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recer n .. 396, de 1923.) Pags. 503. e 505. 

Concede. vantagens, que mensiona, aos mestres e 
contra~mestres . do Instituto Benjamin Constant. 
(Res .. "véto" e parecer n. 387, de 1923.) Pngs. 257 e 
258. 

Subsidio de Senadores e Deputados: 
I , 

Fixa o- para a legislatura .de 1fÍ24 a 1926. (Proposição 
n. 133, de 1923, e parecer n. 392, de 1923.) Pags. 5 e 
3~9. 

Tempo de serviço: 

.Manda contar - em favor do engenheiro Conrado Alvaro 
de Campos Penafiel; (Res. "veto" e parecer n. 396, de 

1923.) Pags. 503 e 505. · · · ·. · 

Manda contar ao Dr. Paulino Lopes da Cruz, engenheiro 
da Inspectoria de Portos Rios e Cannes, o- que men
ciona. (Projecto n. 62, de 1923, e parecer n. 394, de 
1923.) Pug. 501 e 502. 

lltilidade publica: 

··.' 

Considera de - a Associação de Imprensa do Estado do 
Pará. (Projecto n. 37, de 1923, e parecer n. 390, · de· 
1923.) Pag. 347. 

Considera de- a Associação G. de Auxilios Mutuos 
da E. F. C. do Brasil. ·(Projecto n. 2G, de 1923, o parecer 
n. 372, de 1923.) Pag. GG. 

Considera de - o Centro Beneficente Militar da 
CupitaJ Federal. (Projecto n. 55, de 1923.) Pag. 348, 
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Vencimentos: 

Fixa os - dos escrivães e dos delegados da Jlolicia do 
Districto Federal. (Projecto n. 41, de 1923, e parecer 
n. 381, de 1923.) Pags. 227, 250, 251 e 253. 

"Vétos": 

·• 
. .. 

• 
bo Sr. Presidente da Republica: 

A' resolução do Congresso que manda contar 
tempo de serviço ao engenehiro Conrado Alvaro de 
Campos Penafiel. '("Véto" e parecer n. 396, de 1923.) 
Pag. 503. 

A' resolucão do Congresso que concede vantagens 
que menciona aos mestres e contra-mestres do Insti
tuto Benjamin Constant. ("Véto" e parecer n. 387, 
de 1923.) Pags. 257 e 258. 

A' resolução do Congresso que concede reversão 
de montepio a D. Julieta De Lamare. ("Véto" e pa
recer n. 386, de 1923.) Pags. 256 e 257. 
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SENADO FEDERAL 

-c••-

Terceira · s~o da dooinía ~rimeira legislatura ~o CGngr~o Nac~ail 
.. i ~o· . SESSÃO El\I 1 · DJ<J DEZEMBRO DE 1 !J23 

PHESIDENCIA DO Sa. ESTACIO COIIIIDM; PRESIDENTI 
' . ' . . . 

A':,; 13 c 1]2 horas acham-se presentes os Srs. i A; ÂZO" 
redo, Olegario Pinto, Pires Rchello, Lauro Sodré, José Euse
bio, Costa Rodl'igues, Josú · Accioly, Antonio Massa. João Lyra, 
Ferreira Chaves, Manoel Borba, Eusebio de Andrade, Pedro 
Lago, Bernardino Monteiro, Jeronymo· Monteiro,· Miillel ae 
Carvaiho, Sampaio . Corrêa, Bel'nnrdo Monteiro, Hermene!Udo 
de-· 1\loráes, ·ca.rlos Cavalcanti, Generoso Marques e · Felippe 
SchmiíH, (22).' · ·· · · · · . ·· ·····. ··· 

.. . .. -~· ... ' . ' . ' ," '· .... ' . . . ' . . . . . 
' ' 

. O Sr. Presidenta - Com a presonca de 22 Sra Stn~do" 
l'CB, está .aberta. a sessão. . . · · . . . . . ·. . 

--. 0:_ Sr. V SecretariC? {se/·vindo de 2') 'Jli·ocedo ii leitura 
d!' actca .da .. scssão a~terlot·, que, posta em discussão, é appr~-: 
va:da,_ sem·.reclamaçao •. : · 

o 'sr; 2··secretario (sCI'llitulo de 1'), dá'·conta do !eS"JI:tté 

. . . . 

: : .•_ ... EXPEDIENTE. 
..... ;, ',,,. 

· · - Officios: . . -· .. 
Do Sr. i • Secretario da. Cnmara dos . Deputados remet• 

tên·~~ ·as segui~tes · · ·· · ·· 

PROP081CIIB8 

N. 128- 1923 

o Congresso· Nacional resolve: 

. ArL •1." Ficn o Poder Executivo autorizàdo a nbrir; p~lo 
1\linisterio das Relações Exteriores, o. credito. ~upplementnr 

· de quinhent.os e vinte e sele contos, duzentos e Oitenta e trlls 
mil. '01tocentos ·o se~senta o ·nove. réls; ouro ·'(527·:283886~). s . .:..voJ.IX -- - --- ··· ·· .... > · '1 ·~· 
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,....,_ ..... -. 

2 ANNAJS DO SUADO 

assim distribuido por úil'J'ercnles verbas do· orçamento v:
gente: 

Verba 6' "Congressos e conferencias." (2' consi-
gnação) . • . • ..•......... : . ..... :. . . • 100 :0008000 

Verba 7' cServíço telegraphico» . • • • • • • . 150 :•loo•ooo 
:Verba ij• dteparticões lULernacionaes,,. contr1:-. ·'· " 

buicão., .par'a; a:Li~li, das ·Na"Qões, ·, m~is., r,; 
324. 277;92 •fJ.'ancos, ouro.:' ..• ~ ; .'·; ~--= ... ! . .:. ' ; t27 :2838869 

Verba 11' "Ajudas de custo"................. 50:0008000 
Verba 13' cEl:pausão ecouomwao (2' oonsi;. 

. gnação) ............... : ......... ·, ... ·. tOO:OOotOOO· 

Art. 2. • Fica, outrosim, o l'oder Executivo autorizado a 
realizar, para os tins do art. .1•,. a necessaria oper~ ele 
Or.6 "l'to· ·,.. ·.·,.·· ··'· ·'·· ... i f'l''"';l'l 
.. ~ f' ',. .'' ,'' .' i ' I'.:,; o.>. l,,:j j,~ 'iJ,.:,::.'.J ,J,tiJJi-~ 

Art., 3.~ 'nevug!lm-se as disposicõe~ em contrario. 

Camara dos Deputado:>, '29 de novembro de Ú123. - A.r
nol(u Rod1'i17ue~. de Azvvedu, presidente. -. PecJr0 da. Costa 
Rego :'1• ·secretario.·~ 'Ascelutino Carneiro da Cúnlta; 2• s~
oretário, interino - á Commisslio de ~inancae • . · . . . ' . . ' 

.•.•. ! '.:· N • • ~211 """'7, 11123 
{ ' ~ ' ' • • . . f', I ( • ' ' ' ' . ' • ' 

. O 'Co~~gresso Nacional" résolve: 
. , I • , 

: Art. t•. o 'resistro d,as composições; theatraes· ou· muat:.; 
.. oaes ·de qualquer' genero, na Bibliotheoa 'Nacional,· será ·:feiw: 
mediante cópia impressa ·ou daotylographada, rubricada pe1ô 
IUtor.•. · . . . . , :, ... ;:,·: ·: :. :.: ·:. 

. ~t. 2•. Nenhuma composição musi~al, -trlgedia, .dr~ 
comedia .ou qualquer. outra produccão, seJa qual fOr a.sua de
nominaolo, podara ser executada ou representada ·em thea
tros, ·ou 'especta'culos publicas, para os quaes se Parue: en~a, 
·~ autorização, para cada vez; do seu· ·autor,· repreSentante, 
QU pessoa leritimamenta subrogada nos ,direitos ·daQu!!lle. 

' ' ' · ' ' ' , •' ·• • ''·' • ,• , Á •,0 I 

Art. s•. O autor, editor, cessionario, traduotor . devida_. 
.mente autorizado, ou pessoa subrogada nos direitos des~ po
d~rá requerer á autoridade policial competente a jnterdlcoio 

: dQ : espeotaculo ou representa·ção de peoa que nãQ tenha. sido 
; . devidamente autorizada • 
. . ' li~. o ~equ~ririíenÜI para esse fim será insf.r),ii.âo' com o . 
· .·:;omaL em que se faz .o anuuncio, cartazes, aVulsos'OU"Ôutro'a' 
. meios 'de publicaçlio. 

~ ~ .. :· .. ;... . . ' ( 

. § 2•. A autoridade policial a quem fOr dirilido o reque
rimento prohibirá a sua répresentac§.o ou execuçlio, . até ser 
exbibi~a a autori:l:ação respectiva; · 

.· Art. 4'. Salvo as ()bras cuja propriedade tenha sido adqui
.·. rida pelo editor, toda obra 'litteratia, diqactica ou Boienti:fioa, 
editada. ~m virtudil de contracto .ou por couta. fio a,utor será 

. numerãd~ .'.s~gu!dal!lente em cada. um, dos exemplares de' que 
ae .'oompuzer: a ed1çlo. · · · ··· 

, I ' 

· · § . i.\: E'. e~nsiderada. contriU"aoçio, sujeito. o editor, ou im
p,r.sor, ~· paga~e!JIA) !!~ P.er.9.a~ ~ d!.\11\!!0ê, qu11o.1~ :~.e~ 

! 



, SBSSÃO EM :1 DE, DDEzEMBRO Dili 1923 , . á 
' . '' ,. . . I . ' .· . , . , . , 

de numer.o:llem couj.o ~neinplar sem' numeração ou 9ue apre-
.. - ·sente numeração 'excedente da'tiragem. contractàda. ' 

Art. s•. ·:Nos co~tractos de edicã~.· s~jam quaes 'torem as 
condições quanto á. remuneração do autor pelo . editor,. é este 
obrigado a. facultar .. ao , autor o exame. da respectiva escri
pturac;íi.o. 
· Art'. 6'. E' permittido ao' titular de um direito autoral re
exhibioão, si a execução ou representação se fizer sem a au
torizacã~. a que se refere .o art. i". 
· § i •. A apprehenslio será decretada pela autoridade judi.o 
olaria competente e, nos casos urgentes, :pela autoridade po
licial, a quem incumbe o serviço de Lheatros e casa' de diver
sões mediante as :l'ormalidades referidas no art. 2', §§ :1• e 2', 
·e no caso excepCional de, piudanca de programma, á ultima 
hora, pjjla autoridade qJ.ie' presídir ao espectacúlo •. 
' Art~' 7~. A 'acÇão penal do art. 25 e 'seu .paragrapho, d~ 
lei n. 496, de 1 de agosto de 1898, contra o emprezario será 
iniciada dentro de. cinco dias uteis após ã apprehenslio. 
: , § :1•. t!... re~eif.a br.ut~ appr;ehendida · será depositada nos 
cofres publicas, até decisão final da acção·:.penal ou. accórdo 
entre as partes. ; . ..;., ,:!: ·. : · . · 

§ 2'.. Si a accão penal não. (~ ~rJPoâia: de~tro de. cinco 
dias, ficará. sem effeito a appr.éheilSão. . ' . . ' 

Art. s•. O processo e o julgamento da contrafacção dos. 
direitos autoraes sAo regulados pelo decreto n. 707; de i de 
outubro di! 1850 • . · . ·· · · ' . 

Art. '9•. Revoga~~se as disposições em contrario •.. 

: . Camara dos Deputados, 29 :de novembr.O• de,; fll23 . ... 
Arnol(o Rodrigues de Azevedo, Presidente . .-...Pedflo' da Coita. 
Rego, 1• Secretario. - Asámdino Carneiro da Cunha, 2' Se
cretario. -A' Commissão de Justiça a LegislaoiO •.. 

' ' Nii3G- 1923 ,. 

. ' ' . 
O Congresso· Nacional resolve: 

. . . 

Art. Ú Ficam creados no Districto Fede.ral, sob os nume
ras de :1•, 2• e s• tres officios de escrivll.es privativos .dos pro
cessos de accidentes no: tràbalhci e dós seguros sociaes o dos 
de vida e contra fogo (marítimos e terrestres) sendo. pro
vidos por nomeação do President~ .da Republica o g,osand,o das 
mesmas regalias dos actuaes escr1vães. 
, § t; • A cada um, que· funcoionará mediante distrjbtiicãó, 
compete: 

a) processar' e Ler sob sua guarda, om cai·Jorio, t.o~as as 
!ICCÕ.e~ refer~~~:t~s a .. seguros, ,que t:orem de compel.cnc.ID: d~ 
JUStiça do DistriCto Federal, e todas aquellas q11c se orJgma!"l'> ·. 
rem da lei n. 3.724, .de 15 de janeiro de 1919. o,rl)gnlamr'l"!to' 
n: 13.498~ de f2 de marco do mesmo anno; .observndnR .as dis
posicõe·s ·da referida lei· e seu regu"lame~to; 



b) annof.ar. em registro especial, todas as . apoliccs de 
seguro de vida e fogo no Districto ·Federal, cmittidas ou reno• 
vaclas em P!'urcgacüo, pelas respectivas companhias ou agen
cias que no.mcsmo Districto operem, mencionando os nomes e 
residencias dos segurados c seguradores, valor do ·seguro; pre
dios, cmbarcar;ões, mo\'cis c sua situação, declarando na apo
licc o numero e folha na qual se acha a mesma inscripta, 
excluidas as apoliccs de seguro. ele mercadorias e de rese
Slll'O. 

§ 2. • Para esse fim c antes· de entregar :i parle a apol ice, 
obterá a companhia,, sob puna de multa de. 50$, do respectivo 
scrventuario o competente registro nclo qual receberá . eslo 
apenas ·a quantia de 1$000; · 

Art. 2. • Ficam igualmente ct•eados· os cargos de .distri
buidor e curador cspeciaes dos seguros .indicados no m·t.. t• 
c de accidcntes do trabalho, providos por ·nomear.ão do Presi
dente . da · Uepublica, com as · prcrogativas ele que gosam os 
funccionarios congeneres. . · . · · · · 

§ 1. • Compete ao dislt•ilmidor ú1zcr a disf.ribuiçfio de Iodas 
as accões referidas na lettra a.,. do § ·1", do arL ·1", assim como 
das apo !ices que tenham r.! e set• registradas. · 

. . 
§ 2. • Ao curadot• especial compet.c presl::u· assislcncin gra

tuita tis victimas de acciclcntes do trabalho c aos benel'iciarios 
do segm•o social, nos termos· da legisla~;ão federal, semto ou
vido em todos os processos referentes aos mesmos e aoR de
mais ~eg·uros, ·nas a·ccõcs que ·sobre estes sejam lntenf.a.C!as .. 

'· . . . . ' - . 

§ 3. • Da quota de -1$ que será paga ao disl.t;ibuidor siJi·ão 
destinados 4Q o/c ao curador especial, ·que não terá outros 

· vencimentos. · · · ·.. · · .. 

. §..·L • O, cur:ador especial ficará suje ii o ás. clisposir·.õ~s rc
la,tivas. ao, ministerio publico c será nomeado dentre· os bacha
l'eis em sciencias jurídicas c · sociacs. 

"\rt. 3 .• ·n'evogam-se as disposir;iícs cm ~onlrario. 

Camara dos Deputados, 29 . de. · novembro de 1023 -
.'ii'IIOl{o Rodi'UfltCs de .ol;cvedo, Presidente. - Pedro da Costa 
!lego, 1° ScCJ.•ctario. - :1scendino Cal'lleü•o d.a. Ounha, 2~. Se
crela~io. - A'. Comrnissüo de JustiQa é Lcgislaçiio. · · · 

N.. 13i .:..._ úi23 

O Congresso Na·cional resolve: · · .. 
Art. .. 1.•. O Governo fi.ca autorizado. a·. abril• o credito da 

cincoenta contos de réis para o custeio do Congresso· Medico 
Luso-Brasileiro .. 

Art. 2." Revogam-se as disposições c.m con~rario. 
'., .. . . 

Camara dos Deputados, 29 de nO.V·elmhro :de 1923 ,. - .4:1'• 
nol{o Rod1•iou~s de A:$cvedo, P1·e~idente~. - Pedro da Cóstá 

' r 
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SESSÃO EM 1 DE DllZEMP::O DE 1923 5 

Re(lo, 1• Secretario. - Asccndino Cm'lleiro da Cunlta, 2• S1>.. 
cretario, interino. - A' CCHl\missão de Finanças . 

N. 132 - 1923. 

O Cong1•esso Nacional resolve: 

Art!go unico. Fica o Governo autorizado a, por inter.mediu 
do Miniaterio das Relações EX:teriores, offerecer ao Me.·dco 
um monumento de GonçaJves Dias, abrindo para isso os neces
sarios creclitos. 

Camr.1•a dos Deputados, 29 de novdmbro de 1923. -- M
nolfo Rodrigues de Azevedo, Presidente. - Pedro da Co.~ta 
.Reuo, f• Secretario. - Ascendino Carneiro da Cunha, 2• Se
cretario, interino. - A' Commissão de Finanças. 

N. 133 -. 1923 

O Congresso Nacional decreta : 

Ar_t. f.o Os Senadores e Deputados vencerão, na legisla
tura de :1924. a 192~, o subsidio diário de 165$ e ajuda de 
custo de 1 :000$000 .. 

Art .. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 29 de no, .. limbro de 1923.:- /!1'• 
tlolfo Rotlrioucs de A:evedo, Presidente. - 'Pdt•o da. Costa 
Reoo, .1• Secretario. - Ascendino ·parJJeü·o da Cunha, 2• Se
cretario, interino.: - :\' ·Commissão' de .Tustica ·e- Legislação 
Social. · ' · 

Do S1•. Ministro das Relações Exteriores; :rel}lettendo dous 
dos autographos da resoluciio legislativa·; · 'snnccionadn, que 
a:pprova t\ Convonçiio rolativa :\ Repr<Jssiià do Trafico das 
Brancas ,J o P.rotocollo de encerrl}mento da mesma convenção. 
assi·gnauos pelo deJ.egado do Brasil,· em Paris, a 4 do maio d'3 
1910. -' At•ch'ive..:se um dos autogrnphos c remetta-se o outro 
:\ Cnmara do~ Deputados. 

Do Sr. Prefeito do Dislricto Federal, rmne.ttendo n;; ra
züi!s do v.Jto que oppoz á msolução do Conselho Munic.iopnl que 
torna valido para .lodos os cffeilos o acto do P.refcHo que pro
moveu n chefe ele secção, o 1• officinl Francisco ,Jorge ·Fer-
reira T"eit.c. - A Commissiio de Constilufção. . 

HC<)uorimenlo dos Srs. Schlick & Nogueira, ·expondo um 
caso occorrido relativamente á élnssificação, pela Alfanclegn, 
de cntal·JS'O·s illusirados c solicitando que no orçamento cl11 Rt!· 
ctJita seja inc!Úiclo um dispositivo que melhor rt:'solva a qtws-

lll tão .. ,.... A' Com!m.is~iio de Fi-nanças .. 
• 

• 
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O Sr. 4" Secretario· '(servindo de 2' Secretar~o) procede 
á. .leitura. do se;S'uintc ... · .: · : · : . - ' . ', ' ' . 

.... •' . PARJIC~ .... _- ..... 

N.:s11 - 1923 
_·_. 1t~.-~-~·-.:.: ·--·~ ;_:.: '·. ,_. .} 

. Consu!Landa,. como Jhe'',llum;~we, sobre as em~11!las .,apre
sentadas ~par'occàsião do':ctehate da indicaçãg' n: 3, ·de ·1923, 

.a' .~om~i~sã<J .d.~ PÔ!ici~t· ~. de .. par(l{ler qu~ sej~~:.:a,pprovp.dns;: 
• ·• ' ,' ·•• • ' .... . '· J '· ,,·, ,, ' • ' ' 

a) a· do Sr. Paulo de Frontin, .ao § 3• da <emimda ao .ar.
tigo 37 do Hegimento, com a seguinte sub~!lmcnda: 

· . · A1·( a7, ·.,suJJstitAa,-se .il.e!i> s~~int;mf:· :~o.·'iliii:i,a~.,s!l ,n 
l d,flbate· ·df Uina. nrl!'tcria .. qua\q~er $enado!' :.P9P.~rá.,sqji~I·tar .a· 
-palavra;' .. pela ·ordilm para;· nd prazo" de· 'iõ·,•mmuEos · 1mpro-. 
rogaveis, propo~•a:m'éth'odo'a.:segui:ti-sti na· dlsiJitssió. · · ; 

· § 1. • Annu'nciada a votação de uma ~1ateria, é licito a 
qualquer Senador· obtcr.•a •. pa:!avr~,, peJa ordem, para, no praz:> 
·improrogavel de 1 O m'inútos, eiicãminhal-a ou propor o me-
thodo a ser seguid.o. . · . .. . , . 

, ., . .", .( t, • .1' fi' ·, ·:• .• ~, .· ,', I, \,' •'• ... j,,; ·' . ; 

§ 2. • A votação das eineridàs da câmara dos Deputados a 
. prq~ccto~: dÇl::Se~~dp, :fí\r-s.e~á ~ei;nP.;~ 11pP,JFf.r~P.ps •. :cons~4eran-
, llo-:s~., .4o ,pr,lnl,elrP, :,~upa , Jl~. · 9ue ,MnJ?am P1l~'~~r , fav:i?J:ave~ 1e : 
do ·segundo ~ns ·demais,· salvo· se;. a· re,qu:elii!JlE!~W.-.4e. qua:Yq!:J!lr. 
Sena.rlor. o · Senado resolver que uma ·ou--maiS · emendas de . 
qualqduer .. -~t(!~. g~.pQsl, s.eJ&; d~~t~c~qa, .~fjlll pe ser votada sé-
para amen ~; · · · · ·· · · · ·· · · · 

§. 3 ' fa.llar :mais de uma vez 
.. par~ · · 

>l''l,iHt·lo· d~ Fro1liin: e a do· Senadór 
do .. R61imimtO; ·com.-~ s~;-.. 

. 
'' 

, .. :I 

~íJX5Aoé:res.certtc-.se-:·- c§ 4' - A·ordem do dia, 
nos ultimos 20 da: sessão eg.islativa, será~ composta $6:.. 

. ll!ente de. pro-jeotQ~ ·~o leis nnnuaes ,•11 de· e:rectitos 5!)1iili·tQ{if!S · 
1 p~lo Gpv~rno ,ein1 ~~nS!IS'Cill, ·J1ãn se. permit.tindo :discussiiQ qe 
:qualquer outra mataria, flalvo !ISSUilliPtOS de lllbBresse p~
h'liOO, para cujo debato o Senad·o h.aJa ·concedido' urgencin,. 

c) a do· Sen.ádÓr idplpho Gordo. ao § :p do pi:'imeif·o nr·
tigo aêlditivÕ,' constante 'da''iiidicácão•'' ··:' ':·' ,. ' ... - : 

' ' : • • ' •I ('( , • · ' ' -• ;' · ' ' "·.1 '• -' · '· ' •' ' . • . ' 

.. • t!J !! dó' ~,CJl!\~pr P.al!IQ .. q_o ,Fr(.lnt!il á, 'J~ttra d 4fl Jl1esrpo III'-
. trgo, com ·as-.se~mte~ SL!P-~mcn411~: . _. . . . . 

' .. • .. ' .. 
.... ~· l 

1 
·.~.,,.I ' ,",_': 

··. . Ji!n;yez 4a~ pal~yrà~. «n~~ ·f~1~cç.úes finnA3~1 djg~~se. ena 
'd!scuss,llO das reàncçoe~ f~O.!l~~~.i: , •. , ........ .. 

. 
' 
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II 

Aeerescente-se ao mesmo artigo 1additivo; ·~e). na· discussão 
das redacções finaes das leis · àiúliliies·, "desde J qüe .. tenham 
fa:1Indo .. ~ous . ora~ores•. . . . . . . . . . .. 
. ' ·~,, -~· d~· S~ador PauÍú de Fró~ti~. •á 7~ mOdifio~ç~ :pro~ .· 

posta na indieação; : . 
f) a do mesmo Senador, addi.Uva ao ar.t; 134 do Re-

simento: . . . '. 
q) a do mesmo Senador, ao art. 168. do': alludldd ·.Regi-

mento., . . . . .. . . . 
• j:' •• ' : ;.'I , ' : ' ,'~ ,; : • •.: '' •, ' 

Quanto ás emendas do Senador· Irineu · Ma.ohado, pre,ju- . 
dicadai~mo~e~t.6,a·felativa.:a.o·art. •f60 do R~gl.me_nt.o; '!"'Com- • 
mi8Sfl(l1 .en~n~e f~e 88: d~!D~~~ ~ltp i~BV~~ :merecer ~ I ~SSéDti-': 
-menta dor. Seilaclb:: , . ·I ",J, . • . . . . · · · • · · 

• ii. fi( •;]I .'•,;1~1"·,: •,,. ·,· •J~I}~. • ~ . ' ',:' ·. ,.t·.' .. , . I 'j · 1 

, , . ,..,.";·(~. pnn1~"w~. :p,qrq!l~)$, de , tq~o. o ,Po,n!<J !!JlRos~iy~l)!,le~ . 
yar. •t.I?~J ye!lCll!l~tos.: i:lo, Pll~soa! da . .Se~rf)tii.rJf:\, O!!!>; ~~t~~! :~o-: mcn o; · · · · . 

··~·llt--~ 
-•• 11:, segun~~~ ,porque ç,ria ~ma . esp\)Cie .de r_erorm~ com

pulsovul's.completii.mente :-deS().abtda, dad& a :natu:reza do· I ~er,. 
viço a cargo da Sellretaria; . · : : ·. . 1 

- a quarta. porque . nijo. 'I} a .. a .. menor conven!eneia am 
que as redacções finàtiR" Aé.iiim dHicü.tidns sómen.te 48 hora9 
depois de lidas; : : . t • :, ; •. \ 
· - - a quinta, pol'Qu~ nada justifica quo 11~sag . redacções 

sejnm discutidas apenM nn ll:-t}')!ldiente; e : · · ··.::s·;, ... ;;·::'. 

1:. !, ;..:;...; a~ seita e .. ult.fin.n .. porqho <.à hora' do .'inicio das: se!ls~o~ 
se nn!l · a;r.figura razoaveJ. ·· : :. : : .. :: " ,, :::. · ~ 

