, em relação :.ís palavras do 

.nobre Senador pelo Piauhy, a· suppressão é contraprodu
cente. 

. O Sn. A. Az~>vEóo - Penso, assim, que o Senado appro-
vará a inrlica(•fio ela. Commissão. de Policia, .crue, lastima não 
ter tido· o apoio de um dos seus illustres membros, o Sr. 
Senador pelo Piauhy. Não representa, po'rém, isso uma di
vergencia do honrado Senador, podendo muito beri1 acontecer 

·que, mais tarde, possam ser satisfeitos os desejos e a vontarle 
deste illustre membro da Commissão de Policia. ~ 

i\ este momento. acredito que o Senado dará o seu apoio 
ú proposta da su n Commissãn ele Poli c ia. (i11ttito bem; muito 
bem.) · 

Encerrada a discussão. 

São approvaclas as seguintes conclusões do parecer: 

I. para · prel'!ncher a vaga aberta pelo fa!Iecimento do 
re.ferido tachygrapho, o Sr;; :Americo Metello, tachygrapho de 
2~ classe· · · · ·· · ·· · · · · · ' . . II, para preencher a vaga aberta por esta promoção. o 
Sr. Ant.on i o · Pereira Leitão Filho, tachygrapho de 3"· clas·sc: 

. · IIL para preencher esta vaga de 3" classe, aberta pela 
promocão acirna. o dactylographo Braz Jordão, já classificado 
no con~curso realizado, de accôrclo Cf'Jm as instrucções que re-

, gem o provimenLo eles ta classe: .· . . · . · . 
· . . IV, para p1•ccncher esta vaga de clactylographo, o auxiliar 
. Ilila.rio Ri.heit·o Cinl.ra; · · · 

JE' rejeitada a emmda do Sr. Abclias Neves. 
E' appí·ovada a seguinte conclusão do. parecer:. 

. V, para Jogar de au~iliar. dr dacLylogra;pho, · vago por 
<!SI a promoçfi•). o . Sr .. MariO . VIllalYa·, 

O Sr· PreRidente - .Nada mais havendo a tratar, vou le
-vanf.ar a sessão. 
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.. Designo para ordem. do dia ela seguinte: 
3'~. discussão da .proposicão ela Gamara dos. Depu Lados 

11. 81, de 1921. autorizando: o P1~esidenle ela Republica a abrir, 
. pelo· l\linisterio rln .l,!l'sl.fl;::i c Wegocios Interiores,' .o' credito 
l"~<-,uspecial de 6S:OOO$;'dcstinaclo aH pagamento elas· ultimas des

pezas da Commbsüo~dc Limiles entre os E;;taclos do Paran:l ·c 
_.Santa Catllarina, ·relativas. a. graLificacõc.~ aos engenheiros da . 
Commissão e á ·impressão ele relatol'ios, plantas c. photogt~a
p'hias (co1n pm·écà /'avoráw:l da Cmnmi::;:;r~o de Fiuaur.·as, 
- 3"n l f9'1'f) . . . n. o . ...,, c..e ~ ; ·, . . . . 
- Continuacão da· (gn cliscussfio elo projecto do Senado nu-
mero . 121. de 19,21. · an Lol'izanclo o Governo a cont'racLar com: 
João· Maria ela Silva ·Junior, ou com empt·c•za · qn e. organizar .. a 
COD.St.rucção. ele m·êdios .destinados ii .resid(!llCia ele funcciona
I'ÍOS puhlicos. civis c milHares, e o;)er·arios da União .(cmn 
JJa'/'ecer da Co·m.missão de .f·ustiça e Lc.a /slar;i.io, {avoravel ·cc 

. .urnas e conli'Ct1'io ·a outras das cm.endns ap1·escnt adas pelo 81·. · 
. . Pa.ulo de Fronl"in, _parecei· n. ,'J75; de· '1921!: ·; 

· 211 discussão do·:projecLo. do Sen'ado 11. 70, .ele 19'2-1, que J'O
gnia a contagem ele tempo do serviço pal'a · ft reforma dos mc:
dicos e pharmaccuticos- elo Exerc}to. c da Armaclà (o{(e1·ecido 
pela Co·mrnissão de Marinha e GneJ'I'CL e com 1Jm·ece1' [avm·a-

' vel da. de Fiil.anÇas· n: .'JG.'J) de I92t); · · · ·· 1 - ·. · 

. : Discussão unica elo véto elo P:i·ct'cil.0 n.· i 9. ele J921.'·á rc:,;: 
solução elo Conselho :Municipal que manda I'evcrtcr ao ·.··c, (iá1-

_,clro . activo do magisterio n .. Blvira. Bene:nmuta ·Lisboa; Bar
,bosa, professora cathéclraLicri j ubilacla ( c·om pw·ece1; [avol'avel 
da Com.missão ele Con:Ytil·uiçao n. 2.97, de f.CJ21) ; . . . 

~Discüssão un ica 'do v é to do Prefeito n. :33. de :192L ú I"e.
solu·;;ãó .do Conselho Municipal autoriza.nclo " Prefeito a abrit· 

· . o credif.o especial· necessuJo ·para occm·t'et• ao pagami:mto-·.cle:- · 
vi elo áo· p1~ofessnr elo curso nocti.u·no· ela Escola. Profissional 

-Alvar'o .Baptis'ta, Paulo Alves ele Carvalhl), de differenca · de. 
· venci nicnLos qLw· deixou de receber no período clccori"enLe: de.· 

J'riarêo ·de 1916 a jarieiro de 1920 (cmn pm·ecer cuntrm·io r.la 
Comrnisscío · r.le Conslihtir;r1o n: ,'J7.f, de ·I !J 2 t:l : . . . ' . . 

Discussão unica elo vélo ·elo Prefeito .n. 83, de HJ21; á re-. 
solu<;:ã:) cl.o· Conselho :l\fun-icipal: que equipai·a os vencimentos 
dos praLicànles. quartos escripturarios e conferentes elo im-. 
posto· elo ·gado ·.aos .tcrccíros ·cscripturario=: ela I>.irectoria·· Gc1·al 

·de :Fazenda Munici-pal (co·rn JJaJ!'!f(,:er .favoi:rwel da Com-missão 
tle Const-itu-ição n. 279, ele· .f .921); · . . 1\:. ·.· · · .· .. ·· ! 
· .' 2" discussão cl.a proposição ela Camm;a dos ·Dr~P'tl Lados nu-· 
mero :66; de HJ2f, que cóúsiderá'i:le.ut,ilidal'le publica. o· Centra. da· 

. Bôa Imprensa ."(coni péec,~;n· favoi·ez;el r{((· Commissc7.o ··de '!tts-
·tü;a· e Lrir;islàção n: .'J5ij, ·rle ot;921); . · . . · · · · 
· . ~ 2~ clisCJJssão da; ;proposicão 'da . Cama:ra elos Deputados 
n .. 76, de 1921, que recpnhecé de;;uLiJidade 'J)Ublica o Instituto 

·TifsLorico e· Geograpliico· .H.io..:Grariclfmsc c· 0 Disperisario da Glo
ria Ubaldino elo MnaraL (e,orn: .1iárece1' (cworavel da Comúüs-
.são de .lu.Yliça -e- L,edis:fâçãá n: .'J5,6;. dé '·/.921). · · . 

. ;:'/. · ,Lcvanta..:se. a _'scssãg ··&~· ·15 'horas c so Í1iinutos. 
',-'!'"i ' ' ' '\-::, '. ' ;' -~ .. _. .'... . ': ' . ' 

· · . ·FIM o(!) sExTo voLui1E ··;:> · 
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