~nln das Commissõn~. 30 i:!~ dezembro dB Ül2::1. - A . . 4.:P:.. 
't'edo; Presidente. - Olegario PitÍ~o •. 2• ,Seeretaioio, servlntlo de 
~~· . .::rr7·:.~ir~f ~.~~e.~. 4~ ê§'crt~fr~rjp;i,~~r,viJJ.~o.A~-,,2~. · . 
,·l;,,_·i~[ :"!J:.; -,, : ... > .. : ·.·.·!:_.'·_ ... _'.. . .. ~-·:.:_!\:.;::·: .· ' ~ l;l. .. l_·· 

~~~8 A')~~~~~o.N: S;:~~i,~s,..,_,!l~ ~li1SIJ~J:.'?·P~~ . - ,. ' "' I ~• . • ' ., .. I ,, '8UPI\A ' 'j. ' l •" • I. I ' • 

'; ; ~ ~, \ I I , , :,. • , .,: ( .. 
N. i 

A' i•· mOdffleaoiO: 
' . . 

. . 1. .. :. ' . . ' ' . " . . . ' 

Ao § s•, acoreseente-se, no final:. "<l' Senado porém. a rc~ 
querimento de qualquer dos seus membros .poderá resolver a 
yotat;Jo.sep11radn de uma ou .mais ,emen~as. de ·e~a grupo~. 

· N ... 2 .. 
li.' '2• modfflcacllo: . I 

r •. · 

·. 
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N. 3 

Redija-se assim a. lettra à: 
' . 

"d) nas redacções finaes, desde que, tendo sido imp1•essas, 
tenham fallado dous oradores." · . 

N. i 

A' 7" ~odifioação :. 
· Substitua-se pela seguinte: 

"Após o encerramento ou a suspenslio ,da discussão, na 
fórma do art. i.U, poderão ainda ser apresentadas á Mesa em 
duas sessões consecutivas, designadas pelo Presidente, emen
das a projectos de leis annuas. Findo. ~ase pra~o o e depois de 
numeradas e publicadas com as respect1vas JUStlfJCações serão 
as emendas remettidas ás respectivas Commissões para emitti
rem parecer." 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1923. - Paulo de 
Front1n. · · 

EMENDAS ADDITIV.\8 

Ao art. 134: 

Accrescente-se : 
"Adiamento da discussão da materia em debate para a 

sessilo seguinte." 

Ao ~rt. 163: · .. 
" , .. :·, ,. 

Substitua-se "devendo a votação ser sempre por artigos", 
pelo seguinte : "neste caso a votação se. fará por igual modo, 
podendo o Seonado1 a requ_erimento de qualquer. dos ~~us .!!)em
broa, determmar & ·votact~o separada de um ou mais art!gos o 

Rio de Janeiro, 26 de novcmbt:o de 1923. -· Pa11lo de 
· Frontino 

A' indicação n. 3, de 1923: 

Ao nrt o 219 nccreseenle in-flue: 
rno elevados do 10 · %•o 

. '· 
«cuJos vencimentos se-

.. , ·, 

. Sala das sessões, 2ü o c no\oembro ele 1923. - b•inntt 
Machado·. · 

Ao arL. 220, accresccnl.e, ·depois das· palavras: «dispensa
dos do serviço», o seguinte: cdesdc que contem mais do 25 
annos de se~viço,. · ·· 

Sala das se;;sões, 2ti ele noYembro d0 Hl23 .. - Irineu 
Machatfo... · · '· ............ 

• 

~ 

lo: .. 
.-
··-

F • • 
~ 
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Ao at•l. :!63, supprimam-<1~ ns pnlnvr.ns finnes: cd()ven
do a votação ser sempre por artigos,. 

Sala das sessões, 26 de novembro de :!923. - /l'ineu 
'f{Jachado • · . . . 

Ao n.rt. :! 72, onde se diz: «C discutida na sessão seguin
te,, diga-se: «C discutida 48 •horas depois•. 

Sala das sessões, 26 de novembro de :1923. - Irineu. 
Machado. 

Accrescent.c-sc .onde convier: 

rã o 
Art. A discussão e votação ·das redacções finaes se-
sempre feitas na hora do expediente. . 
Sala das sessões, 26 de novembro de 1923. - ]1•·ineu. 

Machado. · . · · 
- ' ' . ' 

Ao art. 88. Em vez de d3 112 horas,, diga-se: d4 ho-
ras,, · 

S•la das sessões, 26 de novembro de 1923. - Jrineu 
Machado. 

:Emenda á indicação n .. 3 do corrente anno: 
5• modificação : 

. Ao § :! • do additivo: Supprimam-se as palavras: cdesde 
que faltem ZO dias para o termino da sessão• a palavra cain
da , que se aclia seguida á cobservadas,. · 

Sala das sessões, 26 de Rovembro de :! 923. - Adolpho 
Gordo •.. ·. . . , .. , 

Substitua-se a emenda 2• pela seguin'te: 
A ordem do dia, nos ultimas 20 dias de sessão, 11erá com

prn;ta sómenf,e de materias orçamentarias e outras de leis 
annuas, 111ío se pcrmittindo discussão .de qualquer outra ma
teria, salYo o' caso de nrgencia yotada pelo Senado. - Lauro 
Müller. . , , 

J;);DJCAQÃO X. 3, DE i 923, A QUE SE ÚF~REM O P.\RIIlCER E .EMEN· 
. D.~S SUPM ' 

Indicamos: q!ie no Reo1m~nto 'lnte!•nci ·sejam feita,s as seguinte~ 
. modl~flcações ' 

i' 

O, artigo. 37 seja substituído pelo ~eguinte: 

Art .• 37. ·Ao iniciar-se o debate de uma materia, ou quan
do so proceder ó. sua votação, qualquer Senador poderá pe
dir a pala\Tn e, !aliando J5 minutos, propor o melhor methodo 
a seguir. 

§ 1.~ Por occasião da \"olur.üo qnalqncr Senador p,o·derá 
:fazei: o se.u encaminhnmcnto . 
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§ 2.• Tratando-~~- ~e emenda~ a qu~Iquer projl:l!lto,._ cada 
Senador poderá fallar, .Para esse f1m, sómente 10 mmutps,; :; 

§ 3.• A votac~o ~e ~me11das. da C amara a projectp ~o ~e
nado; será sempre fe1ta por grupos, consideradas ·ao Pr1me1ro 
grupo as que tenham parecer favoravel e as do segundó, ·as'de 
parecer coptrario. . , :. . . . . : 

§ 4.• Para encaminhar a 'votação, porém, nenhum Senador 
pqqerá. f~llar. mai~ pe u!lla v:ez. . , , ... · . 

~· 
.1\.o ~rt .. f211, ,accrescent!!-se o seguinte: . ' . .'. 

' ', ' ' ·.' ! ". ''; ' I , ''':,' '·' . r. .·-,: ~ 
§ 4.• A ordem do dia, nos ultimas 20 dias de ·sessão; serã . ·, · 

.compo~ta u~jca'TIP.JIIe de m~terias orçamentarias· e de. credi- · 
tos solicitados pelo Governo em mensagem, não se ··permit,. 
tindo, mesm? sob pretexto de Jlrgenoia, dis~ussão de . qualquer .. 
outra· materu~ .. salvo projectos -de· sitios ou amnistia;: ' 

.. ... r ... . . ') . ' 
''I ' ;J., 

. ' ·. . .., 

. .. ·-·~-.-:- ,,, ·f :! ,.• 
·• • '..- , .• :. '! • ·'!'' t J'. 

·; .. ' ··.J •,;_ 'I \ 

Ao art. 20f, accrescent.e-se o seguinte: ' · ; ; •: 

· .. :,I, :2.'--Essa: • vlirifical}ló;' ·porém.: deverâ ser requerida·· imt~ 
de ser ·tnlclada outrà votação. Neste caso será permittldo·1l.:· 
voto do Senador qt].e .l:l!'trap pa1:~ ? . r!!pinto; · ·· 

·l '; 
· .. ,. . .. 

. : _j.®~~en~~ae olld~ , c~Tivi~r o seguinte lllfdl~t:v!i: 
Artigo. O encerramento normal de qualquer discussllo · · · 

~!\!'-:~e:-h~ P.~l~ a~S!JJ!.~!!l. ~e .ora() ores. . . , , 
'' , : ~, , ,: .:. • ,' ~ ) _-, ' , • J l ' 1 < I • , , .. 

§ i." E' permittido, porém, :a qualquer Senat:lor reguerer 
o encerramento da discussão de qualquer materia, desde que 
Jql~!n.t~l):!iiªe.:parf! p termjn. o ·da .~esello, obeel'Vad~ ainda as 
segu m es regras :· · : · . · · . · 

nl na discussão unica das emendas da Camara a proJectos 
do Senado, desde que a materia tonha sido debatida em dua~ 
sessõeR, fallando .sobre c~dn j:(rnJ1n dous oradores; .. 

b) na s~gilrtda· disimssão, ·quando .iá tenham falladó, pelo 
. menps, fre~· or11àores sobre cada artigo ou emendas ·em debate; 
- · ·-~ ;.cl ria terceira dlsCJ]ss!o; desde qu•e 11 mate~! a tenha. sl<!o 
'dehnf.idn oin. tre5 sessões: . · · · · ' · · · ; 
.. !/.) ' TI:j~ . fCdt'jCCÕOS fina os, dosde !fl!O ~Ol>re . e!las tenham 
·ranni:Jo dous oradores na mesma , sessão. 

"' .... 

' "' .. 
~ 

• ,.. 

lf • 
' ., 

"' 
, __ 

I .. 
t 
"'' 

l .... 
r 

.. 

... 
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: Acqresce~te-se ond~, cot;~Yi~~ ,p:'s!ls1Ji~Le ~dditiv1ü ·. '.'· 

. , ArL . :,\B emcnçl~s :çlo', ~eriaclq -~ proppsicõ~s pa' C!!orh~ra 
dos pel)ut~dos orçand,q ~ Rer.eitu, fixl!.ndo a Despcz11. Geral da 
ft~l:JUbhca O a(for~~S d~ .t~;:r~'/e.'I1!!ir,· ser~p vot~4~S effi dOÚS, 
gl'J.!P..OS .. ob~geq!lpdq 6, el~~~~flllac~o , g~s. parec~res. favo~aveis 
011, ppn.~rl!r!qs,; .salvo 116c!a~!IC~i:l , e~peeificada. Ae qualq~er, Se~ 
na~pr :~ojlre 1,1ma ou ll!!ll~ e!Jie?d!!-~ ·_: : , 1 •• : 

· § · L• No grupo das· de parecer .favoravel eomprehendem.;. 
se as modificadas. ·Ou'destaeadas 'para formarem projeêtos eni 
sepa·rado. ·; · : · .· ., 

... , .. ~ ? . • A~J emell.d!!.,S po, Senadp ~ proposicl561! da Cama.ra do's 
P~P.\lta~.os spbre .. qualquer as&Qmlp•to e @e t!ln·hami silio por 
es~a. ::eJeit.adgs, . s~rão disçu~jçjas, e ''Otll;Pª.s .. ,por. grupos,, f:l!IIJ~.i-.. 
deradas do primeiro as de parecer ff!.VOt:a.vel· I! I elo .$egqp,do. 
grupo as de parecer contrario. · - · . .,,_ . 

A~yr~c.~N~;,s~ ~::~.~SJii:ri!~.:~M#~~;t.'/(; 
1 

;, · .; ·- ·' 

Ar!.. · As emend:Í.q a projectos de leis annuas serllo apre
sentadas em plenario:,em( duas sessões .consecutivas desi8'IIadas 
pela Mesa. Findo esse prazo ~ de'!)ois de publicadas serllo ·re
ll!~ttid~ ~s. respectiy!}s. (lpmmisspes ·Pilra· rimitt.jrem: PB.l'I!C9r. 
As C.ommis~ões pqr rccnsi(ío. 4e se ma,nifest.nrem sobre. es~Rs 
.emen<IP-l!; pq~erl1o ·modlfical~as.-' snbB~ttuU-as· e .apreeentar. .. ou- ,.: 
. tras:de su~ iniciativa. Em· seguid•a ·irlio ao recinto,· pro.lecto; e 
emendas, tantn cm 2• .como em 3° t.urno, para serem discutidas, 
não podendo nes~a occasi!io receber novas· 'omen.du. -· 

., ... o-- . . ' 

Mere~r..ll)if'1~~P h .A~!!'Ú)nf,e ~#djtfvq: . ·· 1 

A'!!f.'. ·as ·Proeidootc: o Vice-presidentes daR C.omtnls~IJes 
P~rmnnent~~ scrlln sempre eleito~ pelns membros de cada uma 
deli as em e~crufinio secreto, ·sendo R reurifli·O' PBl'!i essa·· elo!-'. 
r•i'in n~· ~~:dit''l ::~'ln n:nh: Yrlho. 

. .. . . ' 

Sala dns gessÕils, f3 rle novembro de 1923. - IJ~n"nardo 
Mnntr.il'n. -. EtMebio (ie Andrqde. -Alfr~:(lo Elr1$ .. -. Pl!'l'elra 
Lqbó. , - B~rrru~rdlno Monteiro . . - .. · ~,A.rauia G6e1 • . ·~ C!L?Iha 

.M11cf1rrilr, . • -, '(.,n'f)es: f!O.f1~alvas. : A:ntnnfa Massa . . -, . Car.lo,, 
CatJalc.antl . -. Generoso ,.W ar.ql'es .. -, AlVf.!!'o de Ca7"1)alli.o, . . -. 
Antnm.nn F'l'm.rc. -João Thom.é . . ·- Costa.nodr.lrnuJI . ...,... Ma~ 
noP.l Ro .. bn. - .To.~é 'l?tJ..veb1:o. - Ferreira Ohó.'lie.~. ·- 'Alfon.,o 
Cnmar(7o. - Octaci7io de Mbwrrtll1'QIP/1 •. ..,.- !rMé Acciol11. -
~farcflio de Lnéer-da. - AdoT.r:•h.o Gordo .. - Jo!é J(urlinhn . ....:. · 
Rnrbo~(! Um.a. -. Joli!l Lura. - B11ert!J de P-aiv(.l.. - .!tJ.ftn 
(i1içrm·mt. +:vr:sriirc1'P. t.fé .4.brau .. ',- ffermepe&ndá de !rfa~ .. 
racs. - ·Snm.pà.in Cnrrein; salvo quanto li votnçllo dali emendtia 
em grupo. - F'elippe Sch~n!dt .. . . · ' · 
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Deixam do comparecer, com causa juslifioada, os Srs .. 
llfendonça 1\Iartins, Silverio Nery, Barbosa Lima, Lopes Gon
çalves, Justo Chermont, Indio do Brasil, Cunha Machado, Auto
nino Freire, Abdias Neves, João Thomé Benjamin Barroso, 
Eloy de Souza, Venaucio Neiva, Octacilio de Albuquerque, Car
neiro da Cunha, Rosa e Silva, Araujo Góes, Pereira Lobo, Gon
çalo Rollemberg, Siqucka de Menezes, Antonio Moniz, Moniz 
Sodré, Marcilio de Lacerda, Nilo Pecanha, Modesto Leal, Paulo 
de Frontin, Irineu Machado, Bueno de Paiva, Francisco Salles, 
Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Alvaro de Ca,rval·ho, ·José Mlir·· 
tinho, ·Luiz Adolpho, Ramos· Caiado, Affonso de Camargo, 
Lauro Müller, Vida! Ramos, Soares dos Santos, Carlos Barbosa 
e Vespucio de Abreu (41). · 

O· Sr. Presidente - Está tel'minada a· leitura do expe
cliente. Não ha oradores inscriptos. Si não houver nenhum 
Sr.· Senador que queira usar da palavra, na hora do expediP,nte, 
passa-se á ·ordem d<1 dia. · 

ORDEM :DO niA 

O Sr. Presidente - Não havendo ainda numero para as· 
;votações da ordem do dia, passa-'se á materia em debate. 

INCORPOfllo\ÇÃO DE DIARIAS 

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto. Fil
dera!, n. 7, de ·1922, · á. resolução do Conselho Municipal, que 
torna extensivas aos motoristas da Assistencia Publica as van-
1.agens de que gosam os demais :funccionarios da ·Municipali
dade. 

Encerrada c urliada a votneão. 

~~LUMNOS DA ESCOLA DE VI'Yl'ERINAR!A 

2• tliscus·são da proposição . da Camara dos Deputados, 
n. 94, ,Je '1923, q;w manda nomear segundos t!lnentes os alu
mnos da .Escola de Veterinuria do Exercito, que terminaram o . 
curso.. · 

Enc~rrada e adiada a rotação. 

DELE\'AÇÃO PE PRESCil.IPÇj\o 

a• discussíio do project.o do Senado, n. 40, de i023,. rc
!llvnndo a D. l\laria Isabel Ramos de ?llello, a prcscri.pcúo cm 
(llle incorreu o seu direito, para o i'im rlc receber n, pensão 
(]C. mcio-~oldo deixada por sr.u pac. 

· E.nccrradn e adiada a \'nt.acão. 

1• discussão do pro,iect.o do Senudo, n. 37. de 1923, con
siderando de ut.ilidadc publica a Associnçflo de Imprensa do 
Pal1á. 

Ence1:r:\da c ndiudu a votacüo. 
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O Sr. Presidente - Estando' esgotada as mate~ias da or
dem do· dia, designo para a ordem do dia de segunda-feira:, 

Votacão, cm 3" discussão, da prOl,lOSi~ão da Cama.ra dos 
Deputados, n. 83, de 1923, que. manda .incluir na ~· classe da 
r o serva de I' linha Candido 'l'orres Gu imarã:es (com pa1•ecer 
favoravel ela Comm.issão de Nm·inha e Gue1·ra, n., 313, de 
/923); ' ' ' ' 

Votacão, cm 2'· discussão, da proposicão da Camara dos 
Deputados, n. 130, do 1921, dispondo sobre o contingente que 
cada circumscripcão de recrulamcn to tenha de fornecei' para 
o precnchimcnio dos. claros 'do Exercit.o (com parece1• con
ll·al'io da Commissüo tl~J Jlm·inha. c G.nm·ra, n •. :J.M, de .f923); 

Votação, cm 3' discussão, do pro.iccto do Senado, n. :lG, 
de 1923, considorando de uLilidade pulllicw a Associa11ão Ge
ral· de Aucti!ios .lllutuos dos Empre_g,ados da Estrada de Ferro 
·central do Brasil c outras assomaçocs da mesma estrada (com 
pm•ecc1• (avo1•avcl da Commisscio de Legislarão, n, 2.70, da, 
·1,928); . . ' . . 

Votação, em ~· discussão, da IH'oposição da. ·Camara dos 
Deputados, n. 87, de '1923, ·CJuc abre ao 3linisterio, da Agriw 
eultura,. Industria c Commcrcio um credito na importaucia 
de 2ifJ: 000$, para a. representação do Brasil, na Exposição 
da Borracha, cm J3ruxcllas (com emenda da Comntissão de 
Finanças; :iá app1•ovada,. c parecer (a.v01·avcl, n. 289, ele 192:1): 
... Coutinuac.iío da votação, cm 2' di·scussão, das arLs. 218 o 

seguintes do pro jccto do Senado n .. 42, de W23, que decreta 
o Codigo Commercial Brasileiro (com parece1• {avol'a·vel da 
Comrnisslio Especial, n. 2.9·1, de .f .92:1) ; · 

Votação,. cm 3" discussão, da proposição da Camara dos 
Depütados, n. 88, de L!J23, que autoriza a abrir, .pelo 1\linis
tcrio da Viação e Ollras Publicas, um e.rerlito dn 32:000$, su.p
plemenLar á verho li', do. art.. 92,. da lei n. .1.·632, de 1922, 
<Estrada de Fcrrn do !tio. Grande do Norte~ (com emenda rla 
Commissão d~: Finatl(:as, iá 0111l1'0Vada., e Jla.J'CCCI' n, 319, da 
·1928); ', .. 

. : Votação,. mn discussão unica, do vét.o do Prci'eito, u. 7; 
de· 1922," á"resolur;üo dO Con;;clho MuniciJ)al que· torna, ·cxtcmw 
siva.s aos motoristas da Assistencia Publica as vantagens do 
íiue gosam ns demais empregados da J\lunicipalidade (colll· 110.
l'cccr favoravét: da. Cómrniss.ão de Constituição,· n~· 836, de 
1928); 

Votaciio, em 2' discussãa;-da-.proposicão da Carnara dos 
Deputado~,. n, !li, de !923, que manda nomear segundos te
nentes os alumnos da Escola de Veterinaria do Exercito. ·que 
1 erminaram o curso (com parece~· (avoravel ela· 1Commissão de 
.lfal'inha c Gucn·a, 11. 8-/.f, de 1928); 

Yotacão, cm 3' discussão. do. projr.ct.o do Senado, .n •. 4{},. 
de 1923, relevando a D.. Maria Isabel . Ramos de Mello, a 
prescripcão cm que incorr'eli: o seu direito, .para o fim do re
ceber a pensão de meio-soldo, deixada por seu pae (o(fel•ecido · 
:pela Commissão de Finanças, parecei' 11. ·286,· de 1923); · . 

Vot.a.cão, cm 1' discussão do projecto do Senado, n. 37. de 
1923, consider•ando de utilidadCI publica a Associação de Jm. 
prensa do Pará (com parecer favoravel da Commissão "'e Con-
~tituiçãó, n. ':JIU, de 1928); "· 
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. ' ·, ' ' ' ,. ' .... _·,_. ,".' ., .. . : .... . -.: 
. 2' · discussão da proposicã.O. da Camará" 'dos. Deputados. 
n. 20S, de 1923, fixando ·a 'clesJJezii do.MinisLerio·da Guerra para 
o. exercício de 19·24' (com pai'eca1· {avoravel da Commissao de 
Finauf;as;n. 349, de 1923); . · . · · . · 

l '• . ' ' 

:. Continuação da 2' discussão 'da pJ•oposiQão da Gamara dos 
Deputados. n. i03, de 1 !!23, que adia para 17 de fevereiro de 
1921. as cleicões :federaes para a reuovacão da Gamara dos 
Deputados o do terço elo. Senado e modifica diversos disposi
Livos da lei eleitoral vigente (com parcce1· das Oommiss6es Es
pecial c ~a .Tustiça .e Leuislação u(fq1•ece1;do emendas e con-
t'l'a'i'ío ds apresentadas, n. . .19211); .. 
~· . ' . ' . . . 

~ · 2' discussão da proposi.;ão da Gamara dos DepUtados 
.u. 76 •. de :1.923, ·que autor1~t. allrir, pelo. Ministerio da Fa
zenda1 o c1•1idito especial de 39: 140$8:1.0; para pagamento do. que 
é, devido á Companhia Allianca da Bahia, em virtude de sen
tença .iudiciai'ia .(com parecer {av,oravel da Oommissão de Fi-
#(lnça.~, n: 288, .de./923);. . . . , . . . · 
· · ':!,· 'ctis~ssão da proposn1ão da Cnmara dos Deputados 
n. · 122, de i 923,. que .mll!nda comprehender offici.aes da Ar
!)1ada. nas condições que. menciona, no caso. do .aviso n. 606. 
do Mínísterio da Marinha, de 1921 (com parecer favoravel da 
C.ornmissáo de Marinha e Gue1'1'a; 116, de 19211); 
' 3' discussão da proposição da ·Camara dos · Deputados 

)1 • .af, de 1923-,. que· abre; pelo Ministerio da Fa~enda,' um ore-
. dito ·especial de 36 :685$853 para attender ao. pagamento .dli'-· 
· vido ao Sr. Augusto de Azevedo, collector federal .em J'ardilio

JlOlis, (com parecer (avoravel da Oommissão de Finanças, n. 212, 
/Je 19$11); · · · . ·. . . 
, · 3• discussão da proposiçií.o da· Camara dos Deputados 

i. :105, de 1923, que abre um crodito especial ae 7i :51{}$'; :p~ra 
;pagamento do eng>enbeiro chefe e do pessoal da commissão de 
1irnítes Paraná-Santa Catharina (com parecer: favoravel da 
l]ommissão de. Finanças, n. 824, de '19!8) ; , · . · · 

,. . . ' . , ... ' .. ,J. ' ·-' 

' ' 1• discussão do projecto dó Senado n. 49, .. d·e 1923,. con-:-. 
siderando de l,ltiljdade publica. a Escola. Dac. ttlo8I'. aph!cá. Ba
J)iaaa· (com parecer <favoravel da Commtssão ire Oota~htu.ifc2o, 
11. 8~6, til 49JS). · · · ' 

I I 

;·. tevanta-se a ~ssão ·ris.f3 !ltirli6.e i5. mlnutDJ. ' . .· . . ~· 

. . ' 

f.W SESS.ÃO,'EM 3 DE.DEZEMBRO DE i923 
' ' '' 

l>UBIDBNCiA. DÓS 'BRS, ~ .. · EBTACIO • 'COIMBRA; PRESIDENTE;. OLB0,\1\10 
I .PI!ITO, 2' SECRETARIO, E A. AZBREDO, ' VICB-PRBSIDBNTJII, • • • 

, , , ·. , . , : ,\ -~: ; • ( . , , - • . . r , . . •• ' , , • ·. : , " • . , , .. , 

'· · .A's !3 ~ hÓrâs:aeham-se presentes os Sr~. Ole~rio Pinto. 
L&11ro Sodré, · Ju'sto · 'Chermont, Cunpa · Machado, .José. Eusebio, 
Ool!lta Rodrigu!lo, Jolto 'Lyra. ·.Ferreira .Chaves, ~tonlo Massa,. 
Ootacilio de Albuquergu~, · Manoel Borba, Pereu:a Lo~o, .Pe
dro Lago, . :Bernardino· Monteiro; Jeronyrno Monteiro, Ntlo. P1e~ ~an!u, Paulo de Frontin, Sampaio ;corrêa, Buen!)· de. Pa va, 

' 

• 

. 

• 

·~· 



.. 

' SESSÃO EM S DE IiEZii:MBiió DE i~ 
" 1 . 

"' '15 

. ·i Bernardo Monteiro, Hermenegildo de Moraes.t :Carlos Caval
oanti, Felippe Sohmidt e Vesplicio de Abreu (;::4) • 

' ·- ; ' ' ' : t ' 

· O •Sr. · Presidente - Presentes 24 Srs.' Senadores, · est.á 
uberta' a:· sessão. · . .. .. . · 

! 1. ' ., .... ; •• ,,I.. '·' •.• '. ,· •• 

· ·· Vae ser lida a acta da sessão anterior. 
:. · , O Sr. iereira Lobo (servindo'· de Jl• Secretario) proc~e á 
J\litpra da li.cta da sessão anterior; que, posta em disousslo, ·é 
appt·ovada, sem reolamaQio. 

- O Sr.· 2' ~secretario (servindo de I•) dá conta do seguinte 

Offioios: 
) ' . . . : . . . . . . 

· Do Sr. 1• Secretario da Gamara dos Deputados, oommuni
cantlo ter sido adoptada a emenda do Senado á proposioão que 
abre,· pelo Miilisterio ·da' Fazenda·, o credito necessario para 
pagamento a credores e herdeiros de Carlos Alegre, a qual 

· foi enviada á sancção. '-· · Inteirado. . . 
· Do Sr. · MÍnistro · dà Justiça e Negooios Interiores, remet
t~ndo dims . dos "autographos das seguintes resolucões legisla-
t.Ivas, sanccwnadas; !IUe ; . · . . . 

Reconhece de ut;iidade publica a Liga dos Homens do 
Trabalho, da cidade de Barbacena; .. 
· Considera i:Ie utilidade publica o Hospital Evangelioo, sito 

· .â rua Bom J:la'stor, nesta Capital. 
~· Archive-se· um dos autographos e remetta.se o outro ·á 
Camara dos, Deputados. . · · · . 
' o Sr. · Pe~eira) Lóbo (se1•vindo ·de .2• Sec-retario) decla.ra 
que não ha ~areceres. · · 

.. OIDEM DO DIA. 

f·. ·. 
:· O Sr. PrasiCI.enia -·· Não ·ha uuniero para se proceder ás 
votações. Passa•se ·6 materia em disousslo. · · · · 

' ., • 1 •, ''! ' : •. . -1Ô· _.:lf. ' ' ' ' . 

, 'ORÇAMENTO DA GUERRA PARA 1926 · 
.. ' '" ,, ' ' .,, . ,1 

. 2' discussão· da '.p~oposiçlo dá Camara dos Deputados' 
ri.' 208, ::le ·1923;. finndo a despeza, do Mlnialerio.'da ·Guerra 
parn o e:xercic;~ .de 1924. . • .· . · ' · 

0 o ' ' ,I · o,. ' I I ) , 

O sr·, Paulo, ~e Frontin -:-Peço a J;lalay,ra . 
. · . ·o sr. Presidente - ~rem a palavra, o· nobre Senador,., 

l' '· (,; .. ·, . • - ' . ' ' ,, , •. _., 

o· sr. Paulo de FI:OIItin (•) -Sr. Presidente, pedi;a pa-· 
lavra. sobre o orçamento do Ministerio da. Guerra, para Jazer' 
um estúdo sucointo a respeito e concluir apresentando li pro-. 
posição 'algumas· emendas. . · · · . . . . 

• ' I ' ' 

' • '' I~ ! .. · ' ' ' • ' ~ ,. ' ' • , . ' , ' . . . ' ~ \ · , ( •y ~ão :to i revisto pelo orador .•. 



16 Ar-N'AilS DO. SE;'o;AOÓ 

O mc!J illusf,r•e colloga de bancada, cu,io nome peco vonia 
pura dcclmar, Sr. Senador Sampaio. Corr~a. apresentou um 
tralmlho muito meticuloso e interessante de comparal)ões so
llrc o assmnpto, analysando a proposta elo Governo, o. parecer 
da Commissão de Financas da Camara, o que houve. ali i no 
plenario c, finalmente, tudo o que foi Yotado na outra Casa 
do Congresso Nacional. . · .. 

Esse estudo fornece elementos precisos para um exame 
de !.ido do orçamento. Não o analysarei1 portanto, ·porque, tra
balho de comparação como é, nada tem que se lhe possa ·oppôr. 
Sob1·e cllc. nenhuma objecção tenho a' formular. · 

. O Sn .. S.\lllPAID CouRiiA - llluit,o obrigado a V. Ex; -
O Sn. P.\ULO ot; FnoNTJN - Peco todavia vonia para cha-

mar a attenoão 1lo illustrc Relator da Commissão de Finanr.as 
desta Casa, não sobre està parte, mas para um ponto que ine 
parece bastante interessante: a questão relativa ao numero 
de pmcas, fixado no orçamento do l\Iinistcrio da Guerra para 
o exercício de 1923. 

O Sn; SAMI'.\Jo ConntlA -·Jla manifesto ·dcsaccurdo 'entre 
ellc c a lei de fixação de forças. ".. .· · ' · ·· .· · · · · .. 

O SR. PAur.o DE FnoNTJN.-. Não é exactamente isso. Real
mente, ell.e eslava em ctesaooôrdo com a lei. de fixacão de for
•:as. 1\fas uma emenda formulada pela digna Commissão de 
l\lari.nha c Guerra c approvada, módificou o numero que· con
~t.ava da :ll'opo~il;üo da Gamara, ponclo"O do accôrclo ·com o que 
figm·a no, orçamento. do Ministcrio da -Guerra', • . . .... . 

Nesta pal'le, portanto, a questão já-· está sanada.·· ... . 
Por outro lado, não podemos dizer que o Codigo do Conta

bilidade nos ·impeça dtr estabelccér, differenca entre a lei de 
forcas c o orçamento. Os codigos ·podem sei' ·revogados. O C o
digo .Civrl, . muito. mais importante que o . de .. Contabilidade, 
que está até em estudos para ser modificado,·. foi· profunda
monte. alterado, por occasião da .discussão da le.i de imprensa, 
tendo·mais·de·um de seus artigos revogados em·pontos impor
tantes, como os relativos tL hypothcca o· fallcncia·. · · · . 

Portanto, si a situação financeira do paiz exige uma i·c
ducoão de despeza e si esta pódc ser, i'cita sem prejuizo da 
nossa organiza1;ão militar;·cm tcmpo·cJo· paz, não h a· razão para 
que se mantenha, pelo 8implr.s moth·o de ter sido fixado um 
tlcter~ninado numero na .lei..de foL·cas,. verba. PUI'a quantidade 
do praca~ in'forior. áquella .que. con!!ta :desta Jei .... Não ha,, pQr:-. 
tanto, na minh:~ opinião, impossibilidade legal para que isso se 
1a~a. . · 

'rem o Congresso ·plenos :t:oderes, sanccionado que seja um 
orçamento pelo Sr. Presidente da Republica, para alterar toda 

, t qualquer disp~sicão da le~islaçã() em viS'or ., . . . . . . ... 
Não ha murto tempo amda, em 1919, sendo ll1hmstro da 

Guéri'a, o il!ustre·general Sr< Càr~osfd.e :A:giJ\a~;,o numero .. d.~ 
11raças considerado como necessarro nao attmg!R a 30.000. · 

o Sn.. SAMPAio connll:A -"- Era de ·2o~·ooo· e fraiicão~ · 
o SR· ·PAuLo DE'··FnoTIN - Agora esse-.effectivo. foi. ele

vado a 47' mil. Portanto, em numeras redondos, foi de 50 .o/o: 
esse auglncnto ·• · ··· · · · . . ·· · · ·· ·· . ·· ·· 

.·. · Parece-mo que nil.o devo ser o intuif.o ·do Brasil.J!~ do· 
seu · Goverrio; ·o- desenvolvimento das nossas f~rças mrhtar~s, 
ai-nda quo todas as providencias se,iam nO" sentido d~ · J;(arantir · 
a defesa do paiz, na organização dos qu~J:dros de ofhcmes, or
ganiz~gão quo não "Póde deixar de ser feita de um- znodo con-



. ;··.-.. 
--1 '• '. ·.·.i· 

: I•· ' . 

, _ sEssÃo:ilM:, i ot. ollzEiinno i!t i!i2J · ii ' ,·, .. 
' : .. - ' ' . -: ~ ," .: " ' '·~· 

\t1en
1
iente; poi~ }ãdo edll~s que yão.ddirigir, não .havendo, eptre- , ..• :.;: 

an o, , : necess1ua e . e ser · segu1 a, na mesma ., proporçao, o . -., 
·numero de.,praças·.,.•;, .. -, ';'. · ... , ·· ·:-., .. · ... ,· . , . ., •.· 1.,~:· 

. . v; 'Er;; Sr;· Pres1dente, o.Senado: e o. illustre. Relator sa- . ., ,.; •.·.·.· .••. ~ .. ·_:,:.~_.'.~ .. _! 

bem ·que; quer. na Jnglatc~ra, quer nos ~stado~: U~idos,. o ng~ , . , .· 
·mero .• de .praças .era relativamente dlminutlss!mo; o que· nao ·.· · '" .. · ··.)

1

•,:.' 

impc~iu·qu~ em Cjlrl.o' período, se_pude~sclll crear exercícios··. ·-,,.,'.,·•·; 
~.e. .ll]~.~~T~ci:a:r~Tr~P~uldade, enc01Ítrâda anha_ra essas crea- ·. . , : · · ]. 
r:õet nãp.,toi , relativa a~. péssoal . que· teve. de constftuir ·as no- ·· , · · .. 1 ,. :i, 
vas ·umdades. porque. recorrendo, . não· só. ás li~has de' ~tiro, Ç:~ 
corpo: ao~ ,y~rios._.ap~rta1 .:muito des~nvolvidos;'_naque11es"'d!JUS · · "'"' ::•);: 

, . pa1zes,· com;relat1ya ·raclhdade, 'depOis de um per lodo relat1va- · : ,: :T'!·.: 
. metlte :curto, ]luderam os;.governos ,das dpas poderosa~ •nações ·fi<: 
.·'apresentar ·soldados:adestrados·em.tudo; inclusive no tiro·;· . .:.:x•··.:; 
: , :'.):b1:sâ·i. s.Wli.\Jo\Coâa~·;:::;.. ·Perteitolf. ' . . . : · . · :. - '· ,., 

.·~~~~é~~l.~qÚ~~=~Ji' J~~ 
· . tando mesmo· que·, e lias: ·se.:constltuam: em: aseociatas, .. em re- : .r: i:t 

.... part~gões1 ,; .. pode1'emos ches~t: ~ :·,r~s_ultados: s~.m~ .. antes;: / .·:. •. Lj{i?; 

·. ~illi~r~~:·.·~"!~~-~~:f~r:~:;;· .. ~i~~~7::,d•,;:mê~:~~·· e:f~eie~c:ia .. ··. ·.i •':~;:.~jí 
. ; ()' sa: PAULO .DÉ FRoN'l'IN ~· Perteitamente,:Janto, mais . : . ; .·.·.• \.,:--,·,· .• ~,·:_,·~.'-·. 

,quanto.te(nos'·el(11ilentos;paraJsso: ;~. ' .. ·:· .. . 'r· ,~.. '' .. · . 
. •': · : •Para··•que.esses elemento~:sejam·effac!entesj.torna~se;porém, . . ·. ';.: .. :. 
·.necllSsariô~-a: existência :não só'·IJe .·armamento; como· de.: quadro .. · · -~ :_ .• _·.·.····.: •. _·.;: .. _:::·::···.r,;_.-.'._: .. 

· ... de,::ofricialidade .onde,.;ten~am<.de:;ser ·annexadas essa!l·'pracas. · .. . ... · .·. 
·\'-'': :Parece:-me; .portanto;· que .se poderlll, nas·~;s· .md;.,praças,· :, · . , ,. , · 
numeros.:.redondos ,,fazer, uma, l'educolo • bastante aprecaavel,': a . · ·' ····) <J':~ 

· qual:r~ve*terla, n~o .só·.sobreCas .d!lspezas: inllerentes-•. aoa: ven- ·· . ·. >'·::~:,.,. 
cim!tos .'corr,espondentP.s; .do··:pretil· como .tambem ·em relaelio·. , · · .·, ·:_~·~ 
ás apas, obtendo-se uma reduce o que se traduz em· alguns · · ... -;::., 
mi ares:de·:contos de réls;,·talvez mais de'vinte.mil. · .. ·,, . · ·. ~<(; 
,,..fw.Mas,:'.tratando~.se·•i:la :segunda disoussllo,· .. tendo o. illustre, · , · ,:;~:; 
Relator~· declarado·: que. ·se '•reservava. depois .da· discussllo: em · · ·:: \ ); 
PI!Millrió;,;;para ;aJ)l'esentar·e!J!endasí eu. me, limito:·a.chamar .. a ,· ' , -._··.':\,<.:: 
attenolo .-.e .. s ... EJ:. ·para. este.;pomo1 atiro -de· se obter a.ma- 1 • • : ':,~? 

· xlma :reduceiO •. · :.:' .... , ... ,.:: '·,. · · · .. ·- , . · '' , ·. 1 # • • • • , <'·::, 
! · Em ·:obediencia·. á:' or~erit.ãção . Q!l"e venho , seguindo,,voil en- ,· , " ::- .:•:n~ 

. . ·tlitfepreaentar ·alguma~- emendas.•'... ·. · . . ·.~: ,· • · .. · ,, · · . .·• · .·.·.: •.·.-. :.:: .. ,:!·\:',:· 
. ·.:• .. Soia:: d~ •numero• dos que·.:··pe!Miam· que os servieos indus~ · .. ~ ·. ,;,:":: .. ~.~;;; 

·. friaes do·Ealádl!!.d~vem Jjgut:ár,exc.lusivamente na-desJ)eza J)elo: · .. ·.. · ·· ("· :';;i~; 
. ·P,essoal;}.ou .~ater1al ,qu~·. ex!gem;;nlio .. se .estabelecendo. r.en.da ·.. . . ·:::):• 
. ~llusoria;::.e:vitando•qu~. f•sure:na. receata, ren~~>fic~l~ia,. Ase1m . '·.· ,,, ;,: ri';j 
nlio.::c()lhmaremos o: f1m alm~Jado,·.•. qual. .o do,:~quJhbrlo orça~. . :' ·: > .. 1!·.~. 

~ ment.arió.:. -. ~.. · . .- · · .... ·.1 -··. : •• • ·, • ... 1 : • r.~:·-~ · · · , · · · :- .. :· :·· <-~·_:~~~~-~~~-
. .. ·.Nes~as condições, ·a minha' primeira emenda·propõe·lnuP-- .. .· "''' 
presslió da:sub-consigt~BQiio,:relatlva 11. serviços industriaes ílo · ·: .::<.i_<.~ 
Estado, ·.ve1•ba .f5'!.'·' sub-:cons1gnaoões na. 35, ·38,· 37, ~ 38,• fa-· .... . ;~ 
zendo.u~à·economiade:z.;sso:OOOIOOO •.. :. \:~"''··· ,.··· ·:, .··•· .·. , . _·, •.. ;{:! 
· · -Na proposta do • Governo • essa sub~consignaQIIo. f1gur~. c.om ' .. ·: - , .;;c i 

oi.360"íióntos. A·Cam!lra já.reduziu•a·de dous.mil, o que ,quer: : ... I • ·;~, 
dizer que nl!.o~e faz questãq.de~sa renda fictioia; : ·.· .· .. · •. . • v,;, 
· \ · Em 'outros orçamentos Já v1mos que .esse verba f1cou .. re• ,:1 
àuzida a .. tooeooo;... . . ; ' .· ' ' ·. . .· . ' ' ", . '. 

_. ' . ,' ' ' ' ' ' '· ', .. - . . ' ' .· ' . ' . . ' . \ 
: Sn. 'SAMPAIO c~~i\', - Apenas para : justiNflr,,. : ' '. '' 
o sn. PAuLo oE Fl\oNTn~· - ... totalmente ·insufficiente. 

s; - VoJ, IX . . . 2 



ANNAllS DO SENÁOÓ 

Tem, pois, inteiro cabimento a suppres3ão que proponho. 
Figura lambem neste areamento 'a verba denominada 

'·Excrcicios findos". Esta verba, não estava na proposta do 
iioveJ•no, mas J'oi incluída m proposição da .Gamara. 

O S11. SAMPAIO Col\1\ll:A - E rtão ó uniforme a todos os or-
~\amentos. · 

O Sit. PAULO DE lTIIONTIN - Alguns escaparam; nenhum 
teve uma .orientacão uniforme. . 

Nestas condições, propon!u:i igualmentll que se supprima a 
verl)rt. decima pr1mcira·. . 

A tet•ceira emenda obedece Lambem à orientação anterior, 
· isto ó, visa J'azer com que o augmento provisorio, chamado 
"Tabella Lyra", seja incluído .na v.erba .das despezas, para que 
o OI'çamento represente uma realidade, e as despezas que po
dem ser feitas por opera~~ões dc.crudito deixem de figurar como 
despel.a ordinaria. 

· O illustrc Helat.or potlen'i verificar que, na verba - Ma
tOI:ial- dcslinaoda às fa!H·icas, · arsenaes, departamento de 
saude do Exerci to, h a verbas importantes que p01de.m ser eli
minadas, cuJas parcenas mpresentam algumas ce,ntenas de 
contos. Podem essas despezas ser feitas mediante operações de, 
credito o desl o modo mais facilmente a.ttingirmos ao suSJpira- . 
do equili!Jrio orçamentaria. . 
· · Assim, temos para aquisição de macMnas, fabrkação de 

cartuchos e munições de guerra, 180 :000$; para instrumental 
de hospitaes, 100. contos e outras semel•hantcs a estas. · 

, Ta.mbem não quero apresentar cinendas neste sentido; 
dei:xo que o illustre Relator examine as conveniencias da m()
difii•cação da sub-oonsignação correspondente a essas ·despems, 
passando-as para operações de creditas e eliminando-as do 
orçamento ordinario. · · . 
. ' São estas as tros unicas emendas que formulo e submet~ 
to a consider:\l,:fio do Senado, pedindo para ollas a benevolencia 
fio meu eminente amigo, digno Relator do areamento da· Guer~ 
l'a. (Muito bem;. muito· bem. r .. • · · : . 

Veetm á mesa,. são lidas, apoiooas e postas .em disoussã'o 
. ás seguintes 

EMEND<\S AO . 01\CAMlilN'l'O D.~ GUERR.\ 

N ~ ' . . 
. · · $u(lprimam~se· as sub-consignacões .relativas a ~erviços 
mdustr1.nes elo Estado, Vtwba 1. 5•, ns. 35,·· 36, 37 e 38 n · · 

t d 
, a Jm,-por allClil e 2. 300 :000~000. . 

SupprimJl-80 n verba 1 i • - Exo~cicios findos, 
100 :000,000. . ....... . 

. l 
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· ~n:ssÃo ~M ::i n~ nllZJilMBRÓ DE i ~.23. 19 
• 

N. 3 
Acct·escente-se: 

Verba - Augmenlo provisorio sebre vencimentos, men
salidades, diarius e jornaes, de uccôrdo com u lei da despesa, 
de G de janeiro de 1923, 2.909:21,2$890. 

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 
Frontin. . ·· 

1923 . - Paulo de 
. -·)" l ... l..-12..W 

O s .. lrineu Machado - Peço a palav.ra. 
' 

O Sr. Presidenté - 'l'em a palavra o nobre Senador. 

· O Sr. Irineu Machado ( •) - Sr. Presidente, muito ha 
que. dizer sobre o orl(amcnto da Gu~na. Tive a honra de ser, 
por duas vozes, .o llelatoJ· do or~amontu aa GuerrtL . 

Hescrvar-me-hei, enLJ•etunto, !JUra falar amplamente so .. 
bre o assumpto'' quando a mate!'ia voltar a debate, illusLrada. 
com o .parecer do honrado Relator,· o me11 eminente collega 
o amigo, Sr. Sampaio Corrêa. Per emquanto, desejo apenBJs 
éhamar a attenção de S .. Ex., para uma q11esLão de grande, 
relevancia. · 

O Concg1·esso Nscional approvou o anno passado a medida 
de que tive a honra de ser proponente, mandando considerar 
funccionarios publicas para todos os effeitos, os operarias, 
mensaU.sias e diaristas de teclas as r·.eparbições e officinas dos 
Ministerios da Guerra e .da Marinha. · · 

Sanccionada a medida, que tem duplamente caracter per .. 
manenLo e. imperativo, até hoje, entretanto, nem ·o Mtnisterio 
·da Guerra nem c,; da Marinha lhe deram cumprimento. · 

Ha dous ·aspectos da questão: um, é o relativo á condição 
de 1'11nccionario, de que se acham irrevogavel e definitiva
mente. na posse e na propriedade os operarias, equiparados aos 
funccionarios. .·· 

Essa medida não depende nem de um adminiculo adminis~ 
Lrati<vo, nem -de um regul•amento, ·mandando pol-a em exe
cução. 

A disposição do lei que deu aus operarias, aos mensalis .. 
tas do Ministerio da Guerra o da Marinha a condição, a si
tua~lão ,jurídica de funccionarios, pl'O:duziu immediatamente os 

·seus el'feitos, desde que a lei entrou em vigor. 
Não ha como revognl-a; 'não •ha como alterai-a. Est~ di

reito, com Lodos os .consignatat·ios jurídicos, está definitiva
monto incorpot•ado ac patrimc.nit• de cada um dos operarias ou 
mensalistas, convertidos, assim, ern funccionarios. 
· , ·Resta, Sr.· Presidente, providenciar sobro o respectivo pa
gamento. Até •hoje o Ministorio da Guerra como o Ministerio . 
da Marinha não mandaram pagar, não abriram os creditas para 
pagamento. dos· operarios, diaristas e mensalistas a quem .a 
medtda amparou e garantiu. 

(') Não foi l'OVisto pelo orador, 
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Peco n attenção do honrado Relator sobre o assumplü, 

confian'do, cOlmo confio, na suá lu:cida inLelligencia ... 
o Sn.. SAMPAIO ConRih - O):>ri·gado a V. E:t. 
o SR. IIUNEU MACHADO - ... no seu primoroso espirita, 

na sua vasta cultura na sua formosa intellectualidade. Peço 
ao l:Jencmerito colleg~, cu,io nome declino, com a devida vc-. 
nia, o Sr. Sampaio Corrêa, para que, no estudo do seu or9a
mento demore um instante o olhar sobre o ·caso dos operar10s, 
diaristas, mensaJoistas dos Ministcrios da G~erra e da ~arinha, 
afim de prover com a dotação orç!Lm:entar1a n.ecessarm a s~-

. tisfação pecuniaria a que !cem direito em virtude das leis 
já saccionadas: 

· Logo que a materiil entrar em terceira discussão, formu
larei ·a este respeito . a emenda de dotação de credito para 
cumprimento do .dispositivo legal em vigor ·~ appellarei para 
o espirita de S. Ex. solicitando a sua ass1~atura e o seu 
apoio para uma causa que é apenas o cumprimento da Jus
tiça .. Baterei igualmente. ás portas do meu emine~te amigo, o 
benemerito Senador cariOca, Sr. Paulo de Frontm para (l!Ue 
S. Ex. tambem dê o conforto da sua assignatura, o prestigio 
formidavel do seu apoio a esta obra de . justiça, a esta obra 
de reparação. . 

Não ha como fugir, Sr. Presidente, ao dever inilludivel 
de l'Cparnr, de corrigir uma situação de injustiça, que não póde 
permanecer. · . . 

· Tendo sido os operarias e diaristas eqmparados aos fun
ccionarios da Casa 'da Moeda .:.... que outra cousa não são. os . 
antigos operarias - claro é que o orçamento não podia deixar 
de consignar a verba necessaria, afim de evitar os pedidos de . 
credito, que .fàtalmente hão de vir, quando a adm1mstração se 
inclinar deante da lei e q1,1izer cumpril-a. .-

Desde este momento chamo para a grande intelligencia ' 
do eminente Senador Sampaio Corrêa... · · \ 

' O SR. SAMPAIO CORR~A- Muito agradecido a V. Ex. 
O Sn. IRINEU MACHADo - ..• para o seu grande e gene

:-oso coração, para a sua excepcional cultura, chamo e peco 
soccorro, dizendo a S. Ex .. que os operarias esperam justiça, 
qu~ o~ OJ:!erario~ ~os Mini~terios . da Guerra e da Marinha, 
CUJO d1re1to a le1 Já garantm, reclamam e pedem a inclusão 
nos orçamentos das dotacões respectivamente obrigatorias, pois 
não se trata de lei (l!Uc" dependa de expedicão de regulamentos· 
ou de autorizacã'o de cujo uso o Governo póde fazer o exame 
p~ra ~e~ar-lhe cumprim~nto, si .assim e~tendesse; trata-se de 
dispositivo de caracter Imperativo, obr1gatorio, do essencia, 
de natureza permanente.· . . 

· Voltando, agora, ao caso da tabella Lyra, neste como em 
todos os orçamentos . proponho a· inclusão da verba respectiva 
para que a sorte. dos ·funccionarios não fique dependente ctà 
abertum do credit9s, d~ autoriza.cões,_ de cujo uso não re-' 
suite para os :fiunccwnar10s uma sittiaçao de agonia de deses-
pero. de incertezas, de intranquillidade, '. 
· Feli?-men.f.e, já entendeu a honrada Commissão •de Finan

ças, de mclmr no orçamento a verba necessarin. Está, pois, 
segundo o yoto. fa~orave] que se póde. prever, .a questão em 
saber .ou nao SI a mclusu9 deve ser feita com o quantum ne
cessarlO exacto, desde logo incluído o indicado no orçamento, 
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'ou si o pagamento deve revestir a fórma de autorização, de
pendente do arbítrio do Poder :Executivo. 
. E' materia essa que a Commissão de Finanças não quiz 

acobertar com a sua responsabilidade, entendendo desde logo 
que a honestidade e a sinceridade nos orçamentos obrigavam, 
incontinente, a incluir no orçamento a dotação necessaria-para 
.o pagamento da gratificação provisoria instituída na lei de 
janeiro de 1923. · 
· · Quanto á questão de ·incorporar a tabella J;yrn, como o 
Senado sabe, a Commissão de Orçamento ainda não resolveu 
acceitar ou .~repellir a emenda da bancada carioca, porque qua. 
tro membros. daquella Commissão se pronunciaram em con
tl'ario, c quatro outros, em favor da mesma. Aguardamos o 
desempate, que. deve ter Jogar na proxima sessão de quarta
feira, e acredito que a honrada Commissão fará ,justiça aos 
funccionarios, tornando definitivo aquillo que .as necessidades 
mostram não poder deixar de o ser. 

· (Deixa a cadeira da Presidencia, · que 6 . ocwpada pelo 
Sr. Oleoario Pinto, o SI'. Esta.cio Coimbm. ))ii 
' ' 

As difficuldades. da vida, a carestia sempre crescente da 
vida, as quaes determinaram a creação da .gratificação da ca
restia da vida ou da fome, ha oito annos, e, depois, ha dous 
annos., . a da gratificação provisoria, conhecida por Tabella 
Lyra; "J~,té hoje, não mudaram. Cada dia a vida se torna mais 
difficlf, cada dia os preços das utilidades augmentam, os alu
guere:S:•das· casas crescem, porque, nos casos de vacancia, os 
senhorios ·exigem que o .al•ug\lel :~e faça mediante contracto 
cscripto, com o augmento·;.dcsse 'a!Üguel. . 

· As edificações novas·cuJosrolugueres não'estão sujeitos aos 
dispositivos da lei do :inquilinato, vão . aggravando ainda mais 
as difficuldades, pori:tu'e os àenhorjos teem o arbítrio de fixar 
os alugueis das novas)!dificacões .a seu talante. O assucar, o 
café, a carne, o arroz, ;o pão,' ~em fim,· todos os generos e essen
ciaes á vida, os . de:· priifte'i~a ·nccssidade, teem o seu preço 
augmentado cada dia. que;;se passa•. Longe de resolver a que
stão, o Governo a aggrava.(mandando funccionar, sem um mi
nuto de repouso as vrensa;i ·impressoras do' Banco Emissor. A 
politica inflaccionista do Governo é emittir sem descanso já 
se elevando segundo é corrente;: á cifra de 500 a 600 mil contos 
as novas emissões. Essa circunstancia vae diminuindo o· po
aer acquisitivo da moeda, a quéda do cambio, isto é determina 
duas causas positivas ·e . formidaveis no encarecimento · da 
vida. Como, Sr. Presidente, deixar de resolver definitivamente 
a incorporação da Tabella Lyra, deante de tal espectativa? 
(Pausa.) . · 

Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, do eslar na tribuna 
para dirigir aos veteranos da causa republicanà, nesta Casa; 

· a V. Ex." o Vice-Presidente do Senado, o eminente Senador 
Antonio Azeredo; ao veterano da causa rPpublicana, o emi
nente republico paulista, Sr. Alfredo Ellis; ao Senador José 
Murtinho, o velho e glorioso republicano - aos tres mniR 
velhos defensores e paladinos. da causa republicana nesta 
Casa, para não citar tantos químtos foram, aqui, os legiona
rios historicos dessa conquiJt,a, ns minhas saudações effu. 
sivas pela data gloriosa de hoje .. Hn 53 annos. era assignado 
o immortal manifesto republicano. de 1870. Cincoenta e tres 
nnnos trnnscort•eram sobre o gesto eterno, sobre o gesto be-
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nenwrito dos pioneiros da causa republicana e, nos corac11es 
r!n~ wllln~ republicanos elos apostolas de 1870, a fé nesses 
idóaos nfio eliminu iu ·. 

Apo~nr de, torln;; a> vici:;~il.ude~. das grandes cont.rario~ 
dadr:;, doo immen,;os rscolhos. rins granrlrs t.orturns· moraes c 
politicas, qur tern1 nt.m·rncntnclo a cxisl.encia dos servidores 
ela cnusa r·epuhlicann, de~crenfcH elo;; homen:;, magoados pelos 
.crimes c pelos nllrnl.ndo:; prnt icnrlos contra o regímen. os ve~ 
lhos rcpublienno~ ainda niio rrnegaram sua fé nas irtsf.it.ui~ 
cões neni seu"nmor pelo evnngelho commum. 

Qne lmport.am os cr•r•ns, os crimrs do., homens, dos ser~ ·. ·· 
vidores ou rios frahidnr·e~ rio rcgimr.n, si os principias s,ãn 
verdnrleiros._ si as crcn(:as immnr·tnos, iii n luz dessn nurorn 
·repnhlicnnn ninrln illnminn a;; consciencins e conforta os co~ 
rncõeR? 

Dcgf.n trilnma, Rr. Prcsidcnt.e, ~e,in.me permit.f.irlo saudar 
o sohr·evivrntr rios signatnrio~ rio celebre manifesto dP 3 dé 
dezembro rle 1870, n velho o immortnl tribuno, o orador· do 
ovnng(llho repuhlicnno. · que· responde . ao nome historico de 
.Tosé Lopes da Silva Trovão. Desta tribuna vão ao isolado, · 
ao puro. ao immnrcessivcl republico, que é Lopes Trovão, os 
gestos de gratidão, as palavras de amor, as juras de admi~ 
racão e de reconhecimento pela SJUa obra imperecível - uma 
existencin inteira de modestin, de hOnest.idade, de fé inque~ 
brantavel. ·· · . . ' 
. ~opes. Troviiç. dont.re ·os ·servidores da cnnsa repuli!ícnnn, 
Jáma1s fOJ . exced1do , em rlesprendimcnto, cm bondai'lll, em 
~ner~ia. em re~ist.encia pnr quem quer que .seja. ~nt.e· .. ris in.~ 
JUStiças, ns 1mqmrlarles, com·.:c(ne n·.Republwn o ·1ere, · .JiimatR 
as articulou, uma palavra pórqtió· ·nós seus lnbios gó soem 
preces pela felicidade do nossô• rcgiinen; do seu coração. só 
t.ransborrlnm palavra~ de amor peln.·:Rnnt.a causa, pela pros~ 
per idade do regímen republicano·~ · .· . ;< '·l: . · - . ( 
. Nós outros, os p1oços, á ·prlrneira·Jinha, em que a ener~ 

gm, a coragem buh~osa rln .nwontu~e ·si). casavam com rle~~ 
vario~ allncinndos, a rxplosfio vohemm1t.e; '.incontida, nós on~ 

·· tros, o.s que ainrln porlomn~ rlepo.is.''de'·31t annos de rr.gimen, 
permnnecrr na trincheira rln crirjll:l'nt.e, rle armas em punho 
defendendo o mesmn lnbnro snnt.o.c repousamos um inst.ant.o 
das refrngas, rins choques das nrmns, elo frngõr dos combates. 
parn, em· um· grst.o de con!lnntrncão, voltados parn a nossa 
proprin con>ciencia com o olhar nos ideaes ·mais snnt.os, pro~ 
ferir palavras, qne se.inm como n orn()!io redrmptora; r.omo n' 
credo dos qnn. nn lutn ·e nn pele.fn. n1iri sfio si não o brnco quo 
serve no rythmn .lmmort.nl. ao grst.n heroico, o nobre pen~ 
sarnento dos signatnrios do manifesto de dezembro. (Mttito 
bem .. ; mttito bem .. ). 

São lidas, npoincias e nostas em rliscussão''conjunt.nmenf.o 
com a proposíe1io, as seguintes ' 

li:MINDA!' 

'· 

Onde convier: 

Continua f'tn vigor n nrt.. 11 elo rlf!creto n. 4: 55!1, ele i O 
de ngost.o de 1922, nutorizando o G!)yerno n nhrir o credito dCI - . 

' 



SESSÃO EM 3 DE DEZEMBRO DE 1923 
; 

23 
' 
600:000$ para nltender no pagamento da differenca de venci
mentos, a que tem direito os ofl'iciaes de terra. e mar com
prehondidos nas disposições do nrl. 45 da lei n; 4. 242, de 5 
de janeiro de 1921 e correspondentes ao anno de 1921 -
Lauro Sodré. 

J ust·ificação 

· Os officiaê·s aos quaes essa emenda se refere, ainda não 
receberam a differença de vencimentos, a que tem direito, 
apezar de haver já o Tribunal de ·Contas se pronunciado de 
modo favornver sobre a abertura do credito mencionado. · 

Consultado e~se. Tribunal pelo Ministro da Guerra, em 
fevereiro, decidiu, em' sessão de 5 de março, que o credito de 
600:000$ póde se1· abm·to até a import.ancia de·· 484:318$567, 
que é o saldo de que dispõem a autorização do· nrt.. !lO citado 
na emenda. . Ao Tribunal de Cont.as pediu o Ministro da 
Guerra reconsideração de snu acto, que l'úi mantido por en- • 
tender os membros daquelle tribunal que a decisão' fOra to
mada em face rlo disposto· no ar!.. 107 .da lei n. 2.924, de 5 

. de ,Janeiro de Hl15, que se refere a offitiaos de terra e mar e 
não sómente n oft'iciaes do· exercito. Sendo, assim, ha conve
niencia em manter a nut.oriza~•ão para abertura do credito . 

. 
Senado Federal, de novembro de 1923. 

' .• .. 

N.. 5 , . 
. ·.E' considerado nddido á :t• Circumscripção de Recruta

mento com os vencimentos do seu posto, continuando a ser
vir nas juntaR rle alistamento mi!HareR, o capitão do Exercito 
'de 2• linha. Antonio Rodrigues de Almeida, que vem ha longo 
tempo servindo nas rel'eT"!dns juntas e ora preside uma dellas. 

' . 

Justificaçlf.o 
o l 

. ~111stifica-se a emenda acima pelo. seguinte: "Porque este 
o!fJcJal além de ter prestado bons serv1ços t\ Nação ·o no Exer
Cito de :t• linha, demonstra·ndo zelo, dedicação e competencin 
tem sabido sempre das fileiras para servir em junl.âs mili: 
tares,. onde se tem· distinguido, sendo-lhe confiada a presi-
denCJa de uma dellas. · · 

Porque o offlcial 'a que vae aHingir a medida, tem os 
cursos que. lhe são exigidos no Exercito, feitos com Interesse 
e grande oompetenoia. 

Rio, 3 de dezembro de :1923. - Ferreira Chaves. 

Onde convier : 
N. 6 

' . 
Ar! ... Ficnm rrlevndos dn cnrgn que lhos foi mnnrlndn 

fazer da 1mport.nncm rolnUva .ti gt•alificnção do qur. trntn n 
nr~. 15:1, dn l~i n. L555, do _10 ele. ngnRfo do 1922, os ndt.~JC!l 
sm ventes dn hscola do VetPrmaria do Exerci to. 'i 
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Art. .~os dilos servente~ fica assegurada a referida 
graLificuciío. 

Arl. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala d:is se5sões, 3 ele dezembro ele 1923. - Jrineu Ma
chado. 

Justificação 

Os serventes da Escola de Veterinaria do Exercito foram 
admittidos como extrnnumerarios em 1920; por um aviso .do 
Sr. Ministro da Guerra. 

Em 1921 a 31 de dezembro o decreto n. 15.229, dessa 
data augmentou para 12 o numero de serventes, que até en-
tão era de. tres. . . . 

Nessas condições foram effectivados nesse cargo os ex
• tranumerarios. 

Como porém no orçamento de 1922 não foi consignado 
este ultimo numero (12) e havendo ainda o sr: Ministro da 
Guerra mandado por um aviso . paga1• os respectivos venci-

. mentos, visto o orçamento de 192g ter sido vetado, conti.,. 
nuaram esses ·serventunrios a perceber os seus sala1•ios ue
crescidos da gratificação de que trata o art. 150 .e 151 da lei 
n. 4.555, dc'io de agosto de 1922, lei esta orçamentaria. 
·· Agora, por uma resolução do Sr. ministro da Fazenda, 
foi-lhes mandado fazer carga da importancia. da gratificacão 
chamada "Lyra" por ter sido verificadó que no or~amento 
de 1922 não constava o numero do 12 e sim de tres. 

Ora, si de facto houve equivoco não l'oi por parte desse~ 
servidores da Palria, antes a culpa cabe á repartição compe. 
tente, que devia ter feito a conigenda necessarín, porquanto, 
tendo sido vetado o primitivo orçamento .em janeJro e só em 
agosto é que elle veíu merecer a sanecão presidencial, havia 
tempo em soluciõnar a questão, pois o regulamento ou por 
outra o decreto que baixou com o regqlamento augmentando 
o pessoal administrativo da escola 'foi de 31 de dezembro da 
1921. : . 

Parece.!.me que a interpretação tomacta pelo Exmo. Sr. 
Ministro da Fazenda, considerando como cargos novos . todos 
os cargos vagos e preenchidos por· disposições regulamenta
res, pelo simp_les facto de não lorein.:sido contemplados no ar
eamento passado, não foi judiciosa, porque no actual orça-· 
menta consta que a Escola de, Veterinaria tem 12 serventes e 
a gratificação. denominada "Lyra~·. foi calculada para todo o 
pe~soal, quer diaristas, jornaleiros, mensalislas, etc. 

Portanto aos ditos serventes ·ao meu vêr compete Q abono 
dessa gratifico cão. · 

E como á época actual que atravessamos é de verdadeira 
crise, não é licito que desprezemos serventuarios, cujos par
cos salarios mal dão para sua manutenção, sejam arrastados 
J'ét1m modo tiío violento a indemnizar aquillo que a lei lhes 
deu. A reparação desse erroneo pensar se faz mistér. 

Convém ainda ponderar-vos que para a confecção dos or
çamentos todas as repartições subordinadas ·aos ministerios 
enviam dados, para .a fiel observancia dos seus, regulamentos 
e i)ssas condições a Escol~ de Veterinnria tem mnndndo cm 
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épocas opportunas os que llle diz respeito e assim foi no 
ultimo orçamento contemplado o numero de seus 12 $erven-
tes, como tambem o fez no anno de 1922. , 

Justiça, pois, para esses pequenos servidores ·do Estado., 

Sala das sessões, 3 de dezembro de 1923 .' -· lr:ineu Ma
chado., 

I 
N. 7 

Ficam éxtensivos aos segundos tenentes pharmaceuticos 
. do Exercito as disposições do art. 58 e seu paragrapho uni c o 

da lei n. 4. ti32, de 6 de janeiro de 1923 . .:..... Hermenegildo de 
Mm·aes.. · ·· · 

Justificaçao 

Aos primeiros tenentes medicas, nomeados em virtude ao 
decreto de-9 de julho de 1919, ,!'oi reconhecido o direito de 
serem classificados DO Almanack Militar, para os effeitos de 
promoção por antiguidade segundo a ordem de classificação 
obtida em _concurso. Medida j1usta por attcnder em relevancia 
ás habilitações reveladas em concurso para o serviço medico d~ 

· Exercito, militar em paridade da circumstancia a favor dos 
segundos tenentes pharmaceuticos, nomeados em virtude do 
mesmo. decreto de 9 de julho de 1919. 

E' este o fim da presente emenda - reparar uma des, 
igualdade que a lei hão deve consagrar. 

N.f! 

Art. O concurso para inspectores do Collegio Milita r 
do Rio de .Janeiro, realizado em outubro de 1922, fica valido 
até 31 de dezembro de 1924. 

Ju&ti(icaçO.o 

Os concurrentes exhibiram provas de habilitação e foram 
approvados; não hn, portanto, inconveniente na ampliação do 
prazo, para a v!Ridade do concurso que prestaram. . 

E' um acto de justiça e equidade, pois diversas vezes o 
Congresso tem approvado iden.tica providencia para outr~ 
casos. · '-

Senado, 3 de dezembro de 1923. -Antonio Massa, 

ti'· 9 

Onde convier: 
' l . 

Ficàm equiparados os vencimentos elos patrões e ma
ruja das fortalezas de Snnta Cruz, Lage, São João e Imbuhy, 
aos dos patrões o maruja da Intendencla Gernl d!l Gucrr!l ., 

I 

•. 
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Juatificação 

· Na quadra actual, impossível é manter-se essa classe do 
servidores do Estado com os minguados vencimentos que per
cebem, Não ó possível ignomr-sc a dureza do serviço a cargo 
dessa marinhagem nas J'ortulc~ns cm questão, serviço ininter
rupto diario c nocturno, do qual não se podem afastar •pela 
constante vigilnncia a que estão obrigados e que exige a per
manéncia dos mesmos r~m seus postos em constante prom
ptidiio, afim de acudirem n qualquer necessidade de momen
to. Além dessas rnzões, ainda milita em favor desses homens 
a disparidade injustificavel existente entre a mesma classe, 
·cu.in natureza c arduidade do serviço são as mesmas. 

Minimu, além de tllClo, é a despesa a fazer-·se com esse 
acto de j\lstioa, pois que redlt.lzido é o numero de serven. 
tuarios que della carecem e é elle: 

Patrões: 

Fortaleza de Santa .Cruz ........................... . 
Fortaleza de S .Toão : ............... : .. ...... :• .... .. 
Fo~taloza da L age ... ,. .................. , ..... .' .... . 
Fd1 talc2a. de Jmbúhy ............................. . 

Total o o o O o O o o o o o o o o o O o O o o I f O O O ,O O O O I O O O o 

Marujos: 

2 
1 
1 
1 -5 

Fortaleza de Santa Cruz ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

F
F

0
orrttaallee!aa de S_. .João ..................... " ... , . .. .. s 

~ da r"age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 
:F;ortalezn de Imhuhy . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . 6 

Total ... , ........... , . . . . . . . . . . • . . . . . 28 

Sala das sessões: 3 rle dezembro de 1923. - Pereira 
Lobo, 

N. 10 

Onde convier : 

· . Ficam oxf.onsívas aos offícíncs do Exrrcito, que tenham 
saryi?o ·nos m•se~nes de Marinho, as v11ntagens concedidas aos 
offiCHlcs do Marmhn pelo decreto n 4. 463 de 12 de janeiro 
de 1922. · · . · · ' · · 

Justificação 

Reconhecida como ,iustn a medida constante do decreto 
a!Jima citado, para os officines ·de Marinha . que passaram 
pelos nrsenl(es de Marinha como aprendizes e existindo no 
Exercito offí.ciaes com iguacs sct•vícos nesses' cstabolecimenlos 
e na mrsmtt categoria, é di:l Justiça lhes sc,iam dndns ns mesmas 
;vantagens. -Pereira Lobo •. 
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. , N. H 
Onde convier: 

OR officiacs reformados do Exercito activo e de i • classe 
da reserva de. 1' linha, empregados nas circumscripcões de 
recru.lnmento, Directoria Geral de Intendencia da Guerra, Ar

.Rrmnl. de Guerra e demais repartições militares, perceberão, 
além dos vencimentos de sua reforma, uma gratificação igual 
á differenQa entre esses vencimentos e os de seu posto effe
ctivo da tabella ·em vigor. 

Justificação 

I 

A presente emenda visa regularizar a dtuacão em que 
'~e acham os officiaes reformados do Exercito e da i' classe 
da reserva de 1' linha empregados nas repartições militares 
e circnmscripções de recrutamento. sinão estimular e nttra
hh• ao serv)co velhos ser'Vidores dn Pntria cheio de bons ser
viçoR, quey na paz, quer nn ·guerra, e capazes de, com grande 
proVt!it.o.:parn o 'serviço, desobrigarem-se da~ attribuições de ' 
que foram· incumbidos. · · 

· ·.. E' ainda esta émenda uma medida perfeitamente legal. 
por isso que, quanto no> reformados; n lei. n .. 2. 290, de 13 
de :dezembro dr. 1910, ainda. rm vigor, rliz em sen art. 12. 
letti·a. ri: "T~rão r:lii'elto t\s vantagens desta lei, quando n ser
viço da Uniãi:i, no exercício de ftincções. proprinmentP- mili
tares, perdenrlo durante este poriodo ·qunesquer vantagens até 
então rccnhlr.lns a t.itnlo rle rllformn, aposentadoria, jubilação 
ou ponf.ão; n) -os. officiaes rrformndos e os honorario" do 
ExrJ•citri c rln Armnõn; quanto aos de 1• classe da reacrva de 
1' linhn que, como os primeiros, são oriundos do Exercito 
activo apenas re1)lrmados depois rla aímrovaç!io do . decreto 
n,'i3.23l, de 31 de" dezembro de·1921 (Regnlamento'para o 
Corpo rlr Officiacs da Reserva), este mesmo decreto, em seu 
ar!.. 72, nst.abcleco que: "Os ot'ficiaes mobilizados, convocados 
para periorln rlli instruce.ão oo ·nstagio obrigntorios ou ainda 
no oxHcicio ,rlns funcções definirias no t\rtigo anterior· te em 
rlirrit.o nos ''oncimenfM do seu post.o: os que forem funoclo-

. narins pnhlicos .ou pensionist.as do Estarlo 'Ror qualquer ti
tu!~, só perceberão pelo Ministerio. dn Guerra a differen~ a 
mn1nr ,nfrn os V('nCJment.os do sen posto e· os Q1H1 ".lá receoe". 

·· Soh o ponto de vista economico, "é ainda esta providencia 
rle 11;rnnrln vnnt.ngrm parn n TJniiio, visto como. Rendo eRses of. 
ficiacs pr.nsioniRfas rlo Est.ndn ~ necesRlt.nndo o Governo dr> 

. snrvrmt.nnrio• para prover os cargos dns repart.ioõrR ncfmn." 
citadas, a l'lles apPnns tnrá qtw pagnr, além do q1w r, obri-"· 
~adn; 111mn diffrrençn pequena entre os vencimentos rla tn- · · 
bella c n pensiío. · aue recr.1hrm, m11Qillnnt.o qnc pnrn outros · 
funccionnrios pagará vencimentos completos. 

Parece assim justificada a presente emenda, que ,julgo 
merecP.dnrn rlo- assentimento do Congresso l'lncionnl. -- Pe-
reira Lobo, · 

N. 12 

Accro~centc-se onde convier: 

O mrio snlrlo nnc prl'Cf'hr.m ns viuvns. filhns e irmiis dos 
militares do Exercito e da Armada 9ue serviram nn cnmpanha 

• 
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28 ANNAES DO SENÁDO -
do Paraguay ou... -na do Uruguay, ser-lhes-ha ;sempre pago 
nela mais re~cnte tabella de meio soldo em vigor, cabendo
lhes assim actualmente o marcado pela tabella que baixou 
com a lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894. 

ParagrapllO unico. Exceptuam-se as que receberem npen. 
sões especines do Estado, concedidas pelo Poder Legislatlv9 ,, 

• 
Sala das sessões, 3 de dezembro de 1923. - Marcilio de 

ll'acerda. 

Justificação 

L~ia-se o memo'rial junto. 

Memorial - "As vi uvas, filhas c irmãs· de militares do 
Exercito e da Armada que serviram na guerra do Paraguay 
ou na do Uruguay, vimos .. solicitar-vos que façaes cessar . a 
situação afflictiva que sobre nós pesa cruelmente ha longos 
annos, resultante da exiguidade do meio soldo que per~ebe-

' mos. Esse ·meio soldo tem permanecido para nós sempre o 
mesmo, embora o custo da vida se tenha ido elevando todos 
os dias, sendo hoje, talvez, o decuplo do que era no tempo · · 
cm que muitas dentre nós perderam aquelles que lhes. lega
ram, como unico recurso, um modesto meio soldo. To_dp. o 
funccionalismo activo, civil e militar, tem tido os seus spldos, 
vencimentos, honorarios, subsídios repetidamente augmenta
dos; em 1907, o Governo concedeu o soldo aos voluntari'os da 
Patria e 8'llardas nacionaes que serviram· no Exercito o na • 
Armada por occasião da guerra do Paraguay; determinando 
que· esse soldo fosse- regulado pela tabeHa vigente no, dito 
anno de 1907: a: lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, pelo 
seu ar•t. 16, tornou extensivas as novas tabellas de soldo an
ne:xas -áquella dita lei de :13-- de dezembro de 1910, "aos offi
ciacs do Exercito e da Armada reformados que tenham pres. 
. tacto serviços de .. guerra na campanha do Paraguay"; nós, 
porém, temos ficado. sempre no numero dos esquecidos pela 
Nação, nesses augmentos equitativos,· e vivemos muitas den-
tre nós na mais extrema pobreza, só porqua tivemos a infe- . 

. licidade de perder RQ'UCIICS que nos .legaram O meio. Spldo 
antes das · actuaes tabellas, - mortes pt•ematuras essas que, 
quando não se deram mesmo ·durante a guerra, foram de
vidas, em grande parte, n terem· clles ficado com a saude ar
ruinada por ella. Nem· mesmo a gratificnc"'l concedida a todo 
o funccionalismo pelo decreto n. 3.990, de 2 de janeiro de . 

... 1920, chegou, até nós. (1) . · . . · ... 
Para evidenciar a terrivol sit.uacão pecuniaJ•ia ·em _que 

vivemos. permitti- que vos citemos (limitando-nos; por moti
vos facilmente comprehensiveis, ás iniciaes dos nomes) al
~t"uns exemplos dn exiguidade do meio soldo, legado ás stms . 
fnmilins Pelos militares fallecidos antes das tabellas de 1894 
(lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894) a·ctualmente em 
vigor .. Estes dndos, ·que mostram. tambem a desigualdade com 
que nos trata a lei. em relação ás famílias de mflitares do 
mesmo posto fallecidos mais recentemente (o cu,ios meios
soldos, aliás, já siio tambem insufficientes, pois foram fixados . . -

( 1) E nem n tnbella Lyra ~ 
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ha vinte e sole ·annos (2) fo!'am extrahidos a esmo das folhas 
de mcio.soldo do Thesouro ·Nacional que pudemos consultar, 
pagas no Rio de· Janeiro em 1919. Eis os dados a· que nos 
referimos : · . · · · 
A vi uva do alferes F. P. ·de S., fallecido em 1889, 

tom de meio-soldo · ...................... . 
A filha do alferes reformado do Estado Maior de 

2• classe, L. G. F ., fallecido em 1873, tem 
de meio-soldo . · .......................... . 

. A viuva do alferes R, da S., fallecido em 1882, 
3$400 

tem de meio-soldo \ .. ; ....... ; .. .. . .. . .. .. . . 10$000 
A filha 11mica do alferes de cavallaria A. J .·C., re-. 

formado em 187 4, e fallecido em 1884, o qual 
fez a campanha do Uruguay e toda a do Para
guay, possuindo as medalhas R. 61 C. O. (Uru~ 
guay), P. 5 (Paraguay), percene o · meio-
soldo, após a morto de sua mãe, de . . . . . . . . · 18$000 

Entretanto, a viuva de um alferes percebe, pela 
tabella actual, além do montepio de 60f, o 

· ·meio-soldo de . . . ...................... . 
A viuvado tenente I. J. dos S., fallecido em· 1873, 

. percebe de i mew-,soldb ,, .................. . 
A filha do tenente de infantaria reformado F ·de 

P. L.; fallecido em 1872. tem de meio-soldo, 
A viuva do tenente J. da C. S., fallecido em 1887, 
· tem ·de meio-soldo · , .. ô ••••••••••••• -~ • ••••••• 

· A vi uva do tenente cil'!nrgião; feformado J. A. de 
A., fallecido em 1893, tem de meio-soldo .... 

A viuva de ,S, G. P., que esteve na guerra do Pa-· 
· raguay e foi promovido a alferes de infantaria 

• n: 2 de fevereiro de 1870 por actos de ·bravura 
falleceu em 1886 como tenente de infantaria 

60$000 

5$015 

2$083' 

16$800 .. 

10$920 

tem de meio-soldo ......... ; ..... , ........ · 20$400 
'Ao. passo que, pelas actuaes tabellas de meio-

. soldo, uma viuva de tenente tem, além do 
. montepio de 70$,. o· meio-soldo de ........ . 

A :vi uva do capitão de infantaria C. L. E., que· es
. teve trcs annos no Paragúay, onde foi promo-

vido a segundo.tenentc a 30 de outubro de 1869 
· por actos de ôravura, o possuia as medalhas · 

· A. 3, R. 6, P. 3 (Paraguay), o falleceu em 
· . f888, tem o meio-soldo do ................ . 

A vi uva de T. de S : C., que esteve cinco annos no 
. Paraguay,. e possuía as medalhas Ch. 3, R. 5, 

· M. M. (Merito Militar) e P. 5 (Paraguay), e 

70$000 

50$000 

50$000 
medalha de Yatay, fallccido em f884, como 
capitão de infantaria, percebe o meio-soldo do 

A yiuva do capitão reformado G. de M., fallecido 
'em 1881, tem de meio-soldo ; . . . . . . . . . . . . . . "'34,000 

A viuva do capitão de infantaria J .. A. da C., fal- ' 
· lecido em 188f,- tem 'de meio~soldo . . . . . . . • 30,000 
:A vi uva do capitão de infantaria J. F. da S., fal-

, lecido em 1884, tem de meio-soldo ........ . 
A vi uva do. capitão reformado de infa.ntaria B. R. 

· B., fallecido em 1871 tem de meJO-soldo .... 
A, filha unioa do capitão·do oavallaria F. J. A.· J., 

que fez a campanha do Uruguny e morreu no --• · (2) Agora, ha mais de vinte e nove annos. 

27,000 

16$000 i 



NNA!lS DO SENADO 

Paraguny em :18GB conf us medalhas A. 3, ti. 
(Uruguày), ~tem o meio-sold~ de ..... : ._.. 

EnLruLauto o tnew-soldo de uma VIUVa de capt.tao, 
pelas l.abellas de meio-soldo actualmente vi-
gente de 100$, tilém do. rnontepio de ....... . 

A filha do majo1' 1'e{onnadu A. C. V., fallecido em 
1870 tem de meio-soldo ................. . 

A viuva 'elo ma,jor E. do C. O. l3., que possuiu a 
medalllu P. 5, pois esteve ainco annos no Pa
ruguay unlle foi promovido a capitão em 1867, 
por aclos do hravu'l·a, tem de meio-soldo .. 

A vi uva do major de engenheiros J. da R. F ., que 
esteve um anno no Paraguay, e possu ia as me
dalhas R. ü, P. 1 (Pal'U8'Uay), e falleceu em· 
1873, I.om de meio-soldo ..... ~ ....•....... 

A viuvado major de infantaria A. M. da F. L. 
·que esteve na campanha do Uruguay, e. po. s
suia as medalhas A. 3, C. O. ·( Ul'uguay), e 
M. l\1. (1\lerito Militat·), tendo assentado prac<~ 
com quinze unnos de idade, e falleceu em 
1881, tom de meio-soldo ......... , ....... . 

"\o passo que uma viuva de major percebe pela 
.tnbella acl.ual de meio-soldo, além do monte-
pio de 14Õ$ o meio-soldo de . :. · ........... . 

A viuvn do tenente-co1'onel do Estado Maior de 2' 
classe, L. ele B. R., que esteve tres annos do 
Paraguuy, Joi promovido a major a 30 de ou
tubro de 1869, por actos de brav1.1ra, possuiu 
as medalhas A, 3, R: 6, P. 3 (Paraguay), e 
fallecen cm. 1888, i em o mei:>-soldo de ..... 

Entretanto, uma vi uva· de tenente-coronel tem, pela 
tabella actual ele meio-soldo além do montepio ' 

,·de 160$, o meio-soldo de ....... , ...... , .. 

30$000 

100$000 

6$250 

70$000 

70$000 

140SOOO 

80$000 

160$000 

E as~im por diante, em relac;ãci aos llemnis postos sem.:. 
pre a mesma exiguidade e desigualdade: umas pagas pela 
tabella de 1852; outras pela de 1873;· outras pela de 1890; 
outras pela de 1894, que é a actual. · 

Ha mais de cincoenta annos que terminou a guerra, ·e o 
nosso numero já ·é, .pois, diminuto; tanto .mais quanto somos 
apenas as vluvas, filhas e irmãs de militares que falleceram 
miles da lei de dezembro de 1894 e que fizeram as campanhas 
do Uruguay ou do Paruguay, visto como as outras já teem o 
seu meio-soldo augmentado por essa lei,e'as que somos viuvas 
devemos ter todas mais de . sessenta annos de idade;. esse 
numero irá decrescendo todos os annos; e assim a verba des..: 
tinada. no Oroamento no nosso me'io-soldo ó insignificante, e 
irá ficando cada vez menor. · 

*li: '• .. 
' 

Vimos, pois nós as viuvas fÜhas e it•mãs de milil.ares 
com serviços de S'Uerra no Uruguay ou Paraguay, pedir que, á 
Hemelhnnça do cp.1e jã foi feito em. relaçlio aos voluntarios da 
Patria e Guardas Nacionaes,. c em relação aos ·officiaos do , 
Exercito e Armada reformados que estiveram no Paraguay, • 
s·c,ia n nosso meio-soldo pago pelas. tabcllas de meio-soldo 
actualmcnbe em viOOI', em virtude da lei ri. 247; de 15 de de-
zembro de 1894. · · 

· Esperamos do vosso espírito de justiça e bondade sér.-
mos nttendidas. - A commise!io: Carolina Monteiro Esteves, 
viuvn do' capitão do Exeraito Candido Leopoldo Esteves, ve
terano !!Q Paraguay, falleoido em 12 de novemP,r.9 de i888 .:--o 
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Ma1•ia LÚíza Teixeira Bastos de Bruce, viuva do tenente do 
Exercito Erluardo Itoberto de BJ·ncc, veterano do· Pnragnay. 
reformado cm 188'1, fallccido cm 1902. - Francisca p, 'da 
Sou.zn e Mello l'illm do tenente-coronel de engenheiros do 
Exercito, SebnsLião de Sonzu c Mello, veterano do l'f\raguay, fal
lecido a 1 de fevereiro de 1880. - FllwiUa Jda:Una de Sou:a 
e Mello, filha do mesmo veterano do Pnraguay, - Adelaide 
Cm·doso .4.rm·ioboia, viuva do capitão reformado e major gra
duado do Exercito Pompeu do Souza Ararigboin; veterano do 
Paraguay, J•et'ormado .cm 1893, 1'allecido em 1918 .. - Fran
cisca Jac(Jues, filha do capitão. de cavallaria do Exercito Fran
cisco José Antonio ,Jacques, i'allecido no Paraguay em 1868, 
tendo tomado parte nas .campanhas do Uruguny r Paraguay ., 

N • .13 

Art. o· official reformado que como efleetivo tomou 
parte no larlo rio go,verno. legal na rcvohiçã0 de 1893 a 1895, . 
tem direito :í gt·nduacão do posto immedtato ao em que es
tiver reformado, e a effectividade, sem augmento dos venci
mentos que .iú percebe, com a graduacão do subsequente, si 
cm. sua fé do officio tiver elogio de bravura ou de pelo modo 
distincto por que se portou em algum combate naquelle pe. 
riodo, sem q!IJe por isso tenha sido promovido. . · 

· Sala das sessões, 3 de dezembro de Hl23. - Marcilio de . 
.Lacerda. 

Just~(icação 

Esta emenda não traz augmento de despesa e importa 
uma ,iusta homenagem nos que, ao lado do. governo, se ba
teram em defesa da autoridade constituída, revelando1 ao 
mesmo tempo,. altas qualidades militares, além do estricto 
cumnrimento do dever. 

N ,, i4 . 

' ' .... 
EntriL.ns áttribu icões dadas aos membros do · Ministorio 

Publico Milit,ar, pelb dem'eto n. 15.635, de 1922. constam as 
rle acompanharem pessoalmente os processos em todos os seus 
fm•mos, assi~tindo diariamente a todas as sessões dos conse
lhos de ,iustiçn tanto de praças quanto de officines, ncompa.:. 
nhanrlo ·todas . as diligencias na sé de e fórn da séde o bem as
sim .a todos os termos dos .inqueritos policiaes para os quaes 
forem ·convocados. . . . ·· 

Orn, n sift1nção rios nctuacs promofóres effectivos na a• 
Cit·cumscripção Judiciaria tom. se tornado e:thaust.ivn. o npe
znr elos Psforcos empregados, mcapaz do preencher as neces
sirlacles ria Justiça, devido no accumulo i:le servicos para os 
quaes tem sido necessario convocar os primeiros adjunctos 
quer do Exercito quer da Armada.\ 

Só assim, com auxilio permanente o constante de taes 
nrl.iuncf.os, é que vem sondo distribuiria n justiça de fórma ra
pirla que, som esse auxilio,. continuaria a ver excedidos os 
prazos para a. formaçlio da culpa de réos prosas, impossibili~ 

.. · ,. 



tada a interposicão de quaesquer recursos, notadamente 
aquelles de natureza obrigatorià por lei; 

E' essa a razão de ser da presente emenda que visá norma
lizar uma situação até então não prevista, por que só com o 
correr do· tempo poderia ser constatada a deficwncia da lei 
no caso de ·que cuida a presente emenda. 

Essa emenda além de vir favorecer o set•vico da Justica 
Militar, que é excessivo ,para os dous promotores em cada 
ministerio (na 6' Ci:rcúimscrippão ,Judiciaria Militar)~ não 
acarretará maiores despesas, p01s, da verba destinada aos in. 
terinos, e ad-hoc ·é que sahirá a importancia necessaria para 
legitimar um facto já existente, como é o exercício dos pri
meiros ad,junctos da 6' Circumscripção Judiciaria Militar que 
teem sido pagos por essa verba. · 

O empenho· dessa quantia retirada da verba destinada 
aos interinos e ad-hoc não rapresentará, ·evidentemente, au
gmento de despesa e normalizará a situação actual, garan
tindo apenas os actuaes primeiros adjunctos de promotor da 
6'. Circumscripcão no Exercito e na Armada, contra um pos
sível esgotamento da verba pela qual recebem. 

Assim, onde conviet': 

Da verba destinada ao pagamento dos ad-hoc e interinos 
da Jl!lstica Militar, 6' Circumscripção, tanto para o Exer-
cito quanto para At•mada, se destinara a quantia de ....... . 
para ·pagamento dos actuaes primeiros adjunctos de promotor 
que assim passarão a ter exercício pleno dos respectivos car
gos com as regalias, direitos e vantagens que competem aos 
actuaes promotores effectivos ·da 6• Circumscripção ll'u~i
ciaria Militar. 

Sala das sessões, 3 de dezembro de 1023. - MarCilio de 
Lac~rda., 

N. 15 

Onde convier : 
Art. O Governo cederá o proprio nacional sito á praça 

da Republica n. 197, residencia que foi outrora do marechal 
Francisco de Lima e Silva, no periodo de regencia, e do ge. 
neralissimo Manoel Deodoro da Fonseca, por occasião da pro
clamação da Republica, para ahi ficar definitivamente instai
lado o Pryt.aneu Militar, estab_elecimento destinado á instru
cção' da moc.idade, o qual já funcciona nesse predio, a titulo . 

. precario, em virtude de cessão do Ministerio da Guerra e sob 
a: direcção do general Jonathas 'de Mello Barreto~ 

Art. São considerados validos, como se rid"Collegio 
Militat• tivessem sido feitos, os exames finaes prestados · no 
Prytaneu Militar pelos respectivos alumnos, uma vez que o 
sejam sob a fiscalizaoüo de um delegado do Estado Maior 
designado para esse fim pelo 1\Iinisterio da Güerra. - Pe· 
~~ira Lobo. · , . 

J usti{icação 

Historico '···:·-··: 

Com ·os elevados intuitos d'e diffundir ·a instruc1:.ão nns 
suas vri~iadas modalidades, prestar assistencia intelleotual 
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aos que deli a necessil.aretn, di versos o l'ficiaes, presentemente 
dcsl iguclos do ~ervir;o a clivo, mas ainda fortes c bem dis
po~ lo,; Jiara as ardua,; ·lides ele mag·istcrio, convencidos de que 
só 'pela cducucão é qtuo as gerações se transformam o se apcr
fckoam, convencidos ainda de que ó preciso px·ept~rm· c ga
rutÍI.it· o fúlttro da Palria pela cducacão da mocidade, pola 
formação de verdadeiros cidadãos, certos de que uão h!\ 
Palria sem povo, não hn povo sem civismo, nem civismo sem 
inslrucr~ão, resolveram fundar a 14 julho de 1919 uma casa 
de ensino a ·que consagrassem o restante de suas enet·gias, o 
melhor· ele seus esfur~~os, a sua larga expericnciu, sem outra 
prcoccupa~ão que a de bem set·vü· · á mocidade para melhor 
servir a Patria. · · 

No ~cntido de cslaiJclccer a maJOr aJ'i'inidadc com o Col. 
legio Mililar, seus fundadot•es lhe demm o nome de "Px·y
taneu Militar ", org·anizando-o nos mesmos mpldes desso 
insliluto. official, adoptando os mesmos·· programmas, 
manlrmdo os mesmo~ processos didueLicos · c escolhendo 
para seu' corpo docente proJ'es,;ores dos instiLutos militares 
de ensino; em summa, o Prytaneu representa um verdadeiro 
prolongamento desse grande c modelar estabelecimnto de en
sino seundario gue ó o Collegio Militar, com a fórma de ex
ternato. 

Com uina frequencia já avullada de ulumnos, dos quaes· 
muitos são gratuitos como orphãos C:c militares. c por deter
minar;ão do Ministcrio da Guerra, l'unccif)nam as diversas 
nulas do Prytancu em 'ÍJroprio nacional, pertencente á Ris.;. 
toria da Republica, cedido espo,ntancumente pelo actual Mi. 
nistro da Guerra parlt sécle deste instituto, demonstrando pu

. tentcmenl.e não só o vivo interesse cjue tem o Governo pela 
causa da 'instrucção, como- o· reconhecimento _pelos beneficias 
que altruisticamente o. Prytaneu vem prestando á mocidade 
anciosa de saber. 

Nestas ,condições.: 
\ 

Considerando que o i'ryl::mcu l\Iilitar ó um institúto 
de humanidades, destinado não só a 'educação dos moços, 
filhos de. militnres, como a de outros, proceden~es das demais 
classes sociaes; 

·•' ... Considerando que nesse instituto são ministrados todas 
ns materias existentes no plano de ensino elo Collcgio Militar 
do Rio de Janeiro, tudo àe accôrdo com os respectivos pro-
gx•ammas; · 

Considerando que o Prytaneu Milif.ar mantém ·duas clas
ses dé alumnos: gratuitos c contribuintes, sendo àquella des. 
tinada exclusivamente aos Ol'phãos, filhos de'mililnres; 

Considerando tmilbe~ ·que a f.nóella para: .os alumnos 
con.lx·ibuintcs, ~pozar de bastante modic.a,. cm relação nos de
ma JS estnbclecJmentlos congeneree, offerece a rcclucção do 
20 "I" e 10 "I" sobre a rnesm·a aos filhos de militares c do~ 
funccionnrios pnblicos civis, rcspcclivnrncnLe; . 

Considerando que a instrucção militar é tambem rninis.;. 
trada com locla proficiencia sob a direc~•ão do um in>LI'Uctor 
do J~xm•ci!u, nomeado pelo inspector ela região; ' 

, Considerando que são validos · na Escola lllililur os 
e~amcs· de px·cparntot·ios prestados por inferiores o pracas 
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perante. as bancas de professores ·do Collegio Militar do Rio 
de Janeiro; 

Considerando ainda que, por serem os professores do 
Collegio Militar os mesmos do Prytaneu, ,podem os alumnos 
que tiverem prestado exames finaes de qualquer disciplina, 
neste ínstitülo, ficar dispensados 1,de nova prova perante 
aquelle; · 

Considerando mais que o Prytaneu Militar, á VISta do 
que ficou dito, em nada differe do que se l)ratica no Collegio 
Militar;. 

· Considerando, por fim, que, actualmente1 este instituto 
de ensino funccíona em proprio nacional, s1to á _praça da 
Republica n. 197, em virbude de cessão feita pelo Mirilsterio 
da Guerra; · . 

Resolvo·· apresentar a seguinte para ser incluída. 

N. i6 

Eleve-se o l.olal do numero de praças para 40 .393; ac
crescentando 4. 008 soldados conscripLos, fazendo .. se as devi. 
das correcções' nas consignações, soldos e e,tapas da verbJl i O• 
de mais 3. 502:992$000. · 

Justificação 

·. Esta emenan terri por fim harmonizar a lei de fixaçio de 
forças de terra, já votada pelo Senado, com o ort;amento em 1 
elaboracãCJ, nãô t1·azcndo aliás o accrescimo- de conscriptos 
proposto, augmcnl o algum no l.otnl de despeza do ministerio, 
visto que. para· compensai-o, cm outra ·emenda, pede-se a 
rcducção da snb-consig·nação n .. 18 da verba 15' "Serviços . 
gcraes'~, na imporLància. ele mais de seis mil contos, o que dá 
fartamente para at.l.ender áquelle ·augmcnto de pessoa:! a · in
struir, ·deixando . saldo para augmentar o volume das eco-
nomi~~:s a realizar. ' 

Sala das sessões, em . 3 de dezembro de 1923. 
Cavalcanti. 

Carlor 

·N. i7 .· 

A'· verba 1o• - "Serviços Geraes~ . 

Reduza-se n sub-comignação n. 12 -·Forragem· ferra
gem c medicamentos para animaes a 7. 500 :866$418; fazen-
do-se a deducoão neccssuria no total da verba. -

,, 
· .Tusti,ficação ' 

A l'educoão que a emenda indica c\ •digna de ser ~ltendirla 
llrna vez que, scnrln a· rlol.nçiio acf.1wl ela snb-coúsignncfio d~ 
que. S~ i.J·;JI,a rln ÍlllpOl'b:mcia f\CÍlll.a CX)Jl'CS~U, perfeitamente . 
suffw10nle purn allendcr o rcspccttvo serviço; tanto· que não 

j 
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roi necessario sU:pplemental-a:, é· intuitivo que no futuro 
exercício financeiro, seja tambem sufficienle, altende!ldo a 
que nelle não poderá have~· de modo . algum remont~, 1sto é, 
augmento no estado effectlvo dos ammaes em .serv1ço, pela 
manifesta deficiencia da .sub-consign·acão n. 17_ da :v-13rba cor
respondente. 

. Sala das sessões, em 3 de dezembro de 1923 •. - Carlos 
Cavalcanti. 

N. 18 

Na. verba 15• - "Serviços geraes'": ' 

A sÜb-consignação n. 4, redija-se assim: 

" ... sub-consignação n_,_~ · e·m v e~ de 200;: ooo'$, diga-se: 
150 :000$, accrescentando-se depois da palavra "viaturas", o 
seguinte: "sendo 50 :000$ para completar a installacão do La
boratorio de Analyses da Intendencia da Guerra, acquisicão 
de novos apparelhos e pagamento da gratificação a technicos 
encarregados da inslallacão e de auxiliar os primeiros traba-
lhos do mesmo Laboratorio. / 

'• 

. Como se vê, a emenda acima é de sÍmples redacção e não 
vem, por qualquer fórma, majorar a do.tacão da v:;rba de que. 
se trata; apenas distribue-se mais" melhoria e regularmente 
a respectiva importancia, de modo,a attender, como·de direito,' 
remunerncão a que fazem jús os technicos incumbidos da 
montagem e iniciação dos trabalhos especiaes ·do novo Labo
ratorio, tão necessario á efficiencia de um dos mais impor
tantes serviços affectos á' Intendencia Geral da Guerra. · . ~ . . 

· Sala das sessões, em 3 .de de dezembro de 1923. -Carlos 
Cavalcanti. . _ . . 

:N. ~til 

. Accrescente-se onde ponvier: 
I 

Arl. Conlinúa em vigor, na vigoncia desta lei, o n. 4, 
primeira parte, do art. 49, da lei n. 4.555, de 10 de agosto 
~1~2; . . 

Justificação 

E' indispensavel a reproducção ·da autorização, que a 
emel)da pleiteia, tão importante é o serviço para o qual visa a 
cont.muação do auxilio da União. Do facto, a natureza immi
nenternent.e estr[\tegica da· estrada de rodagem de Guarapuava 
á Foz do Tguassú, sendo .em comrnunicacüo directa as fron
teirl)s da J,lopublicu, naquella zona, com os c_entros de recursos 
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do paiz, justifica cabalmente o auxilio que vem· sendo pl'cs
lndo ao Paraná, pura .:t con~~rvação regular e por isso dispen
diosa da extensa é importante via de communicacão. · 

I • 

l~rn 3 de dezembro de Hl23. - Carlos Cavalcanti. - Ge
neroso JIW'IJ ur:s. - A{{onso Cauta1'(JQ. 

N. 20 ' 

T1•ansfira-se da verba 6' (Arscnaes c Fortalezas) a quan
tia de lO :560$, imporlaucia dos vencimentos de quatro ser
ventes de 1' classe, vara a verba 1 • (Administração Central) . 
sub-consig·nação · COl't'cspondcnle ú Directoria do Material Bel~ 
lico. , · 

. . .·· 
Jus ti( ic aç,ão 

DrJ accórdo com a lettra a) do art. 13• do regulamento 
para o serviço do Material Bellico, o quadro do pessoal da 
directoria comprehendida de quatro serventes, empregados 
civis. Em· virtude de .. nunca haverem sido preenchidos os 
mesmos logaPes por falla de verba;· o Arsenal de Guerra do 
Rio de Janeiro destacou, pura elles, o numero ele sel'ventes que 
podia .dispensar c que lá e~tão prestando os seus serviços, 
desde a crea1;ão da direc lo ria. Nada, portanto, mais justo do 
!1Uil a lrunsfcrencia do Arsenal ele Guerra para. a referida di
rectoria, da importancia dessa despeza, por onde clla effecti
vamenlc corre, tanto mais quanto em nada sobrecarrega o 
orçamento. · . . . · · 

Sala das sessões, em 3 ·de' dezembro de i 923. ' -. Carlos 
Cavalcanti. 

N. 2t 

Accrcscente-so onde convier: .. 
' -Arl. Os continuas da Scct•cüu•ia de Estado ela Guerra 

]lÓrccberão os mesmos vencimentos que os seus collegas da 
Secretaria da Viacão e Obras Publicas, corrigindo-se assim a. 
respectiva dotação na ·verba 1' "Administração Central" do 
mesmo or~umenlo . 

.T us ti{icc~~ão 

Pela lo i orçamentaria de 1922 foram os serventes da Sc
crclnria do Estado ela Guerra,, equiparados om vencimentos 
aos serventes da Secretaria ela Vhu;;ão o Obras Publicas. Nos
~as condii!ÕPS ficaram cllcs percebendo annualmente 3 :600$~ 
quando o~ continuas seus SU1JC1''im·cs h-ie1•m•chicos continuam · 
a ptn·ccbcr 2:880$. Diante ele uma tal situacão, estabeleceu
se a anormalidade de empregados menos gt•adundos ganha,rem 
niais do que os quc'Jho são superiores; c, com a grn.tificacão · 
prqvism:ia (tabella Lyra) passarão os serv~ntes à pe'l'ce-
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berem 1150$, 'emqunnto ·que os continuas perceberão 331$500, 
isto no nnno rle 1921. Não é ,justo. , 

Saln das sessões, em 3 rle dezembro de :1923 ;; - Cárlos 
Cavalcanti ,. 

N. 22 

'l'rnnsfira-se da verba o• (Arsenaes e Fortalezas) para a 
i' .(Administração Central), su.b-consi~nação .correspon~ento 
ao "Deposito Central ·de "Materml Belhco"; a tmportancta de 
30 :000~ que deve ser desdobrada cm ·duas parcellas, sendo a 
primcirà rle 20 :000$, para o pessoal incumbido· da limpeza e 
lubrificação do armamento porta til e a segunda de :lO :000$, 
para o material necessario.a esse serviço, ' 

• 
'ustificar;ã~ 

-:' . ' 4 
A transposição de verbas que a: cmll':td:i propõe ,justifi

ca-se plenamente, quando se ·pensa que o trabalho de limpcsa 
do armamento porta til, , logo que chega da Europa, é feito 
no Arsenal da Guerra, que depois o faz remover para o Depo
sito Central. Esse escalão, feito entre o desembarque e o de
·posito que o tem de guardar, está se vendo que serve unica
mente p~ra complicar ·o serviço e augmeri.tnr a despeza. ·E' 
pr~ciso supprimil-o o para isso basta a transferencia de 
verbas . que a emenda propõe e que não . traz augmento de 
despeza. 

. _ . Sala ~as sessões, em 3 do dezembro de 1923. - Ca.rln.ç 
Cavalc~nh., · 

N. 23 

' . . Art. · O Governo fica autorizado a aproveit.ar nri Dire-
ctoria Geral de Contabilidade da Guerra, como quartos offi
ciacs, os funccionarios .Que .ahi servem da. Fabrica de Cartu
chos e Artefactos Chl ·Guerra e do Arsenal de Guerra, que te
nham dado provas de competcncia e aptidão, mediante juizo 
do director geral, ficando, porém, supprimidos <JS', seus cargos 
naqucllas repartições c transferida· a respectiva verba para 
essa directoria. O aproveitamento será feito sem prejuizo 
dos vencimentos que actualmente. percebem esss funcciona
rios. ·, 

.r u.Úifica:çúo 
\ 

A emenda não tra1: nenhum nugmento do despeza e .nem 
pre,iuizo a·o serviço dns ropart.ições· a que pertencem esses 
funccionn:rios, por isso que clns mesmas já se acham afastados •. 
q aprovmtnmenJ.o delles na Contabilidade da Guerra vem sa-. 
t~s~azr.r. a;; ncc~sl!idndes dessa Repartição, cujo pessoal é de-.: 
ft~l~nte, em face dos encargo_s nctuaes;. como diz o proprio 
Mmtslro da G,uerra, no. seu ultimo relataria. 

Sala das sessões, 3 de dezembro de 1923 .• - Car'los 
Cãvalcanti. 
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N .. 24 

Na verba f5• (Serviços Geraes), sub-consignacr:io cor
respondente á "Fabrica de Cartuchos c Artefactos de Guerr.a". 

· O numero II "Material de consumo" distribua-se ass1m: 
' ' 

Material dr: consu.m.o 

Acquisição. 9e ferrn.me'(llas c apparelhos ·para 
as offlcmas. . ........................ · 

Materia prima · .................... : . ..... . 
Drogas e. productos cl1imicos ............. . 
Combustível . . .................... · ....... . 
LÚbJ•ificanlcs ·c nécessorios para limpeza ... . 
Conservação e reparação do mnchinas e de ap-

parelhos; acqllisição de peoas e pertences 
Conservaçiio c J•eparnçiio rlos erlificios, offici

nas, dependencins da fabrica e seu mato- · 
ria! rodante . · ........................ . 

Material de electricidade ......... : . ........ . 
Acquisição de artigos necessarios ao' serviço 

· dr. embalagem c officinas ..... · ... .' ... . 
Idem, idem de ·artigos· de experlicnf.e ....... ,_.: 

Som ma . . . 
• • • • • • • o •• o •••••• o ,• ••• o •••• 

26:000$000 
30:000$000 
3:000$000 

100:000$000 
20:000$000 

?O:'o00$000 

34: ooo.Jooo 
15:000$000 

110:000$000 
12:000$000 

38Õ:000$000 

A distribuição que a .emenda indica para o n. II da.,sub.:::-
consignação destinarla :í Fabrica de Cartuchos c Artefactos 
rle Guerra mantem os c6rtes ,i:í realizados para diminuir a 
despeza, mas a ltendc melhormente fts- necr-ssidades do ser- • 
vioo corrente closse estabelecimento fnhril. 

Rala das sessões, 3 . ele dezembro de 1923. - .Carlos 
Cavalcanti. 

N. 25 

Accrescente-se onde· convier: 

Art. Para attender :í acquisicão urgente de pecas e ac-
cessorios, de mnchinas, ns directorias de fabricas e arsenaes 
poderão arlquiril-as, independentemente de concurrencia pu
blica ou de qualquer formalidade contractlliil, desde que as 
despe?.ns. com taes acquisições, não excedam da importancia 
de 4:000$000. ' 

J lt.~ti('icaçao 

A medida proposta nn emenda ó do intuitiva necessidade, 
atir.nr!cnd~-sn nos prc.iu izos consideravois quo p6do trazer a . 
purnlysnçuo bruscu llo ccrlos trnhnllln.s1 :mte a obrignouo 'lct 
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• preenchimcnlo elas forinnlidades, mais ou menos longas, que o 
processo de concurrencia acai'I'cla. Parece· que o dispositivo 
da ·iimendn, com a limitação da qunnl.ia que traz, não .conl.raria 
o Codig·o de Contallilirladc Publica e, Rn .vingar, prosLará um 
grande serviço á regularidade c presLcza elos l.rnhnlhos rea
lizados no~ csl.ahl.'lccimenl.os que menciona. • 

Sala elas sessões, 3 ele dezembro de 1923. Carlos 
Cavalcanti. 

N. 26 

Contihún cm vigor o art.. 23 da lei n. 4 .632, de G de 
janeiro de 1 il23. / 

Sala das sessões, 3 ·do r)(lzembro de 1923. José En-
seiJin. - Cosia nodriau.cs. - Vr:sp7wio de Abren. - Cunha 
Machado. - Lmwo Sodré. - Jrinen Machado. 

T us ti('icação 
' ' . 

Nfio t.cnrlo o Poder Exccul.iwi se uHlizarlo da aul.oriznoiio, 
n que .~c J•cfct•c ·a ci11endn sup1•n, c n:in hnvcnrln motivo para 
q11e êleixc do conLinnnJ• a mesma anLorizar;.ão, espera-se. a ·sua 
n.pprovar;.ão. -· .Tos1J Eusehio. - Cun/w Machado. - La.uro 
Sodrf-. -I·Nneu. Machado. 1 . Vcspucio de Abreu. 

N. 27 

· · Onde convier : 
,• 

A ri.. Fica extensivo a torlo:;; os officiaes e praças· do 
Exercito; a contagem de· tempo pelo dohro. simplesmente para 
os efeitos rle. reforma c Rem direito ·a nenhuma vantagem 
pcctmiarin. ·no pcriorlo rlc :'lO rle oul.uhm rle ·1917 a 11 rle no
VE>mbro de 19Hl, rm que o B'l'nRil eRtcve mn guerra com a 
Allemanhn r .ifl mandado cnnlar, R~menl.c para o.~ officines e 
praças de arl.ilhnria de costa, pelo aviso n. !. 491, de 24 de 
novembro rle 1910, (Boletim do Exm·cilo n. 277, de 30, 2' parte, 
pagina 392) . 

Justificr:tQcíO 

Na Mariilhn, o~ officiac~ e praças. sem distincção, gosaram 
dessa vantngcm o mais as pecímiarins rle campanha: o mesmo 
se deu no ExCJ.:cHo, com os nl'fieiaes c prnc.as rle .nrt.ilharin de 
costa, 

, E' uma mediria rio equidade c tine a presente cmónda visa 
ost.nhelccor. providencia tanto mais l'nzonvcl quanto ·clln differe 
das anteriores, que implicaram vantagens pccuilinrids de cnm~ 
pannn, o que aqui iüio so dá, · 
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Não é Jogicn a clislinccão feita entre a artnharia de costa 
c o Exercito restante, uma vez que no ·período da guerra ~Js
teve cm situacão de belligerancia todo o Exercito brasileiro o 
não sómento aquclla fracção da artilharia; domais, na appro
i!_Cnsão dos navios allemães esteve a infantaria em completa 
natividade, pois ôccupou os mesmos navios'' nos principaes 
portos, corno sejam : Pernambuco, Rio Grande e outros, ·bem 
corno .na guarda dos allemães internados no páiz, e na guar
nição da costa, nos pontos onde não havia artilharia, como se 
deu nesta capital, na praia da Guaratyba, e, em Pernambuco, 
proximo ao antigo Lazaret.o Tamandaré, ·ele., etc. · 

' 
Senado Federal, de novembro de 1923~ - Lau1•o Sodré. 

N. 28 

Onde convier, nccroscente-se: 

Art. . Aos alumnos,. que concluírem o curso das Escola~ 
Militar, de Intendencias e Vet.erinaria, como praças dA pret, iJ 
que forem declarados aspirantes a officiacs, será concedido o 
abono de um conto r quinhentos mil réis (1 :500$), para os 

. seus uniformes mililnres, que lhe serão descontados, comu 
é de lei. · 

1 t 'f' . ·-• 1/ .. ~ .1. 'ICO:(IIO 

A imporlancia que é dada agora a· esses jovens militares 
para auxiliai-os na acquisição dos seus uniformes regulamen-' ' 
tares indispensaveis, não 'é sufficiento, conhl)cidas as condi-', 

. gões de preços a que montam taes peças de fardamento, ,ini-
ciando a sua vida nesse primeiro degráo do quadro de offi- · 
ciaes do Exercito, os novos aspirantes ficam desde logo su
,ieitos a outras despezas a que são obrigados a fazer face. E 
nem sempre. poJa urgencia com que são obrigados a trajar · 
seus novos,uniformes, podem aproveitar de qua:Jquer bene-

. ficio em que importasse a preferencia clada a astabelecimen-
1 tos militare>. 

Parece assim merecido o favor que lhos concecleria o Con
gresso, approvanclo essa emendá. 

Senado Federal, rle novombro de 1923.- Lauto Sodré. 

N. 29 

, Onde · convirr: 

Arl.. Fica r~levnda a prescripção rm· qur. incorreu o 
rlireito de Cnt•los .Joaquim Barbosa, ex-officinl rln exlincln Con
t.adorin da Guerra,· afim do qur. possa receber a quantia dr. 
4 :SOO$ (quatro êonlos e oilocenlos mil r(> is), de ordenado, que 
venceu e nüo lhe foi pngn, no período de janeiro de 1897 a 
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janeiro de 1890, em 'que exerceu o mnnclnto rle inlcnrlcnt.c mu
nicipal no Dislricto Federal, J'icnmlo aberto para isso o nc~ 
cessaria crcd'i l.o . 

. Essa emenda, tal qual está redigida, já mereceu appro
vaoão do ·congresso Nacional. Não se lhe deu execuoão, em
bora não se trate de assumpto em que não haja precedentes .. 

. Sendo assim, parece justo repetir a autorização dada ao Go

. verno, que a utilizará á visLa ·de documentos offi,ciacs que 
pr'ovam o direito dcssc funccionario. 

' 
Senado· Federal, de novembro de 1923. - Lauro Soclré ., 

.: N. 30 

Onde convier, ac.crescent~-se: 

. Art. São considerados reformados nos postos immcd'in-
·f.os, desde a data de suas refot•mas, com as vantagens constan
tes da tabella, a que .se refere o decreto n. 18.800, de 8 de 
,janeiro de 1918, os medicas elo Exercito e da Armada, refor
mados compulsoriamente depois da publicação desse decreto e 
que contarem mais de 30 annos de serviços. 

Justificação 

Os medicos do Exercito sempre gozaram de todos os di-· 
reilos, regalias c . vantagens que lhos dão as suas patentes. 
Por isso não se comprchende que fossem e1les cxeluiclos dos 
benefícios que aos ofifciaes combatentes fez a lei n. 3.454, ele 6 .. 

'de 1918 .. .-.T;i o reconheceram as Commissões de Marinha e 
Guerra e de Finanças do Senado, cm parccm·es de 1 de ou-

. tubro e 28 de dezembro de 1918, cntendenr.Jo que devia ser 
~xtinguida a situa~o de excepção:, ·sem motivo plausiv'el, , 
creadl\ para os mcclicos elo Exercito e ela. Armada. Foi para · 
cessar essa in.iuf!tica' que o decreto n .3. 720, de 15 de .ia
neiro de 1919, estenrleu aos. medicas a Pl'o\'idencin crcarla 
pela lei ele 8 de janeiro de. 1918. Fóra rlP.sse beneficio fi
caram quaf.ro medicas militares réformndos no correr do anno 
de 1918, c qur. já lograram a seu favor parocercs do Supremo 
Tribunal Milit.ar, quando ouvido ncercn ele reclamações quo 
formularam em defesa do seus direitos. · 

E' com o intuito de amparar essa lcgi ti ma prctencão quri 
se offerece a r.menda acima. 

Senado Federal, ·de novembro de 1923 ·. - Law•o Soclré •. 
Benjamin Barroso. 
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N. '31 

Nn consign~r,~n pnra a Usina Elnclrica do D. G., diga.::se: 
'• 

1 clectrioisla chefe .......................... . 
1 electricista ajudante ....................... . 
2 auxiliares (cada) ...... , .................... . 

• 
fusti{icaçíio 

600$000 
500$000 
250$000 

De~dc o anno de 1!110 de sua ri.lndação até ao presente, 
a officirin electro~mecnnicn do Departamento Central do Mi
nisterio da Guerm. nenhuma modificação soffreu na compo
sição de seu pessoal nem os vencimentos que lhes foram mar-
cados. / , 

E os serviços nugmentaram, bastando lembrar a , inaugu
ração da nova ala do edifioió do Quartel-General, com abun
dante installação de luz electr.ion, ventiladores, campainhas 
elect.ricas, elevadores, cabendo ao pessoal trabalhos-nocturnos. 

Comparados os vencimentos dds funccionarios, aos quaes 
a emenda se refere, c-om os que percebem outros que lhes são 
.eomparaveis pela natureza das\ funcções, é manifesta a eles,.. 
igu a Idade. · · . . 

E' no intuito do lhe pôr t.e'rmo que se apresenta a emenda. 

Seando Federal, · de novembro de 1923.- Laura Sodré. 

N. 32 

Onde ·convier: 

Fica o Gove1no autorizado a mand~r á Europa completar 
tratamento desnude o capit.üo·Anl.onio Luiz Fernandes Torres, 
quasi inutilizado do braço direi to; cm consequencia de uma 
quéda de cavaiJo. occorrida no serviço dn Escola de Aper
feir,oamento. 

Sala das sessões, dezembro de 1923. - Ben.,iamin Bar-
ro.~o. • 

Tusti{icação · 

. Os dizeres da emenda. só por si bnsl.am para ,justificai-a, 
faltando apenas as provas da occmJ:.Cncin, que vüo em seguida 
nit 2' via de um rlncumenlo original. 

Escola de Aperfeiçoamento de Officiaes - Attestado de 
origem - De luxação occnsionncla cm serviço. · 

Nós abaixo assignados: 

Primeira testemunha, cupitiio Pnulo do Nascimento Sllvn, 
alumno desta escola; _ · _ 

-

' I 

\ _,.-·· 

I 
' I 
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Segunda testemunha, Luiz Carlos da Cost11 NeLto, alumno 
desta escola; 

Terceira testemunha, :Primeiro-tenente Eloy de Oljveira 
Pessoa Barros, alumno desta escola. 

· Attestarrios que · o cupilão Antonio Luiz Fernandes de 
so'uza, alumno desta escola e pertencente ao 3" regimento de 
Cavallaria independente, foi vicLima, no dia 21 do corrente, 
. na pista de obstacHlos desta mesma escola, de um accidenle 
produzido por uma quéda de cavallo, no momento em que ten
tava transpor uri1 obstaculo, resultando do mesmo accidente a 
luxacão do brabo direito, na altura rlo hombrtl-direito. Acha
va-se o mencionado official nessa occasião fazendo exercício 
de equitação com a ·turma de cavallaria c sob a direcção do 
·respectivo instructor. '· · 

Quartel na Villa Militar, 21 de .i unho de 1923. - Pri-' 
meira testemunha, Paulo do Nascimento SUva.. - Segunda 
testemunha; L'ltiz Carlos da Costa Netto. - Ter_ceira teste
munha, ·mou de Olivei1•a Pessoa. Bm•ros. 

'/ 

O abaixo assignado, Dr .. Tulio Alves .de Carvalho, capitão 
. mcrlico, em servir,o na Escola de· Aperfeiçoamento de Offi- · 
ciacs, at.testa· que o capitão Antonio Luiz Fernandes de Souza, 
alumno da Escola de Aperfeiçoamento de Officiaes no dia 21 
:de junho de 1923, ·roi victima de um accidente por quéda do 
cavallo em que montava, produzindo-lhe uma luxação scapulo
humeral, direita, pura frente. A Juxa(,ião foi reduzida pelo 
abaixo assignado e pelo~ primeiros tenentes. medicas Drs. Ju
lio Vieira Diogo e Alcebiades Schneider, no posto medico da 
·vma Militar, senrlo-lhe tambem applicado o apparelho con-
veniente,, ' . . 

Posto' Medico da Villa Militar, 21 de junho de 1923. -Dr. 
Julio .4lves r.le Ca-rvalho, capitão medico . 

. O abaixo assignado,, major Pompeu Horacio da Costa, fis
cal da Escola de Aperfeiçoamento, de Officiaes, attesta que 
são verdadeiras as firmas das f.!'es testemunhas e do medico e 
confirma a exactidão rio fac lo relatado pelas testemunhas. 

Quartel na Villa Militar, 21 de junho de 1923. -O fiséal, 
major Pompeu Horacio da. Costa.. · 

Sala das sessões, dezembro de 1923. - Benjamin 
IJ.arroso. 

N. 33 

Onde cõnvier: 

· São graduados nos postos de capÚ!io e de .1' tenente, re
spectivament/3,. os desenhistas e cartographos do Estado-Maior, 

' 
' . ,, 

~·, ·I: 
i 

·,~.( 
~/.• 
. ' 

'·~· . 
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' 
do Exercito c de outra~ rle[wnrloncias esscncinlmcnlc milit.'lrcs, 
que conlarem mais ciG um unno ele scl•vit.:o n cu.ios servi~os ~r
jnm de roconhccicla naturcr.a militar. 

;i 
Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Fe·n·eira 

. Chave.-. 

lnstificaçüo 

. Essa emenda vi8a' corrigir· uma rsi.J•anlm 1 anomalia, ~mao 
grave injustiça, que existe, acl.ualmcnlr, cnLJ'e funccionnrios 
rtc nillurcza propriamcntf: burocratica ou civil, como os da 
Secretaria c Contabilidade, c os clesl.acados ou nomeados para 
os serviços de natureza Lechnico-mililm·; emquanto aquclles 
toem vantagens e regalias dos respectivos postos em que são 
graduados, os outros, em trabalhos leclmicos militares, estão 
privados. dessas mesmas vantagens e regalias, o que não é 
justo nem equitativo. .-' 

N. 34 

J nst i{icati?Ja. 

A emenda visa restabelecer a situnção actual. 
Os instructores c seus auxiliares na Escola rlr. Aperfeiçoa

mento de Officiacs, nssim como os officiaes do Campo de 
Instrucção, estes por força de regulamento teem· uma refeir,ão 
de almoço, quando os exercícios se prolongarem. · 

Não ha augmcnto do rlespeza. 

Emenda: 
' 

~· rubrica H, accrescente-sc: 
• 

"Instructores c auxiliarrs" antrs do "nlumnos da E. A. O." 
e "Campo do Instrucção" ·entre "unidades" e "quando" - · 

Olegario Pinto. · 

N. 35 

Jnsti{'icativa 

. No Can:po de Insrrueçüo o serviço. começa tln!.os do inicio 
da m~t~ucçao da tropa e termina depois. 

E .1usl.o que. so rW aos seus ~mpregados ns vantagens quo 
!.cem os, dos hosPJt;nes e enfrrmar!fis, lambem obrigndo.o a pcr-
manencJn no sr.rvJço. , 

Não ha nugmnnt.o rlll clrspeza. porque o projecto consig'n" 
verba. . · · " .· ' . ' 

Emenda: 

A' rubrica 16, nccrescen le-se : 

. "dos hospitaes e enfermarias e do Campo de Instrucção" 
·entre "empregados" ·e "obrigados". - Olegario Pinto.' 

. '' . 

' .• 
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N. 36 
•'; 

Jttst'ificati·v~ 

O Campo do Instrrucção de Gcriciuó cslá · regulamentado 
por decreto n. 14.273, de 28 de ,julho de 19201

, publicado no 
''Boletim do Exerci-to", n. 331, de 31 de agosto do mesmo anno, 
mas, at.tí liojo não· dispõe. de vet•ba orçamentaria, porque suas 
dospezas corl'ium por conta da verba de Obt·as 1\li!itures. 
· Tendo sido oxtincta a Commissão Constructora o resolvida 

n reu11ião do Campo ao Estadia Militar, .iá inaugurado, e WJ 
Estando do Tiro 'Nacional, ora separado da Directoria Geral 
de Tiro de Guerra, é neccssurio dar-I h e recursos Ol;Çamenta
rios, conforme a nota junta. - Olc(Ja1'io Pi'l!jto. · 

N.: 37 
'• 

Ju.stific'ativtio 

' ' 
Pela lei de 1910, chamada Pires Ferreira, os militares 

que exercem funcrJões do ensino . te em ·vantagens . especiaes ., 
Acontece. porém, que os officiaes brasileiros, que estão 

substituindo os francezcs nas. escolas subordinadas á 1\L 1\L: 
Franceza, nada percebem por isto. 

· A emenda não· .tem augrnento de despeza, porque o 1.'1'0-
jeelo consigna verba para substituições. 

Emenda: 

A' rubrica '16, accrcscente~sa~ 

Para pagamento da dit'ferenca de gratificação aos officiaes 
brasileiros, que substituem ou vierem· substituir os officiaes 
da :M. 1\1 ~ Franceza, c os que auxiliam· o ensino sob qualquer 
titulo, cabendo aos professores instructores e gratificação 
que percebem os professores de ma terias mi li tares da Escola 
Militar, e aos demais a gratii'icaçã,o dos adjunclos da mesma 
escola. - Oleaario Pinto. · 

' 
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N. 39 

· Onde convier : 

Art. ConLinúa em vigor· o ar L. 66 da lei n. 4.632, de 6 
de janeiro de 1923, extensivo aos aluml).OS de 1923. 

Sala das se!sões, em de novembro de 1923. 

J. us.ti(icação 

·O artigo que a emenda manda reproduzir dispõe que, para 
matricula no 1" anno ·da Escola Militar, fiquem dispensados 
os exames vestibulares dos alumnos do Collegio Pedro II, que 
terminaram o. cm·so em 1922. A medida proposta não offende 
direito de terceiros e é um merecido favor a alumnos que fi-. 
nalizam um curso integral\ como é o do unico instituto fe
deral de instrucção secundaria .. D13niais, é pensamento cor
rente dispensar àos alumnos, que t.eem o curso do Collegio 
Pedro II o exame vestibular para qualquer das academias de 
superior ensino, conforme jú solicitou o Conselho Superior. 
I . . . 

. Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Irineu Ma
chado. 

N. '40' 

Accrescente-se onde convier: 

Art. E revigorado o art. 43 da Jei n. · 4 .242, de 5 de 
janeiro de 1921 (Orçamento da Guerra), cuja disposição fica 
assegurada desde ,a data da execução da disposição identica do 
decreto l~gislativo n. 3. 589, de 4 de dezembro de 1918, de que 
trata o mesmo art. 43. · · 

' 

Em 2 de dezembro de 19?3. -José Eusebio. 

, Justificação 

. E'. o seguinte o art. 43 da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro de 
1921 (orçamento da Guerra) : .. 

· "Fica extensiva aos concurrentes, que aind'a continuam 
no Exerci lo, classificados no t.erco. do concurso para provi
mento elo primeiro posto elo quadro de 'intendentes, r.ealizado 
no principio do anno dc'·1917, a vantagem dada pelo decreto 
legislativo n. 3.589, de 4 de dezembro de 19i'8, aos classifi
cados ·tambem no ttlol'C.O do concurso realizado no fim do mesmo 
anno de 1917.~ 

Este dispositivo foi assim justificado: 

''.TusLil'icaoão -- O citado decreto n. 3. 589 autoz·izou o 
Presidente da 'Republica a nomear segundos tenentes inten-
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-
dentes, I1as dgas então existentes, U~ clous sal'gcnlos classi
l'icallos nu pJ•ova oral do ultimo concut·so, Tcnlizado na confor
midade do que J'ui publicado nu J3uleliiu du Bxcrcitu n. 1H, 
de 10 de janeiro de 1!H8. 

A medida desse decreto fui turmula cffccliva, sendo no
lucallos. os duus sargentos classificados nu tcr1"u du concurso 
realizado nu fim do amw de HH 7. . . 

E' de jusli~u que se estenda aos classificados no concurso 
du }lrineipw llu atulo as mesmas vantagens dadas aos classi
ficados nu cuncm·w uu fim do armo, lodos de I 917". (Dim•io 
tlo Cunarcs.w, n. 19:-l, ue Z:l de dezembro de 1920, pug. nu-
mero G .:l30). · ' · · · · 

l:iobre u mesmo dispositivo a integra Cummi~são de Fi- , 
nan~as do l:ienadu. cxternou-sc · do seguinte modo: 

''Puí·ecer - Put• equidade, a emenda supra esloi nu caso 
de ser approvacla, comquantu jít esteja extincto o quadro de 
inlendenleti. Não será a nomea1;ãu ele mais um, nas condiÇões 
de oult·os ,iii nomeado8 qu9 difficullará a modificação ra
dicql que o Governo tem cm vista quanlu ao serviço de in
Lendencia; c consta que a emenda, séndo approvada, sómcnte 
a um sargento eslenclel'á a providencia votada para outz·os, 
uma vez que só:ncnte esse reune os t·cquisilos daquellcs. As
:;im, a Conunissão não se oppõe ti approvat;ão da emenda do 
Sr. Anloniu 1\lassil." (Dúl"rio du Conm·cssu, n. -198, de -28 de 
dezembro de 1920; pag. n. ü. 683) . · 
· Como se ve do expus tu, o arl. 43, ora mandado revigorar, 
encerra uma medida tle incuntcstavel equidade, de manifesta 
justiça, que nãu fui executada simplesmente por um equi
voco ·de· interpre'lu~.ão •. Esse equivoco . c.lesapparccorá com a 
declaração da claht desde. a qual deve ser. contada u vantagem 
já garantida pelo .citado. at•L. 43. 

· Com execução-· do mencionado artigo de lei, não haverá. 
augmento cfe despeza, porquanto os ofl'iciaes do exlincto qua
dro de inlentlenlcs, até o posto de capitão, eslão exercendo 
fullll()Õcs c preenchendo vagas ele o1'ficiaes do quadro de con
tadores, COIJi'orme determina o art. 1ü, c respectivo paragra
pho, ceio clcerelo n. 15 .232, de 31 de dezembro de 1921' que 
regulamentou este ultimo (quadro. i (Boletim do Excr:cito, 
n. 429, de 10 ele janeiro-de 1922). · · 
\ E', portúnto, evidente a razão ·da presente emenda, que 

tei11 o ubjnclivcl unico de consolidar um dispositivo legal para 
segurança· de um direito adquirido. ·,. 

. Assim, a. sua approvação scrú um aclo muito justo, não 
havendo motiVo algum ponderoso que impccn 0 Gongrcsso de 
confirmar; upcnas, o seu aclo anterior. · . 

Sala clns sessões, 3 de dezembro de 1923. -José Euscb'io, 

N·. 41 

:Pica exlcnsiVtl 'ao majot· Ocl.avio :b'onles Pilanga, o clis
postq no dccrclo de lO de clczombt•o ele 1910, relativo ao as-· 

- IHJ :a 

( 

\ 
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~irant.e a official Bemvindo Fr~ire e 2" sargento Raymundo 
José ela Silva, sem direito á indemnizacão pecuniaria. 

Sala das sossõcs, cm '' de novembro de f 923. - Olegario 
Pinto.. · .. I 

· Justificação. 

O major Octavio Fontes Pitanga ton1ou parte nos mes
m·o~ combates e mereceu os mc~mos elogios que deram Jogar 
ás promoções· do nspirahte Bemvindo Freire e ·2" sargento 
na~·mtmdo .1 os é da Silva, nada justificando, assim, nãQ haja 
gosado dos ·mesmos favores de que gosaram esses seus cama-
radas. · 

E,. como por mais de uma •vez ha o Congresso Nacional 
premiado por intermedio dil disposições especiaes serviços 

· dessa· relevancia, como fez, ·.mandando contar antiguidade· por 
bravura: 

a) no· 2"tenente· Marcos· Evangelista da Costa Villela, por 
deCÍ'eto de 29 dn jãnei~o de 1897; · · ' 

. b l ao tenente-coronel Leoc·adio Pereira de Mello, por de-
'creto, n. 76,, de '14 de junho de 1901; · 

' . 
c) ao tenente~coronel João José da Luz, por decreto nu

mero 1 . 569, de 29 de novembro de 1906; .. . ~ 

.d) ao· tenente João Philadeipho da Rocha, por decreto 
n. 7. 744, de 10 de outubro de 1907; · . . 

. '. . ' ,r 

e) ao. 2' tenente Antcnor· de Santa Cruz Pereira de Abreu, 
ti partir de 14 ·de agosto de 1894, por decreto n. 1. 298, de 
f4 de agosto de 1908; ' 

· {) ao tenente José Augusto Soares, por decreto numero 
2.235, de 6 de .ia'neiro de 1.910; 

I . 

ul ao 2" tenente Pantaleiio. Telles Ferreira, por decreto 
n. 9.266, de 28 .de ·dezembro ·de 1911; , 

h) ~o 2-o,~rnenlo. Tancrodo Vieira da Cunha, por decreto 
n. 3. 959, do' 2'• de dezembro de 1919; . ~· . 

i) ao 2' tenente· Luciano . Pedreira de Almeida, por de
. creto n. 4.056, de H de 'janeiro de 1920; 

j) e . mandando inesmo reverter ao serviço do Exercito, 
o ·major de infantaria Joaquim Vieira Ferreira, por decreto 
de 2 de janeiro de 1921; 

' 
h) o tenente-coronel João Philuclelpbo da Rocha; por de

creto :Q. 4.023, de 27 de dezembro do 1922; 
I ' ' / 

, lj e o capit~o reformado Alfredo Fonseca, contando até 
o tempo om que esteve reformado, por decreto do 3 de ja
neiro de 1923, comprohendo-so a justic·a da medida ·que à 
presento emenda tem em vis La amparar . 

s. -voa. IX • 

• 

.. 
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N. 42 

Accrescente-sl! onde convier·: 
'•.~ 

Art. Os candidatos classificados nos concursos para 
medicos e pharmaccuticos do Exercito, que tenham sido re
servistas de. 1' é 2' categorias e actualmente sejam officiaes 
de 2• classe; da reserva de i •· linha, do· Corpo de Saude do 
Exercito, co'm mais de seis mezes de servicos gratuitos ao 
mesmo Exercito, terão preferencia a qualquer candidato nas 
nomeações para as vagas que se derem no decurso do anno . 
'-- Pedro Lago. 

Justificação 
. 

A· presente emenda é perfeitamente justa, porque, além 
· de exigir a classificação do candidato no concurso, reconhece 

serviços já prestados pelos candidatos que, na qualidade de 
reservistas, attendcram com bõa· vontade ao. chamado obri

" gatorio para incorporar-se ás fileiras;· . ' ·· · 
. Como uma medida de maxima justiÇa, a' .eínenda p~;ocura 
' distinguir esses candidatos daquelles que 7não teem prestado 
nenhum- serviço ao Exercito. . , · · · 

Accrescente-se onde convier: 

' .-·· 

Art. Ao Collegio dos Orphãos' S. Joaquim, na Bahia, 
ficam transferidos ,o predib, dependencias: ·e. o terreno que 
pertenceram ao ex~incto. Arsenal de Guerra, ·naquelle Estado. . . 

Sala das sessões, em · de 
/Aqo. 

de 1923. -Pedro 

Justificação · '· 
' 

Os prestimos, as utilidades. e as benemerencias da Casa 
Pia e Collegio dos Orphãos S. Joaquim, na cidade do 'Salva
dor, são por dnmais ,sabidos, do Senado· da Republica. 

. - ' ' \ I • 

· Instituição ccntenaria; de tradicão que ss~ recommenda 
ao respeito, á est.ima e á admiração de todas às gerações 
successiva~ de bahianos, que a vem assistindo com o s'eu 
carinho desvelado e o ·seu devotado amor e piedade, sempre 
viveu e vive dos. soccorros publicas, dos minguados auxilias 
officiaes que, entretanto, como esmola, não foram rejeitados 
e eonstituem uma fracção permanente na receita de sua exis
tencia. 

Póàe~se avaliar ~os m~ritos ~lo. Colleglo S. Joaquim pelo 
transr.urso de sua ex1stenCJa, res1stmdo a todas as intempe

, ries, ·muitás vezes a crises violentas, qu·e lhE\ perturbam mo
men!.aneamente os surt~s para o engrandecer, mas das quaes 
se hberta, vencendo m1l obstaculos para sustentar ·no outro 

' I 
~< 

.~i.· ~· 

·~ 

1
·_,_· 

,, 

I 

L 

i;: 

l .. 



.. 
I 
I 
• 

I • 

I 
·' I 
l . 

SESSÃO ,EM 3 DE DBZBMBRQ D:l f923 51 

dia a mesma bandeira de seu tirocínio, na actuação mais pro
nunciada e mais brilhante da caridade. 

Instituição pia, o Collegio, desde a sua fundac;ão, ha 
quasi 150 annos, que a~ suas portas se abriram para reco
lher a infancia que se perderia na promiscuidade da vida 
sem abrigo, sem carinho, sem conforto, a infancia que se tem 
salvado, pela graça aos sentimentos bons dos bahianos, e por 
mercê desse. instituto de caridade, que bem merece .os suf
i'ragios mais eloquentes do Governo para a sua continuacão 
c desenvolvimento. · · . 

Uma estatística dessa juventude que ahi se preparou e 
se aperfeiçoou para as profissões não se póde ofi'erecer, por
que,. em mais de !lem annos, seria isso. um remontar rle v.r
ohivos, que se torna dispensavcl. Mas, Icvantamol-a com 
os proprios dias da existencia do Qollegio, contemos-lhe das 
centenas de crianças orphãs que á sua sombra e conforto se 
habilitaram durante esse tempo decorrido e verificaremos 

· .fartamente quanto de benemerencia se encerram nesse hu
Plilde instituto de ensino profissional que vive com mil sa
crificios, de minguadas rendas c da cariçlade publica. 

O. patrimonio que se lhe accumulou é quasi nenhum, 
nem dá para a sua sustentúção, nem para que os seus fins 
se cumpram com largueza e com franqueza, pondo á sua pro
tecção quantos infelizes -pequeninos tangidos pela má sorte, 
alarmados com os .terrores dos dias negros do amanhã que 
lhe voem bater á porta, rogando humildement(f o internato, 
pedindo-lhe entre Iagrimas que os amparem na vida, porque 
a sorte lhe foi madrasta. E o Collegio dos Orpllãos j:.í. os não 
póde abrigar. Suas rendas não dão mais para despezas extra-
orçamentarias. . 

Com os seus serviços e seus creditas a Co.sa Pia conse-' 
. guiu fazer do estabelecimento um verdadeiro instituto pro- . 

fissional, . mantendo escoras infantis, primarias, complemen
tares e ·de musica, sustentando oft'icinas de sapateiro, ai-. 
!aiate, marceneiro, typographo, mecanica, creando cursos de 
gymnastica sueca e exercícios militares, e todos os U:nnos con
ferindo títulos de habilitação aos que, completa a idade eman
cipada, se encontram igualmente preparados para exercer a 
profi~são que escolhera na sociedade. E ainda a estes, tal é 
a . benemerencia do Collegio, que os recommenda, ainda os 
emprega, assegurando-lhes e confirmando-lhes todas as pos
!!ibilidades de Victoria. 

Pois bem, para cumprir os seus fins, para justificar a 
sua existencia, para . corresponder ao carinho como o trata 
.a populaoão bahiana, o Collegio sente-se em · difficuldades. 
Seu edifício, offerecido á instituição por D. João VI" já é 
por demais exíguo nos seus compartimentos e divisões. para 
o internato, para as officinas, para a administração. Por 
isso, os obstaculos dia a dia se lhe amontoam, impedem-lhe 
o progredir, quando . sua longa existéncia, os seus prestimos 
benemeritos, o nosso sentimento de piedade, sempre maior já 
lhe davam o direito a que se transformasse em uma socie
dade e em ·uma instituição sobremaneira correspondente aos 
tempos de progresso a que vamos assistindo. 

De fodn e absoluta ,justiça é que se voltem os suffragios 
do Governo por esta instit.uição, uma .vez que se não lhe póde 
ainda conferir o justo ti tu lo de lyceu profissional, de insti· 

.. 
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tul:o · de artes· e· officios, titulo, aliás, que lhe estaria bem · :l;O 
merecer, porque nenhuma . das casas particulares, ou publi
cas com esse objectivo tanto· o lem merecido como o Colle
gio' S. Joaquim, na Bahia. 

Desta sorte, com semelhantes razões, cumpre-nos o de
ver ao Senado, ao Congresso Nacional, de correrem, pois, em 
soccorro desse estabelecimento, maximé quando recursos para 
isso póde se dizer, estão ás mãos do Governo, desaproveita
dan{enle, para sem uLilidades, c que a posse, ao domínio e á 
propriedade do Collegio seriam a affirmativa eloquente dos 
resultados compensadores, dos ·maiores resultados dos que 
poderíamos auferir. · 

E bem junto do edifício do Collegio parede e meia se 
diz, está o predio abandonado do' extincto Arsenal de Guerra, 
um casarão antigo, mal· disposto, sem aproveitamento~ de 
utilidade, senão para aquartelar· soldados .do Exercito, quando 
lla demasia delles nos respectivos quarteis. O . edifício . do 
Arsenal de Guerra não tem outros prestimos e os proprios 
soldados o evitam, porque aquillo não é e não póde ser um 
quartel, com. disposições proprias dos estabelecimentos mi
litares modernos, e adaptados. aos soldados dos nossos dias. 
Por lodos os motivos se justifica plenamente a condemnacão 
do edifício para isto. · 

Ass'im, pois, quando se . percebe, se verifica, se comprova 
fartamente de um lado .as behemerencias de um instituto, 
cheio de necessidades para o seu desenvolvimento á inercê 
das graças do Governo, com uma somma immensa de servi
. cos á sociedade e á felicidade da população bahiana dé se
g\mda ordem; e 'de outro lado as inutilidades de um casarão 
do .Goveruo, desaproyeitado, condemriado a se derruir~ em 
não longo tempo, mas eni condições de desafogar as premen
cias daquelle - cumpra-se a grande obra de auxilio - ce-
dendo .·o segundo ·em p!·oveito do· primeiro. . ·. · · 

De uma vez se contribue para o bem, a grandeza e 'a · 
felicidade da Casa Pia, que é um dos padrões mais gloriosos 
da car·idnde · bahiann e se não deixa perder, nas mo'ntoeiras 
o nas rui nas, um v r. lho; prcdio, que. poderá vir a: abrigar sob 
o seu tecla, centenas mais de brasileiros, que se habilitarão 
para as profissões liberaes, servindo á família, ú Patria e á 
sociedade .. 

. Justifica-se, pois, plenamente a emenda ·offerecida. 

N. 44 
• ' . 

ArL 1'. Como additivo aos decretos ns. '4.408, de. 24.de 
dezembro de 1921 ;1.687, de 13 do agosto de 1907, e artigo 23 
do decreto n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910 e decreto nu
mero 2 ·~281, de 2.8 de novembro 'de 1910, terão direito ao soldo 
vitalício, desde 24 de agosto de 1907 até' agora, com as patentes 
de segundos tenentes, os academicos de medicina c praticas de 
pharm.acia, offici.acs _inferiores de qua~qucr graduação, vo
luntarws da Patr1a existentes e que serv1ram durante a: guerra 
entre o Brasil c o Paraguay como enfermeiros c enfermeiros-~ 
~(\r nos, l}ospitacs do sangue dos navios do guerra e hos
Pllaes m11Jtares da ex-Província do Rio Grande do Sul con-' . 

• 
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siderada, naquclla época, como campo de operações de guerra 
e onde vieram tratar-se, e operar-se e convalescer muitos of
ficiaes c praças feridas cm combates, duranlc a mesma guerra. 

Art. 2'. Fica l.ambcm relevada a prcscripção. em. que in- · 
correram os volunlarios da Patria, que não receberam até 
a presente data os premias de 300$ cm dinheiro e 2. 5.(}01 bra
ças quadradas de terrenos em qualquer Estado do Brasil, de 
conformidade com o decreto n. 3. 371, de 7 de janeiro de 1865, 
confirmado pelo decreto n. IJ .108, de 2.\ de-dezembro de .1921. 

Ar·t. s'. Continúa o Governo autorizado a abrir os ne
cessarios crerlitos concedidos pelo citaé!Q decreto n. 4 .408, de 
24 de dezembro de 1921. · · · · 

' Art. 4'. Ficam tambem extensivos aos officiaes activos 
ou inactivos do ExercHo os mesmos favores concedidos aos 

. officiaes de marinha, para cffeitos de reforma, o período do 
tempo em que serviram .os mesmos officias como. aprendizes 
dos Arsenacs de Guerra da União, cujos favores obtiveram os 
officiaes de marinha pelo decreto n. 4.455, de janeiro de-.1922, 
publicado na pagina !!55 do Diario O{{icial de 14 do mesmo 
mcz e. anno . 

. Rio, · de novembro de 1923. - Ma:rcilio ·de Lacerda;, 

Justificação 

· Este ~dditivo. em .nada prejudica ás finanças do. Estado, 
pois, sendo poucos, talvez quatro ou cinco, os sobreviventes 
a que atlinge este dii~eito, pelos decretos acima citados, 
quasi todos valeludinarios, decrepitas c octogenarios, será um 
imperioso dever e rigorosa justiça do Governo amparar e pro
teger esses pobres infelizes servidores da Patria, que vivem, 
quasi todos na maior miseria, .mesmo os. que já obtiveram o 
estão gozando o pequeno . soldo concedido pelo . referido de
creto n. :L687, de i3 de agosto de· i907~ · 

n 

N. 45 

. E' facultado aos capitães e officio.es. subalternos do. Exer
cito·•activo, que o queiram, transferir-se com perda integral 
de vencimentos para a 2• classe ela reserva de 1' linha; Du
rante tl'es annos, a contar da data da mencionada triu1sferen
cia,' poderto reverter á actividade, conservada sua anterior 
collocção. no'· Almanack, sem que, no emtanl.o, lhes soja con
tado para effoito de reforma o tempo em que permanecér~m 
na reserva. - Pi!•e,ç RebeUo. · · 

/ Justificação 
' 

A presente emenda teve ~or fim facilitar meios :íquelles 
officiaes dos primeiros postos n melhor. prover suas diffi'cul
daclos financeiras, dada a carestia. da viela e a impossibilidade 

.. 
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em que se acha a NaCião de augmentar-llles os V:encimentos. 
Accrescc ainda que esta emenda em nada vem onerar o~ ~o
fres publicas e concorrerá para o augmento. da noss(\ offlcm
lidade na reserva, cujo quadro é assaz restr!Cto. 

Contagem de tempo: 

· Art. F.ica extensiva a" todos os officiaes e praças de 
Exercito a contagem do tempo pelo dobro, simplesmente para 
os effeitos de refot'ma e sem direito a nenhuma vantagem pe
cuniaria do periodo de 30 de outubr.o de 1917 a 11 de novem
bro de 1918, em que ci Brasil esteve em guerra com a A,llc
manha e já mandado contar, sómente para os officiaes e pra
~as de artilharia de costa, pelo aviso n. 1.491, de 24 de no
vembro de 1919 (.Boletim do Exercito n. 277, de 30, 2• parte,· 
pagina 392) . · · . 

Senado, 14 den ovembro de 1923. - José de Siqueira 
Menezes. .. 

.Justificação 

Na Marinha, os officiaes e praças, sem distinccão, gosa
ram dessa vanta.gem e mais as pecuniarias de campanha; o 
mesmo se deu no Exercito com os officiaes e ·praças de arti
lharia de costa. 

E' uma medida de equidade e que a presente emenda visa 
estabelecer, providencia tanto mais razoavel quanto ella dif
fere das anteriores, _que implicaram vantagens pecuniarias de 
campanha, o que aqui não se dá. · 

Não é logica a distinccão feita entre a ârtilharia de- costa 
e o exercito restante, uma -xez que no periodú da· guerra es
teve em situação de belligerancia todo o Exercito Brasileiro 
e não sómente aquella fracção da artilharia; demais, na ap
prchensão dos navios nllemães esteve a infantaria em ·com
pleta actividade, pois occupou os mesmos navios nos princi
paeo portos, como sejam Pernambuco, Rio. Grande e outros, 
bem como nu guarda, dos al!emães internados no paiz, e na 
s~arniclio da costa, nos pontos onde não havia artilban.ia, 
como se deu nesta capital, na praia de Guaratyba e em Per- ., 
nambuco, proximo ao antigo Lazareto de Tamandaré, etc .. , etc . 

Senado, 14 de novembro de 1923. 
Menezes. 

José de Siqueirll 

N. 47 

Verba 9• - Accrescente-se: 

Para pagamento a dois primeiros tenentes da 2• 'I in h a 
que servem na G' Divisão do Departamento do Pessoal da 
Guerra de accôrdo com o art. 36 do regulamento do mesmo 
Guerra, de accôrdo com o art. 36 do regulamento do mesmo 
departamento c mandados continuar na. commissão por aviso 

. i 
I 

.. 
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n. ·52, de 27 de janeiro do corrente anno, do Ministerio da 
Guerra, •18 :600$00(). 

Senado, 14 de novembro de 1923.- José de Siquei1•a Me
nezes. 

Justificação 

Os officiaes de que trata a presente emenda vêín desde 
a crcação do departamento da 2' linha prestando os seus ser
vicos· no Ministerio da Guerra em todo o expediente relativo · 
ao exercito de 2' linha '·e Guarda Nacional, que, pelas dispo
sições do decreto n. 13.040; de 29 de maio de .1918, passou a 
jurisdieção do referido ministerio$ .. · 

Extincto' o departamento da 2' linha e suas delegacias nos 
Estados, pelo disposto no art;- 26 do decreto n. 14.748, de 28 
de marco de 1921, ficaram os serviços· a elle attribuidos cen
tralizàdos no Departamento do Pessoal da Guerra, segundo 
dispõe o Jlrt .. 24 do mesmo decreto. · 

De accllrdo com a alinea 1

1
e do art. 1 • da ~e i n. 1. 028, de 

10 de. janeiro de .1920; todos os officiaes da 2' linha que ser
vi'l'em no · respectivo departamento, friclusive os dous acima 
foram considerados em .commissão por tres annos, findo o que 

. poderá o Governo col).serval-os por periodos iguaes conse-
cutivos.· .· . . , 

Em virtude da disposição contida na ultima parte do 
art: 26 .iá citado, os dous officiaes de que trata esta emenda, 
por aviso n .411, de 15 de junho de 1921, foram .mandados 
servir addidos á 1' Circumscripção de Recrutamento, por não 
haver ainda terminado o · prazo de tres annos da commissão 
que vinham exercendo. . · 

P<lr .outro aviso n·. · 516, de 2 de agosto do mesmo anno, · 
OS" mesmos officiaes foram mandados servir, provisoriamente, 
no Departamento 'do Pessoal da Guerra. . . 

· Pouco depois, o Sr. 'Ministro da Guerra, em officio nu
mero 2. 765,· de 3 de setembro do mencionado anno, mandou 
declarar ao Sr. general chefe do Departamento do Pessoal da 
Guerra que, ,já estando centralizado naquelle departamento 
o servico referente ao. exercito de . 2' linha, passava tambem 
a ser feito alli todo o serviço relativo aos officiaes da Guarda 
Nacional. ~ 

Por aviso de 3 de fevereiro de 1922, foram os 'alludidos 
officiaes mandados servir na. 6'. divisão. do DGpartamento do 
Pessoal da Guerra, por declarar o art. 36 do regulamento do 
mesmo'departamento, approvadõ por decreto n. 15.233, de 3.1 
de dezembro de 1921,. q1Je "poderão" ser aproveitados no ser
viço da 6' divisão, ·os officiaes da · 2' linha comprehendidos 
na lei n. 4.028, emquanto durar a commissão de que trata a 
mesma lei. 

Terminada que foi em 10 de janeiro do corrente nnno o 
prazo da commissão em que estavam o Sr. general Minis
tro da Guerra, declarou, cm av-iso n. 52, de 27 do. mesmo 
mez, que, attenrlendo ás ponderações do chefe da 6' divisão, 
continuam á disposicão do Sr. general chefe:. do Departamento 

.. da Guerra; para servir na mesma divisão, até ulterior deli-



56 ANNAES DO. SENADO 
I 

beração, os primeiros tenentes do exercito de 2• linha Gui
lhermfl Taveira de 1\fesquit.a ·e Miguel Souto Mariath, para 
auxiliar o servfço da Guarda Nacional. 

As ponderações do cheffl da divisão; na qual servem os re
feridos officiaes, af.tendidos ·"<>lo Sr. Ministro, só podiam 
prender-se ás ncccssiclaclcs do sflrviço que elles muito. teem 
auxiliado nela completo conhecimento do vasto archivo da-

- quclla milícia e dos assumptos· eh 2• linha que a elle se re-
lacionam. · · 

Não é :de mais esclarecêr que, só com o pessoal do extincto 
departamento da 2" _linha e suas delegacias, para fazer o mes
mo serviço que presentemente é executado na· 6" divisão ·do· 
Dr.nartamento 'ela -Geurra, foi consignada no orçamento .para 
1920,' a quantia ·de 383:488$, augmcntada para 1921. em al-
gumas dezenas de contos. · ·. 

Em 1923, foi essa verba 'eduzida para i'ÜO :000$ c .no or
çamento para Hl21, approvado Pl}la Camara, não foi consi
~nada verba ·para esse pa~amento. Com a presente emenda, 
fica a mesma reduzida són1ente para 18 :600$;. importancia 
essa necessaria para pagamento nos dous primeiros tenentes · 
ria 2• linha acima alludidos, cu,ios serviços são precisos .no 

· Ministerio da Guerra .e com economia bastante avultada·' 
' . 

' 
Senado -~erleral, 14 de novembro de 1923. -José de 'Si-· 

queira M e,ne:Zes. 

. -~. 48 

Considerando que· ·o Serviço de Alistamento' e Sorteio Mi
!if.ar é a base em que repousa a ~arantia da defesa Nacional; 

\ ' ' . ' 

Considerando que o actual ReiJ'Uiamento: do · ServiQo Mi:.. 
Iitar ampliou. com apreciavel economia para o erario pu
blico, os servicos de recrutamento.· abrangendo ainda o al1sta
mento e sorteio para a Armada ·Nacional. · , · 

· Considerando ainda : 

1•; que o servico de recruf.an1cnf.o, ~i<í de si assás com- · 
. plexo( tem se tornado caria vez mais intenso, tanto nas chefias, 
como nas juntas .de alistamonfo; · · 

2•, qu,c os delegados riisfrictnes, unicos serventuarios re
munerados nas .innl.as de. alistamento em-,vi rlp regulamento 

. tem funcçõcs nas· respectivas séd'es, com __ at.tribuiç'ões, não· só

. aPAI)as .a· alisf.nmcnto, incorporacfio e l)JDbilização,· cori)o tam:,. 
' bem para outros scrvir.os · puramente de caracter militar e ' 

reservado; · · . . 
. 'g•, que o ,poder legislativ'o autorizou ao. exc'cutivo a ex

ncdn·_novo rogulametlLO para esse serviço; ·deixando no entre
tanto de consignar no orc:;amcnlo a _respectiva verba para·. o 
pagamento desses officiacs, sendo certo que não .ha tambem 
autorizacão para· a· 'abertura dos' rcspectiv.os creditas; 

t,•, ouo, pelo regulamcnf.o'a.nterin'r c de ·accl\rdo com o ar
tigo 72 do decreto n: 15:231, de ·31 ele dezembro de 1921. os 
offioiacs empregados no servi~.o do rcorutamcnto, pércebiam 

-·-
-
:·-
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vencimentos como se effecLivos fossem,, por serem de natu
reza .militar os cargos que· exerciam e e;.;m·cem; 

5', e, finalmente, que se acham .todos officiae,~ pertenc~n
tes a esse serviço, tanto os da cl1efm como os delegados d!s
triclacs;scm vencimentos desde o dia 1 de ,janeiro do corrente 
anno,. porquanto só aos reformados foi mandado pagar. a in
significante gr:lt.ificacão do cento c cincoenta mil réis men
saes (150$, ainda sujeitos no imposto de 5 o/o, apezar de 
ser: a unica repartição no MinisLerio rla Guerra que prodtlz 
renda (taxa· de sorteados calculada cm 5.000: 000$), sendo, as
sim, I! ·de toda justiça que o Congesso Nacional ampare e 
venha em auxilio daquclles que de facto são factores di
rectos da defesa nacional, sujeitos pela natureza do serviço a 
viverem em zonas reconhecidamente insalubres e de difficeis 
meios de vida, amparando a seguinte emenda: 

Emenda a.o. projecto: 

.Accrescente-se na verba 9', sub-consignação 16' (soldo e 
gratificaÇão de o~ficiaes) : 

" . ·os officiae~ l'd'orinados .era Exercito,. os da 2" clas~e ct'a: 
reserva. e os do :Exercito de 2• linha, que estejam desempe
nhando as funr.C'éles de chefes de circumscripções de recruta
mento, chefes d'e secQão, adjuntos e de delegados do ,Serviço 
ao Recrutamento nas juntas de ·alistamento militar, ficam 
mantidos. nos respectivos cargos, com os vencimentos inte-

··graes do posto, isto é, os .chefes de circumscripcão até· o posto 
de coronel, os .chefes de secção e· os delegados do servico de 
recrutamento nas .iuntas de alistamento até o posto de capitão 
c os a:djuntos at.6 1' tenente. · 

Sala das sessões, B de dezeinnro de 1923. '"""'· Irineu Ma
. clwào .. 

N. <i9 

·Inclua-se verba na importancla de 2.909 :242l890, para 
occorrer .á despeza no Ministerio da Guerra com o pagamento 
ela' gr·aLifioaoãn provisoria estabelecida na lei n. 4. 623, de O 
de janei!'o dcd 923, em beneJ'icio elos i'unccionarios, mensalis
las diaristas c operariQs da União;· e conhecida por Tàbella 
LJn•a, a qual fica pela p·rcsente lei e, para todos os effeitos, 
m~orportii.la ·aos !'cspcctivos vencimentos, mensalidad'es, rliarias 
!l JOl'llUCS. . • 

Sala das sessões,. 3 de .dezembro. de ·1 !l23. - lrÚwu Ma-
chado. · 

N. 5o 
· .()ndc convier: 

O~ medidos ~ pharÚJ.áccuLicos adjuntos do Exercito, que 
contem ou venham a conlat· mais de· 30 annos de eJ'fectivo 
serviço nos rcsp,eclivos .cargos, perceberão vencimentos de ca-

''··' 

;·, 

·,. :' 

··:. 

,·•, ... 
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pitão e terão direito á ·aposentadoria, por incapacidade phy
sica com toda's as vantagens inherentes a este mesmo posto. ' ' ' . 

Revogadas as disposições em contrario. 

I ustificação 

Existem actualmente 19 medicos e nove pharmaceuticos 
adjuntos, com direito todos á aposentadoria e contribui~o 
para o montepio, dos 1quaes apena:s quatru já attingiram a 
30 annos de serviços e só ao .cabo de mais quatro armos, outros 
quatro attingirão a esse numero de annos de · effectividade. 

!Dahi resulta que o augmento de despeza: será mensalmente 
-e nestes primeiros quatro annos, de 4 X 225$ (differença 
entre os vencimentos de i • tenente e capi~íio) .ou sejam 900$ 
mensaes. . . 

Como, porém, a C'lasse está extincta, e neste anno col'rente 
falleceram tres ad'j.untos, a :verba actual 'fica com um saldo 

· · de 2 :325$ (3 x 775$ mensalmente, o que quer dizer que mesmo 
com este augmento de 900$ ·a mesma verba terá um saldo de 
i :425$ mensaes ou 17:100$ annuaes; c ao cabo dos quatro pri
meiros annos vindouros de 68:400$; a'ssim àão é preciso mo
dificar a verba do actual orçamento, que aindá ficará com um 
saldo de 7:100$ annuaes. Nesta.conformidada, sendo apenas 
tres os adjuntos com idade menor de 50 annos, numerosos. os . 
maiOTes de 65 annos, e todos com serviços, pelo menos, iguaes 
aos dos seus collegas do quadro, estando extincta. a classe e 
não havendo auumento na respectiva rubrica orçamentaria', é 
justa a disposiçã.o proposta. __,_Benjamin Barros(). · 

/ '• - . ' 

'· ·' 

. N. 5:1. 

Onde convier: 

Ficia autOTizado o Governo a reformar no posto imme
diato o sargento ajudante · do Exercito, asylado, Constantino 
Achilles dos Santos, com as vantagens do plano que baixou com 
o decreto-de. H de dezembro dé i815 c. Imperial resolução de 
21· de junho de 1862, publicada na ordem do dia do Exercito 
n. 319, de. 30 do mesmo mez, e a lei n. 4.555, de :lO de 
agosto de 1922, e as do posto em que seja reformadó, · a'brindo
se o necessario credito, e revogadas as dis.po.sições em contrario. 
-Olega1•io Pinto. 

. J_usti(icação 

. . O sargento; asylàdo, Constantino Achilles dos· Santos é 
'' praca de 1890, contando mais de 33 annos de serviços, presta

. d'os com limito zelo e dedi.c~ção, em diversas commissões, con
forme consta de sua certldao de assentamentos, archivada no 
Ministerio dá Guerra. · • . . 

. Nestas ·condições, já foram .diversas-praoas a'syladas pro
movJdas por forca de accórdão do Supremo Tribunal Militar 
e lei· do Congresso .Nacional. · 

E' .iusto, portanto, que o .congresso lhe confira as mesmas 
va.ntag'ens que já gosa'm outros, sendo identicos os seus di
reitos. 

" . ··'.-:···.-~--:. -~ ---···--··-·---·-~·...,-~-·-· ···--·····~-·-··- .. ·~ --·'---~-----·---
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N. 52, 

Accrescente-se onde convier: 
Ficam restabelecidas no actual regulamento dos Col

legios Militares da Republica todas as vàntagens concedidas 
pelo anterior regulamneto aos filhos e primeiros netos dos 
voluntarios da Patria e honorarios do Exe_rcito com serviços 
da campanha do Paraguay. · 

Justi('icação 

O antigo regulamento concedia o favor acima pelo art. 71 
-Lei n. 12.956, cie 1 de abril de 1918: 

A lei dJt des-pesa para o exercício de 1918, art. 171, revi
gorou nesse exercício, aiuda, o favor alludido. -
· O favor de que trata a emenda proposta vae attingir a 

·um numero muito limitado de menores, toclos, porém, filhos 
de homens pobres que, presentemente, lutam com sérias diffi
culdades par.a: mantel-os e educai-os . 
.. · O Congresso Nacional concedeu· matricula gratuita aos 
filhos do fallecido Presidente da Camara dos Deputados, 
Dr. Astolpho Dutra, em attenção aos serviços prestados por 
S. Ex. ao paiz. E' razoavel que os -serviços prestados ao 
Brasil pelos velhos patriotas não fiquem esquecidos nem em 
plano inferior aos de o relem _politica. _ - . 

E' verdade qu,e a lei n. ~ .290, de novembro de 1910, con-
. cedeu mélhoria de' soldo a'os veteranos do Paraguay, porém, 

sem direito á 'reversão ás viuvas, filhos, netos, etc. E', pois, 
de justiça, que a gratidão da Patria não. tenha tão curto li
mite, nem cesse com o desapparecimento dos velhos servidores, 
attendend·ó-se a que a: gloria colhida,. resultante dos esfori}Os 
desses heróes, é imperecível, · 

O estado financeiro dos Collegios Militares comporta o 
decrescimo de receita,· visto que. o numero de contribuinte~• 
sem direito algum é grflnde, e a contribuição é elevada: 1 :500$ 
annuaes·. 

Sala das ses~ões, novembro de 1923.- Jeronyrno Mon
teiro. 

N.53 

Justificação 

· Comquanto por varias vezes tenha o Congresso Nacional 
procurado fazer d'esapperecer os vestígios da luta civil de 1893 
a 1895, forooso . é· confessar não ter isso até agora_ obtido no 
concernente ás de:sigualdades de situ:acão pessoa:! em que 
aquelln luta deixou muitos dos pàrticipes. 

Compulsada a legislação de 1895 a 1917, e\la nQs mostra 
. as seguintes providencias legislativas sobre o c_a:so: 

Em outubro de 1895. amnistia a todos os individuas di
recta ou indirectamente envolvidos nos movimentos occorrido! 
unleriormenle áquelle -anuo, excepto os officiaes de terra e 
mar, para os quucs foi crcada: a condição especial de ina.cLivi,-
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ela e JIC\1' ctous annos, ou mais, ajuízo do Poder Executivo. 
Esg-otacll' aquelle período, em novembro de 1897, foram todos. 
os aHudidos officiaes chamados ao serviço activo e recollo
c:XIros nas escalas respectivas, com desconto, porém, dos dous 
annos d11 inactividade,· os .quaes seriam contados sómente para 
os effeiiiiS de reforma. 

Em dezembro de 1898, uma segunda lei de amnistia ex
l.iHguiu ns restricções da de 1895, salvo quanto a vencimentos 
não per.:ebidos e a' promoções já realizadas. Foi, assim, mais 
tuna vez modificada a collocaÇ<ão dos 'officiaes amnistiados, 

. danc!o-:i•J-Ihes Jogar, nas suas escalas, como se dellas não hou-
vessem sahido jámais. . · 
, . Em 1906, uma tercéira' lei, interpretativa, declarou que'as 
J'estrjccíit~s das leis de 1895 e 1898, não alcancavam aos mili
tttres CJJVolvidos na luta' de 1893 a 1895, e investidos, naquella 
época, ''I' mandato eleitoral. Eram esses m'ilita'res ein numero 
muito ro~duzido ·em relação á totalidade ·dos implicados naquel
lcs acontecimentos, talvez menos· de 10, que, assim, se viram 
restituídos á integridade de todos os seus direitos, vantagens 
e prerogativa's. . · . . 

·· Em ·1916, uma quarta lei aboliu as restriccões, porventura 
ainda· exislenlr.s (menos· quanto a vencimentos), ~ creou um 
qaadro especial (Q. F.); mandando nelle incluir os officiaes 
que vie!•<em ser beneficiados com vanta·gcns de promoção por 
::uruelle motivo. · . . . 

Ent 1mtubro de 1917, uma uHima lei de amnistia determi
nou a tmnsferencia para o Q. F. de todos .os officiaes. attin

. gidos pel:Ls leis de amnistia ele 1895 e 1898, devendo tal tra'ns
fiJrencia ser contada cl'a data em .que a lei de 1916 havia sido. 
executada na Armada. · . 

Dest:l ligeira resenha da actividade do Congresso Na
c i o na!, HP .que 'respeita .. aos militares envolvidos nos· aconteci
ll'lentos revoh.icionario.s, conclue-se que o Poder Legislativo 
pretenlli\H sempre annullar para todos os effeitos - e que, 
.aliás, (i da propria essencia da amnistia, - tudo quà'nto pu-
desse r c Jnmbrar aquelles tristes factos. Que o não conseguiu, 
porém, é muito fncil deixar claro. . - - · 

Os militares amnistiados se separam ·em cl'ous grupos bem 
clefinic1os: . 

1'. tJH que em 1893 ,iá se achavam definitivamente enoar
J•eiradl)s na' acti:vidade profissional, ou por t'erem completado 
ns seus estudos (requisito do accesso accelerado), o ti ;por não 
]lretend,rem cursar a Escola Militar, confoNI1ados, ass1m, com 
li .acces1 o por simples ~ntiguirlade; e · . · .· 

2'. 1JH que frequentavam os cursos da Escola Militar, do 
s~io q,r: qual TI')Uitos cl'ellr.s se origin~vam, .sem .mais largas as
puaco!'f•. cand1da~os, em co_nsequenc1a de um3: mstruccão geral 
c ·prof!.~ nonaltmaJs bem CUJdada, .a uma carreira mais rapida e 
aos a1!1J.; postos de commanrlo. . 

Qu:mto aos primeiros, :í parte a ·questão de vencimentos 
. não per.·.ebiclos, nada.ha. mais a restabelecer, pois com excepcão 

das van iagens pccumar1as, nenhuma mais lhes fica' a rehaver. 
. Nã1: 1iC clá o mesmq _em relação aos outros. Só tendo po

dHio VO .lar :í Escola MJI!tar em 1898, depois d'e revertidos á 
.actividadn em fins de 1807, distanciaram-se .por tres annos 

(f 895 a 1898) das suas turmas; e, não obstante havereotn de
]lois Vellllido loàns n.s àifficuldades de~r.urso penoso, jAmais 
-voltara111. nas respectivas escalas ao Ioga~ de que foram deslo-
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cactos em 1893 ~· Para alguns esse prejuízo chegou a ser de 
quatro annos, por não lhes ter 8ido concedida nem mesmo a 
apprbvação nas ma terias· cursadas em 1893, apezar do tlJxto 
meridiano' do dispositivo legal- mandando considerar aPlJro
vados todos os alumnos das escolas militares nas materias em 
qu.e se achava.m matriculados a 6 de setembro tle ~898, 
Extinctas, como manda ·a lei,- todas as restriccões, abolidas 
cdmo deveram ter sido todas as desigualdades decorrnntes dos· 
acontecimentos de 1893 a 1895, o que se mostra á ovidencia 
é que os officiaes de .quem se trata, por direito liquido ·e in
contestavel deveriam ter voltado á collocacão desfrutltada em 

. 1893i dentre das ·suas turmas e sendo considerado l os que 
' vieram a obter approvação final nos seus cursos, 1111 m.esmo 

pé de igualdade dos outros officiaes, não comprehe·•Jdido.~ na 
l·ei de amnistia. Sem isso não terão j ámais desappa1·ecido as 
difl'erenl)as decorrentes da luta civil de 1893 a 1895, ou, em 
outras palavras, a amnistia quanto a -.esses offiicaE•li, apezar 
de ampta no texto legal, continuará· a ser restricta na appli-
cacão. . 

Não proêede dizer-se que isso viria affeclar dirnitos dos 
officiaes fieis a:o Governo. Não, isso não se dará, porque com· 
louvavel sabedoria, o Congresos Nacional, tendo c~;eado o Q. F;, 

' ... ond'e as promoções se fazem parallela e não concorreHtemente 
com as do quadro ordinario, e devendo os officiaes aomigtia
dos ser incluídos todos naquelle Q. F. (lei de :1.917), nenhum 
prejuízo· viriam a ter os seus camaradas. · 

O unicoo argumento em contrario é, como se vê, tlestruido 
com a: maior facilidade. I Exemplos de officiaes nas condições 
acima, podem ser citados varias. IDe todos, porél:11, o mais 
impressiOnante é o do major reformado Leopoldo It:leoatiára 
de Senna, .. 9ue attingiu, como capitão· a idade para reforma 
compulsor1a. · . ·. 

Em' 18.93 occupava esse official, como alferes, 11 numero 
immedi:atamente superior ao do tambem alferes Al'lhur So
ther. Verifica-sei estudando a carreira desses dous uffitüaes, 
que ·si houvesse· I acoatiára de Senna acompanhado a turma 

· de que ambos faziam :parte, por ser mais antigo que Sother, 
teria sido graduado em major a 22 de fevereiro de 1!!17 . sem 
prejuízo da graduação deste, porquanto Ilacoatiára dtl Senna: 
deveria obter o seu accesso para o -'!. F. E como a 2 de maio 
se 1abriu uma vaga de major, ·a 'que foi-~preenchida a :1.6 do 
mesmo mez por Arthur Sother, vaga' decorrente da re
forma do coronel Eduardo Reszanyl, não teria sido 1 tacotiára 
reformado compulsoriamente como capitão, pois, si a 5, ainda 
de maio, attingiu a idade ,de 52 annos. Não teria· sillu r,Jfor
ma'do por lhe caber de direito a. promoção correspoudente a 
essa vaga n,o Q: F., devendo ser Arthur Sgther promuvido no 
quadro ordmarw. . · • 

Assim, pois, por não ter sido-- amnistiado nos te1•moH em 
que o· quiz a lei, . encerrou ILacoatiára de Senna, collt grande 
prejuízo do seu direito, sua carreim militar no pos\11 de ca
pitão, aos 52 annos de idade, quando já, sem nenhu111 favor 
fizera jús ao de major. ' 

Não ficou essa lesão- sem o devido protesto, reprnsentado 
por .d~.as pe.tições e~ que o prejudicado, allegal)do tud(• quanto 
aqUI fwa chlo e ma1s outros argumentos, pedm a l'l'I\OnHide
ra!;üo do acto da Slla roJ'm•ma c a promoção a que tinha di
l'ello '- Debalde o fez, pois n_enhuma pro,videncia se tomuu a 
respe1to. 

. .. , 
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Poderia, ainda, Itacoatiára' de Senna, allegar com muita 
ro.zão, que além da· vaga d'o coronel Edu~rdo Reszanyl1 outras, 
oriundas de transferencias para o Q. F. dos corone1s --Izidro 
Lopes e Paulo de Oliveira, occorridas depois, mas mandadas 
considerar de data anterior, lhe teriam a·berto o accesso a 
major, pois, como já ficou dito, devendo a sua promoção ser 
para o Q. F., as referidas transferencias vieram a dete~mi
na.r no quadro ordinario promo~~es de officiaes mais modernos. 

Os factos de 1893-95 já passaram á historia, que os jul-
gará na sua impúcialidade, á luz· dos documentos da época, 

· ma~ . sem a influencia. das paixões do momento. Vario,s dos 
offJcJaes nelles envolvidos occupam e teem occupado postos 
de- dest3Jque e qe grande responsabi.Jidade na alta administra- • 

· cão do paiz; muitos attingiram ao genemlato1 tanto no Exer
cito como na' Armada, e desempenham comm1ssões importan- ·· 
tes, contando na sua vida serviços de a! ta relevancia 11restados 
á :Na,•ão. Assim, pois, nem de direito, ,nem de facto a attitude 
por elles assumida ha 30 annos; serviu· de empecilho á sua 
ca:rreir& militar, nem ai; impediu de receber distinccões do 
Governo da -Republica. Por que, pois,· não considerar nas 
mesmas condições o Itacoatiára de Senna, attingido por cir
cums tancias occasionaes, erros de interpretacã·o - erros, di
zemos, não admittind'o que isso se tivesse. feito propositada-:
me-nte, -que o impossibilita'ram de continuàr a prestar os 
seus· serviços em postos mais elevados, talvez, com vantagens 
para .a Republica ? Por que essa iniquidade, essa condemnacão 
extra legal prohibindõ uma cooperação que não póde sei in
desejavel, a· quem deu o melhor de sua vida á profissão mi-
litar f · · 
· Isso se fará desapparecer, collócando o prejudicado na 
situação· de direito, sem prejuízo de interesses alh'eios com a . 
adopção pelo Congresso Nacional, de accôrdo com a sua orien- · 
·tacão. uniforme de qua:si 30 annos, do seguinte dispositivo 
de ·le1: · 

Onde convier : 

Art. 1.• E' considerado como tendo .acompanhado a turma 
a que pertencia em 1893, ·o. ma.jor reformado Leopoldoltã
coatiára de Senna, alumno naqÜella época' da Escola Militar 
ele Porto Alegre e amnistiado em 1895 e. i898. 

Art. ·2.• ReverLido á actividade esse official de accOrdo 
com a lei de amnistia de i916, passará a pertencer a'o Q. F. 

- ·Sala das sessões, 26 de novembro de 1923.-Jeronl/'flO 
Monteiro . 

• N. 54 

Onde convier: 

Aos miliLares que tomaram parte activa no movimento 
revolucionaria de 1893, e 1894' em defesa da ordem e ,do go
verno constituído e .que fora·m reformados com os vencimen
tos d'a tabella antiga, fica extensivo o soldo da tabella A, da 
lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 19W, da data da presente 

disposição em diante; ficando o Governo autorizado a abrir 
os necessarips creditas. 

' ' 
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lustificação 

O art. i• do decreto n. 4 . 691, de. i9 de ~evereiro de i923, 
. estendeu aos · officiaaes .'r~formados compulsoriamente e ql.!e 

tivessem prestado serv1ços de guerra em Canudos, no R10 
Grande do Sul, Acre e Matto Grosso o soldo da tabella A, da 
lei n. ,2.290, de 13 de dezembro de 1910. ' 

O art.- 2• do mesmo decreto ampliou tal vap.tagem áquel!es 
que, reformados por motivo de inspecção de saude, tivessem 
os mesmos serviços e tambem nesta Capital, Paraná e Rio 

.., Grande do Sul em defesa da ordem e do Governo constituído, 
durante o movimento .revolucionaria de 1893 e 1894. 

Por que, pois, não este!!;der tal vantagem a todos aquelles 
que. tomarom parte activa, ém defesa das instítuições,.-naquelle 
per.iodo? ... 

Não é justo que os demais rilílitares..que, muito embora 
não hajam ·sido reformados compulsoriamente ou por motivo 
dé. saude, tiveram suas vidas ameaçadas, que cumpriram o seu· 
dever em prol da Republica, não se conceda favor igual. 

Muitos delles, no espçaÓ de 16 annos, lapso de tempo 
entre 1894 e 1910, quando entrou em vigor a' lei n. 2.290, 

·ainda prestaram .ass1gnalados serviços ao paiz e si nesse 
mesmo período se reformaramJoi por.que tiveram suas sa~des 
combalidas ·em -virtude das noites de vigilias e das intem
peries no largo período em que duraram, as hostilidades, isto 
é, .de setembro de i893 a dezembro de i894. Hoje.t vivem do 
minguado soldo que lhes dava a: lei anterior á de 11110 • 

. - . Nem todos ·aquelles que foram reformados em virtude de 
inspecção ele saucle o fôram por· molestia adquirida em ser
viço, durante aquelles perio:ios, e .os compulsados-,tiveram, de 
accôrdo co·m as dispo.sil:'i)es então em vigor, as suas reforma•s 
melhoradas. • 

Sendo assim, não é justo que se não estenda a todos os 
reformados que prestar._am ·serviços activos no movimento re
volucionaria de 1893 e 1894, muitos delles com sel'Vieos de 
fogo, os benefícios dá tabella A, da lei n. 2.290, de 13 de de-
zembro de 1910. . · . 

Esses homens aju4aram a consolidar a Republica, a elles, 
pois, deve a Nação uma recompensa, hoje· concedida aos que 
ainda não conhecem o baptismo do fogo. - Octacilio de Al
buquerque. 

N. 65 

Accrescente-se onde convier: 

· .Fica o' Governo ·autorizado a admittir na 2• classe da 
~eserva da i• linh!L . do .Exercito, mediante reqyerimento do 
mteressudo, os off1cmes do Exercito de 2• linha, que para. 
eshe t'enhum entrado em virtude de exame de habi!itaclio pre
stado perante .cDmmissão nomeada pelo Ministerio da Guerra. 

· A Lransi'erencia se fará. mediante decreto e .apostilla nas 
· respectivas patentes. 

Sala das ·sessões, 3 de •cfeze~bro de 1923. - Costa Ro
drigues. 

,.· ' ... 
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Justificação 

A proviclenc'ia co.nLicla na emenda tem a va'ntagem de fa- · 
cultar ao Ministerio da Guerra o meio de augmentar, sem 
onus para o Thcsouro, o •quadro de officiaes da_ reserva da 
1• linha:. · '· . _ 

Os officiaes .. que derem provas· cabaes de hab1htacao 
podem assim ter ingresso na reserva da 1• linha, onde se11s 
serviços poclerão ser utilizados pelo ·Governo em qualquer 
tempo. , . · . 

Alguns delles teem curso tão brilhante, -revelaram ta
manho prepa'ro nas provas praticas de commando de tropU; c 
resolução de •problemas taclicos ·que. mereceram da .commls
são exnm inadora do Exercito as mais lisonjeiras refere.ncias. 

Houve :mesmo ... um Ministro da Guerra, o illustre general 
Caetano. de Faria'; que mandou constar da fé de officio desses 
officiaes, .as apreciações da commissão examinadora.. Nos 
acontecimentos de jullw. ·.d'e 1922, bem como na parada r! e 

. 7 de .se~embro do aiesmo anno; os -officiaes de 2• linha' to
maram parte saliente, ali .combatendo pela legalidade, aqui 
coo;erando para o maior. successo da festa' militar; . 
- Nestas condiç'()es, só louvores merece a medida' contida na 

,emenda. • . · . . · 
' 

. Sala das sessões,·~ de dezembro de 1923. - Costa Ro-
driuues. - . . . . . . · · 

o: Sr; Sampaio Corrêa -:-_Peço à palavra. 

0 1 Sr; Presidente- Tem a palaovra o nobre Senador. 
-· • ' ~ ' ' I ' 

O Sr. Sampaio Corrêa ,_.;, Sr. Presid'ente; ao escrever o 
meu parecer sobre a proposição vinda. da' outra.· Casa. do Con~ 
grosso Nacional, que providencia sobre a's despesas a realizar 
no exercício futuro pura os servioos a cargo do Ministerio da 
Guerra, nenhuma preoccupa'cão tive de emiLtir o meu juizo 
acerca. do que, naquella proposição, havia sido entregue ao 
estudo do. Senado. Procurei, tão s.ómente; expôr aos meus coi
legas da Commissão de Financas e á Casa tod'a a: marcha do 
processo de ebboração dos documentos que nos hav:iam sido 
remettidos no tão só .intuito de facilitar ao ·Senado o trabalho 
que lhe competia, pormenorisa'do, de toda~ as verbas, de todas 

' . a~ 9onsignacões e sub-consignacões constantes dessa · propo-
m~o. · 

·Deixei propositadamente para a phase ·da' terceira dis
cussão, quando houvesse de emiLtir meu parecer sobrà ·.as 
emçndas_formuladas pelos meus honrados col!egas; deixei pro
positadamen.te para o terceiro ,turno da: discussão esse trabalho. 

~e me fôra, .vorém, permitLido em ·phase de segunda dis
CU~S<~~ •. sem ferir as pi~axes adoptadas nesta Casa, .. emittir . 
opmiuo pessoal sobre a mataria', eu já teria dito ao Senado 
que,. d'e. um modo geral, estou de pleno accôrdOo com quasi 
tod~s. smlio çom Iodas as considcrnr;ões aqui feitas pelo· meu 
emmente amigo Sr. Senador Paulo de FronLin... . 

0 •SR. PAULO DE FRONTIN-Muito -obrigado a V. Ex. 
O Sn .. SAMPAIO Connll:A-.:. certo' S. Ex. de que eu, 

como todo o Senado, entendemos · que a: poten.cialidade eco-

iQ!U 
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nomíca ele u.m paiz deve ser o ai i0erce principal sobro que 
devamos assentar uma potencia mi lilar qualquer ... 

o~~~. PAUJ,o Dll FJtO:>TJN-Muílo bem. 
O SR. SAliiPAIO Conruh- ... c, pois, que a nossa pre

occupação deve ser, precipuamcnte, a do fortalecimento eco
nomico da: nacão, certos d'e que, fm·les neste sentido, estare
mos mais fortes elo {lUC nunea, promptos para a detesa da 
integridade do sólo palrío ou para a repulsa, em qualquer 
emergencia, de offensa á nossa qignidade. 

São esta·s, Sr. Presidente, as considerações que me cum
pria fazer por emquanto, sómente par9. adiantar que a Com
missão de Finanças verá com a maior sympathia as emendas 
apresentadas em a sessão de hoje, estudando-as com o maior 
desejo ,possível de bem servir ao paiz. 

São as explicações que me cumpria apresentar no caso. 
(Muito bem; ·Jnttito bem.) 

O Sr. Presidente -· Continúa a i.liscussão. (Pausa.) Si 
não ha mais quem queira usar !.la palavra, d·eclararei suo
pensa a discussão. (Pausa.) 

Fica suspensa a discussão, para ser enviada· a propo
sição á Commissã.o ele l"inanças, cm virtude das emendas 
apresentadas. 

Comparecem mai:; os Srs. A. Azcredo, Pires Rebel!o, 
Lopes Gonçalves, João Thom.é, José Ac.ci-oly, Rosa e :::uva, Mo
niz Sodré, Mar c i! i o de Lacerda, Modesto Leal, Irineu Ma
chado, José Murlinho, Luiz Aclolpho, Generoso Marques, Af
i'onso de Camargo c Laura ·~lüllcr (15). 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os :Sra. 
TIIendonca Marl1ns, Silverio Nery, Barbosa Lima, Judio do 
iB•rasíl, Antonino Freire, Abdias Neves, Benjamin Barroso, 
Eloy ctc Souza, Venancio N civa, Carneiro da Cunha, Eusebio 
de An;lrade, Araujo Góes, Goncalo Rollcmbcrs, Siqueir::. de 
Meneies, Antonio Moniz, Miguel de Carvalho, Francisoo Sallcs, 
Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Alvaro de ·Carvalho, Ramos 
Caiado, Vida! Ramos, SoaJ•es dos Santos c Carlos Barbosa (24) • 

O Sr. Presidente - Vae proceder-se ·á votação, pois jó 
ha numero na Casa. 

E' novamente lida, posla cm di:;cussão c approvada smn 
debate, a redacção final do projecto do Senado n. 33, õe 
1923, que releva ele prescripçüo o direito de D. :Maria Martin:1 
de Carvalho, viuva elo tenente elo Exercito Anacleto Anapurú 
Alves ele Carvallw, .para po·der receber pensão de meio soldo 
por ellc deixada •. 

O Sr. PreH1de11te - O projecto vne ti Camnra dos Depu~ 
tuclos. 

Vola1;ão, cm :1' tli:;cussüo, dtl proposi~ão ela Gamara dos 
Deputado~ n. rl3, de '1023, que manda incluir na 2• classe da 
reserva ·de 1" linha Camliclo Torres Guimarães. 

Approvadu; vae ti snncção ,' 
S.- Vai, IX 5 

~ ., 
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Votação, em 2' discussão, da proposição da Cama.ra dos 
De.putados n. 130, de 1921, dispoMo sobre o contingente que 
cada circumscrirJciLo cc recrutamento Lenha de fornecer para 
o preenchimento dos claros tJo Exercito. 

Rejeitada; vac ser devolvida á Gamara dos Deputados. 
Votaciio, em 3' discussão, do projecto do Senado n. 2ti, 

de 1923, considerando de utilidade publica a AssociaQão Gt'~ 
ral de Auxilios Mutuos dos Empregados da Estrada de Ferro 
Central do Brasil c outras associações da mesma estrada. 

Approvado; v a e· .á Commissão ·.:!e Thedacção. 

·. • O Sr, Irineu Machado (pela ordem) -,.. Sr. .Prasidente, 
r.equeiro· a V. Ex. consulte o Senado si consente na dispensa 
de impressão para a r·ectaccão "final do .projecto que acaba de 
s'er votado e que se acha sobre a M·esa, afim de ser discutida 
e votada immediatamente. · 

. . 
O Sr. Presidente ...- Os senhores que approvam o reque~ 

rimento do ·:::r. Irineu Machado, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 
O Sr. Pereira Lobo (se·rvindo de 2• Sec1·eta1•io) lê e é 

approvado o seguinte 

PARECER 

N. 372- 1923 

Redacção final do projecto do Senado n. 26, de .f923, que con
.· sidrn•a deutil'idade pltbUca a A.vsociaçiio Ge1·al de Aua:ilíos 

Mutuos dos Emp1·eaarlos da Est1·ada de Ferro Central do 
B1•asil e ont!'as associações da mesma J•epartiçãó. 

o CongNsso Nacional decreta: 

Art. 1. • São reconhecidas como de utilidade publica as 
seg·uiiltes associações: · ' 

Associação Geral de Auxi.Jio's MuLuos dos Emp.regados da 
Estrada de· Ferro Central do Brasil; · 

Caixa de Soccorros Immediatos dos Empregados do Movi~ 
mento da EsLradn de Ferro Central do Brasil; · . 

Caixa Auxiliar da Classe ·releg·rapllica do's !Jmpregados da 
Estrada de Ferro Central do Brasil; . 

Caixa Geral do Pessoal Jornaleiro da Estrada de l!'erro 
Central do Brasil; 

.. · Centro União dos Emp.regados da Estrada de Ferro Cen-
Ll'Ul dó Brasil; · · 

Associa(lão' JUI'idica Bcnof.iccnte da EsLrada de Fe:·t·o 
C:enLml do ·Brasil; 

Caixa Auxiliar elos Guurdu-J<'rcios ela Estmcla Li e Fe.t•t•o 
Central do Brasi·l; 

Caixa Auxiliar dos Bagage:irno da E~l.rnrla do Fot•ro 
~cn.Lra.J .do. Brasi·l; .. 

•',• 

a a. 
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So.ciedadr, Dcneficentc dos 1\lnchinisla~ da Estrada de 
Fort·o Ct•nLral do Brasil; 

Caixa Bcneficen~c l'aulo du Frunlin (Estrada de Ferro 
Central do Brasil) ; 

CaL\. a d3 Pensões Liu l'e,::;oal ;r ornai e i:· o da Estrada de 
Ferro Central do BraBil; 

Associação do Pe:;:;oul J ornalci.ro da Estação Marítima 
(Estrada de F·erro Central do Brasil) ; 

·Sociedade União dos Foguistas ela JDstrada de Ferrd Cen
tral do Brasil; 

Caixa Funeraria do Pessoal do S. Diogo (Estrada de Fer
ro Central do Brasil) ; 

Caixa Funerarin ela 4' divi:;ão da BsLrada de Fe~.ro Cen
Lml do Brasil; c a 

Sociedade Funera1•ia de Auxilio's aos Empregados da Li
nha (Estrada de Ferro Central elo Brasil) . 

A:·L. 2." llcvogam-sc as disposições em contrario. 

SalJ da Commissão de Redacção, 29 de novembro de 1923. 
- AmttJo Góes, Presidente. - José Eusebio, Relator. 

Fica sobre a mesa para set· di.scuLida na sessão seguinte, 
depois de publicada. no Dia1·io do Cong·r<1sso. 

O Sr .. Presidente. - O projecto vae ser remettido á Ci
rnara dos Deputados. 

Votação. em 3' discus&ão, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 87, de 1923. que abre ao Mjnisterio da Agricul
tura, Industria e Commcrcio um credito na importancia de 
279:000$, para a rcpresenlat'ão do Brasil na Exposição da 
Borracha, em Bruxellas . 

Approvada; vae á sanccão. 

E' annunciada a continuaoãu ela votação. em 2• discussão, 
rios arl.s. 2'18 c seguintes do .. projecto do Senado, n. 42, rde 
Hl23, quo decreta o Codigo Uommct·ciJ.l Brasileiro. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ord111n) - :Si·. Pres'idente, 
ruqueit•o quo V. Ex. se dig·nc cumult.aJ' o Senado sobre ~i 
eonc.ede Jll'lll'tll'encia, a.t'irn de :9oren1 votadas antes da continu&
';ão da vol.a~'ã'' do Codi::;o Commet•cial e do ·véto do Prefeito, 
li, 7, as otliJ•as ml\l.nl'ia:-; que rsl.ão com a discussão encerrada. 

O Sr. Presidente - O~ snnhut·ns que approvam o reque
l'iuunlto riu Sr. Pauln do F1·onl.in, queiram levant.ar~s11. 
(Pausa.) · 

Pni appi'UVadn. 

. Vol.a~:.iio, r.m 8" discussão, da proposicão da Camat•a dos 
Deputados. n. 88, ele 1923, que autoriza a ab1·ir, pelo Mini~
lcrio da Viacão r. Obras Publicas. um credilo de :12 :01111'·:.. ·· '' 
plementar á verha G•, do art. 92, da lei .n. o1. 63~. flp Hl2~, 
<Estrada de Ferro do Rio Grande do Norte:.. · 

Approvada · ,vae á s&neçio. · .. : ....... ·:"jL: ...... J· 

.. 

t 
~ 
' ' 

' I 



68 .\li:NAES DO SENADO 

· \'ol.acão, em ;;• discus;;ão, da Jll'Oposi~üo da Cumara dos 
Deputados, n. !Jl,. do 1ü2:J, que manda nomear seb"l.tndos Lc
ncnLcs os alnmnos ela Escola do VcLcrinaria do Exercito, ·que 
terminaram o ~urso. 

Approvàélli. 
O Sr. Olegario Pinto (pela ordem) requer e o Senado 

concede dispensa do intersticio para a 3' discussão. 

Votação, em 3' discussão, do projecto do Senado, n. 40, 
de :!92~, relevando a D.. Maria Isabel Ramos do Mello a 
prcscripcão em que incorreu o seu direito, .para o fim de re
ceber a pensão de meio-soldo deixada por seu pac. 

Approvado, vac á Commissão de Redacção. 

Votação, cm i' discussão, do projecto do Senado u. 37, de 
1923, considerando de utilidade publica a Associação de Im
prensa do Pará. 

Approvado, vac á Commissão de Justic·a c Legi~lacão. 

HEFORMA DA LEI ELEITORAL 

Coutinuaoão da ·2• discussão da proposição da Camara dos 
Deput,ados n. :!03, de 1923, que adia para 17 do fevereiro de 

· 19M as eleições. l'ederaes para a renovação da Gamara dos 
Deputados ·c do terço do Senado c modifica diver.sos disposi
tivos da lei eleitoral vigente. 

São approvadas a~ seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Ar.t, 2, • Supprima-so. 

N. 2 

Art. 3.• Em vez do: a junta da comarca, por maioria rio 
seus· membros, diga-se: «o juiz do direito,. 

N. 3 

. . 
. '. ,, ·.:·~ 

Art. 3." parngraho unico. Supprima-so. 

Sala· das Gommissõcs, 20 do novembro do 1923. - Bucno 
de Proi'va. --. Bcmardin·o Montcil•o, --; Marcilio de Lacerda. -
Nilo Pcçanha. - Paulo de F1·ontin. - Manocl Borba. ,..... Rosa 
c Si/.va., ......, Cunha Machado. --; A(fonso Camargo. 
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São rejeitadas as seguintes 

EMENDAS 

Supprima-so o art. Hl. 

Sala das sessões, 20 de novembro· de 1923. - 11:inett 
i.llachado. 

Si a emenda anterior não for npprovarla, proponho en
tão a seguinte: 

Emenda ao art. 10: Em voz de d 7 ele fevereiro:., diga
se dO do fevereiro». 

Sala das sessões, 26 de novembro do 1923. - I1:(ne1t 
Machado. 

Accresceni.e-sc, onde convier: 

Arf. As petições para a qualificação eleitoral s6 pode-
rão ser deferidas, si, além de satisfazerem as exigencias ·da 
legislação cm vigor, forem instruídas com documento legal 
(caderneta de reservista ou certificado de alistamento) de
claratori-o de que os peticionarias não procuraram esquivar
se ao cumprimento do dever militar, art 80 da Constituição 
Federal, achando-se inscriptos em qualquei• das reservas do 
Exercito activo ou na 2• linha, salvo a hypothese de have
rem attingido á idade de 41• annos, quando se extingue aquellc 
dever, em tempo de paz. - Carlos Cavalcanti. 

Cl1EDI'I'O PAliA J>ACAMENTO .\ CO!IfPANHlA A!.LIANC:A DA B.U!J ~ 

2• discussão da proposição da Camara dos De11mtnd,.J~ 
n. 7·6, de t 923. que autoriza uhrir. pelo Ministerio da Fa
zenda, o crl.ldito especial de 39: 140$,8'10. para pagamento do que 
é .devido á C(}mpanhia Alliança da Bahia, cm· virLude do sen
tença jucliciarin. 

Approvndn. 

FAVORES .~ OFFICIARS DA ARl\UD.<\ 

2• discussão da proposição da C(\mara dos iDeputadoa 
n. 122. de 1923, que manda comprehcnder officiaes da Ar
mada, nus condições que menciona, no caso do aviso n. 006, 
do Ministerio da Marinha, do 1921. 

Approvada. 

CREDITO PAM PAGAMENTO AO SR. AUGUSTO DE AZEVEDO 

3• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 6-1, de 1923, que abre, pelo Ministerip da Fazenda, :um ore-
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uilu especial de SG :li85$8G3, para nltcndei' ao pagamento de
vido ao ::ir. Augusto de Azevedo, collector fede]·al em Jardi
nopolis. 

Approvada, vae á sanccão. 

' -

'LIMITES PAH.\NÁ-SANTA CATHAR!NA 

3' discussão da proposição da Cam~ra dos Deputados 
n. 105, de 1923, que abre um credito especial de 71 :51~$,_para 
pagamento ·do engenheiro chefe e do pessoal da comm1ssao de 
limites Paraná-Santa Catharina. 

Approvada, vae á sancção. 
1, •• 

ESCOLA OACTYLOClRAPHlCA BAHIANA 

1' discussão do projecto do Senado n. 49, de 192_3, con
siderando de u ti !idade publica a Escola DactylographJCa Ba-
hiana. · 

Approvada, vae á Oommissão de .Tusliça e :Legislação. 
E' annunciada novamente a continuação da votação, em 

2• discussão, dos arts. 218 e seguintes do projecto do Senado 
n. 42, de 19~3, que dr.creta o Corligo Commercial Brasileiro. 

O Sr. Presidente - Vamos continuar. a votação ria 2" dis .. 
cussão do projecto do Senado que dccret.n. o Codigo Commer
cial Brasileiro. De nccõrdo com a indicação approvada em 
1912, que não está appcnsa ao Regimento, o Senado póde votal' 
englobadRmcnte a proposição, isto ,:, póde votar pm; capitulas 
a proposição ora suhmeWda ao seu voto. A indicação que fo! 
approvadn pelo Senado o q11e havia sirlo apresentada pelos 
Srs. Adolpho Gordo, .João T.niz Alves r• Artlmr Lemos, então 
membros dn Commissão de Lcgislaoão e .Tusf.ioa, está assim 
concebida: "A requerimento rir. qun.Jquel' Senador e· por voto 
do Senado, a discussão r. votação rir. qnalquer projecto ou 
emenda poderão sm· feitas cm gloho." 

O S!'. Aclolpho Gordo apresentou o srgninte 

RF..QTJERTMF:NTO 

Roqueiro que n votação rios artigoR rio projecto do Co
digo Oommcrcial. que ainda não fomm votados, seja feifa em 
;::loho na 2• discussão. · 

Snln rins sessões. RO rir novemhro rle f 923. - Ad"'Jllt.n 
Gm·do. 

O Sr. Presidente - Os scnho!'es qno 
mento, qneiram levantar-se. (Pnlu.sn.) 

. Apoinrlo e em discussão. (Pnusn.) 

npoinm n J'ertnr.ri-

l '·· 

• 

\ 
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Não hnvenrln quAm pnça a paln.vra, está encm·rnda n dis-
cussão . . , , s 

Os ~enhoJ'PS qnr n appro•:anl. rJUeJrtW1 ,evtmcnr- e. 
(Pausa.) 

Foi approvado. 
De accôrdo com o llr.tdmenlo, si i1ün houver nenhum pe

dido por· parte do~. St•s. Senadores, para que seja destacado 
qualquer dos artigos da proposição, vou submetlel-n a votos. 
em globo. (Pausa. ) 

Os senhores que approvam os r·rs! untes artigos rlo pro
jecto do Senado qur. decreta o Codigo Commercinl Brasileiro, 
queiram levantar-se. (Pmwr.) 

Foi approvado. 
E' arinunc.iada a votacão, r,m discus~ão unicn, do véto do 

Pr·et'eito, n. 7, de Hl22, :'t resolncão do Conselho Municipal 
·que torna extensivas aos motoristas da Assistencia Publica 
as vantr\grn~ ·r\ r qu,, gosnm oo rlemais emp1•egados da Munici
palidade: 

Approvado. 
O Sr. Paulo de Frontin - Pr.ço a Pl\lnvra pela orrlem. 

O Sr .. Presidente- Trm a pulnwa n ~r·. Punlo de Fr•onlin. 

o· Sr. Paulo de Frontin (jwlrr. ordem.) - Sr. Presidente, 
requeiro verificação da votação. 

O Sr. Presidente - Os senhores que upprovnm o VtJto do 
·Prefeito, n. 7, de :1922, queiram levantar-se. e conservnr-~e 
dr pé, afim r\ e serem contados os votos. (Pau.u1.1) 

Votaram a favor· 21 S1·s. Senndoros. Qneiram levantar-se 
os qne votaram contra. (Partsn.) 

Votaram contra, sele Srs. Senadores. Nüo hn numero. 
.De ncc'órdo com o Regimento, vne proceder-se. (t chamada. 

. Procedendo-se 1í chamada, verifica-sR · n nusencia dM 
.Sr·s. Laura Sodré, Oosta 1Rodrí:;rues, Pires ~ehilllo, ,Joã~ 
Thomé. José Accioly, ~nm,pnio norrêa, Trimm Machado c 
I.nuro MüllrP (8). 

O Sr. Presidente - Responderam 1í chamada aprmas :u 
S1·s. Scnarlorcs. Não ha numero; fica ndjarla a votação. 

· Tendo chegaria 1í Mesa o nnrecer · da nnmm is são de Fi
nnnoas -~obre o nrçnmPnfo ria llrcrifn, vou mnnrlar proeerln~ 
1í Rnn le1tura. 

O Sr. Pereira Lobo (,,·m'1'hrllo r/,! 2n Sccrctm·in) pr·n~rrlc 
â l~if.urn rlo srg-nint.e 

N. :17!'1 - Hl2::l 

Pnr•n gnnhnl' l.empo deliberou n Commísslio de Finnncns. 
npJ•esent.nr nn Rrnnrln de~rle lo;::o oR varins pro,iccl.os de oroa~ 

I~ 
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mentos recebidos da Camara dos Deputados reservando para 
outra discussão as medidas que lhe parecem' recommendaveis. 
Limita-se, por isso, o presente parec~r· a um exame geral da 
nossa situação e ao estudo comparo ti v o do areamento vigente 
e da proposta do Governp com o projecto elaborado pela outra 
Casa do Congresso. Das alterações que nelle se devam fazer, 
na revisão que nos incumbe, dirá a Commissão, neste como o 
fez nos demais, na discussão subsequente. 

Os projectos de orçamento votados para 1924, pela Ca
mara dos Deputados. apresentam um deficit que, na opinião 
autorizada do relator do orçamento da Fazenda nesta Casa, 
.:leve. ser computado em 30, 173:608$893. papel, aos quaes se 
deverá addicionm• as despezas da taballa Lyra e as resultantes 
de autorizações que, sommadas, attingirão a centenas de mi
lhares de contos, papel. 

Chamado constitucionalmente a rever esse trabalho legis
lativo é dever. indeclinavel. do Senado combater esse deficit, 
eem vaccillacões nem contemplações que o momento não com
porta. Para chegar a esso resultado, sabem-no todos. não ha 
sinão dous elementos: o augmento da receita e a diminuição 
das despezas. Realizar essa obra até prÕduzir afinal o equili
l.tfio real da vida orçamentaria, tal deve ser imperiosamente a 
missão dos responsaveis pela direcção das cousas publicas, no 
Congresso e no Governo, em mutua collabora~ão, no desem
penho de responsabilidades que lhe são communs. A difficul
dade é grande. os "dissabores serão sem conta, as Nlsistencias 
asp·eras, por vezes; mas nenhum homem de coração entra na 
vida publica apenas para gosar posições de destaque, nem 
ellas teriam nobreza, nem nellas poderá haver goso maior do 
que os sacrifícios conscientemente consentidos para melhor&r 
a sorte da communhão. 

E neste momento não se trata ap·enas de melhorar, mas 
sim de evitar a consummaç.ão de um descalabro que só os que 
!echam os olhos não enxergam no horizonte. Para evitai-o 
n1io será bastante o louvavel commedimento da actual admi
nistração, na resistencia de Sr. Presidente da Republica ú. 
abertura de creditas, com a consequencia salutar da diminui
oão de despezas em geral, attingindo em alguns casos a nota
veis resultados, de que são exmplo as despezas das obras do 
Nordeste, reduzidas, graças a sua remodelação administrativa, 
de cerca de 1 O. 000 contos nos ultimos tempos a 3. 500 contos 
mensaes. após a reorganização realizada pelo Sr. Ministro da 
Viacão. · 

Tão distantes estavamos, porém do necessario equilibrio, 
que, mesmo assim, ainda longe estamos de attingil-o como 6 
indispensave! que o façamos. esgotados que estão os recGrsos 
de que dispunhamos e até os exp-edientes que sempre convi
vem com as prodigalidades. Bem inexperientes nos mostra
riamos, no emtanto, si acreditassemos que o problema finan
ceiro pudesse sei' encarado c resolvido sem attcnção (t vida 
geral do paiz, politica, social e cconomica, dentro da qual dect 
sivamenl.e influem, como a alma desse todo, os elemento~ 
moracs que definem o caracter de um povo no seu modo de 
viver e trabalhar r. os dos rlirigentcs nos seus processos de go
verno. 
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Para que o Brasil possa tdeler a marcha descencional do 
seu credito, tonificar a sua vitalidade e recuperar a normali
dade da sua vida para o futuro, é, na ordem politica, antes de 
tudo indispensavel varrer do horizonte das nossas fronteiras e 
do convivia do mundo qu.aesquer possibilidades de conf'lictos 
ou attrictos. que nenhuma circurnstancia justificaria nas 
nossas relações com as potencias. Não havendo razões para 
adrnittir-se que os homens rle Estado, no continente, estejam, 
dementados, a pensar na ruina de outros paizes á custa da 
ruina de sua prorpia patria; inexiatentrs questões territoriaes 
que apaixonam e motivos economicos que não ,justificando, 
todavia explicam certos conflictos.-parece que muito infe
riores aos destinos dos paizes que governam se mostrariam os 
governantes nossos lindeiros, si fugissem a entendimentos 
francos e Ieacs que dissipam leviandades arvoradas em melin
dres e exploradas pelos politicas sem escrupulos na pesca de 
votos, jornacs cm busca de leitores e fornecedores com seus 
apaniguados. "á caca de mercado para a venda de materiaes o 
de commissões nas compras. Nem mesmo se teria mais, nos 
tempos que correm, o direito de admittir a existencia, no 
nosso continente, de governantes. capazes, como os reis de 
outr'ora. de provocar cxr.il acões nas relacões exteriores para 
Stl fortalecerem no interior contra fortes correntes de opinião 
divergente. Artifícios eles~ a natureza, percebíveis. ii distancia, 
não escepariam, r:ertamente: ao 11om senso dos povos assim go
\'Crnados. 

Devemos, pois, firmemente crer na 2eguranca pacifica das 
nossas fronteiras, admiUidos os entendimentos porventura, 
necessarios á dispensa rios prsados e tresloucados sacrifícios 
n que uma politica de clescont'iancas conduz as nacões mal 
governadas. Tampouco se justificaria a .possihiJi.dadc de attri
ctos de resentimenloR, que já temos, ·talvez, no nosso passivo, 
graças . á exaggerada e dispendiosa coparticipação do Brasil 
cm questões eur()péas, ou entre as grandes potencias mnndiaes. 

O conselho de Washington, que o nos·so digno Ministro 
actual das Relações Exteriores, .tão opportunamenle lemibrou, 
eterno ~orno as cousas sensatas, parece formulado para o Bra
sil de •hoje. Mínimo passivei de copartiéipação nas cousas po
liticas da Europa, maximo po~sivel de relações commerciae; 
com ella, tal parece o melhor traço de um programma para a 
nossa actuação no exterior. Si com clla completarmos a obra 
de politica externa, eliminando as possibilidades de conflictos 
e de attrictos, teremos realizado a primeira das condições am
bientes para a normalidade da nossa existencia. 

A segunda consistirá na restauração da vida politica in
terior dentro dos .pr.cce.Hos ordinarios do regímen constitucio
nal, consolidada a autoridade dos govevnantes pela segurança 
do respeito invariavel dos governados a ordem c nos seus agen
tes, deri/midas as pcrturbaçõRs na vida federalivn e r~ene
rado o regímen electivo donde promanam os .poderes que orga
nizam c administram sob a egide da Constituição. 

Teremos então a~tingido á ·p~atica da "Ma •politica ", da 
qual, segundo a regra hoje classica, dependem as "bOas fi
nanças". 

Estas fundnm-sc esRcncialmente na coexistencia ou com
pen.saçtio de dous equilíbrios, um que diz respeito ás rela-
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çõe<! de. interesses com o exLerior·, outro relativo ao· orçamento 
nacional. No primeiro o desequilíbrio accentua-se não so
mente pelo excesso de importações, mas ainda· e acceutuada
mente pelo ar,crescimo de compromissos ouro dos empresLimos 
avolumados no~ ui timos annos, sem emprego · ?ensivelmente 
reprr:fductivo. Os quo os applaudíram como processo de elevar• 
a taxa cambial esquocerarm a noção elementar· de qwl os r•m
prest~m.os só actuam como uma exoporLa\1ão equivahmte no 
m~mento em que são realizados, mas que logo &pós pe~am 
em sentido contrario crcando a necessidade de cambiaes pat·a 
o respectivo serviço de juros e amortizações. Por isso ,;6 são 
.admissíveis os emprestimos repraductivos pela crear;ão de r·i
queza nacional. ~ ainda assim comta•nto que não excedam da 
proporção que os recursos ouro do paiz possam supportar•. 
Dado esse desequili:brio, delle não poderemas saMr sinão re
stringindo. immediatament.e, pnr todos os meios M alcanc:e dos 
·poderes pubHcos, as compras nos mercados externos r quaeR
quer outras causas evitaveis de exporrt,ação de numer·ar·io, fl • 

. mediatamente. promovendo a defesa P. intensificação rins prn
du"tos exportaveig e a Greaç!io de novas activida<les capaze;; 
de .conquistar m"rcados· exoticos. Aos que Lanto ~e :ll'recci,tm 
com a possível rliminuição das 110Rsas r·endas arlnaneiras. qrrr 
foralm out.r,'ora o nosso quasi unico recurso c já esti'íó hojn e 
ca,da vez mais ·excedidos pelos impcrsf.os int.ernos. rsca.pa n 
amarga reflexão de que, nn estado de r-ousas a·ctnal. a rr•ndn 
das alfandegas está rept•esentando por muito. o prrJr,,l) dâ nMsn 
ruim1 financeira. NPm mrmor é a illnsão .dns qnn sn 1.1J'ir har·n
f,ear a vida rlo consnmidor hrasileirn Pnri.qurcenrln n ]lrnr!nrtnr• 
estrangeiro e dando trabalho aos sr-11s operar i os "'m prr.itt izn 
dos nossos,. obsecados pela compara cão simplista flr dom Jli'P· 

ços, sem atf.enção a que o. do produ e to c,st.rangciro sr. com
põe de dnas par.cellas - uma. que se p~gá no a•cto de compra 
e a outra. hoje incomparavelmente maior, que indirect.ame.ntr 
pagamos todos na i.nfluencia qur. essas import.aci'íes rxer·r.rm 
na depressão da t.axa cambial. Essa nefast.a influencia :;rn
dua~ment~ sr. :tJccent.umt a· rlegpeito das vozes q11e a combn-

. teram. ani•madn pela frima irrrflec<tidn dDs que nedinm r vo
tavam t.ari,fns completas para facilitar impol'tacões .. nas ves
peras da fragorosn qnéda cambial qur i•m'fll'l8Sihi!il.nn n rr.t,i
radn da alfnnd~~a rias nt.i.Ji.dades rnrnmmrnrlnrhls no rcgimrn 
dA t,nrifas que àindn se queria reformar pnrn mais ah.~lll'rln
ment.e escancarar as ·]lnrt.as do deficit i•nt.crnnckrnnl ! 

Prognrom-se então. soh a nresslin de aeontccirment.ns crnn 
. não .. soubemm Jllll'Cilber mer.rs ant,es. ns mnis' srveras moclida~. 
chogando.-sn · n lt:lmhrar. na. impr~nsh. n prohibição dr. nova,q 
iniporf.nçõns. C:ont.rapunha-sr. nssim, 11111 nxa:;gnrn n nnt.rn. 
como succndr. sempt·c nos que níío sabem a quantas ~melam c 
se conduzem nn sabor rln imprr.ssõr.s rlr. nccasião, n fnH.a do 
pondera~iío nxncl.n. dn·s phonomcnos sohrc ·I)S quae.q opina1m on 
le~isJnm. e pnr issn mesmo, sem a previdencia siquer do din 
de !l<manhfi. Ou r. não hn nxagero na vehcmencia dest.as t•nflr-

: xi'íes. vê-se n inda n(l.·ora. che~:ados. POl' iheranQas successivas 
rlc Gnvernns. :Is laxas que todM inf11lizmenLr snhom. na insis
l.r.nrin rir. vr.zrR rrr1r nn;; pr(·~·nm :t. nhilnnt.roniea cf.ont.rina rfn 
impnrt.nl' ninr.ln mnk.par·a Yivin· mais harat,ol r::ont.rn o' .rnnis 
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elemcnlaJ• bom senso, recusando a mais nilida evidencia da.:: 
couRas, nem siqurr nos vale ncss" transe n e;;piriio da imi
tação que enl.l'e nó.~. mn is freq.ucnle que o de adaptação, tem 
far·Lamente crendo a legisla·tura elaborada em gabinetes com 
liyros cstrangeil,os, abertos por sobre a mesa, absorvida a 
mentalidade na coopclrnarião de textos transplantados de va
rias paizes, em uma eontensüo de espirita tão profunda q1w 
n:bstrahe a 1'igura do paiz c ns enndições peculiares ao poyo 
que a vão soffrer. Porque si a imitação nos valesse, preval.)
ccria a lição lHliVei·sa/ do equilíbrio nu somma ele pa.gamento.s 
no balanço cconomicb das nat)úes, tão precioso que, mesmo no 
curso da guerra, França e Inglaterra, para só fallar destas 
grandes nações, combatendo lado a lado, reciprocamente pro
lubiam a ·~ntrada de mercadorias da alliada, sob o J'unda
mento de que, não lhes convindo exportar ourei, eS<Pero.riam a 
reducção dos stoclis r.xist.entcs nns respectivos Lerritori.o~ .· 
Passada es.~a phase naturalmente mais se aecentuaram os es .• 
rorcos para uugmentar as r~xpo'rtações e diminuir as impor
Laç_ões que só se facilitam ás materias primas. Sem duvida o 
ideal dr. um paiz ,: o d,, ampliar· " ;~r.n Mmrnm·eio pelo au .. 
gmcn/.o dn I'Xportacúes I) irnportaç,üe;, ma~ esse accrescimo 
de relaç,õcs commel'éiar.g não ·pôcle ser desejado sinão em con
.iunto, POl'f'JLW n nmpliaç,ãn sóment~ d~ importações, item ex
portar;üe~ eoi•t·r.~pondr!nJ,".s n t.nr:las as necessidade~. determ i
nundo, eomo um ;;nct"·'dt;, a dcpt·e,;~f.t.i exagomda do tJamb;,, 
r.l ese,q ui I illl'fl a I' i da t•.o m nr e t'!!Í a/ · c a r·e:ltl'i ngr. ao envez rio 
am:pliar. B' o qll~ r.st.amo" lodo~ vendo. Por issn, eonsirJrJI'anrto 
rln IHII Jadn qlttJ não St• p,·,dr, RI il.li/.amento ttugmcntar a t.onc
la;wlll das Iil''''carlm·ias qnr. exportamos, das quaes nem srm
pi·r• pocli~nms nJ'J'icaznwnl.e tliJ[r.nc!cr, como nos cnmprc. as r-n
l.a(!ões rPrnunm•adni·n~, r. qun depende sempre de tempn a 
e1·oat;>ãn r·ocommonclavel ele novas ri·quezas cxportavcis, ou 
qnr. rliRJH'll~~m valiosas importnr}ões; e de outro lado que a,; 
l'I'IHla;; inl.r•l'i'll'l'~ nfio pnr!rn1 ser inr!criniclamenlc dilal.ada,.; r. 
Tit~m o r.Jrveni sm· sinãn grnrlualmcnl.c, - o processo pi·in
·cbnnJ;· si1w qurt 1Jnn. ria nossa rchabilitação finnncl"irn. ·cnn;;is
l.ii•;í. em gastai' mrnos. l;í. fóru e aqn i no paiz. 

· Esl.rr· concln;;ão, pol' sua sing~lcza tàlvez. não t•e;;ommenc/e 
a mentulidarlc qúc a fO!'mula. propensos que somos a pref,J
rencia de disRcrt.nçõr.s transcnnclent.a~s ·que cream renut.acõn~ 
,financeiras . c produzem J'inanças avariadn:s. Em sua appii
cnção o criLC!rio finnncr.ir.o 1í essencialmente pratico e resulta 
ela aprccinoão comparnt il'n rios c1emcnLos estatísticos e elas 
rpi·ovidcnéins terra a teri'U, ac!Ciquadas tí corrr.cção dos desequi
.librios verificados. E' quesLão mais de caracter que de saber; 
corrigem-se mais pela conrlncLa regular que por golpes de ha
bilirlaclr. Os ~ue n;:~inr n~n JWIJOrtm piirm o ~eu maior r;;J'orçô nn 
crençiin cln nxprrliPIJ!Ps qnr• s~o o mais vasto rnposilOI'io de 
clcsen~anos. H ;;r lho ~hnmon l'nm prnpl'ierJarlc. a politica da 
morphina, nllivío rnoment.nneo rios que soffrem, fonte infal'-

. Ji\·c:I de drgl!nr.rtH.!t"iPs. Drvnrnos, ao contrario. oppor-H10, com 
a corag·em rio t]lll'ill sithn ;;ni'J'r·l'l' dissabot•cs c in,iusU1;as im

. mereci tias. n Jlo/it.iea inH~xiYrl ele rcnnomin~. com n rccLidãn 
c boa ft\ CJlit' st.• inl:Jlo.nha ao rcspcit.n ele quantos lhe sofifr:un 
as conseqnencius, f' nrm~scnt.e nos rcsnllnclns alcan~ndns a .ins
tificaç,ão do esi'OI't,~n pr·oclmiclo. 
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Nenhuma realização. de valor consideravel é exequível, 
~cm uma organizar;ão co,paz de servil-a. Isso não é das cousas 
mais facois, especialmente nos paizes onde é vezo reorganizar 
annualmente para desol'gani:!ar per.pctuamente. São con:he
cidas as dil'ficuldades com .que lutam os medicas, cujos do
.entes infringem todo o regímen recommcndado, entregam-se 
a continuas extravagancias e pedem depois novas receitas para 
a cura dentro da vida desordenada. Com estes se parecem os 
que desorganizam a administ.ração po1• mil modos e pedem 
novas lois para melhorar o que só póde melhorar-se pela I'C
genemção dos costumes e normas administrativas. Antes do 
tudo nlío de,·em ir ao governo homens .que não tenham a co
ragem do assumir responsabilidades conscientes, nem a energia 
para responsabilizar os que de!inquir.em, amigos e prote
gidos, adversarias ou desprotegidos, porque é da impunidade 
nas fraudes poliLi{las e administrativas que mais estamos !!Of
frendo. A evasão das rendas é um caso particular de um e~
tado de cousas generalizado. Sempre que o Relator deste pa
:t~ecel' administrou, aqui e no Estado, encontrou bons fun
ecionarios, e:llcellentcs alguns. 

Passos, o notavr.l Prefeito, me dizia, após o período com
nmm administrativo: 4:0 Sr. fez intensas realizações no mi
nisterio e cu na Prefeit.ura som alteração do pessoal, com os 
mesmos fun{lcionaJ•ios dr. que tanto se maldiz~; e accrescontou: 
"o que a nossa gente quer é que se dê o exemplo". Entretanto, 
os serviços não correm hem, primeiro pelo excesso em geral 
de empregados, segundo pela tranauillidadr. em aue vivem os 
que nao querem trabaltiar. E não só não trabalham, mas 
ainda disputam aos trabalhadores as promoções por mereci
mento e commfssões especiaes, amparados por protectores de 
cuja tenacidade só faz ideia quem já esteve no Governo. No 
mais, o nosso funccionalismo é geralmente honesto e soffre
dor, e o desconceito que por vezes o quer attingir resull.a. de 
não se expurgar se,ia como fOr, os máos elementos, que todas 
as classes conteem. 

O programma republicano na propaganda invariavelmen
te preceituou que o novo regímen reduziria o corpo de run
ccionarios ao mínimo exequível para se lhe dar a maior re
muneração passive!. Beneficiava-se assim o serviço e o ser
ventuario. Mas como a Republica só por excepção tem sido 
governada republicanamente, o seu programma, neste, como 
em outros casos, foi inteiramente invertido, desdobrando-se 
empregos e creando-se novos outros, por vezes ás centenas, 
para accommodar protegidos. Resulta dahi que a Nar;ão tem 
com o seu funccionalismo uma despeza disparatada, o que n!lo 
só a onera despropositadamente, mas ainda a priva de remu
nerar os seus funccionarios como deveria. O maior inimigo 
do empregado publico é aquelle que propõe a creação de novos 
empregos. Precisamos volver aos preceitos da propaganda, na
turalmente com a equidade devida aos que não teem a respon
sabilidade dos excessos commettidos pelos poderes p ublicos. 
Remodelada a administração em quad1•os que não excP.dam as 
necessidades, para o que se precisaria do algum tempo, e re
munerados os servidores publicas do fórnm a lhes aliviar os 
soffrimenlos actuaes, lct•omos dado o primeiro passo para n 
conquista de uma administraoão normal no sou funccion:t·· 
lismo o rasoavel no seu dispendio. Esse será o instrumento 
pura n oxocuoi'io das mcdiclns nocessnrias á regencraotto do 
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nos::; o credito. Para conseguil-o é, porém, imprÇJ;cindivel v}
ver, poiJremente, e miJara, dentro dos· rec~.~·s~s que a .N açau 
póde pagar. Não nos salvaremos com urtJfJCIOS bancarws ou 
commerdaes, que se ail'aslem das normas consagradas pela ex
periencia doa seculo::;. Muito se tem dilo que a grandç guerra 
destruiu a sciencia ccono.mica, mas isso é um erro palmar de 
apreciação. O que a guerra fez foi crear situações novas so
bretudo pelo excesso a que altingiram pllenomenos até então 
conhecidos em gráo muito mais restricto. Todos elles, porém, 
estão sendo e só serão sanados com os preceitos da experienci.L 
anterior, sem a creacão de qualquer nova norma. As cifra~ 
subiram a extremos inauditos, nas omi§sões, nos empresti:mos, 
nos impostos de alguns paizes; mas o seu lllanejo e a solução 
das .situações que croaram, continuam tão sujeitas as regras 
das bóas financas quanto ás quatro operações fundamenta~5 
da arithmetica. Sobretudo no que diz respeito a emissões, 
recurso de credito dos desacreditados, ninguem póde ter va
cillacões. Sem duvida ha circumstancias que as tornam inevi
taveis, mas nenhuma nação que preze devicl.amente o ,seu cru
dito usará esse deprimente recurso fóra dos dias de calami
dade publica o não descansará, passados olles, emquanto não 
houver saneado a sua moeda, sinão até á paridade dos paizes 
com recursos· secularmente aecumulados, ao menos com as ga
rantias acceitaveis para uma circulação conceituada. Na po
litica do quatriennio financeiro Oa:mpos Salles-Murtinho, a 
que o relator deste parecer deu o seu esforço, com a amizadll 
que a ambos o ligava e a dedicação que por sua energia o 
constancia sabiam merece1·, assim se comprehendeu e reali
zou, obra que o governo Rodrigues Alve.s continuou e forta • 
leceu, e que só foi mais tarde enfraquecida pela consummação 
do fundo de garantia até que a guerra a destl•uiu com as novas 
emissões que provocou . 

O conflicto mundial trouxe, ao pri:meiro aspecto, a cata
dura de um embaraco irremovivel, mas a situaoão que ella 
creou durante o conflicto o apoz elle, poderia ter sido o pe
destal da grandeza commcl'Cial c industrial do B1•asil. Tendo 
evitado por decreto, que é um entre os grandes serviços pre:;..: 
tactos pelo .Presidente \Venceslau, a venda á estrangeiros dos 
navios de companhias nacionacs, pudemos ainda participat• 
das vantagens. de fornecimentos aos allinclos, mas só aos ulti
mas periodos da guerJ•a, porque ao comcr;o, além de outros, 
tive.mos os embaraços de uma crise commercial que se deve. 
ria ter evitado. Foi então um periorlo de prosperidade com. 
mercial, cuja modif'icac<io com o termo do conflicto não sou
bemos comprehender. Dahi prejuizos, aggravados pela febre 
de importar, exactamente no momento crn que as exportacões 
declinaram rapidrumenle, o ouro cru preso nos paizes que . o 
possuiam, e cm todos ellcs os governos prégavam em dis
cul·sos e circulares e obrigavam por decretos, a politica de 
exportar o maximo c importm· o minimo possível. 

Ainda que .faca falta no paiz, dizia um Ministro de grande 
.potencia, convém que se exporte, porque é indispensavel não 
ter que pagar cm cspecie as compras no estrangeiro. ·Mas nós 
ao contrario, ficamos mui! o contentes com o augmenlo da renda' 
aduaneira quando o nosso commercio commetteu o grave erro, 
que lhe não abona a sngacidado commercial, de importar des
abaladamente pnra não ter de•pois com que pagar os impostos 
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e os saques dos vendeaorcs; antlau1o,; a JH'ohilJir o:.;JJOrlac,õc:;, 
iL res·galat· Lituiu,; i.Je r, '/o vara l'azet·, actu t.:untmuo, emp~es-
1 imos que os excetlom !lo juru; oncampamos obt•as publwas 
concooidas a ,•.;;Lrangeit·u,; (JUl'a 1::1~ ;;lar reserv~s ouro que ,llOS
suiamos, el:linguir cs,;u ra~ãu dr! set· Lil;t vmd\1 de eapllac,;, 
desinteressar du uossu ltwt•cadu ~urnpanluus radicadas no pai~ 
e acabamos elevanclu lat•iJ'a;; Jlluil.o ·além das quo se Jhe:l 
recusou e serviu de ea usa ou .pt•el.exlo á encampação. 

Esses c outros aclos •Jn uma politica contra-mão, inversa 
ús cix·cumstancias, nos uonduziram, com o fecundo apoio Ju 
uespezas exorbitunl.cs. ti :;ituação acluul. O Hel_ator não s.e can-' 
sará de repetir que Jolla só voderemus sah1r subordmando 
as nossas despezus ús receitas pus.siveis. ]J]stus Lêem sid<? ~nva
riavolmfl'r.le augmenl<tlias, aos ullllllüti annos, com a addiçao du 
novos impostos. Que estes uudu udeaiüam sem a detenção dus 
despezns ahi está patenl.•! aos olhos de lodos. Quando, no Se
nado, foi J'orlemente impugnada u luxu de viação, a razão que 
mais in1'luiu no espirilu do Relator deste .pare.::er, para lhe cla1' 
o seu voto, Ioi a decl:!l'ação de que olle era indispensuvel ao 
Governo para .realizar o equiliiJriu do orçamento. E as cifras 
alinhadas, CJUO .lllc foram presentes, uemonstravam a verdade 
da razão invot.:ada. Todos saben1os o que succedeu. Não é pos
sível que aos que l.ralmlhum no enmpo e nas cidades, na la
voura, ou pecuaria, nas industrias, no commercio, nas profis
sões liberaes, cm todoJ os , ramos da actividade, tantas vezes 
penosa, andem os lt'g·islaJoJ·es o o Gove1•no a tirar quotas, cada 
dia maio1•es, do sou lrailalho, que por vezes lhes tende apena: 
para as necessidades mal.eriaes da vida, a1'im do empregal-ab 
desordenadamente au :;ahur rle quem dispõe prodigamente de 

. dinheiro seu. O Itelalor rwredila que, neste momento, todos. te-
nham a comprebensfto dussa vercl:~de e níio quéiram aggravar 
ainda mais a malquerença, já não pequena, entro governantes 
l'l· governado::;. Por palriotismo, certamente, ainda que si este 
não existisse, como i'elizmente existe, nos devesse fnllar o 
~nstjnc.to. de _conservação rias instituições .. Assentado que ha
vera o r1gor mtlJspensavel na despezn publwa. para o que é ne
cessarió a revisão completa, com a imprescindível collabora
'cão do Poder :m.--rccuf.ivo, das despczns, ainda. excessivas, vo
.tad~? pela Camam dos Deputados, rest.ará saber até onde a 
receita podcl'Ú collaboraJ', por sua elevaçlio, para facilitar por 
·sua vez, o preciso cquilibJ•io. E' o que se verá depois. ' . 

A lei vigente OJ'çou a Receita Geral da Republica em réis 
1::7. 586 :320$ ouro, sendo 82. 8õ9 :$055 de renda ouro odinaria 
u · -1 .. 1.. 7•27 :265$ co)n appl icacão especial. A proposta do Poder 
Executivo ·p·ara J 924 orça a r·eceil.a ouro em 97.090:600$ sen
do de 91.105 :GOO$ a renda tlUro ordinaria e 5. 925 :000$ a de 
applicação esper:ial. O projecto da Gamara orca a renda ouro 
em 97.790:600$ c de 100:000$ ouro' a de applicação especial. 
Como se vê a p:·uposln do Governo é no seu total ouro inte
rior ao da Joi vig·on!c na inwwr!;uncia elo 495:720$. Examina
~as as diJ'frJrcnt•Js parceJ.J::.s dessa renda, vê~se que a diminui
yão' resulta r.l~ r•~nur:•,:fin nm 8sUmat.ivas da lei vigente. O 
projecto rla Calimrn, p~r sua vet., P.!ova de SOO :000§ a renda da 
r·ropostn. E soa ri r.vn~ao 1'. produzida por· nll.eraçoos de algu- · 
Jr.as estimativas da 'P·!'oposla c nccrescimos do. ronda orea.dos. 
Do confron!.ri desses all;llrismos é evidente quo, a prevalecer· 
o 1irojccto du out.ra ._Cu~n.clo Congresso, a J'ontln nu··n para 1921 
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seriu u de 102:3 accreseida a•penas de 304:600$. Pode dizer-se 
c;Uc não Sl)til'reu all.cra(}ão. 

ComJJarundo u~ l'PCeilas p:1pel i.la lei vi•gcnLe com· a t.la 
Pl'OjlOSÜ\ do Gov~:·no I' a dnsl.a eum o .pro,iccLo da càmara, tem
se que u prmw11•a oren Pssu J•encla cm 778.025:000$ sendo 
719:565:500$ rJc rr.enita urdinat·ia c 5B.!rl59 :500$ com' appli
eu(:ÜO especial; 11 sc·:~unrl11 1'111 73:1. 09ü: 000$, sendo 700.1 H :000$ 
Je renda ot•dinu ri a c :J:!. 085 :000$ com applicação especia,! e a 
terceira em 834.998:000::;, sendo 812.788:000$ de receita ordi
na:ria c 2.2. ~10 :000$ com tVpiJllicação especial. A proposta do 
Governo, comei a{1ima cslít escripto, ·Orça em menos réis 
ó4.929 :000$ que a lei vigente a renda papel. Essa alteração 
J.•esu!La ta.mbcrn de J•educ~úes ua~ estimativas, especialmente na 
de <Lucros liquidas do Comrnercio, verificados em balanço~ 
cuja esLimal.iva, da Camurú, é na lei 11ctual de 38.000:000$ o a 
proposta do govomo :·~duz a 5. 000:000$, o nas de consumo, de 
circulação c outros, cm parte co·mpensados p!llo ar.cres
cimo de 50.000:000$ prupo&lo~ para u de renda glo
bal. O projecto . da Camut'a. augmeuLa a renda papel da pro
posta de ln I. !lO~ :000* e a cil'l'a do orçamento actual em réis 
56.973 :000$. Esso augmento provem especialmente de revi
são de vari·as csLirnatimaLivas o do compruto de parcellas ac
crescidas, principalmente da que se refere ao impo'Sto sobre 
a ·renda, sob a nova forma proposta. Além das alterações de. 
alga~ismos, fez o proJ e elo modH'icaçúes no texto da proposta, 
cdm raziío parlicularmenlc quando transfere o imposto sobre 
vendas mercanl.ins, a prazo ou a vista, c os referentes a ope
racões a termo, dos impostos sob:·e u renda para os de cir
culação. Do rcsumu que ahi fica. resa!La que, não havendo 
sidci reduzidas ,,cnsivclrncuLo as de·spezas; conservada quasi 
sem alteração u renda ouro, - o uccrescimo da renda paJ?el é 
evidentcmcnle insuJJ'ilci~nLc pal'U restabelecer o equiltbrio 
orçamental' i o, O'J mesmo realizar ctra que delle se approxime. 
Que se vae :fazer então'? Bm i tti :· papel moeda? Fossemos ca
pazes de fazei-o e leriamos a respost.a immediatamente na taxa 
de cambio e rAo pl'cço das. utilidad~s pelo desvalor ainda maior 
do pap~l Jirculunte. En11ll.1r apoilces? 

Ma~ disso já se abusou no passado, a tal ponto que ta1vez 
ainda as haja no ThosouJ•o sem collocação. Como pretender 
collocar outras que i'ossern emittidas para supprimir defici
encias orçamentarias? E.mprestimo ·.exterior, a despeito da 
somma. encirme que iá fóra devemos, pode-se crer realisavel, 
mas a ·condir.ão exactamente ·que tenhamos .equi.librado o nosso 
o:·camento é possamos, no alivio da taxa cambial, compen
sar-lhe o·s onus, em pa.rLe, pela redueção das actuaes despezas 
exteriores do Governo e a melhoria da situação gel'al do paiz. 
Os doutos decidir.ão indkando melhot•es processos para sup
p:ir as deficiencias nr~:amenta!'ias; ·mas o' relator deste pa
recer o ternlina como come1,10u, repet.indo que .não vê para a 
melhoJ•ia da situação at:l.ual elo Brasil outro recurso funda
mental que não ~c.ia n ele melhn:·ar, nos oscassci.s limites em 
que ó possivl'll, as cif:·as Ja J'Bcoitu publica, depois de haver 
redur.ildo coraj.nsamentc as dct\pczas ao limi~e em que ellas 
corresp.ondern aos recur~os do Thesouro. Viveremos pobre
me.nlc algum t.empo, mas não pcNleremos a maior das rique
zas que ti o Cl'edito. :r.: a pobreza desses tempos não. terá pa
ridade uom a .que nos baterá á porta se n~o para~mos no de
_clive a que ohega!YI.OS. .. . . _ 
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Resolvido, que foi, neste, como nos demais orcamrmLos já 
se f~z por amor á brevidade, que as alteraçõt~s ao projecto ela 
Gamara sejam reservadas para outro turno da discussão, a 
llommiss:io de li'inancas suomelte á consideração do Senado, 
qJ.!al veiu .da outra .Casa do Congresso, o projecto do lei da Re
cetla Publ!ca para 19211. 

Sala das Commissões, 3 de dezembro de 1923. - Bueno de 
Paiva, Presidente. - Lauro !lüller, Relator. -João Lvra. -
VesJiUcio fle Abreu. - Justo Chermont. - Bernardo Mon
lei·ro. - José Eusebio. - F,elippe Schimidt. - Sampaio 
Cor1•êa. 

PROPOSlÇ.i.J DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 123, DE 1923, á QUE 
. SE REFERE O PARECER SUPRA 

N. 123- 1923 

O Congresso N•acional deCl'ela: 

Arl. 1.• A Receita Geral da ltepublica dos Estados Unidos 
do Brasil, inclusive a cleslinacla a applicação especial, no exer
cício de 1924, é orçada cm !l7 •. 890 :_eyOO$, ouro, e 834.998:000$, 
papel, e será roalizada com o produc!o do que fõr arrecadado 
dl"ntro do exercício da ;presente lei, sob os seguintes títulos: 

RECEITA ORDINARIA 

I 

. RENDA DOS IMPOSTOS 

I 

IMPORT.\ÇÃO, p'QRTOS1 ENTRADAS, SAHIDA E ESTADIA DE NAVIOS 

E ADDICIONAES 

L Direi tos de importa
cão par consumo, 
de accOrdo com a 
ta r, i f a ;1/pprov:ada 
pelo decreto nume
ro 3.617, ele 19 de 
marco de 1900, e 
mQdifioada p e; !)a, s 
leis ns. 1.144, de 30 
de d e z em b r o do 
1!l03; 1.313, de 30 
de d c z em b r o do 
1904; 1. 452, de 30 

Ouro Parpel 

• 

• 

I 

I 
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' 
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lj 

' de d c z e m b r o de 
· 1005; 1. Q1G, de 30 

de d c z c m b r o do 
190G; L 8'37, de 31 
de dezembro de 
Hl07; 2.321, . de 3"0 
de d c z c m b r o de 
I910; ::J,52·í, .de 31 

. da d c 'z c m b r o de 
Hli:l; 2.719, de ,3I 
de 'dez c !Jl. b r o do 
1912;. 2.841, de 31 
de. d e z e m b r o de ' 
.1913; 2.919, do 31 
de dez'cmbro de 

: i9.f4; 3.070 A, de • · 
31 do · dezembro lle 
1915; L. n. 3.213, 
de 30 .. do de.zcmbro 
de 1916; L, n. 3.í46; 
de· .31 . de dezembro 
de 1917; L. n· 3:644, · 
do .31. de. dezembro 
de _19.18; L. n. 3.979, 

·de 31 de . dezembro· 
de 1919; L. n. 4.230, 
de 31 de dezembro 

/ de 1920; L. n. 4.~40, 
... de 31 de dezembro 
· de 1WU,, . e L. nu

mero 4.625, de 31 
de · d e z e m b r o de 
1922;· ·,c · nnais. as 

,. segu'~n tes a' i'tJ e r a-
' ções· Ventiládores : 

. ~ aspiradores de pó; 
vibradores e · secca:.. 

· dores . pequenos . e 
eons·aner~s,· quan,do .. 

. ·conjugados . a . mo
tores etectricos, ki
.logrammo i$, razão 
15 %. Substitua'-se. 
:i segunda parLe da 
nota 134• pelo se
guinte: "As. ,Pecas 
avulsns e inlegran
·tes t;lc macllinns 

· .· importadas cm so
parndo c não · cspc-

·. cinlmente· clnssifi
~adas, p11gnrão ' a 
lax!l mais elevada do. 
grupo a quo per-

. ' toilcer n machUna 
S.- Yol. IX 

I 
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Ouro Papel 

de que ellas. são 
parte. As )pecas; 
porém, que estive~-
ll.'em class[jficadas, \ 

, pagarão., os, direit[>S 
' que lhes compet1-

l ' 
· rem, acomtpanhl3m 

', . ou não as machi- ' ' 

nas ". IE:x:tractos : . . ~ l 
fluidos. de-. qualquer -;~ 

·• qualidade, 8$, razão ' . . 
50 %; molles, se c.- · 
cos ou em- pó : de 
malte, $500, razão 

'· - 25 . %; de' aloacuz, .. , 
alface, alóes, arni-
ca, campmilla, c~-

I,/\ tanbeiro da Ind1a, ·.._ c i c u L a, geD,ciana, 
saponaria, s c i 11 a, 
taraiaco e valeria-

,.1' na, 1$, razão 25 %; 
\ / de centeio espigado ·" . ... 

I . ou ergotiria, 5$, ra-
zão 25 %; de, ·can-
n a b. •i ·S, . · hydorastis, 
i)peca®anha, o'pio 

. e strQJ>hantUJS, • 8$, 
· razão 25 %; de aca-

frão, 20$, r a z ã o 
25 %;. intractos ou 
extractos_ phis.ioló-

· gicos completos, de. 
plantas frescas, 4$ 
razão 25· · %; . não ' 

.-: ~specificados, 2 $, 
razão 25 %: ruo-

,I; tigo 712; Anzóes - /' .· .. :: kilogramma, 2$500,, 
razão, 40 o/o. O car-
vão de pedra, .im-

· portado por em-
presas que · expio-

\ rum serviço de fa- < 
bricncíio e forneci~· 

'ménto de gaz, .pâ-
gará 2$500. por to-
nelada, razão 50· %. 
Os· ~nedicamentos ' denominados.. ar ser-
nobenzol, salvarsan, 
néo-s.alvarsnri, no-
v!llrsenobenllol .neo-
silber -· sulvarsan, 
sulfarse~ol, neoja-

I 
ll .... • 
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ouro 

col e OS seus. BJilO-
·' nimos, ou . seme

lhantes, quando re
conhecidos 1autheni-< 
ticos e approvados . 

. 1pelo DeparLamento 
. da Saude Publica, 
. entrarão livres de . 

direito. Os direitos 
de importação para 
consumo da napbta 
e · gazolina ficam 
equiparados aos do. 
kerozene. O tecido . 
de junco. o'u rotim, 
com, .ou · . sem fôrro, 
de tecido de algo- , 
dão ou linho, , pro;. · 
prio para .. bancos de · 

·carros de estrada de . • 
-~ ferro e semelhan

tes, · pagarâ• 31200 
lP oi r , kilogrammo, · 
razão 50 o/o. ·As pi
lulas, boloa, . oaJ)su-· . 
las,, confeitas, . · dra
geas, globulos, gra-

, nuos, gritls . e .per~ 
,laª' opqre~ndi-1 
dos nos arts. 204 .. e 

-288, da Tarifa, pas
. sam a pasar 30$ 
p o r · · kilorrammo, 
razll.o 50 o/o • - A · -' 
. urotropina · ou he
xa:metliyleno- ··. tetra
mlna pagará a' taxa 
de 6'500 ' por . kilo-
8\1' • m'~o, rYa1z i o 
·50 %:. ·- A ·agua 
oxygenada ou pero- .. 
xydo ou bydroge• . 
neo pagarâ a ta-
xa de .tlll200 · por 
kilogrammo. · - O · 
acido acetYJlsaUpry-' 
H~o .• ou 'l.$ill'ina ·. 
i()agará a taxa de 3$ 
!P'O r ki'loglrammo, 

' razão 50 %. - O 
· ao ido pbenylcyn,
.. ~bonioo rpaga'!'lt\ a 

taxa de · 3$ por 
kllogram.mo, razio 
50 %. Bot\s e ~-

. ' ,. 

. --

' 

.,.. .• I, 
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/ 
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las, com pêllo, for
ru.dus ou não, de 
qualquer Lccidu, ki
l.og'l'tümno, 1,2$G~~. 
~·azão 50 o/o. A i 1 ta 

· bolanle, .. dêslinuda 
a ligtwõcs ·do •fios 
pai·a , 'eloc~ricid~de, 
pagar<\ 2$ por l;:tlo
g·rammo, razão 5.0%. 

· Os tecidos ·de seda 
iui:l'icados nos ar
tigos 57 -i c 595 
passa.m ti pagar a 

. taxa de 58$ por . ki
logrammo. A~ot·o~
conte-se · ao artl- · 

.go 613: "Papelão: 
em almas uara cal~ 
cada; kjlQgriammo 
700 réis, razão 50%; 
em bandeijas e pra .. 
tos toscos, para con~ 
feiteiro, kiJogram-: 
mo 800 réis, razão 
•50 % , Os appare-

. lhos e peças de qual
. quer 1'órma ou lei..: 
tio, classiffcados sob 
ns. 1 e 2 do arti-· 
go 645, passam a 
pagar, fundidos ·es
ses dou.s numct•os 
cm um· só, a taxa 
de · $250 por -·kilo-

. g r a mo, r a z ã o 
50 %. As pequenas · 
placas de louca ou 
de· vidro de côres 
com ., desenhos . ou 
não, · providas · de 
alças de 'metal e 
destinadas .ao fa
brico de bijouteria, 
pagarão 6$ por ki
logrammo . ·I' a z ã .o 
50 %. As obras de· 
aluminio, de qual
que: naturezà '[la
garao a taxa de 3$ 
P o};' · kiliogrammo, 
razao 5Q %· Os rc
logios do algibeira 
sem complicacüo de 
systema, de. cobre, 

• 

ÜU!'O 

,/' 

.. 
Pap~l 

' 1 .: 

' I 

r· 
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Ouro 

folheados, ou cha
peados a ouro c os 
de cobre . dourado, · 
pagarão uma uni~a 

, taxa de 4$ por um
dado, razão 20 '7o. 
Sui.J'stituam~se os 
arts. 703, 7011; 705, 
706 e 707 da elas-

. se 25" pelo seguin
. te :. Ferro c aÇo : 
Em bruto ou pre
parado: 703-Fun
.rJido ou gusa, em 
linguados, ou pu
dlado, 1 para lami
nação, bruto, e aco 

. doce em lingotes, 
para. officinas de 
'laminação, · !c J 1 o
:gramino $0.20, . ra
zão 25 %. 704 -
Cllrupas ; klorruga
das, destinadas á 
fabricação ·de boei
ros, bem assim os 
rebite-s, parafusos 
e aros para · esse 
f i m, kiloSTammo 
$020, razão 10 %;· 
simples ou galva
nizadas, · Usas ou 
estriadas ou lami-

. nadas, kilogl'llmmo ' 
$080, razão 40 %. 
705 -I Em barras, 
verguinhas ou ver
galhões, cantoneiras 
e cm geral lamina
do, de· · qualquer 
feitio, k'ilogrammo 
$100, razão 40. %. 
700 - Em lima
aba grossa,L kdlo
grammo $100, ll'a
zão 30 %. 707 -
Em tiras, para nr
cos rio tOD!J.CÍS pi~ 

· :fJas, e·. fardos, kilo
S'!'ammo, $080, ra- · 
zao 40 %: Accres
centc-se no nrf.i
~o 669: vergalhões 
de cobre de diame
tro. não inferim· · n 

'· 
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Os transformadores estaticos de~ corre~te. eloolrica, !JOm 
resfriamento a oleo, ag~a ou ar, p~garao d~ d1rmtos aduanmro_s, 
sendo de mais de 400 k1los, 200 r61s por k1lo, razão i5 o/o, .PeStl 
liquido, sem abatimento. 
. Substitu811ll-se os arts. 688 e. 7 40 pelo seguinte: 

Fio. (arame) singelo, em cordão ou corda, cabo ou cor- . 
doalha e outras obras: 

Nú ou simples, de metal branco, vermelho 
ou amarei lo . ............. '· ........... . 

Coberto de papel, algodão ou borracha, ori de 
outra qualquer composicão, proprios Jllra 
cabos submarinos ou sublcrraneos, para 
telegraphos, lelephones, · transmis.silo de 
forca e 1uz e quaesquer outras. .'inslal
lacões ·electricas '.e para 1quaesquer usos: 

Sem capa de chumbo ou ferro ..... · ....... . 
Com a sobr~dita capa ............ · ........ ·. 
Dourado ou prateado ou coberto de seda pura 

. ou com mescla de algodão, lã ou linho. 
. para quaesquer · usos ............ -..... . 

Alfinetes, colchetes e pressões· para. botões. 
simples, galvanizados ·ou envernizados .. 

Gaiolas e ·ratoeiras .... , ................ · ... . 
Tél~ metallica ou panno de arame: em peca· 
· . ou·reta!h~ coni orificios, não excedente de 

um milhmetro.· ..... · ................... .. 
Em pecas cylindrióas, proprias -para machina 

de fabricação de papel. ............. . 
Em peca ou rela lho 'não especificado ....... . 

. Em obras de qualquer qualidade .......... . 
Nii. · . .,. d · I · · . o e,spectr•JCa os .. · ..................... . 

Em barricas oú caixas - abatimento de 
15 %, el!l caixas ou caixinhas de papelão ou 
onv~ltor10s semelhantes, incluidos os car
reteJs ou taboas em que vii3rcm enrolados -
bruto. · · .. , 

Fio '(arame) : 

Do citmlquer qualida~o ou grossura, simples 
ou galvamzado, l1so, e o destinado a fa-

F
. bricaQfio de pontas de Paris ...... ' .... . 
arpado e ovalado do iBXHi c 19X17, com~ 

prehendendo os grnmnns · e pregadores 

G~be~r~ad~e;~~~i · ~t~ · ci~ :q·.t;; t"q'u"e"r' ·,e· ~~:·r1.o ...... " I . , . . . : ., '· , ..... . 
Em' obras: 

Kilog. Razão 

$200 ao % 

$500. 40 o/o 
$250 20 o/o 

2$000 40 o/o 

2$600 !tO % 
3$000 ·.!tO o/o 

$150 10 % 

• $600 !tO % 
2$000 . !tO % 
3$000 40 % 

'2$000 40 o/o 

. $100 . 30 % 

$030 .,, '*· 
1MOO 40 %. 

1\lriwtes simplr,s oú r;om cnhcr,n do v~lrn 011 
· de l?nça, cnv~rm?.nrlns nu A'alvnnizndos. i.<:l~nn .JO % 
linlchnt.ns o presMos pi11·n hofõrs, cnYerni-

r.oCios ou· gn IYnniwdos, ........... : .. , , ~soo 40 llí' 

.. 

.. ~. 

.' .. :' 

'' , .. 
. .... : 

"·I 

... 



'I, 

' "'i'. 

" ,' 

' ( 

\ 

. 88 ANNAES' DO SENADO , 

Conloalha ·, .............................. . 
Gniolns~ · ........... · .... · · · ·. · ·: · ·. · · · · .. · · · 
Grampos envernizados ou gnlyamzarlos, SIIrn-

plcs ou com cubeca d~ VIdr9 ot1 loU(;a .. 
Mó la para assentos ·ou .enxergoes, g1'elha~, 

· ratoeiras e outras obras semelhantes ... 
Téla metallica ou panno qc arame: liso (lU en-

trancado, em peça .............. "" ... . 
Em retalhos ou esleil'as pat•a machinus de be- · 

neficiar productos de lavoura e em pe7 
quenos suecos pura preservação ele 
fructas ....... , .............. · ...... · .. 

· De' malha propria para cercas, viveiros e· 
.usos semelhuntesr. ................. , ... ·. 

Em obras não especificadas ... • ............ · 
Em barricas de caixas - abatimento de 

iO %. . ' 
iEm caixas ou caixinhas de papelão de 

- envoltorios setmelhantes, inclusive os car
reteis oli taboas em que vierem enrolados -
bruto. · , 

Incluam-se. no art. 983 da classe 34•, as 
seguintes balancas: · ·. . · · 

$!CiO -i O o/0 
1$GUO 40 % 

:\illuO . :\0 .o/o 

$800 40 o/o 

1$000 40 o/o 
' 

$120 10 o/o 

$1;00 40 % 
1$600 40 o/o 

Balanças :tuLomaticas computadoras, com 
ou. sem plataforma: · ( 

Capacidade: 

Até 10 !dlos, uma ................................ · 20$000 
Até 20 ldlos, uma .... ; ...... :. • . . . . . . . . . . . .. . . . . . 25$000 
Até 50 !ti,! os, uma .. , .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 30$000 

. Até 100 ldlos, uma .... : ......... ·· .......... :. . . . . . .35$000 
• At6 200 kilos, uma .................... ·.. .. . . .. .. . 50$000 - . ' 

Ritzão, 50 o/o • 

NOTA - As balanças de capacidade superior á 200 ldlos, 
pagarão os mesmos direitos _das balanças de plataforma ou do 
estrada de ferro, do , qualquer tamanho, com ·o accrescimo 
de 20 %. · , , · 

Oleos ele linhaça; importndM cm barricas, cascog de ma
deira ou ferro ou em outrog quaesqucr envnlucros ~· 

. De linhaçn - Olcos ·fixos :egelac's, Hquiilos o concreto~;' 

, . Impuro, corado ou fervido:. 300 ré is por Jdlo ~ razã.i 
tiO %. · . . . · . .· 

Purificado ou incolór': CiOO réis por ldlo - rnzfio ,50 % :, 

Aros i:! e ho'rrnchn: 

Mnssio~s~ _com óu ~~m aro de forro pnra ca
mmhoes, omnllms c otll1•os vchiculos de 
grundo peso ......................... . 

' ' 

•• 

Kilog. . nnzãn 

$200 

): 
.;.. ,, 

' 

,. 

h ' 
' 

I 
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Para quaesqucr outros vchiculos, inclusive 
. os pcncmnaUco;; c cnrrjat•as ri e ar ...... . 

Aulomovcis para Jlasseio c ;:por L: .. 

Até ti·es Jogares .. .' ...................... . 
Idem do mais de tres até cinco Jogares ..... . 
Ide.m de mais de cinco até seLe Jog·arcs ..... . 
Automoveis c tricyclcs para entrega de cn~ 

commendas, motocycletas, com ou sem 
side-car, tricycles para passageiros c se~ 
melhantes . : ...... ; .......... : . ....... . 

1~200 

~/tOO 20 o/o 
$500 20 o/n 
$600 i 20 o/o 

$500' 20 % 

N~'I'A - As taxas acima se applicam aos automoveis for
rados de couro; os i'orra'dos de tecido de lã pagurão a sobre
taxa de 30 o/n e os forrados de seda, a de 50 o/o. 

-~ ru~. ~z~ 

Automoveis para carga c auto-omnibus:.... $400, 20 o/J 
:' ! ' 

~"-s poças c· .pertenças 
c · . • p a r .a ·au t.omovcis, 

. sujeitas actualmeri-
1 c ao pagamento de 
5 % ad~va~orem, 
passamo a pagar, se
goundo sua natureza. 
de accôrdo com a 
respectiva classifi~ . 
cacão da Tarifa. 

Incluam~se nó artigo 
801 da classe 29, os 
seguintes relogios · 
destinados exclusi~ 
vamente a servir de . 
registro de frequen
eia de pessoal em 
fabricas ou .. offici
nas: ·,, com capnci- • 
dad.e para 50 . ope
rarJOs, um 60$, · ra
zão, 30 .o/o; cem cn
pncidnde até 100 
opo!arios, um, llO$,. 
t•nzao;' 30 o/o; com 
cnpncídnde ·ntrl ';200 
opernríos, um 1.50$, 
.razão, 30 o/o; com 
cnpacirlndc dr. ma is 

. ele 250 operarias. 
nm 200$; l'nr.ão, 30 

~ por cento ..... , ... 
2. 2 %, 'ouro, sómente 

'sobre os ns. 93 e 95 

Ouro Papel 
,. 

8·1 :000$000 tiG; 000:000$000 
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(cevada em grão),· 
96, ·97, 98, 100 e 
i 01 da classe 7" da 
tarifa (cereaes) im
portados nas Al
fandegas dos Es
tados, nos termos 
do art. t• da lei 
n. C452, de 30 de 
dezembro de 1905 

·-Lei n. U44, de 
39 do dezembro de 
:1903, nrt. t•, n. 9, 
n L. n. 1.452, de 
30 de dezembro de. 
:1905, art. t•, 'n. 2, 

· art. t•, n. f, da L. 
-n. L 313, de 30 de 
dezelribro de ·uo4, 
n. 2, da L. n. :!.616, 
de 30 de dezembro 

·de t908, e. L.· nu
mero 3.8U, de 31 
de ~ezenBbro de 
f9f8 ..•.....•..... 

3 . Expediente dos ge
neros livres de di
reitos de consumo 
..:_Decreto n. 2.647, 
de 19 de setembro 
de !880, arts. IJ21í 
e 626; L. n. 1.5017, 
de 25 de setembro · / 

· de 1867, art. 34, 
n. 6; D. n. L 750, 
de 20 de outubro 
de :!889; LL. nu
meros 2. 940, de Si 
de outubró de t879, 
art. 9-, n. 2; S.Ot8, 
de 5 de novembro 
de :!880, art .. :!6; ·L. 
n. :!26 A, de 2:! de 

·novembro de f892. 
art. t•; L. numero 
:19:! A. de so de . 
Rntembro de :!893. 
art. t•. e L. n: 265, 
de 24 de dezembro 
de · :!894, .art. t•. 
n. 2; L. n. 428, 
rfn 10 de dezembro 
de t896; L. n. 640, 
de f4 de novembro 
de :1899, art. t•, 

Ouro 

• 

" 7oo·:ooo$ooo 

= 

' .. 

Papel 

:' 

\ 

' 

; \. 

., 

\ \ 
I 

I 

ir 
I 



~BBBÁO E~ 3 DE DEZE~RO DI ~928 

Ouro Papel 

91 

n. 2, e L. n. ·USO, 
de 3f. dá" dezembro 
de :1920 ••.••• : • ••• uoo :ooosp.oo 1. 000 :000$000 

4: Dito das Capataz ias 
- Decretos nume
res 2.647, de· f9 de 
setembro de f860, 
arts. 696 ·e 697: 
1. 750, de 20 de ou
tubro de 1869; · ar
t.igo t•, § 4"; 5.S2i, 
de 30 de junho de 
1873, . art .. 9".: L. 
n. f26 A, de 2i _de 
novembro de f8~2, 
nrt. 1•; n. 265, ·de 
24 de dezembro de 
1894; art. t•, n. S, · 

·e L. n. S.070 A, 
"de 3f de dezembro ' 
de f9f5 ........... . 

5. Armazenagem - De
cretos ne. 5.474, 
de 26 de novem
bro de i872; 8.0113, 
de 13 de dezembro 
de f875, art. -t•; L. 
n. 2. 9.\9, de 31 de 
outubro de f.879, 
art. t8, n .. i; D. 
n. 7.5159, de .2«1 de 
novembro de f.879; 
r". n. 3.27f, de 28 
de setembro de 
1885. art .. t•, § -t•, 
n. S; D. n. 9.5159, 
de· 20 de fevereiro 
de 1888; D; n. f9f., 
de· 30 de janeiro 
de -1890; L. n. f.28 

"' · A, de 2f de novem-
bro de 1892, ar
tigo 1 •; L. n. 285; 
de 24 de dezembro 
de 1894, art. t•, · 
n. 4; L. n. 2.0315, 
de 29 de dezembro 

.de 1908; nrt. t•, 
n . 5, da L. numero 
2. 216, de 28 de de-
7.embro d~ 1909; 
art. t•, n. 5, da 
r •. n. 2.32{, de 30 
de dezembro de 

300:000$000 

•.. ~ 

.. 
l 

. ' 

. 
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92 ÁNNAllS DO, SENADO 

HHO; ar!.. i', nu-
- mero 5, da L. nu

mero 2. 719, <lo 31 
de dezembro de 
1!H2; art. 1•, n. 5, 
da L. n. 2,841, 
de 31 de dezembro 

, do :1913; e L. nu
mero 4. 230, de 31 

· de dezembro · de 
' 1920, art. 14 •• ~ •• 

a. Taxa de . estatistimt 
· - Lei n. 489, de · 

15 de dezembro de 
1897, art. t•, n. 5'; 
D. ·n, 3.547, de 8 
!Cie janeiro de 1900, 
e L. n. 3.979, de 
3:1 de dezeniliro de 
':1.919 I I# I I I I I I I 1 I I 1 

.7. Imposto de · pharóes 
-Decreto n. 6.053, 
de 13 de de~embro 
de :1875, art. 2'; L. 
n. 2.940, de 31 de 
outubro de 1879, 

1 ·art. 18, n. 2, § 2•;, 
D. n. 7.554,.de 26 
de novembro de 
1879: L. n. 489, de · 
15 de dezembro ·de · 
1897, art. i•; L. , 
n. 2.035, de 29 de 

· dezembro de :1908; 
art. :1•, n. '7, da 
L. n. 2.210, de 28 
de dezembro de 

· 1909; art. :t•, n. 1: 
da L. n. 2.82:1, ·de 
30 de.dezembro de 
:1907, e art. :1•, nu
mero 7. da L. nú
mero 2. 719, de 31 
de ,dezembro . de 
i 9:i2 I .. I~ I I e I I I I 1 1 I 

8. Imposto de docas -
Leis ns. 2.792, de 

· 20 de outubro de 
1877, art. H, § s•, 
e 2.940, de Si de 
outubro' de· 1879, 

. ' art; 18, n. 2; D. 
n. 7-554, de 26 de 
novembro de 1879; 

Ouro 

...__.,I I I I I I I o I I I I 

I •, •' I 
1 I 1 1 1 o lo I 1 •' I I 1 1 . . • • I 

.• 

300:000$000 
•I 

Papel 

550:000$000 

700:000$000 

I' 

Ir .. • 

. I 
' 
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SESSÃO EM 3 DE IJE'ZEMBRO DE 1923 

L. n. 3.0i8, de 5 
iSSO, art. _5•, e L. 
n. oi89, de t5 de 
dezembro de i897, 
art .. 1•, n. 71 ••• , •• 

9. fO % .sobre o expe
diente dos generos 
livres de direitos 
de consumo - Lei 
n . 25, de 30 de de-· 
zembro de t89f, 
art. i•, n; 8;--L. 
n. 265, de 24 de , 
dezembro de i894, 
art. i•; L. n. -189, 
íde 15 de .dezembro 
de 1897, . art. . f •, 

- n .. 8; L. n. 7U, de 
26 de dezembro de 

.. i900, art. 1•, n. 8; 
L •. n. 953 de 29 de 
dezembro de i902, 
art. i~, n. 7 e L. 
n. s:979, de 3i de 
dezembro de f9iQ. 

:10. 2 o/o, ouro, s-obre o 
v a I o r of:J'icial da 
importação, exce
pto as tax;ts arre• 
ca'dadas nos portos 
contraetados d c ac..; 
c'ôrdo com ·as 'Íeis 

. ns .. 1. 746, de 13 de 
outubro de :1869, G 
3,3:14, do.16 de ou

. tubro. do :1886, que 
ficam em clepo.§ito 
para attendcr · ás 
obrigacões dos, re
spectivos contractos 

.Taxa· de um a cinco 
réis por kilogram
nío ele . mc]'cadorias 
que forem carrega-

. das ou clcsearrega
das, segundo· o se li 
valor, destino on 
procedcncia dos ou
tros portos, c, l.axas 
de arrcnclamenlo de 
serviço do portos ... 

Ouro 

15:000$000 

HO :000$000• . 

5.825:000$000 

\ 
.• ···-··· ... '·''·' ... •: ' 

93 

Papel 

100 iOOO$OOIJ 

..,.000:000$000 



.94 ANNAES DO SENADO 

i 

IMPOSTO DE CONSUMO 

:12. Sobre fumo. · -. De:. 
creto n; 5. 890, de 
10 de fevereiro de 
1906; L. n. 2.919,' 
de 31 de dezembro 
de 19:14; L. nu-

. mero 3.070 A, de 31 
de dezembro de 
1915; Leis nume
ros.3.213, de 30 de 
dezembro de :1916; 
3. 979, de 31 de de
zembro ,de :19·19; 
4 ;230, de 3:1 de de
zembro de 1920; 
4.HO, de 31 de de
zembro de 1921, 
e· 4.625, de· 31 de 
dezembro. de 1922, 
dispensada a exigen
cia do preco 110 va
rejo, ou nos . vare
jistas,, quanto aos 
cigarros· e cigarri
lhas nacionaes ..... 

I 

:13. Sobre bebidas - [)é
creto n. 5. 890, de 
10' de fevereiro de 
:1906; art .. 1•, n. H, 
da L, n. 2,.32:1, de 
30 de dezembro de 
1910; ar:t. 4:1 da 
L. n. 2.719, de 3:1 
de dezembro de 
:19:12; art. 45 da L. 
n. 2.841, 'de 31 de 
dezembro de 19:13; 
L. n. 2. 9:19, de 31 
de dezembro ' de 

, :19H; L, n. 3·070 A, 
de 3:1 de dezembro 
dé :19:15; Leis nu
meros 3. 2:13, de 30 
de dezembro de 

· :19:16; 3.979, de 31 
de dezembro rle 
:19:19; 4..230, de 3:1 · 
de . dezembro de 
:1920; 4.440, de 3:1 
de dezembro de 

.. 

Ouro 

0 O O O I O O 0 0 O I 0 • 0 

' 

.... 

Papel 

' 

50. ooo :oo'o$ooo 

'···. 

.'-

' 

-

I 



SESSÃO IW 3 DE DEZEMBRO DE :1923 9Õ 

:192:1, e 4. 625, de 31 
de dezembro de 
:1922 ....•........ 

1 14 • Sobre phosphoros -
' Decreto n. 5. 890, 

de 10 de fevereiro 
·de 1906; L. nu
meros 3. 070 A, de 
31 de dezembro de 

· :19:15 e L. n. 3.213, 
de 30 de dezembro 
de 19:16 ......... .. -

15 .. Sobre · sal - Decreto 
n. 5.890, 'de :10 de 

' fevereiro. de 190.6; 
art. :1•, n. :13, da 
L. n. 2.321, de ao 
de d,ezembro de 
1910; art. 4:1 da 
L. n. '2.719, de 3:1 
de dezembro de 

' 19·:12; art. 46 da L. 
n. 2.841, · de 3:1 
'de dezembro · de 
1913; L. n. 2.9:19, 

. de 31 de dezembro 
de :1914; Leis nu
mero 3. 070 A, ·de 
31 de dezembro de 
:19:15; 3.2:13, de 30 
de. dezembro . de 
:1916; 3.979, de 3:1 
de dezembro de 
1919, art. 49 .... .-. 

16. Sobre calçado. - De
creto n. 5 . 890, de 

· 10 de feVereiro de 
i906; _L. n. ·2.919, 
de 31 de dezembro 
de :1914; L. nu
mero 3. 070 A, de 
31 · de dezembro de 
19·15; L. n. 3.213, 

· de 30 de dezembro 
de 1916 e L. nu
mero 4. 625, dei 31 
de dezembro de 
1922 O 0 0 o O O o O 0 0 o o 0 

17. Sobre perfumarias -
Decreto n. 5 . 890, 
do 10 de fevereiro 
de 1906; L. nu
mero 2.8U, de· 31 
de · dezembro de 

Ouro Papel 

67.000:000$000 

... o ••••••• o ••• 20.000:000$000 I 

7.000:000$000 

' • 

6.500:000$000 

; 

\ 

.! 
·f.· 

' .... : 



95 ANNAES DO SENADC · 

' 

ouro. Papel 
1!)13; L. n. 2.!JHJ, 
ele 31 de dczClmbro 

~: .. de 1914; L. nu-
, mero 3.070 A, de 
31 de dezembro de 
HH5; L. ·n. 3.213, ,. 

.de 30 de dezembro ! ' 
. de 1!l16; L. nu.: 

mero 3 .• 07(), de 31 
de dezembro de 
191!1; L. n. 4.4110, , ... · 
de ··31 do dezembro 

•, do 1921 c L.' nu-
incro ft.625, de 31, 

' 
. d& dezembro de 

1!l22 • ~ o ••• o' • ••••• ........... _ .... 6 •. 000:000$000 

:18, .Sobre CO!l~Ol'VIIS -,. 
Decreto n. 5.890, 
de 10 de fevereiro 
de '190fi;.L. n. 2.019,. 
de 31 de dezembro 
de 1914; L. nu-· 

},,. mero 3.070 A, de 
31 de dezembro. 
do 1915; lei n. 3.213, 
do 30 do dezembro 
do 1!J16, o lei nu-
mero 4. 625, do 31 
de dezembro de · 
1922 . . . . .. . . . . . . . . • ' ••• 1,1 ••••• •.·• • 5.500:000$000 I i !l.. Sobre vhiagre - De-
creto n. 5.890,. de 

•. 
10 de . fevereiro de·· 
1906, ·C leis nu-

; meros 2. 719, de 31' 
.. de dezembro de 
'\' 19•12; 2.841, di:J 31 

de dezembro de 
.f913 ;· 2 .919, de 31 

. \ de dezembro de 
,J · 1914, e 3'. 070 A, de · 
' ii'' 31 de dezembro de 

19:15' .•... o· •• · • •• ·.·.o ' 800:000$000 o o o o o t o o t t"ó t I t 

20. S~bre velas - De-
f. croto n .. 5. soo, de 

'o. 10 do fevereiro do 
1906; leis·ns. 2.919, -
Ele 31 ele dezembro 
de 1914; e 3.070 A, 
ele 31 de dczCimbro 
de Hl15 ........ ~ .. O O 0 O O 0 0 0 0 O I 0 O 7:00:000$000 

21~ Sobro bengalas ....:. iDe-
creto n. 5. 890, de 
10 de fcvcrcit·o · ctll 

i 

. \ 
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SESSÃO E:M 3 DE. DEZ~M!ll\0 DE 192-'3 9'1 

22. 

23 . 

1906, e lei n. 3.070 A. 
de 31 de :, dezembt•o 
do 19.15 .. ; ......... 

,,.,· .. ~ 
Sobre tcchlos - De

creto n. · .5'. 890, de 
10 de fevereiro de 
1906; leis·rts. 2.841, 
do 31 de dezi!i:nbro 
de 1913; 2:~19, de 31 
d!! dezcrn}lro rJe 
1014; 3.07Q:A, de 31 
de dezembro de 
1915; n· 3·.213, rlc 30 
de dezetilbro de 
1916; 3 .97,9;·: de 31 
de dezembt•o ãe 
1!119, e 4.625, de 31 
de dezeinbt·o de 
'1922 .. · .. 0,0 •••••• 

Sobre artefactos dll 
tecidos ....:.;:·Lei nu-· 
mero 2.919,::. de 31 
de dezembro 1le 
19U; 3.0~0..1\, de 3L. 

• de dezenrbro do-
1915; 3 .9.1.9;' do 31 
de dezeíriln:o I!P · 
1919, c L625, de :n 
de dozcmbr\1 de 
i922 ............ . 

24. Sobre vinhos eslran
geit·os -· ·' Decreto 
n. 5.890,- de to de 
fevereiro ·de 1906; 
leis ns. 2.919, de 31 
do dezembro de 
191-i; 3.070 A, de 31 
de dezembro rln 
1915; n. 3.9i9, do 31 
do dc~cmbro d11 · 
1919; -LHO. de 31 
de dezembro do 
!921, o 4.625, de 31 
cio dezembro de 
:i 922 •. o •••• o ••••• 

25. Sobre papel ·de forrar 
casas - :Ucis nu
mero$ ::l. 919, de ~~ 
do dezembl'o de 
191-i; 3,070 A, de 31 
do dezcm bí·o diJ 
1915; c 3.213, de 31 
de dezembro de 
i91() ........ o •••• 

S.- Vol. IX 

Ouro Papel 

• •• o •••••••••••• 

• •••• o • o •• o o •••• 

.... ·········· 

•••••••• ' ' ••• o 

o o o O O O O o O o o O I o O o 

50:000$000 

'•0. 000:000$000 

4.500:000$00\l 

5.00(1:000~000 

tiO : OOOf.')OO 
1 
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26 . Sobre cartas de 
5
jo
8
s
9
a
0
r ·· 

-Decreto n. . , 
· de·:10 de. fevereiro 

ele 1906; I eis nu
meros 3.ü70 A, de 31 
de dezembro de 
1915; 4.440, de 31 
de dezembro de 
1921; e 4.625, de 31 
de dezembro de 
1922, e mais as se
guintes alteracões: 
.Vacionaes, por ba
ralho, 2$.; estran
lfl,eiras, por bara-
,ho, 5$000 ........ . 

27. Sobre chapéos - De
creto n. 5.890, de 

.. 10. de fevereiro 
de· 1906, leis nu
meros 2. 719, de 31 
de dezembro de 
19'12; 2.841, de 31 
de dezembro de· 
1913; 2.919, de 31 
de dezembro de 
t914; 3.070 A, de Si 
de dezembro ,je 
1915; n· 3.213, de 30 
de dezembro de 

:· ·~:·:.·1.91:6;; e: 4.625, de 31 
de dezembro de 
i922 O o o o O o o O 0

0
0 I I o 

28. Sobre discos par a 
gl'amophones - Leis 
o.s. 2.919, de 31 
de dezembro · de 
1914, e 3.070 A, de 
31 de dezembro de 

29. 

30. 

i9f5 0 0 I 0 I I I I 0 O O 0 0 

Sobre loucas e vidros 
- Leis numeras 
2. 919, de 31 de de
zembro de 19!.4, e 
3. 07.0. A,, de 31 de 
dezembro de 1915 .. 

Ouro 

' .. · .. 
'. 

P~&~el 

'·. ' 

. . .. 
'• 

:· . ' 

,. : 
' ' ",, I: 

1.IIOQ.; 000.000 0 I 0 0 I I I 0 I' o' .. I I: I',' o 

. ·'· 

r . : 

: 

·.' ······· .. ·····.·~·· 
:-,.' 

···:' 

,, .. '·' 
" .. ·::. ~ ., ' 

.. 
I I O O O 0 I • I O ,1 o .. I 

.. _. '·' 

.. 
o o o O o 1 o 1 o o 0 1 o o 

'. ~ I • ' ', ' , ,• ' ' 

. ·i'''', ; .1: 

· 1. 5óo·::oo.o•oo_o ... 
•.. ! 

Sobre ferragens -Lei 
n. 3.070 A, de 31 de 
dezembro de 1915. ... ' .. •,• ....... . 800:000$000 

3f. Sobre café torrado ou 
moido - Lei nu
mero 3. 213, de 10 
de dezembro de 

. .J.~~6 .. e lei n .. U!!i, 

.. . .. 
• o ., '. ' :. 

'" . ~ .. 
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SESSÃO EM 3 ·DJI DEZ!i:MBRO Dll i92~ 

32. 

33. 

34. 

de 31 de dezembro 
de'1922 .......... . 

Sobre manteiga - Lei 
n. 3.213, de 30 d< 
dezembro de 1916 e 
lei n. 4 .625, de 31 
de d e z e m b r o de 
1922 . o •• ••••••••••• 

Sobre joias, obras d& 
ourives e objectos 
de adorno '(imposto 
de 2 o/o) -Lei nu
mero 3. 979, de 31 
de dezembro de 
1919; lei n. 4.440, 
de 31 de dezembro 
de 1921, e lei nu
mero •. 625, de 31 
de dezembro de 
1922, art. 25 •...•. 

Sobre :moveis - Lei 
n. 3 . 979, de 31 de 
dezembro de '1919; 
'ei n. 4.440, de 31 
de dezembro de 
1921, e lei n. 4.625, 
de 31 de dezembro 
de 1922 .......... . 

35. Sobre armas de fogo 
-Lei n. 3.979, de 
31 de dezembro de 
f919 o o o O 1 o O o O o O O O 

36. Sobre lampadas ele
ctricas - Lei nu
mero 3. 979, de 31 
de dezembro de 
1919 ..•.........• 

37. Sobre · queijo ou re
·queijão - Lei nu
mero 4.625, de 31 
de dezembro ·de 
f 92!! I 0 O 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0 

38. Sobre kilowatt-luz e 
kilowatt-forca -Lei 
n. 4.625, de 31 de 
dezembro de 1922. 

39. Sobre tintas - Leis 
ns. 4.625, de 3f de 
dezembro de 1922, 
t1 4. 723, de l!O de 
&$'OSto de 19!3 ..... 

Ouro 

... , ......... ' 

................ 

Papel 

2,300:000$000 

1.200:000$000 

-t .·oo~: ooo•ooo 

. ; . '. 

•,, ,.· 

........... •,•. '' 1.300':000$000 
. '· 

·' 
. ,. ' . '.,.. 

.... •, ...... , •.• 30<1:000$000 

''•.' .·.· 

''· 

.............. · .... · . . 400 :000$000 
. \", 

I' I .· ,''' 

... :• . ' .... ''· 
. ....... ; . ; ; ..... '' 3.000:000$000 

,i ' . .'. : .. 

... ~ . . ... ' 
.. ,' .. ' ....• ' 

.............. .t.000:000$000 
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40. Sobl'C sello snnitario 
·:::::.:·Lei n . .í.230, de 

31 . do dezembro dil 
:,1920, art. 1 •, n. 16. 

U. Sobre·emolumentos de 
· registros de escri-

.... ptorios cci m m er
·ciaes, art. <lO, n. 2, 
da lei n. 3. 979, de 
31 de dezembro de 
i9i9 <I <I I <1 I <I <I I I I o <I <I 

Ill 

IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO 

42. Sobre seljo - De 
aceOrdo com o de· 
ereto n. 3 . 564, de 
22 · . de janeiro da 
i900; leis ns. 813, 
de 23 de dezembro 
de f 901; !153, de !I 
de dezembro de 
1902; 1. H4, de 30 
de . . dezembro de 

·:1903; 2.8U, de 31 
de. . dezembro de 

· 1913; 2.919, de 31 
de ··.dezembro dE 
1:914; 3.213, de 30 
de . dezembro de 
f9:J6; 3. 966, de 25 
de ·. dezembro de 
1919; 3. 979, de 3! 
:de .· dezembro de 
i,!H9. nrl. 27, o 
:4.230, de 31 do de;. 
'zémhro de 1920; 
:·\. HO, d!l 31 de dc
•.ze.:nbro de 1021. 11 
4 • 6~, dt~ 31 de de
zembro do 1922, ar
.tigos .1• o 25, o mais 
'•às seguintes altera;. 
cões : tabella B (se
gunda classd), scllo 
c . e.slnmpilha: 6, 
cart.a ·de saudc: a) 
:cmbarcncões n vela 
.'ou. n vnpm·, estrnn
A'C n·as, 20$ ,· b) cm-

' I -Hli'CBCUCS n n C i 0-
nnes, idem, idem 
10$; 8, bilhc! es sa~ 

Ouro I'apel 

<1 1 I I o <I e <I <I <I e I I <I 
3.000:000$000 

<I <I I f <I I <I I O t I <I I <I 
200:000$000 
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45. 
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nilarios de livre 
pratica - Suppri
midos. Sollo n ~~l' 
col;J~ndo Jlara con
c.essão de reg·nl :n 
de · paquete: p o r 
paq\,1.'1(•· entre '1. 000 
e · 3. 000 toneladas, 
500$ i entre :1.000 e 
5 • 11: O O toneladas, 
1 : oooe i entre 5. 000 
c, 10.000 toneladas, 
t :500$: acima de 
10.000 toneladas, 

·2 :ooo• ........... . .... 
Sobre . transporte -

!Decreto n. 7 .897, de 
10 de março de 
1910i L. n. 2.9:19, 
de 3:1 de d('zembro 
de' 1914i r.. nu-
1'0 3. 213, de 30 de 
dezembro de i 9 i 6; 
L. n. 3. 979, de 3i 
de dezembro de 
:19i9; L. 11. 4.440, 
de 3i de dezembro 
de 1921, o lei nu
mero 4 .. 625. de 3i 
de:.,.,, dezembro rle 
i 922;: O I I O I I I O O O O O O 

Taxa. qe vinciio -L e I 
11.· 4;230, do 3i de 
dezorobro do :1920. 

Sobre ·~s operacões a 
termo, sendo a me
tade paga pelo com
prador e a outra 
metade pelo ven
dedor; a saber: 200 
réjs :., por .sacca de 
café; dous ré is por 
kilo de algodão, e 
1·00 réis por sacca 
de assucar, sendo 
recolhido no The
souro o producto 
do imposto de que 
tratn.'o decreto quo 
instituiu essa im
posto. ou sc.in o dP.
creto 'n. :14.737. •:lo 
23 de março de 1921, 
somn~:c que a im
portnilci·a dn per-

' ' 

ÚUl'O Papel 

oo:oooaooo ts:ooo:ooaooo 

O O O O O O I O O O O I I O i9 .• too :o-ooeooo 

I I I O O o I 0 O 0 O o 0 O 9.000.:0001000 
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:· 

centagem a que se 
refere o artigo iS 
do respectivo regu
lamento passe de 
500$ rnensaes. (Leis 
ns. 4 .230, de 31 de 
dezembro de 1920 
e 4. 440, de 31 de 
dezembro de 1921) . 

46. Sobre as vendas mer
cantis a prazo ou á 
vista - de accôrdo 
com o art. 2•, n. X, 
da lei n. ".4. 625, de 
H de dezembro de 

, . 1922, .. e mais a~. 
seguintes alte·ra
Dões: As taxas a 
"Pagar, de accôrdo 
lOm o art. 26 do 
decreto n. 16.041, 
le 22 de lffiaio de 
1923, calculadas so
bre o valor da fa
clura, nas vendas a 
'Prazo e sobre a im
portancia da com
pr.a, nas vendas á 
vista, são, p a r a 

... umas e. outras ven-
das,' · as· seguintes·: 

.. . . Até 250$, $500; de 
.. ·.<.mais de 250$, até 
· · 500$, f$; de mais 

de 500$, até 750$, 

... 

' 1$500; de mais de 
750e, até 1 :000$, 
2$ e assim por 
Jeante, cobrando-se 
mais 2$ por 1 :000$, 
ou fracção que ue
crescer. PnN!gra
pho unico. Não se 
incluem entre ns 
vendas sujeitas ao 
imposto de venda 
mercantil, além das 
Jonstantes do ar
tlgo 36 do decref o 
n. 16.041, as de 
le_ite e queiJo typo 
Mmas, quando rea
lizadas pelos pro
ductor('S ..... , .... 

Ouro 

o o o o o e I o O O t t 0 o 

,, .. 

·• 

l:' 

• o o o o o o o o o:o o o I 

" ' 

Papei 

,. 
9.000:000$000 

- .... 

: '. 

o', ,• o 

80.000:000$000 
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•' .... (' 

IV 

IMPOSTOS SOBRK A REND,\ 

-17. Imposto sobre a ren
da. - De accõrdo 
com o art. 3" desta 
lei .............. . 

48. 5 o/o ~obre premi os de 
~eguros maritimos 
a terrestres e 2 o/o 
oobre premias de 
seguros de vida, 
pe n sõ es, peculios 
etc. - Leis nu
meros 2;919, de 31 
je dezembro de 
1914 e 3.070 A, de 
31 de dezembro de 
1915 ...•.•......• 

49 • 1 O o/o sobre I ucros 
'·'.:::·::fortuitos, valores 

sorteados, . valores 
dilstribuido.s, • m 
sorteios por clubs 
de me N a dOI :CÍ!Ill1 

premias concedidos, 
cm sorteios, medi
ante pagamento em 
prestacões, por as
sociações constru
ctoras. - Leis nu
meros 2. 919, de 31 
. ie dezembro de 

.. . 1914, 3.070 A, de 
'· .. , •. 'Sf- 'de dezembro drl 

1915; n· 3.213, de 30 
je dezembro de 
1916, 3. 644, de 31 
je dezembro de· 
1918, c 3.979, rlc 
31 de dezcm hro de 
1919 ~ ..... o •••• ' • 

v 
IMPOSTO SOBRE LOTERIAS 

50. Imposto de 3 :11.: % 
sobre o capital das 
loterias federaes e 
quota fixa a se 
paga pela actual 
concessionaria. _... 

Our,o 

. .... •' .. 

' ............ . 

.. ' 
'· 

·: ',; 

Papel 

' I so.ooo:ooosooo 

.. 
i;SOO:D00$000 

.. •' 

'· .... ·. 

•. 

; ~·.. . . 

.. ~. . ,. ·' ... 
. ....... , . .. . .. 400 :000$00() 

., i 
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Lei n. 126 A, de 21 
de novembro de 
1893, art. a•; L. nu
mero 265, r.te 2·~ <lo 
dezombL'O de 1891,, 
o L: n. 428, de 10 
de dezembro de 
1896; r.. n. 559, de 
31 de dezembro de 
l898, art. 1•, n. 30; 
L. n. 640, de 14 de 
Jovembro de 1899, 
nrt. 1', n. 29; D. 
n. 3.638, de 9 de 
abril de 1900, e 
L. n. 741, de 26 de 
dezembro de 1900, 
art. i'; n. 28; ar· 
.tigo 2', § 14, da L. 
n. 953, de 29 de 
dezembro de 1902, 
e t.. n. 4.230, de 
31 de dezembro de 
1920 I O O O I O I O O O I I I 

51. Imposto de 5 % das 
loterias estaduaes e 
sobre as rendas das 
.oterias federaes que 
excederem de réis 
ts.ooo:ooos .p; o r 
1nno. ....,.. DP.creto 
n. 8. 597, de 8 de 
março do 1911; L. 
n. &.23~ de 31 de 
dezembro de '1920 
! eontract.o de 8 
lo outubro de 1921 

VI 

DIVERSo\8 UEND ... S 

52: .Premies de deposites 
publicos . .:... Lei nu
mero 99, de 31 de 
outubro de 1835. 
nrt. 11, n. 51, 
Instrucções n. 131, 
.ie 1 de dezembro 
de 1845; DD. nu
meros 4·98, de !2 
cto ,janeiro de 1847, 
r. 2 .·551. de 17 de 
mn rco de 1860, ur
tigo 76; D. n. 2.840, 

Ouro 

O o I o I I I O I o o o I I 

I I O t I I I t I I I I I I 

Papel 

1.000:00().000 

60:000.000 



I 

li 
~ 

de marco de 1808 
c L. n, 3. 079, de 
31 de dezembro de 
t919 ....•........ 

53. TaJÇa judiciaria. -
Decretos ns. 225, de 

. 30 de novembro de 
1894, e 2.163, de 9 

. de novembro. de 
1895; D. n. 539, de 
19 de dezembro de 
Hl98; D. n. 3 .312, 
de 17 de junho de 
1899, L. n. 4.230, 
de 31 de dezem·bro , 
de 1920, art. 30, e 
L. n. 4 . 625, de 
3.1' ·de dezembro de 

Ouro Papel 

o I O 1 0 1 I I I I I I I I I ' 200 :000$000 

1922, urt. 27 I O I o o o I O I O O O O I I I I I I I I I 
280 :000$00.0 

. ' 

54.. Taxa de aferição de 
ltydrometros. -Lei 
n. 4. 625, de 31. de 
dezembro de 1.922, 
art. 44 ......... . 

55. Rendas federnes no 
Territorio da Acre 

56. Exportação ....:. lO % 
sobre a exportação 
de borracha · ·no 
Territorlo do Acl'e 
c sobre a exporta
cão da cnstunha do 
mesmo Territorio. 
-'~Lei n. •.625, de 
31. :•de dezembro de 
f922. o I I I I I I I O o I 

57. Taxa de sorteados 
não incorporados
Leis ns. 4. 230, de 
31 .. de dezembro de 
Hl20 c .\. 370, de 
19 de dezembro de 
192'•1:· o o o I tI I I I I O I I 

REND.\S PATRIMON!AES 

58. Rondas dos proprios 
., nac:ionacs - Lei de 

15 ele novembro elo 
1831, ar!. 51, § 15; 
L1~i Cl<l 12 do nulu
lJro de 1833, at•t. a• 

o' I I I t I I I o I I • I • 

...... , ...... . 

I I I o I I I I I I I I O I 

I I I I t I I O I I I I I I ' 

5:000$000 

to:oooeooo 

f • 5oo :oooeooo 

500:000$000 . ' 
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IOd 

59. 

60. 

.UfNABS DO SSNA.lO · 

leis ns. 3.070 A, 
a1 de dezembro de 
de 19f.5; 3.213, de 
30 de dezembro de 
1916 e 4 .625, de 
a1 de dezembro de 
1922, art. 41 ..... 

Ouro 

I I o I O O O O I o I o O O 

Renda das villas pro-
Jetarias . . . . . . . . . . · ............. :·. 

Renda da Fazenda de 
Santa Cruz e ou
tras- Leis ns. 191 
A, de 30 de setem-
bro de 1893, arti
go 1•, e 4 .230, de 
31 de dezembro de 

•· •. ! ·'·' 

Papel 

· 300.;000tOOO 

: 10~ :.000$000 

1920, art. 26 .. • . • . ....... , .••• ;·, . :.6.0:000$000 
6L Pro dueto do· arrenda- · 

·mento das areias 
manaziti<las - Con. 
tracto de 18 de de
~embro de 1916, lei 
n. 3. 644, de 23 .de 
dezembro de 1•9'18; 
lei ri. .:'1. 979, de 31 
de dezembro da 
1919 e lei n. 4.625, 
de 31 de dezembro 
de . . ........... . 

62. Fóros de terrenos de 
marinha - Leis de 
15 de novembro de 
18a1, art. 51, pa
ragrapho 14 e 15; 

. . de 12 de outubro 
' · de t8aa, · art: a•; 

Instru<lções de U 
de novenlbro de 
t8a2; leis de a de 
outubro de 1&a4, 
art. 37, § 2•; 1.114, 
de 27 de setembro 
de 1860; 1. 507, de 
26 de setembro de 
1867, art. 34, n. 33; 
Decreto n. 4. 105, 
de 29 de fevereiro 
de 1868, e lei nu
mero a. 348, de 20 
de outubro de 1887, 
art. 8•, § a· ...... 

6a. Laudemios - Decre
tos ns. 467, de 2.:'1 
de agosto de 1846; 

,, :·. 

.. ' 
HlO:Ó.Ü.0$000. · 

. ' . . . . ~ 
: ;. '··· 

. . :. ..... • ... 

., . . 

O O o o o O O O o I I O I o 

• 
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556, de 5 de de
tembro de 1849, e 
L 318, de 30 de ja
neiro de 1854, ar-
tigo 77. . ........ . 

64 . Taxa de occupacão 
dos terrenos de 
Ma1•inha e arren-

. damento de terre
nos de mangue -
Decretos ns. 14.595 
e U:596, de 31 de 
dezembro de 1920 •• 

III 

1\KNDAS INDUSTRIAES. 

65. Renda do Correio G"' 
ral - Decretos nu
meros .3.443, de 12. 
de abril de 1865, 
arts. U a 20; 3.\532 
A, de 18 de no
vembro de 1865; 
3.903, de 26 .de ju
nho de 1867; 7.229,. 
de 29 de marco de 
1879, e 7 .841, de 8 
de outubro de 1880; 
lei n. 489, de 15 de 
dezembro de 1897, 
art. 1", n. 12, e le1 
n. 6.tO, de u de 
novembro de 1899, 
art. 1", n. 11; lei 
n. 1. 616, de 30 de 
dezembro de 1906, 
n. 1·5; lei n. 2. 035, 
de 29 de dezembro 
de 1908, art. 1•, 
n. 16, da le'i nu
mero 2.210, de 28 
de dezembro de 
1909, art. 1•, nu
mero 43, da lei nu
mero 2.719, de 31 
Je dezembro de 
1912 e art. 1", n. 43, 
da lei n .. 2.8U, de 
31 de dezembro de 
19121, lei n. 919, 
de 31 de dezembro 
de 1914; lei nu
mero 3. 070, A, de 
31 de dezembro de 

Ouro Papel 

o o 

.............. . tao :oooeooo 

....... ,' ..... . 300:oooeooo 
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11H5; leis ns. Zt.2i3, 
de 30 de dezembro 
de 1916; 3.979, de 
31 de dezembro 
de 1919, art. 39, e 
·i-.230, de 31 do de
zembro de 1920, o 
''·· 440, de 3.1 do de
zembro de 1921 .. 

66. Renda dos Teleara
phos - De nccOr
do com os decretos 
ns.2.614, de 21 de 
julho do :1869,; 

· 4.653, de 28 de de
zembro de 1870, e 
372 A, de 2 de 
maio de :1.890; lei · 
n. 489, de 15 de 
dezembro de 1897, 
art. t•, n. 13; lei 
n. 559, de 31 de 
dezembro de 1898, 
art. t•, n. 12; .Jei 
n. 640, de 14 de 
novembro de 1899, 
art. 1•, n. 12; lei 
n. 7U, de 26 de 
dezembro de iOOO 
art. 1•, n. 12; lei 
n. 953, de 29 de 
dezembro de 1902; 
nrt. 1•, n. 10; lei 
n. 1.616, do 30 
de dezembro de 
1900, art .. 1•, nu
mero 16; lei nu
mero 2. 035, de 29 
de dezembro de 
1908, art. :1.•, n. 17, 
da lei n. 2. 210, de 
28 de dezembro de 
1909, art. 1•, n. 44, 
da lei n. 2.321, de 
30 de dezembro de 
1918, art. 1•, da 
lei n. 2.524, de 31 
de dezembro de 
HUi, n. 44, c ar
l.igo 1 •, n. 44, da 
lei n. 2.719, de ~~ 
de dezembro de 
1912; lei n. 2.841, 
rio 3 I de dezembro 
de 1!!13, art. t•, 
n. H; lei numero 

.•.. - ._:"l' •... 

Ouro 

. ............. . 

Papel 

'2tí. 000:000,000 
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2.919, de 31 de de
zembro de 1914; 
leis · ns. 3.070 A, 
de 31 de dezembro 
de 1915; 3.213, de 
30 de dezembro de 
1910; 3.446, de 31 
de · dezembro de 
1917; 3.644, de 3i 
de dezembro de 
1918; 3.948, de 20 
de dezembro de 
1919," e 4.334, de 
15 de setembro 
de 1921; decreto 
n. 9.616, de 13 de 
junho de 1912; ·leis 

1 ns.4.230, de 31 de 
·dezembro de 1·9•20; 
e 4 .,440, de Z•1 de 
dezembro de Hi21; 
com as seguintes 
alteracões : A cor
respondcncia ·tele
graphica da So
ciedade NaciDnal de 
Agricultura teri. as 
mesmas taxas · dos 
tclegrammas de im
prensa. As taxas te
legraphicas para Ni
therDy,. Petropolis, 
Friburgo e There
zopolis serão de 50 
réis até 20 pala-

.\ . vras, além da .ta:m 
fixa de 500 réis c 
a taxa telegraphica 
m•bana passnrti a 
ser de 50 réis por 
palavra ......... . 

67. Dita da Imprensa ·Na_. 
clonai c Diario ·0{-
f . ' l L . 3 " 91' I.CIU- e1 n. ·~~v, 

de 3 do setembro 
de . 1884, art. s•, 
11. ::2 ~ · decreto· ·nu
mero 9.3ti1. de 21 
de fevereiro de 
1885; lei n. 3.4<1.0, 
de 31 de dezembro 
do 1917 ....... . 

08. Dila :·da Estrada do 
Ferro Ccn trn I do 
Brasil - Decretos 
ns. 3. G03, de 10 de 

Oura Papel 

1.000:000$000 19.000:000,000 

•...••.•......• 3.000:Q00$000 
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julho; 3 .M2, de 6 
de setembro de 
f8·65, e 70:1, de 30 
de agosto de :1890; 
lei n. 3.446, de 3:1 
de dezembro de 
19f 7, e decreto nu
mero :13.877, de :13 
de novembro de 
1919 . . ........ . 

69. Dita da Estrada de 
Ferro Oeste de Mi-
na·s . . ......... . 

70. Renda da Estrada de · 
Ferro Noroeste do 
Brasil ( ex-Itapura 
a Corumbá - lei 
n. 3.644 de 3:1 de 
dezembro de 1918. 

71. Dita do Estrada de 
Ferro do Rio do 
Ouro . . ......... . 

72. Dita da Estrada de 
Ferro de Petrolina 
a Therezina ...... 

73. Dita da Rêde de Via
cão Cearense """"" lei 
n. 3.070 A, de 3:1 
de dezembro de 
19t~5 . .......... . 

74. Dita da Estrada de 
Ferro Central do 
Piatlhy . . ...... . 

75. Dita da Estrada de 
Ferro Therezopolis 
- Lei n. 3 .979, de 
31 de dezembro. de 
19t9. . . . ........ . 

76. Dita da Estrada de 
Ferro de Goyaz -
Lei n. 4.230, de 
li de dezembro de 
1920, O I lO O O 0 O I O o I 

77, Dita da Estrada de 
Ferro Central do 
Rio Grande do Nor
te - Lei n. 4.230, 
de · 31 de dezem
bro de :1920 ...... 

78. Dita da Estrada de 
Ferro S. Luiz a 
Therezina - Lei 

Ouro Papel 

O 'I' O o o o O t O O O t I :IU.OOO:OOOfOOO 

0 too I O t I, I I f, f I I t 8,500:001)$000 

···········.··· ' 10.000,:0008000 

................. ' 500:0008000 

........ · ...... . 

t O O I O t O t t o' IÓ I f I 

··············· "' 

. ...... • ....... . 

o I t O I t t I' I t I ftt t' 

. ............. ' 

-

66.:0001000 

. (1, 000:0001000 

eo~oootooo 

900:000$000 
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n. 4.230, de 31 de 
dezembro ·de· 1920. 

79. Dita da Casa da Moed& 
-Decreto n. 5;536, 
de 31 de janeiro 
de 187 4, artigos 43 
e 53 e lei n. 2.035, 
de 29' de dezem-
bro de 1908 ....... . 

80. Dita doa Arsenacs -
Decretos ns. 5. H8, 
de i9 de outubro 

' de 1872; 5.622, de 
2 de maio d e187·4, 
e 7. 745, de i2 de 
setembro de 1890 . 

81. Dita dos Institutos 
· · .. dos· Surdo,s...Mudos 

e Ben,iaDJin OOD
stant-Decretos nu. 
meros 4. O-i6, de 
19 de dezembro de 
t867, · art. H, e 
5. 435, de 15 de ou• 
tubro de t878, ar. 
tigo 18 ......... .. 

82. Dita dos Collegios Mi-
litares . . ........ . 

83. Dita da Casa de Cor. 
ll'eoção - Decreto 
n. 678, de 6 de ju
lho ·de 1850, e Le! · 
.. 628, de t7 de 

setembro de t85t, 
art. o•, n. 24; L. 
n. 652, de 23 de no. 
vembro de i899, e 
D. n. 3.647, de 
23 de abril de 1'1~00 

84. Dita arrecadada nos 
consu~ados - Lei 
n. i26 A, de 2i de 
novembro de 189!, 
art. t•; DD. nu
meros 2.832 e 2.847, 
de i4 e 21 de mllol'
co de i898, L. nu
mero 659, de 3t 
de dezembro de 
1898, art. t•, n. !4, 
L. n. 3.2:13, de 
30 de dezembro de 
~9UI, e L. nume. 

Ouro Papel 

I I I t I I I I 'I I I I I I 
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li' ,· 

85. 

86. 

'·. 

o 4.440, de 31 de 
dezen~bro de :1921. 

Dita da Assisteneia a 
Alienados - Lei 
n. 3.396, de 24 do 
novembro de :1888, 
art. 10, e L. nu-

. mero :126 A, de 21 

. de .... novembro de 
:1892, art. :1"; D. 
n. :1. 559, de 7 de · 
outubro de 18ll'3; 
D. n. 2.467, de 
19 de fevere~ro da 
1897; D. n. 2. 779, 
de 30 de dezembro 
de 1897, c D. nu
mero 3 .'238, de 29 
de marco de 1890. 

Renda dos Laborato. 
rios Nacionaes de 
Analyses- Lei nu
mero 489, de 1·5 de 

· dezembro de 1897, 
at·t. 2•, n. 6; D. 
n. 3. 770, de 28 de 

· de dezembro de 
:1890, c L. n. 813, 
.de dezembro do 
:190:1, art .. 5• e'de-

' CI'cto n. 4 . 050, de 
13 de janci.ro de 
1920. o ••••••••••• 

87. C o n t r i buicão das 
companhias e cm
presas de estradas 
de ferro. das com
panhias de seguros 
nac ionaes c es
tr!lns·eiras, cstnbelc
ciirientos bancarias · 
e .Qutras- Lei nu
mero :126 A, de 21 
de novembro do 
1892, art~ 1"; Lei 
n. 7H, do 26 de de
zembro do :1900, ar
tigo :1", n. 32, ar
tigo 1•, n. 34 da 
lei ·n. 2 .210, de 28 
de dezembro do 
:1909; art. 1", n. 63, 
()a lei n. 2.32:1, de 
30 de dezembro de 
:19:10; art. 51 da lei 

........... ~~--~· ···-·······~-·-······· -···· 

Ouro 

.2.500:000$000 

o •• ' •••• ,, •••••• 

.............. 

-

Papel 

80:000$000 

' ,. 

250:000$000 
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88. 

n. 2.719, de 31 d~ 
dezembro de 1912; 
n. 59 da lei nume
ro 2. 841, de 31 de 
i.ezembro de 1913, 
.L. n. 3 .644, de 31 
de dezembro de 
1918 e lei nume. 
ro 4.625, de 31 de 
dezembro de 1·9·22 • 

Dita do Deposito 
Publico - Lei nu
mero 3. 979, de 31 
de dezembro de 
1919 ... '·' ... •.• .. 

89. Dila do Serviço Me
dico Legal - Lei 
n. 3.979, de 31 de 
dezembro de 1919 

90. Dita da Policia M'a-

Ouro Papel 

2.650:000$000 

5:000$000 

5 :000~000 

ritima 3. 979, de 3! ...........................•...• 
de dezembro de 
1919. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . ;) :000$000 

O i. Dita da Colonia ·Cor
reecional-Lci nu
mero 2•. 97·9·, de 31 
de dezembro de 
1919. . . .. ...... . 

92. Dita da Escola Quin
ze de Novembro -
Lei n. 3.979, de 31 
rl e dezoonbro de 
19i9 .. .... ,', .. o ••• 

93. Dita do Arohivo Pu
blico - Lei nume. 
ro 3 .979, de 31 
de dezembro de 

. 1919 ... o •••••••••• o 

94. Dila da Fabrica de 
Polvora da Est.rella 
-Lei n. 3.979, de 
31. de dezembro de 
191·9• ........... . 

95. Dita da Fabt'ica d< 
Polvora scm.Fuma
ca - Lei nume
ro 3. 979, rlc 31 de 
dezembro d!l 1919. 

Q(i. Dil.n proveniente dos 
nuclcos colonincs c 
centros agricolns, 
plantas, sementes e 

S, - Vol. llC 

.10:000$001) 

O o o o o O I O I O I O I I 

5:000~000 

O O O O 0 O I ' 0 0 I 0 0 I 120:000$000 

•••• o • o •••• o •• 180:000$000 

8 
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ouLras, do~ aprendi
z a d o s agricolas, 
campos de dcmons
Lracões e fazendas
modelo de criacão. 

RECEITA EXTRA. 
ORDINARIA 

97. MonLepio (la Marinha 
- Plano de 23 de 
setembro de 1795. 

98. Di'to Militar - De
creto n. 69·5, de 28 
de agosto de 189'0. 

'99. DiLo dos empregado: 
publicas - Decre
tos ns. 942, de 3f 
de outubro de 1890 
956, de 6 de novem: 
bro, 981, de 8 d~ 
novembro, 1. 036, 
de 14 de novemJJro, 
1.04·5, de 21 de no
vembro, 1. 897, de 
27 de novembro, 
1.902, de 28 de no
vembro de 1890, 
1.318 F, de 20 de 
janeiro. 1.120, de 
21 de fevereiro, e 
139, de 16 de abril 
de 1891; lei n. 490, 
de 16 de dezembro 
de 1897, art. 37; 
decreto n. 8.904, de 
16 de agosto ·de 
1911, e lei n. 3.070, 
A, de!31 de ,dezem
bro de 191'5 ..... 

'100. Indemnizações. -Lei 
n. 317, de 21 de ou
tubro de 1843, arti
go 25, n. 44 •.•.••• 

101. Juros de capitaes na
cionaes.- Lei nu
mero 779, de 6 de 
setembro de 187 4, 
art. 9•, n. 70 .... 

102. Imposto de industrias 
e profissões no 
D i s t r i c t o Fe
deral -,Lei nu-. 
mero 26'51 ge 2~ de 

Ouro Papel 

1.834:000$000 

400:000$000 

3:000$000 900:000$000 

20:000$000 1.500:000$000 

5:000$000 1.900:000$000 

450:000$000 2. f00:000$000 

1--•· 

r 
i< • lllr! .. 
• .. 

1'
L_ .. 

'i.. 

,,, .. 
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dezem!Jt·o de 1804, 
arl. 5", o lei nu
mero il59, de 3 du 
dezembro de 180•5, 
art. 1", n, 1, § 52; 
decreto n. 2. 79::!, 
de ii de janeiro .de 
1898, e lei n. 1.452, 
de 30 de dezembro 
de 19ü5, art. 1 ", 
n. 65, e art. 1", 
n. G5, de lei nu
mero 2.719, de 31 
de dezembro dE 
1912; lei n. 2.841, 
de 31 de dezembro 
de 1913; lei nu
mero 2.919, de 31 
de dezembro de 
1914 .......... .. 

i03. Taxa sobre o consu
mo de agua de 

Ouro Papel 

o t t tO tI I O fI I I I 

accôrdo com o de- . ...... · ....................... . 
creto n. 3.64•5, de · 
4 de maio de 1886; 
lei n. 2.639, de 22 
de setembro de 
187'5; decreto nu-
mero 8.775, de 25 
de novembro de 
1882; lei n. 489, 
de 15 de dezembro 
de 1897; decreto 
n. 2.794, de ·13 de 
janeiro de 1898; 
leis n,;. 2.019, de 
31 de dezembro de 
1914; 3.9711, de 31 
de dezembro de 
1919, e le.i n. 4.625, 
de 31 de dezembro 
de 1922, art. 44, 
cobrando-se ICi o 
proprietario a in-
st.allação do servi-
ço de aguas, bem 
con1o todas as des-
pesas decorrentes. . . . . . . . . . . . . . . . !1. 000:000,000 

1-04. Taxa de saneamento 
da Crupital Federal 
- Leis ns. 3.213, 
de Zl() de dezembro 
de 1916, e 3. H6, 
do 31 ele dezembro 
de .1917 ......... I I I • I I lt I I I I I I I 
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1úi:i. ConlL·ibuicüo do Es
truclo de S. Paulo 
ll a r n :pagamento 
rlo8 ,iurtlS, a.mor
liza~ão C l'CSI}lCCli
\'US commis~ões elo 
eniprcstimo de J: 
a. o no. ooo ...... . 

1 OG. \'onda de generos o 
propl'ios naciouaes 
-Lei n. 3.070 A, 
de 31 de de~embro 
do 1915, e lei nu
mero 3.6411, de 31 
de dezembro do 
1918 ......... .. 

107. Juros· de emprosti
mos ao Banco do 
Brasil ... , ..... . 

108. Policial de Identi-
fica~üo - Lei nu
mero 3. 979, ele 31 
clt! r.lezcmbt•o ele 
1919 .......... .. 

100. Amortizac.ão dos cm
prestimos realiza
.dos pelos Governos, 
JlOl' deduc~ões 
mensaes ue 10 o/o • 
ou mais, sobt•e o 
total dos adeanta
mentos feitos aos 
l'unccionarios dos 
Correios, no Esta
do ele Minas Ge
raes, para constru
cção ·de casas em 
Dello Horizonte -
Lei n. 1.617, de 
30 de dezembro de 
1906, arl. 35, n. 
XII; lei n. 2.3•56,. 
de 31 de dezembro 
de 1910; lei nu
mero 2.768, de Hí 
àe .ianairo de 19'13, 
decreto. n. 10.094, 
de fevereiro do 
1913, c lei n. 3.979, 
de 31 do dezembro 
de 1919 ......... . 

11 O. Fundos de garantia 
rio registro Tor
~ens - Im[lorlnn-

• 

Ouro 

l. 5!){1 :,G00$000 

• •• o •••••••••• 

o o o o o O O I O O I I I e 

?upcl 

1.000 :000$00Q 

1.150:000$000 

120:000$000 

~1 :oooeooG 
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cia das pcJ•ccnta
~\'ens e multas a 
que se referem os 
arts. 60 e 01, do 
decreto n. 4'51 B, 
de 31 de maio de 
1890 - Lei nu
mero 4 .625, de 31 
uc dezembro de 
19.212 o o o o 1 o o o o o o o o 

Ouro Papel 

•••••••••• ' • o • 

Total da receita geral... 97.790 :600$000 812.788:000$000 

RENDA COM APPLICA
Ç!O ESPECIAL 

1 - FUNDO DE l\ESOATE DO 
PAPEL-MOEDA. 

1. Renda em papel, pro
veniente do ar~en
rlamcnto das estra
das ele fet•ro da 
União.-Lei n. 427. 
de 9 de dezembró 
de 1896,, art. 4•, 
ns. 1 a 6; decreto 
n. 2.H3, de 28 de 
dezembro de 1896; 
C. de 25 de setem
bro de 1897; D. nu
mero 2.830, de 12 
de marco de 1898 
C. de 15 de março 
de 1898; D. nu
mero. 2. 800, de 17 
rlc março rlc 18011· 
C. de l ~ rle abril 
de 1898; D. nu
mero 2.850, de 21 
:le. mnrço de 1898; 
le1 n. 581, de 20 de 
julho r.le 1899, nr-
tigo 1" ........... . 

2. Prod uc to dn c o lwnncn 
da di vida ae tivn da 
Uni.üo em papel -
Decreto 1le 20 de 
fcvr.rciJ•o e Inslru
ccGes de 12 rtc ju
lho de ·IS!tO; L. nn
tnero 581, de 20 
(Jc ,julho de 189·0', 
t\rt. 1• . .. · ...... ,. .............. 

10:000~000 

3.000:000$000 
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3. Todas e (Jw•eSquer ren
das evenLuaes per. 
cebidas em 'pa.pel 

]leio 'l'hesouro-Lci 
o. 514, de 28 de ou
tubro de 18-18, ar
ligo 9", n. G-1, e ar
tigo 43; L. n. G28, 
de 17 de setembro 
de i85i, art. 32; D. 
n. 2.647, de 1!) do 
setembro de 1860, 
arts. G89 c G!JO; LL. 
n. 1. i H, de 27 de 
setembro de 1860, 
art. ·J2, § 3", 1.507, 
de 2G de setembro 
de i867, arts. 27 e 
30; D. n. 4.i8i, de 
~ de maio de i868; 
L. n. 2.318, de 25 
de agosto de i873, 
art. 12 c L. n. 3.348, 
de 20 de outubro de 
1887, art. 8", § 1•, 
L. n. 581, de 20 de 
julho de 1899, art. i • 

4. Dividendo das accões 
do Banco do Brasil 
perten~entes ao 
Thesouro-Dec.reto 

n. 1 .155. de 30 de 
.lezembro de 1!105, 

nrl.. 2", pnrngrnpho 
mico ......... . 

2- FUNDOS Jlg GARANTIA DO 
PAPEL-MOEDA 

1. Quota de 5 %, ouro, 
sobre todos os di
reitos de importa
~ão para consumo. 
- Lei n. 58i, de 
20 de julho de 
18!l!l, arL 2•, c Lei 
n. 81~. de 23 de 
dezembro de 1 fl01, 

Ouro ·•,,~-. 

• ••• o ••••• ' ••• 

nrl.. R" • .......... • •• o ••••• o o ••• 

2. Cnlwancn r! a divida 
n c tivn, cm nm•o ... 

3. Toda~ r. quaes~nm· J'en
rlns cvcnlnnrs, cm 
ouro, ..,__ Lei n. 581, 

50:000$000. 

Papel 

4.200:000$000 

i0.000:000$000 



·' 

•• 

I 
I • 
O~l!l 

-• -; 
O!!l.l 

.a ... .. 
11 

"' 

.. 
• -1'11 

""' 

• 

-

. .., .. 

SESSÃO EM 3 Dll DEZEMBI\0 Dtil 1923 ' 

Je 20 de julho de 
1889, Ul'L, 2", , , , . 

4-FUNDO PARA A CAIXA DE 
RESGATE DAS APOLI
CES DAS ESTRADAS 
DE FERRO ENCAMPA• 

, DAS 

Ouro Papel 

50:000$000 

119 

5. Arrendamento das mes
mas estradas - Lei 
n. 71;6, de 29 de · 
dezembro de 1900, 
artigo 29, n. 25 ... 5.000:000$000 

iOD:000$000 22.210:000$000 

A.rl . 2." E' o Presidente da Republica autorizado: 

I, a emittir, como antecipação de Receita, no exercicio 
de 1924, bilhetes do Thesouro, até á somma de 50.000:000$. 
que serão J"esgalados até o l'im do mesmo exercicio; 

II, a cobrar do imposto de import11ção para consumo 
60 o/o, ouro, c 40 %, ~papel, sobre quaesquer mercadorias, 
abolidas as disposições do art. 2, n. 3, lettras a e b, da lei 
n. 1.452, de 30 de dezembro de 1905. 

A quota de 5 o/o, ouro, da totalidade dos dkeitos de im
porlação para consumo será deduzida da receita geral· e des
tinada ao t'undo de garantia. 

III, a cobrar, de accórdo .com a Jegislacão vigente e o 
disposto nos respectivos contractos (executados á custa da 
Uni:io ou pelo regimen i.le concessão): 

1", n taxa até 2 %. ouro, sobre o valor official da im
porln~ão prln porto do hin de Janeiro e pelas Alfandegas de 
llPeHP, Flnhia, Rio GJ•anrlr. do Sul, 1\Iarnnlião, Ceará, Rio 
Grnnrlr elo NoT'lc, Parnhyha E.~rpirilo Santo, Paraná, Santa 
Cathm•ina, Mntto Grosso, Alagons, Parahy·ba, Arncn.iúl le 
Pará, exceptuadas as mercadorias de -que trata o n. 2, do 
art.'. f•; 

2•. n luxa ele um a cinco réis por ldlogrammo de merca
rlol'ia;:; que !'orem carregadas ou descarregadas segundo o seu 
valor, destino ou procedencia dos outros portos. 

Pnragraplto unieo. Para accelcrar a execução das obras 
refcl'iclas porler:í o PI·esidentc da Republica accoitar dona
tivos ou mrsmo nuxil i o;; a tit,ulo oneroso, of,ferecidos pelos 
Esln-rlos, município,; on associações int.eressndns no melhora
mento, comlnnlo que os rneat·gos porventura resultantes de 
fnr.R anxil inH nfin rxreclnm do Jll'Oduct.o dn luxa indicada. 

TV. n cnhmr, escriplmnnrlo em "Depositas", a taxa ad
clicional ele 0,2 o/o (d()l,lS decimos) sobre o total aos direitqs 
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de importação para consumo; oeslinOJrlq, a custear os ser
viços de revisão c cstaLisLica dos despachos aduaneiros pelo 
empt'ego das machinas classificadoras e tota!iza,doras Ifol
·lerit'h. 

V, a prorogar, ,por dous annos, os prazos estipulados no 
decreto n. 12.735, de 5 de dezembro de 1917, expedido em 
virtude de autorização •concedida pelo art. 2•, n. XVIU, da 
lei n. 3.213, de 30 de dezembro de 1916. 

VI, a revêr os regulamentos sobre impostos de consumo 
sello, transporte e vendas mel'cantis dando prefereneia para 
fiscaes deste ultimo imrposto, quando organizado o se!"Viço 
especial ae fiscalização, aos OJctuaes fiscaes de club na Ca
pital Federal, desde que contem mai.s de cinco annos de ser
viço. 

Arl. 3.• O imposto sobt'e a renda crendo pelo art. 31 
da. 1ei n. 1 .. 625, de 31 de dezembro de 1922, teriá as •formas 
cedular e global, observado o seguinte: 

§ J.• A fórma ccduJa.r obedecerá ás seguintes classifica
çües e taxas. 

1' categoria - rellld imentos de exploração agrícola -
taxa 2 o/o ( dous por cento) . 

2• categoria - rendimentos do commerci-o e de ·qual
quer exploração industrial, exclusive a agricola -·taxa 3 . % 
(tres por cento) . 

3' categ-oria - rendimentos dos carpitaes e ;valores mo
biliarios - taxa '• % (quatro por cento) . 

'•' categoria - rendimentos provenientes de ordenados 
publicos e particulares, subsidias, emolumentos, , gratifica
ções, bonificações, pensões e remunerações de qualquer natu
reza sob qualquer fórrma contractual - acima de '6 :000$ an
nuaes ·- taxa .de 1 V:! o/o (um e meio 'por cento) . 

5' categoria - rendimentos emanando do exercício de 
profissões não commerciaes e não comprehendidas em cate
goria precedente - taxa - acima de 6 :000$ annuaes - 2 o/o 
( dous por cento) . 

N. I. O objedo do imposto é o rendimento liquido pro
duzido no territorio nacional e pertencente ás pessoas pihysicas 
e .iuridi·cas residentes ou não no paiz e a sua bMe será dada 
pelo rendimento liquido verificado no anno immediatamente 
anterior ao em. que r de~· ido o imposto. 

N. II. O rendimento ln'uto considerado para calcular o li
quido dando a base do imposto na 1' categoria corresponderá 
a 311• (lres quartos) (]C ·15 o/o (•quinze por cento) sobre o ca-
pital fixo invertido na exploração agrícola. · 

N. III. O l'eni.lirnento t.ributnvcl na 2' .categoria será. de-
terminado: · 

a) quanto uos contribuintes, o!Jrigaidos pela legisluc.ão vi
·gente, á publi~n~~n rle bnlnnç.os e contns de lucros e perdas, 
IJelos luct•os llqUldos t•evelndos por estes documentos; 
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b) quanto aos demais coni.J•ibuintes, por um systema dr. 
coeficientes a'P1)licados ao algarismo total dos negocias, no 
anno immediatamcnle anterior ao em que é devido o imposto. 

N. IV. Os 1·endimenlos das 1', 2', s•, 4' e 5• categorias se~ 
rão determinados pela. dcclarar;ão do contribuinte, revista !Pelo 
agente do fisco, com recurso para inslancia administrativa 
~UJperior, far.ultarlo, cnf.rctanto, ao PDdcr Executivo o lan
ça:mento ex-o((1icio na fali a de dccluraoão ou a urrecadaoilo 
·nas fontes de redimentos sempre que esta mr passive!. 

§ 2.' A fórma global, a que ficam sujeitas todas as pes
soas pllysieas auferindo rendimentos produzidos no paiz, re-. 
cahirá sobre o conjuncto dos mesmos rendimentos, qualquer 
que seja a sua fonte, de accõrdo com a scs·uinte tabclla: 

Até 6:000$; isento. 
Entre 6:000$ e 10:000$ 0,3 (trcs decimos por cento) 
Entre 10:000$ c 20:000$ 0,5 (cinco decimos por cento). 
Entre· 20:000$ e 40:000$ 0,7 (sete decimos por cento). 
Entre 40:000$ r. 70:000$ 0,9 (nove decimos por cento). 
Entre 70:000$ c 100:000$ 1 o/o. (um por cento). 
Entre 100:000$ a 150:000$ 1,5 (um e meio por cento). 
Entre 150:000$ a 200:000$ 2 o/o (dous por cento). 
Entre 200:000$ a 300:000$ 3 o/o ( tres por cento) . · 
Entre 300:000.~ a 500:000$ 4 o/o (quatro por cento) . 
Mais de 500:000$ G o/o (seis por cento). 

§ 3.• ()s coefficien!es de que trata o n. III do § 1• ser.iio 
determinados por uma commissão technica, que rliscriminurá 
os applicaveis a todos os ramos do comme.rcio e indus.tria em 
um periodo maximo de tres annos. Para o exercício de 1924 
a tacbella de coefficientes será organizada pela administração 
publica c approvada por de·creto do Poder Executivo. 

§ 4.• Serão abatidos do rendimento liquido sujeito ao 
imposto global : 

a) os impostos directos pagos pelo contribuinte: 
b) 2:000$ por contribuinte casado ou viuvo, com filho! 

. menores, e i :000$ para cada filho menor. 
§. 5.• Da importancin rio imposto global, deduzir~sc-hüo 

2 % ,por pessoa a cargo do contribuinte, até 30 o/o, no ma
ximo. 

§ G.' Sempre que o contribuinte provar, denLro do pc
riodo addicional do cxeJ•cicio financeiro, que o seu rendi
mento liquido foi inferior ao que serviu de base; para o paga~ 
ment.o do imposto no respectivo exercício, terá direito ú re
stituição do excesso pago, em termos regulamentados pelo 

·Poder Executivo. 
§ 7.' Ficam isentos deste imposto os rendimentos das in~ 

sLituicões destinadas a fins p\Jilantropicos, 

§ 8.' E' uul.orizaido o Poder Executivo: 

a) a expedir o regulamento pnra a execução do dis!J)osto 
neste artigo, impondo multa até o mnximo ele 20:000$000; 
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b) a 'organizar o serviço de arrecadação 'deste impostQ, 
podendo despender até 300:000$, abrindo para is Lo os creditas 
necessarios. 

Art. 4." Serão livres de direilos de consumo e sujeitos ao 
e:x;pediente de 2 %: 

a) os rnaollinismos c ncccssorios destinados á montagem 
rle usinas para a transformação de madeira e palha de arroz 
em pasl.a para J'abríca~.üo rio papel bem assim as maehinas 
e acccssoríos destinados ti manufactura desse artigo; 

IJ) os machinismos e accessorios destinados á extraccão 
de oleos e ceras vcgcl.acs, quando im1)ortados pelos proprios 
usineiros ou por· quem prclr.nda montar fabricas para tal fim; 

c) l.odos os arl.igos destinados á construcção c installacão 
da Casa de Saudc Marilima do Pará, em edifício novo e pro
prio; 

' 
· . d) os mal.eriacs pn·ra a construcoão de barragens destina

. elas :\ repr('zagem de aguas para a criação de pirarucú, quando 
import.ados directamente pelos proprietarios dessas reprezas, 
uma vez provada, por :meio rle plantas c orçamentos, perante o 
Minist.erio da Viação c Obras Publicas, a exactidão das quan
tidades a imporlar em rclaciio ao vulto das obras a realizar; 

e) as machinas, arpparelhos c accessorios necess-arios ás 
installaçõcs para dcslillação do alcool industrial nos campos 
cxperimentaes creados para rsse fim; 

f) os machinsmos, apparelhos c instrumentos e os respe
ctivos pertences e accessorios apropriados aos trabalrhos de la
voura, assim como os Lracl.ores e carros para cultura agrícola, 
mecanica e transporte em estradas de rodagem e adubos natu
raes ou chimicos dcsl.inados a fins agrícolas, importados por 
syndicntos agrícolas, por agricultores ou não; 

a) as frucl.as frrscas de procedencia da Republica Argen
tina ou de outros paizes americanos, desde que eJies, por sua 
vez, offereçam vantagens tributarias á importação de produ-
ctos brasileiros. · 

Art. 5.' Os mac·hinismos e nccessorios destinados á ex~ 
t.raccão de olcos e ceras vegetaes, quando importados pelos 
proprios usineiros ou por quem pretenda montar fabricas 
para tal fim, pagarão apenas 2 o/o ad valorem de expedi·ente. 

Art. G.' Ficam isentos de direitos do importação e expe
diente os materiaes e todos os artigos destinados á constru
ccão e installação da Cnsa de Snucle Marítima do Pará, em edi
fício novo e proprio. 

Art. 7.' Os mal.eriaes pura a const.ruccão de bnrrage.ns 
destinados a reprozagem de aguas para a criação de piraruct'l 
pagarão sómente 2 % rul va,/.()rern. de expediente, quando im
porl.aclos rlirccl.amentc pelos proprietarios '·dessas reprezns, 
uma vez provada, por meio de plantas e m·camentos perante 
n Minisl.erio da Vin~.iln e üll!'as Publicas, a exactidão das 
quantidades a impor! ar em relação ao vulto das obras i\ ret:~
lj~ar, 
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Art. s.• As mnchinas, apparelhos e accessorios neeessa
rios á installac;ões par·a dislillacão de alcool industrial nos: 
campos exporim<lnl.aes creudos pum esse fim, com auxilio do. 
Governo Federal, nos lermos do decreto legislativo n. '" 555,. 
de 10 de agosto de 1922, pagarão tão sómente 3 % ad valorem,. 
que será o da factura. 

Art .. 9.' Para as obras executadas pelos governos dos Es
tados c dos muni.cipios e pcl:ls empresas que, por delegação 
ou concessão dcllcs ou do Gov'Cl'no Federal e do Districto, 
Federal, explornr·em scrvi~os ele agua luz, viacão o telephone, 
os direitos a pagar por importação rio material nccessario para 
exploração c conscrva~.ão dos referidos serviços serão de 25 % 
Robre os impostos, a l.itulo de cxpedient,e, devendo as requisi
ções se-rem reil.ns r!m qualqmr caso pelos governos dos Estados 
e dos municípios. Quando se t.r·alar da primeira installaoão a 
taxa será da 5 o/o. A rNlncção a c i ma referida comprehende· 
t.ambem o material dcsl.inaelo á cons-trucção de portos que a 
União haja transferido aos Estados. · . · · 

Art.. :lO. Fi<:am isentos ele direitos de importação e expe
diente os maLeriaas c todos os arl.igos destinados á oonstrucção 
c lnstallação elo Ho~pital do C!lnlenario, no Recife. 

Art. 1:1. A contribuição de caridade cobrada nas Alfande
gas da Republica será rle 130 réis por ldlo de vinho e mais 
bebidas alcoolicas e J'et•menf.adas, observadas as disposições 
seguintes: 

Quanto á cidade ele Santos; para a Santa Casa de Mise
ricordia, 80 ré is; para a Associaç.ão Protectora da Infanoia 
Desvalida, oito róis; para a Assistencia á Infancia de Santos 
(Gott.n de Laile), seis. ré is; para a Caixa Beneficnte 'dos 
Funccionarios ela Alfandega de Santos, quatro réis; para a So
ciedade Humanitaria dos Emprega:dos do Commercio de San
l.os, quatro réis; para a Associação. Protectora da Instrucção 
Popular, quatro róis; para a Cruz Vermelha Brasileira (fi
lial de Snnl.os), quatro róis; para a Escola de Cormmercio José 
Bonif'acio, quatro réis; para n Asylo dos Invalidas, quatro réis; 
pura n Sociedade Auxilio aos .NPccssita·clos, dous réis; para a 
Socicrlndc Amiga dos Pobres (Albergue Nocturno), dous réis; 
para a Associação Feminina Santista, dous réis; para a Con
fraria S. Vicente de Paulo. dous réis; para a Oroohe Analia 
Franco, dous róis e pm·a a Sociedade União Operaria, dous 
réls . 

. No Estado ele Pernambuco: para os Hospif.aes da Santa 
Casa de Misericordia do Recife, 60 réis; para o hospital man
tido pela sociedade beneficente dn cidade de Nazareth, 40 réis; 
para o lnstitut.o rle Protecc.ão tí Infaneia. dez réis, e para a 
Liga Contra a Tuberculose, na cidade do Recife, 20 réis. 

No E:;lnelo ria Pnrahyba; para o Hospital da Santa Casa 
ela Pnraliybn do Norte, 50 réis; Asylo de Mendicidade Carneiro 
dn Cunha, 20 ·réis; Inslil.uto de Assistenoia á Infnncia, 15 réis 
n Orphniwlo D. Ulrico, :15 réis. 

No Est.ndo ela .Bahin: para os Hospitaes da Santa Casa de 
Misericordin, 60 J'éis; o restante dividido em parles iguaes pelo 
Lyceu Salesiano, Collegio dos Orpllãos do S .. Joaquim, Insti
tuto de Prol.ecçüo :í Infuncia, Collegio de S. Vicente de Paulo, 
Asylo Conde' Pereira Marinho, Associação Senhoras de Cnri
dade1 Collegio Snll~te, Asylo Bom Pastor, Snnta Casa da feira 
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(]c SanL'Annn, Collcgio da Immacul!lJda Conceição do Convento 
(]o Desterro c Escola cln S. Vicente ele Paula, na Capital. 

Nn Estudo do PaTá: será rJislrillui'da, em partes iguaes, 
á Santa Casa de Miscricordia c á Casa ele Saudc Maritima, da-
quelln capital. . 

1Será repartido pela mesma fórmn o producto da taxa 
especial a que se refere o nrt. ü07 c seus paragra·phos da 
Consolidação das ·Leis Aduaneiras, arrecadado na mesma Al
:fandega. 

Na Capital Fedm•al: será distribuida, em quinze quotas, 
(IClas institui~:[lCS abaixo enumeradas, na fórma seguinte: 

Tres e meia quotas á Santa Casa ele Misericordia, tres 
quotas ao Hospital Maritimo Miiller dos Reis, duas c meia 
quotas ao Hospital dos Lazaros, uma quota .ao Departamento 
da Criança do Bras i I, meia quota á Auxiliadot•a do Thesouro 

·Nacional e meia quota á Sociedade Beneficente Unitiva. 
As restantes distribuidas, em pa·rles iguacs, ás institui

ções seguintes: 

Maternidade,. mantida pela Escola de Medicina, Cruzada 
contra a Tuberculose, Instituto de Protecoão e Assistencia á 
Infancia, Asylo de São Luiz para a Velhice Desamparada, DiR
I)lensario S. Vicente de Paulo, Asylo Gonçalves de Araujo, 
Sociedade Amantes da Instrucção, Escola prOfissional e Asy
lo para Cl'lgos AduUos, Casa de Santa Igncz, Associação de 
Chronislas Desportivos do Rio de Janeiro, Asylo João E'milio, 
iPatronato dos Menores da Lagõa, Socieda'de Cruz Vermelha 
.Brasileira, Associação Pró-Matrc, Assistcncia Santa Thereza, 
Lyceu de Mtes e Of:ficios. Asylo Bom Pastor, Santa Casa de 
.Misericol'dia de Juiz de Fóra, Liga Brasileira contra a Tuber
culose. Patronato dos Menores, Onphanalo do Col!egio da 1m
maculada Conceição de Botafogo, Fundação Oswaldo Cruz, 
Orphanato S. José, de Jacar~paguá, e Centro Militar Bcncfi-

. cente. · 
No Estado do Amazonas: será distribuida cm cinco quo

tas, cabendo duas á Santa Casa de Misericordia de Manáos, 
duas á Santa Casa e Asylo annexo de S. Gabriel no Rio Negro 
c uma ao Instituto de Tuberculosos S. Sebastião, em Manáos, 

ATt. 12. Sempre que qualquer Estado arrendar estradas 
de ferro fedcrnes. ser-l,hc-ha concedida dispensa de caução, 
assim como iRen~ão de direif.oR aduaneiros para o material 
desl i nado no custeio e conservaç,ão das sobreditas estradrrs, 

Ar!.. 13. A distribuição de beneficias das loterias fedeTaes 
. em 1924, se fará lambem ás seguintes instituições: 

'Ao Lyceu do Estado ria Parahyba ......... . 
Ao Orphanalo D. Ulrico ................ . 
Ao Asylo de l\fendi·ci'dadr Carneiro da Cunha. 
A' Santa Cnsa da Miseri•cordia da Capital da· 

Parahyba do Norte .................. ; . 
'Ao I,ns!.it~llo rir. Prot.cccão e Assistencia á In-

,fancru . . ............ ,, ............... . 
A' Escola Agicola S. Gabriel, Rio Negro ... ,. 
'A' Santa Casa de S. Gabriel, Rio Negro, Amn-

zonns . . . ................ , ........... . 
:A's Missões Salesinnas elo Rio Negro, Amazonas 
Ao Instituto Salesiano de Manúos .......... . 

1·5 :000$000 
3:000$000 
4:00.0$000 

1•5 :000$000 

31:000$000 
120:000$000 

20:000$000 
·20: 000$000 
20:000$000 
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Ao Hospital da Misericordia de Joazciro, no 
·Estado da Bah ia e ·Collcgio de Nossa Se-
nhora de Saletc, na Bahia ............. . 

Ao C~llcgio S~lesiano de Therczina, no I>iauhy 
Ao Dispensar lo dos Pobres, ele Fortaleza. Ceará. 
A' Liga contra a Tuberculose, de Pernàmbuco 
Ao Asylo de Mendigos de Juiz de F'óra ..... . 
Ao Hospital da Imaculada Conceição da ci-

'clade de Curvello, em Minas Geraes .... 
Ao Hospital Cassiano 'Cumpolina, de Entre 

Rios cm Minas ...................... .. 
Ao Hospital lc Santa Casa de Mísericordia de 

Alagoin:has, no Estrudo da Bahia ....... . 
A' Casn de Santa Ignez, no Rio de Janeiro .. 
·Ao H'ospital de Pelrolina, em construccão, no 

E.stll!clo de Pernambuco e á Santa Casa de 
'Santo Ant.onio de .Ja·cut.inga .......... . 

Ao Lyceu Salesiano, ela B~hia ............. . 
Ao Hospital de Santo Antonio de .Tesus, da. 

f3ahía . . ............................ ·' 
.ii' Sanln Cnsa de M.isericol•dia de Amargosa, 

na Bahia ............................. . 
A' Funldacão Oswaldo Cruz. na Capital Feder·al 
Ao Ho:;pital de Caridade ela cidwde de Ararns, 

· S. Paulo ......................... .. 
Ao :ürp hanalo S. José, cm J acarélpaguá .... . 
A' Santa Casa de Misericordia de Barbacena .• 
Ao .o\sylo .To.ão Emílio, de Juiz de Fóra ..... . 
Ao Asylo Bom Pastor, em Bcllo Horizonte .• 
Ao Asylo de Orp hãs, de Barbacena ... ; .....• 
A' Associação Pro-Maler, do Rio de Janeiro. 
Ao Juvenalo da Boa Vista, em Recife ......• 
Ao Asylo de Mendicidade do l\branhão ...•.. 
A' Santa Casa. de Mcsericordin de Santo Ama-

ro, na Bahia . . ......•............... 
. 1<\o Hospital de Caridade, na Bahia (em con-
. strucção) ............................... .. 
Ao Instituto de Protec~.ão á Infancia, de Juiz 

de Fóra . . . .......................•.... 
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10:000$000 
10:000$000 

():000$000 
10:000$000 
'10:000$000 

10:000$000 

10:000$000 

20:0001000 
6:000$000 

'5 :000~000 
10: 000$0()0 

5:000$000 

5:000$000 
20:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
1();000$000 
10:000$000 
10:000$000 
ZtO :000$000 
2():000$000 
10:000$000 

20;000$000 

10:000$000 

1 O•: 000$000 

Art. 14. Ficam revigoraidos os arts. 24 c 54 da lei nu• 
mero lu625, de 31 de dezembro de 19•22. 

Art. 15. No porto de Recife, quanto ás embarcações quCl 
não tenham accesso ao ancoradouro interno e fiquem no La
mar.iio, são estabelecidas, para as visitas durante o dia, cobra- / 
dag pela metade, as taxas marcadas para as visitas durante á. 
noite, com identica applicacão, de accôrdo com o disposto no 
art.. 18, da lei n. 3. 979, rlc 31 de dezemlJro do 1919, § 1", quq 

· continua em vigor • 

Paragrapho unico. Ncslc caso a ta-bclla já cstnbclecíd~ 
desde o exercício de Hl21 não sel'á. alterada. 

Ar L. 16. ]~icam isentos do sello sanilario crendo :pelo 
nrt. 12, leltra c, paragrupho unico da lei n. 3.987, de 2 de 
janeiro de 1920, lodos os produclos preparados o vendidos 
pelo lnslilulo Os~vnldo Cruz, inclusive os Jm:nccidos pelo Ser .... 
vi~o •.ele Mcc!ic.an}enl):1s .Qil'JiJJ.in.cs ,, , 
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Art. i7. Os navios, vapores, paquetes ou outras embar
cações, que entmrem nos portos da Republica antes das 19 
horas e que só J'ot·em J't•anquuauos á visita da Alfandega de
pois clc!ssa hora, rmgar.üo a melado das taxas elas visitas cx
i.raordinar ias i ndt•penclcn lcmen le de requerimento dos con
signatat·ios; os que entrarem depois daquella hora pagarão 
as taxas .iú estabelecidas para as visitas extraordinarias, SI · 
seus consigmtlarios requereram semelhantes visitas. 

Art. :18. Ficam isentos de direitos de consumo e de im
portacão, pagando apenas a taxa de 2 o/o de e~pediente, os 
machinismos, apparelhos u instrumentos, e os respectivos 
pertences c acccssorios apropriados aos trabalho.s de lavoura, 
assim como tmctores e cat'!'os para cultura agricola mecanica 
e transpm·tc em estradas de rodagem, c adubos naturaes ou 
chimicos de.sLinados a J'ins agricolas, importados por syndi
catos agricolas, por agricullorcs ou não, sem dependencia de 
deposito p1·evio ou de audiencia ~o Tribunal de Contas. 

. llaragrapho unico. Gozarão ele identicos .favores e da 
lsencão das Luxas de expediente as !'rueLas frescas de proce
dencia da Republica Argentina ou de outros paizes america
nos, desde que elles, por sua vez, offerecam vantagens tribu
tarias á importaç.ão de rproductos brMileiros. Verificada a 
existencia das vantagens alludidas, o Governo expedirá ·os 
actos necessarios para que se torne effecLiva a isenção com 
todas as devidas cautelas fiscaes. 

Art. 19. Ficam isentas das taxas de aforamento as faixas 
de terreno que constituem as praias das cidades de Santos, 
Guarujá e S, Vicente, em que estão sendo executados ou pro
jectados pela Gamara Municipal, melhoramentos para gozo do 
publico. 

Art. 20. Fica approvada a resolução do Miuisterio da Fa
zenda, prorogando até 31 de dezembro de 1923, a exigencia 
consignada no art. 29 da lei n. 4. 625, de 31 de dezembro de 
1922, autorizando o Governo a fazer novas prorogações e até 
mesmo isenl.ar o pagamento da differenca de taxas sobre os 
stoks, devendo, porém, os commerciantes, de qualquer especie, 
apresentar, dentro de sessenta dias, urna relação das mer
cadorias em stock, nos seus estabelecimentos, sem o que per
derão direito a isenções que venham a ser concedidas. 

Art. 21. Continúa em vi "'nr n art. Zl3 da lei n. 4, 625, de· 
31 de dezembro de 1922, eliminando, porém, o n. 2 do art, 608, 

' da Consolidação das Leis das Alfandegas. 
Art. 22. Aos Estados competirá a quota prevista no ar

tigo 2•, n. XIV, lettra k, da lei n. 953, de 29 de dezembro de 
1902, a qual só será perdida em favor da concessionaria das · 
.loterias federaes, uma vez veriHcruda a hypoLhese do § 3• do 
art. 24, da lei ·TI, 428, de i de dezembro de 1896, conservando
se, entretanto, o direito ele recebei-a aos Estados que, tendo 
.embora lei, ou contractos de loterias, não as explorem effe
ctivamente por si ou por concessãc. feita a terceiros. 

Art. 23. No auto de prisão em flagrante, lavrado pela 
:policia contra os cont.raventores dos arts. Si e G2 da lei 
n. 2.~21, d~ 3.0 d,e dezemprg ge Hl'iO, se~!l PllS'O :um seHo ~~ 

___________ ,, ____ _ 

' 
'·" 

" " 

.. 
I 



!SESSÃO EM 3 DE DEZEMBRO DE 1923 127 

estampilha, no valor do cOOJ mil réi:;, ficando revogado o ar
~igo ·60 da lei orcamentaria da Heceita de 1922. 

Arl. 211. Ficam expres~anumtc abolidos os abatimentos, 
isencões c rcducções de dirieLos, excepto, os decor•rentes das 
disposi~õcs preliminares !la Tat•ifa das Alfandegas, os con
stantes de contractos com o Governo da União e os estabeleci
~os nesta lei. 

Paragrapho unico. As isenções, abatimentos c reduc~ões 
de dit·eitos, em qualquer caso, ficam rigorosamente subordi
nados as regras do decreto n. 8 .'592, de 8 de marco de 1911, 

Art. 25. As subvenções consignadas nas leis da Despeza 
Geral da l\epublica ('Ministerio da Justiça c Negocias In
teriores) e destinadas ao Orphanato de S. Domingos, no Es
tado de Alagôas, em deposito no Thesouro Nacional, serão 
entregue,., na Delegacia Fiscal do Thesouro em ·Maceió a esse 
instituto, afim de u!Limar a sua construcoão e installaçiio. 

Art. 26. Fica rupprovada a resolucão do Ministerio da 
Fazenda, em relação ao imposto sobre o anil, applicado ás 
lavandeirias. 

Art. 27. E' concedida á Funda cão Oi:iwaldo Cruz, institui
cão de assistencia, educação technica e .mstruccão profissio
nal, para constituição do seu paLrimonio, a. exploração de uma 
loteria durante o anno de 1924. 

Art. 28. Fica approva:da a decisão. do Ministro da Fa
zenda, constante da circular n. 63, de 29 de setembro de 1923, 
e publicada no DiaTio Official, de 30 de: setembro do mesmo 
anno. · 

Art. 29. Fica revagado o art. 134 da lei n. 4.'555, de iO 
de agosto de 1922. 

Art. 30. O Serviço Meteorologico é considerado de utili
dade 1publica, classificando-se as communícações telegraphicas 
e radio-telegraplücas como lelegrammas de serviço da Repar
tição Geral dos Telegraphos. 

Essa disposição é extensiva aos telegrammas que, em ca
racter oficial, forem trocados entre a Directoria Geral ·de 
Estatística e seus representantes ou delegados nos Estados. 

. Art. 31. Sempre que for verificado não ser verdadeiro o 
valor constante das facturas consulares ou das facturas cGm-

• merciaes apresentadas nas Alfandegas, afim de servirem de 
base á cobrança dos direitos ad-valo1·ern pas mercadorias pos-

·• tas em despachos, ser.ão applicadas as· seguintes penalida
des ás pessoas ou .firmas commerciaes que autorizarem o des
pacho:· 

a) o dobro da differença entre os volumes verdadeiros ou 
os reaes das mercadorias .e os valores falsos ou fictícios con
signa:dos nas facturas: 

b) o triplo da differenca entre os valores, nos tel"lDO! da 
lettra precedente. 

§ · 1.• Ap:plicar-seJhn a penalidade da lettra a•, quando o · 
~ yalo_r d~ !Ilercadoria J:o;: i,mpugnado ·e.~ c~nfereD,c!a e, teitu 
,..,t 
1111 
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as diligencias do arl. 14, das Preliminares da Tarifa, ficar 
averiguado que o dito valo1: não é o elo mercado importador. 

1." As diligencias de que trata o art. 14, das Prelimina
res da Tari'fa serão feitas pelo conferente do despacho ou 
mandadas fazer pelo chefe da repartição. 

•2." Não será aceita em hypoLhese alguma a allegacão do 
decresci-mo de valor,' occasionado. por depreciação da moeda· 
do paiz de origem da mercadoria. 

§ 2.• .1\Jpplicar-se.,ha a penalidade da lettra b, quando n: 
fraude de falsificação dos valores revestir-se de artifícios 
taes que a sua verificação em conferencia se torne diflficil. 
Nesse caso, descobertos indicias de fraude depois da sabida 
da mercadoria da Alfandega, as diligencias para a sua apura. 
ção terão togar em qualquer tempo ou occasião, quer em vir
tude de denuncia, quer por iniciaLiva de funccionarios, respei
ta·dos os prazos de prescripção estabelecidos em lei. 

§ 3.' Em qualquer das hy,potheses previstas nos §§ · i• e 
2", caberá ao funccionario a metade das mu!Las impostas •. 
Si houver denunciante será a metade da multa repartida: 
igualmente entre este e o 1'unccionario a quem o chefe da 
re}larticão encarregar do processo par!\ averiguacão da fraude 
denunciada. 

§ 4.' A qualquer pessoa, funccionario ou não, que no de
correr do processo rup~esentar elementos elucidadores para 
avcriguacão da fraude, como sejam documentos relativos ao 
assumpto, serão adJudicados 10 o/o da multa imposta. 

Art. 32. Ficam exlinctos todos os fundos e caixas espe. 
ciaes, exceptuados os de resgate e de garantia do papel-moeda, 
amortização dos emprestimos internos, e resgate das apolices 
de estradas de !'erro, encampadas, sendo incorporada á Receit.a 
Geral a renda a esses fundos até agora attribuida e consi
gnando-se nos orçamentos da Despesa os creditas necessarios 
aos servic;os res,pectivos. · 

Art. 33. Revogam-se as disposif}Õcs em contrario. 

Ca:mara dos Deputados, 20 de novembro de i923. - Ar
nolfo Rodriaues de Azevedo, Presidente. - Pedro da Costa. 
Rego, 1• Secretario. - Josino de Araujo, 2' Secretario, inle· 
ri no. - A' Commissão de Finanças. 

., 
O Sr. Presidente - Nada mnis havendo a tratar; vou 

levantar a sessl!:o. 

Designo para ordem elo dia da sessão de amanhã, o se ... 
guinte: 

Vol.acão, cm c!iscussüo unica, rto véto ·do Prefeito :1. 7, 
de 1922, :l rcs.olucão do Conselho Municipal que torna ex
tensivas aos motorislas ela Assistencia Publica as VItntagen3 
de que gosam os demais empregados d'a Municipalidade (cúm 
)Jm•eceJ' (avoravcl da Comlmissiio d~ Constitu'ição, . n. 33/i, 
de 1923)'; 
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'· 

2• discussão da proppsioíio da Oamnra dos Deputados 
n. ,:101, de· J92·3, que fixa a . despeza do Ministerio dns .He
lacões· ExLeriores para o exercicio de 1924· (com' parece1• fa
voravcl,da. Commú;são.•,dc Finanças, n·; 368, de 1923).; 

. · ConUnuacão da 2' discuss~ dá 'proposição da Gamara dOL . 
Deputados·~-. 25, de 1923, f1xando as forças navaes para ,bll 
exercício de' 1924 (com parecer da Commissão de Marinha e. 
Guerra sobre. as,. emendas· apresentadas pelo, Sr, 'Paulo de· 
Frontin; n,., 359, de. 4923); .. : · · . ·. . ... ·. ·. · . 

Continuação da diScussão uni~a da Indicação n. 3, de 
1923, que· modifica alguns. artigos· do Regimento• e manda addi
tar outros di·spositivos. {com parecer da Com1missão de Po
licia, favoravel a umas e contrario · a outras das emendcts 

. apresentadas, n. 371, de 1928); · · · · ·. · . . 
3" discussãQ da proposição da . Gamara dos Deputados 

n. 65, de 1923, autorH:àndo 0 ·Pii-esi,.:lente . da Republica a 
abrir, pelo .Ministerio da: Viação e Obras Publicas, o credit.o 
ou .a fazer operações de .credito no ·valor de 12.586:553$394,. 
supplementar á verba 6•,· ·arL 92,. I .:.....· Combustivel "-- da· 
lei n. o!Jl.632,' de 6 de jàneiro de 1923, para. .occorrer ás des
pezas dessa natureza,· inclusive pagamento do carvão nacional 
sub-betuminoso , (lignit.lJs), nos. termos dos. contractos exis
Lent6S · (com ·parece~, {avorave.Z:. da : Commissão. de, Finanças, 
n. 317, de 1928.); · · · · · · · 

2• discus~ão do proje!}tcl--dio ·Seriado n. 48, de 1923, con~ 
sidilraildo dê. utilidade. publica . a Assis~ncia Particular dé 
N: S, .da Gloria (o(ferecido pela Comm:issão !ile Justiça e' LiJ-
oislação,·.n. 327, de t9211); · ·· .· · · · .· · · · 
. · 2' discussão da . proposição dá.' Oamara · dos Deput.Íldos : . 
n. 37, de ~923; autorizando a abrir, • pelo Ministerio da Viação 
e Obras Publicas, um:• .credito especial de 649 :1U$913, .des
tinado· ao pag-amento a quem de direito do ·resgate da E~
trada · de. Ferro · do• Bananal,: occupada pelo Governo Fedel'al 
(.com parece.r (avora1JeZ da :CC(mmissão de. Finanças, .n .. 301, 
de 1923); ·. ·· . . ·. . : ... , ·· .·. . ·. . . · ··.· · 
. .Discussão- unioo do péto do· Prefeito n. 24, de 1923, á. 

resolução . do Conselho Mupicipal. que . inool'ipol)a os wnci
mentos dos mestres,. contra-mestres, inspectores· de alumno~ , . 
e porteiro-s . das Escolas Profi.ssionaes Souza •Aguiar, Alvaro 
Baptista e João Alfredo, a: diaria 'que em virtude do decreto 
n. 2.491 .actualmente percebem (com parece~· contrario da 
Commissão ·de Constituição, ·n. 361, de 1923) ; 

3' discussão da proposicão ·da· Caina.ra dos Deputados 
n •.. ~5, de 1923, qu,e. considera" de utilidade publica a Lig~ 
~rasileira de 'Hygiene Mental. (com parecer tavoraveZ da Com-
missão·de Justiça e Lcaislação,.n. ~78; de./928); · · · · 
. 3' discussão da proposiçã~ da Camàra dos Deputados 
n. 71, de 1923,· que abre,· pelo :Mini~terlo !;lo Interior,,o .crll
àito especial de 2:160$, pàra pagamento de ·vencimentos a 
Hermenegildo. Melhalio Bustos, em virtude .do decreto p, 3:;1195, 
de 1920. (~om parecer (avoraveZ da. Commissáo de Fil.~ançfl;s,. 
'IJ;. ,2113, ct-e 1928) ; · · . ·. · · · · · · . ·. 

S. - Vol. IX 11 
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. 3" discussão da proposição .da Camara dos Deputados 
n. 94, de 1923, que manda nomear, segundos 'tenentes os 
alumnos da Escola de ·Veterlnaria do iEXercito, que tez·mi
n~ram o curso (com parecer (avot,avet c.b Commisstio de Ma-
rmha e Guerr{l, n. · 814, de ·1928) ; · · · ; · · :- · · · 
, 2• discussão da proposição · da Oa{nara dos. Deputados 

.· n,. ~3, de 1 ~23, eonsi\lerando de .. utilidade publica a Aseo
. c1açao Beneficente Postal (com parecer favoravet da Com-
mis~ão de, Justiça e,.Legislação, n. 238, de 1928). · 

Levant_a-se :~. ~essão ás 15 bora~ !3· 20 m.inutos • 
. ,~ 

1421 SE)SS!9; ·EM 4 DE DEZEMBRO DE t923 . . . ' .. 

'· ~~~~SIDmN.C~ DP!I SRS. BSTAClO COIMBRA, PIUISlDBNTE B li. AzE· 
, REDO, . VlCB-:-PRESIDBNTK ·~ 

' ' ' 

'A's 13 e. 112. horas, acham-se presentes os Srs •. Oleprid 
Pinto, Lopes Gonçalves, Lauro Sodré, · Cunha Machado, José, 

· Eusebio, Costà, Rodrigues,· José' Accioly, João ·.Lyra, OCt.acillo. 
de . Albúguet~que, · IM·anoel Borba,· Aráujo Góes, Pereira Lobo, 
Bernardino Monteiro, Nilo :Peçanha; · Modesto . Leal, .. ·Paulo. de 
Frontin, .Sampaio <Jorrêa, Bueno de . Paiva, Bernardo . Mon
teiro, Luiz Adolpho, Hermenegildo de Moraes,1. Carlos ·.ca:val·· 
canti, Generoso Marques e .Vespucio de Ab1·eu (24) ., · . · 

·, : ·.. • •. ' • 'J' • ' • '. ' ' .• ' ' ' . ·, 

o· Sr; Presidente ,....:.. Estando presentes. 24 Sra. Senadõ;. 
· res, abre·s~ a . ses~ão. · · 

·. O Sr.· Carias Cavaloanti '(servindo Cle .2• Sec,OÜario): pro~ 
cedê á _leitura da acta da sessão ante1.1ior .que, posta em dis-
cussão, é, sem debate .approvada. · 

: o. Sr; Carlos Cavaloanti. (.servindo' de J• Secretario) pro· 
cede á leitura dos ~õeguintes , . · .. · . · . 

\ ' :. ' '; •, . ... 

' ' . 

.Redacção final. do projecto doi!Jenado n. :40,· de 1929, que 'relevíi 
a D. Maria Izabel. Ramas de M ello;. a prescripçã,IJ para po
der receber a pensão ·de m·ontepio e :meio soll.io d~i:cada 
por seu pae. · 

O Congresso Nacional :r~solve: · 

'Artigo unico. Fica relevada 'à D. Mari·a: Izabel Ramos· 
Mello, fil,ha do major do antigo Corpo Municipal Permancn-· 
te da <lôrte, a prescr~pção em. que .incon::eu 0~ seu di~ejtQ á 

.. 
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pensão dei. meio. soldo que .lhe .compe~in, á razão de. 42$ ~en
saes, relnt!Yamente ao. <per10do decorr1•do de dezembro de 11197 
a. dezembro de 1899, na. impo'rtancia. .de, 1:050$, e àútorizado 
o. Pàde~ Executivo ra ab~ir, para: esse ifim, o necessario ere- . .1 
dito; revogadas as disposil(ões ·em contrario. · 

. Sala ·da Commi•ssão de Redacção,· 4 de dezembro· de 1923. 
-. Arauio. G6es, Presidente. -::-.José. Eusebio, Relator. 

:fica sobre. a mesa pà~a. ~er discutida, na sessão seguinte,· ' 
depois de publicado· no Dtarto · do Congresso. . . · · : 

' . . •' . ·, . ; . . . . ' - .. . . ' ,. 

N. 375 . ,....., 1923 . 

Redacçilo final da emenda. ·do. Senado .. d IJli'OPo~ição.' da.. Ca-.. . 
mara dos Deputados, n .. 87, de. /923, que. abre .um õ:!redi.to 
dr: 279 :000$, ao Ministerio oo Agricultura, !Pára a repre- . 
senta~ão, do, Brasil na Exposição, de B,o,rrach'á em.'BrU;lJellas 

:Ao a~tiiS:o · 2•·. - supi(lll'irna-se • 
•, 

. . / . ' . 

. Sala da: Cominissão de Redacção, 4 de dezembro, de. i 923, 
.-A.raujo G6es; Presidente .. ~ José Eusebio, RelatoD. · . · 
b~. j_ . . ' ; • ' ,. . -.. \ ' ',. ··, .. , '·.. ' • . ·- ' ... 

Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão. seguinte, 
~epois .de .publicada no Diario. do, Congress.o.. · , : · · 

. i . ' • 

N .. 376 .;.... ti923 

11êdàcção final da emenda do Senado á pi•oposiçfJo 'da Ca~ 
· · ·mara· dos Deputàdos n . ." 88; de /923, que autoriza a abrir, 

pelo· Ministefio da· Viação e. Obras Publictzs. u1n. credito. de 
. 32 :000$ supplementar. á verba 6'' do art. 92, da lei numero 
4. 682,. de 1928, Estrada de,: Ferro C, entrai do. <Rio. Grande. 

:do Norte;; ·· · · 

A_o artigo'. 2•, ·~ Supprimn.:.se. · ·. 

Sala da. Comniissão de Redacção, 4 de dezembro de 1923.': 
-:- Araujo, G6es,, .Presidente. - José Euzebio, ):\e~ator. · 
. . Fica sobre a.. mesa para ser. discutida na sessão. seguintP, 
\i&pois de pUblicada no. Diario. do, Co'II{J~esso> · · · . 

• . • , I , , 

N'. :m _;,. f923 . 

o. Sr. Senador Frontin, ~ni discurso no p.I~nario;,.·ehamou. 
1'1 attericão do. relator e pediú:-lhe informações sobre i'!lport.~n"' . 
tes. questões, affeetas aq orçamento dn Fazenda,, que s.ao. ass1m 
resumidas: . . · . · . 

a) tendo· expirado em 31 <le outubro passad~· ·o. prãz.o· tle 
seis, mezes, que.Wra marcado para a incineraoao. do papel 
cmittido, destinado', á c,arteira de redescontos, contumam •. e.n.-:
.tr.etanto, em c.i;rc)lJa'cãQ 399.265 :567$. P·ensa ·S. Ex., ~ue ~ 

' I 

.. 
') 
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maioria dos tiLulos ainda alli pendentes de liquidação sejam 
representativos de compromissos do Thesouro e,· assim sendo, 
julga. preferível ficar· o Governo 'autorizado' á manter aquelle 
papel em· ciroulaoão . para encontro de contas com o Banco do 
Brasil, que será, deste morlo, desobrigado de resgatai-o; . · 

·. b) observa s. Ex. qu( ria verba 1'. do orçamento em vi
gor, figura, além da dotação para o. serviço de ·juros·· do (un
dino, sobre:!: 8.613.700. a de:!: 43.068 para amortização ·na 

. basil de f/2 o/<~.. sobre o.capHal;.·antr.etanto!. na: tabélla relativa 
ao exercício proxlmo é mencionado o (unaino • com a· impor• 

.. tancia de:!: 7. 794.Sf77, notando-seca differenca de :!: 818.722, 
·cuja origem carece ser explicada; · e. nota. ainda;. qtianto . á 
mesma verba, que o ·calculo para a consignação .. precisa ao 
serviço da· divida externa e. susceptível de reduccão, .desde que 
os pagamentos slio feitos em libras,, papel· e. ó Thesouró é be-

. neflciado :em importancia correspoil~ente ao actual deprecia- · 
mento dessa moeda; · · . · · · •. :,. : . · · · . . 
,-. . . ·, ,.,. . , . , , '• ' . . ' I· , ' .' : , ·, 

. c) n.a verba. 2•, sali'enl.a.S.': Eit.;·'que é. mencionada a''dota-
ção global de 17• mil contos para ó servioo de juros de apvlices; 

. .. · · cüja emissiio já foi autorizada, .bem" como para: juros :e resgate 
1 . · :-.. .das· obri•gações. do Thesouro; .. estranhando que,. sendo discri;; 

. minadas .as applicações, .. na mesma verba, de .. sommas .relativa- · 

..... 
' . 
'. :·. 

· · . mente insignificantes, sejam. excluídas· dessa regra dotações, de· 
tamanho vulto. . · . ·. . .. · . : . . · . · · . 
. · . O relator está no dever de, attendendo ás considerações dó 

. precl!iro representante. do Districto Federal, iniciar este· pare. 
cer procurando ministrar á S; Ex~ os esclarecimentos recla-
mados. . . . . . .. · 

· Quanto aos 399. 265 : 1)6•7$ restantes em circulação, do pa
pel· emi.ttido parl!o redescontas,: real~ente o.,contracto· ~eito, CO':Jl 
o Banco do Brasll, na clausula i~. estabelece o prazo de cse1s 

· mezes. sem juros,, para a .liquidação da carteira .. · Dahi;. talvez, . 
·.a persuasão· de que .o dito prJlZO poderá ser estendido, desde que 
o aanco .se..obdgue,aopagamento de -juros 'durante o· .período 
excedente, que porventura: lhe venha a. ser concedido. para . a 
referida liquidação. , · . · · .. · · .. ·. ·. .. ·. ·· · 

. Seja como fOr, porém, a providencia suggerida_por s,- Ex;, 
·par.ece ao relator .que .seria a melhor solução para o· assumpto. 
· · · 'E' ·evidente qu'e ao Thesouro não ser( possível; com os 
recursos normaes de ·que dispõe, effectua:r em :breve tempo·. o· 
resgate das. notas prolnissorias.· por que é responsavel .perante· 
aquella carteira.·! eix:cutaçlo. 'do papel emittido. tert, portant:o, 

· de perdurar porque, sem .. ser. indemnizado, o Ban,co · . não · · po:;. 
. derá entregai-o á incineração nem o · Governo compellil-o . ao . 
cumprimento de uma obrigação que, _ppr. culpa . sqa, não é 
attendida. · .· .. . · · .. ~ · · ·. . · . · . · 
· .. Manter a situacíio_· .. actuatseria; pois, attribu_ir ao .Thesouro 

inutilmente a despeza eorresponde te ao prem10 . que paga . ao 
Banco, encárgo sensível, ainda ·mesmo que fique atenuado pela 
per,cepção dos . juros que sejam itnpostos como condlcllo para. 
ser concedida a prorogacíio · do prazo de «seis mezes . sem 
Juros,, facultado úquelle . estabelecimento para ·termino das 
operações da ' carteira. . ..... ·. ' ·. . . . 

. Essa medida. entretanto, que importa em proscrever o 
caracter especial. da emissão autorizada para os redescontes, 
' ... ,. . ' ' 
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augmentarú de modo definitivo o valo1· do papel em .. cil·cula.
cll.o. Portanto, se enquadra melhor no areamento da receita, 
na discussão de cujo proj coto deverá ser 'a ma teria examinada 
com a pt•oficiencia habitual pelo seu illustre relator. 
· . ·'No s~gundo ponto sobre ·que versam as pondera!}ões do 
Sr. Senador Ft·ontin, isto é, sobre a verba 1', do areamento 
da Fazend!l, a analyse.de S . Ex., aborda duas questões d1st!no. 
ctas: as f1xaoões. estabelecidas na Jabella· e as conversões de 
libras. OUJ:O., em libras papel. . . . . . 

· Preljminàrmente accentuaremos que na impressão.· da ta. 
bella houve dous ligeiros equívocos, que, embora não modifi. · 

· quem os fundamentos dos coinmentarios expandidos <pelo in.o · 
. fantigavel representante do Districto .Federal nem alterem· as.·. 
dotações. alli mencionadas, devem todavia. ficar corrigidos 
para não serem reprodu~idos na, publicação da lei. · . 
· Na. columna - Amortizáção - onde. se lê i: 84.005~0~0; · 

d~ve ser menciona.do - .f. 84 .• 005~1<1-0, ·sendo igual import.an~ · · 
c ta declarada. na linha correspondente ú somma, onde por en. 
gano está escripto __; i: 43. 068-0~0. E, na columna relativa a 
4.-Juros:., a primeira parcella da parte concernente. a-Impor.: 
tancill)-é i:· 389 . 748-o~o. e a .somma total da· mesma párte .da 
mesma,columna é 5:,,5.178.549-8-6; om ve11 de ser a primeira 
parcella i: .38~. 749,-'-e a somma, ·i: 5.219.486-8-6 •. conforme 
está na _tabella publicada. ·. . . . .. . · 
· A êommissão offerece uma emendo: .correctiva que fica 
com essas explicaóões desde já· justificada. · . . .• · · 

. o Sr. Frontin notou . que no areamento :vigente · figura; 
. ·para o serviço do tundinu 'sobre o total de f.8.'ôf3.700, além 

da. quantia · correspondente aos . · juros, a importan.cia de 
-f4S.068o destinada, á amortização; e que na p.roposta para 
1924, consta ser o total do fundinu i: 7. 79!!. 977, havendo, por- . 

·tanto, a differenca de i:· 8:18.722. Em virtude dasinformacões 
·fornecidas áo Sr.· Presidente da· Commissão de . Finanoas do '· 
Senado; 'de que o Tbesouro adquirira titulos .da. sua divida ex
tema tro·valor de f 1.461.400. aquelle eminente· Senador 
admittiu. a hypothese de que i!. • differença 'a menos no total dos· 
ti tu los do funding ~ferido no projecto · ·de . areamento para 
.:!92~, comparado com o total citado na· lei · oroamentaria. em 
vigor, proviesse da acquisiçlto a alie alludil'~ o Sr. Senador 

· Bueno de Paiva, estranhando :que, neste· caso, o · abatime·nto 
· nil:o' _houyesse·sido de .. f: 1.461.400 e apenas de i: 8f.8~722. · 

As informações.· óffic.iaes . obtidas. pelo relator o · habilitam 
a esclarecer que se não relacionam ·absolutamente as sommas 
·constantes do orÇamento ein vigor e do projecto .para o exer-' 

·. cicio 'proximo C:om aquellO:. cacquisiciio)•; ·Os· títulos nella ·com..; 
prehendidos, não tendo sido "resgntndos", são considerados om 

· ciroulaoão e computa~os ·integralmente nas dotac!íes. · . 
A differenca existente ·entre a importancia do · fundi'TI(J · de 

· 1898, 2. 8.613. 700 constante do. areamento em vigor, e a de 
: f 7.794. 977~9~9, ri que se refere a proposta para. 192~, resulta 

dofacto de haver sido allí mencionado o total do (UML'IIg sobre 
. que . é invariavelmente feito o serviço correspondente a cada .. 
exercicio; no· passo que na proposta em discussão, em vez de 
ser deolarado ·o valor sobre que são annualmente p~gos os en~ 
lllU'iOB do emprestlmo, foi. determ!nlldl\ 1\ somm11. repre"enf,ll~ 

'· 

' '- ,' ' 

.. 
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134 ANNAES DOJSENADO 

tiva dos titulas em circula~ão, embora estejam os calculas ct·e 
d~tos encargos baseados igualmente no valor integral do {un
d_mu. Tanto é assim que coincidem as quantias globaes em 
l1bras, em um e em outro exercícios, isto é· i: 478. 43'6 desti
nadas a juros, amortização e commissões concernentes 'á allu-
dida operação. ~. · 

!Nos termos do contracto do {!tru~inu de 1898, que está ex
cluído do novoJundinu, conforme o contracto de 19 de outu
bro de 1914, transcripto no relatorio do Ministerio da Fazenda 
d_e 1915, o Thesouro· é obrigado ao pagamento da annuidadé 
f1xa de f 478.436-10-0. assim discriminada: 

Para o fundo de amortização : 

· · · 1/2 % do valor total do emprestimo: 
8.613.700 X,1/2 _ . , · 

- I t t I I I t I I I t I I 1•1 t t t f 43.068-10-0 
100 

Para juros: 
• ~}·, ,.;:c ... , •. 
~E. . . 

5 % sobre p valpr total do 'emprest!mo: 

8.613.700 X 5 
--------'-' - , I I I I I I I I ~ O t I o O I ~ • O t t 

iOO 
1 i: 430; 685- ()L.O 

. Commissão .•. • I I I f f, ~ t I t· I-. t' t t't e; I I lt ''',I e:'t ~~ :e 4 . 683~ o.:.o 

478. 43().;.1_0.:.01 

. Sendo os juros pagos annualmente sobre a. totalidade da 
op-eração, a importancia correspondeu te ás amortizações reali

. zadas reverte em favor do Fundo de Amortização, e. por isto, 
· das f . 430. 685 destinadas a amortização e juros, só 

f 3131g. 7 48-0-0 traduzem onus decorrentes do saldo d'e . ; .• ; ; • 
f 7. 794.977-0-0 a ser resgatado. A differença de f 40.937..()1..0 
terá de ser incorporada ao Fundo de Amortização .. 

Em conclusão: o capital nominal do funding .de 1898 era 
de i: 8.613. 707-9-9 e estava reduzido em 31 de dezembro do 
anno passado a i: 7. 794. 977'-9-SI devido ás amortizações con-. 

' tractuaes, e s6mente ás amortizações contractuaes, feitas atê 
nqu~lla data, na somma de f 818.7 40. . 

Esses são os dados que ao relator foram fornecidos com 
louvavei solicitude pela Contadoria Central da Republica. cinde 
a escripturacão attinente á divida externa já é tão' perfeita
mente regularizada que em· poucos minutos poderão ser escla
J'ecidos os minimos detalhes sobre as operações registradas. 

· Salientamos com tanto maior prazer essa observação, por
quanto, em 1914, quando, a convite do então Mi-nistro da Fa-

-zenda, o saudoso brasileiro, Sr. Rivadnvia Corrêa, teve. o re
lator do collnborar na organização do plano de reforma d~ es
cripturacão do Thesouro, trabalho confiado a uma comm1ssão 
rle contabilisf.as, todos nacionacs. verificou ser lamentavel. a 

· deficiencia e confusão que havia, IHincipalmentc • nuquella 
parle da conlabilidnde publica, · · 

-~-··---------~~-...---~~··-····-~·· 
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,pensando ,haver attendido inteiramente ao appello do Sr. 
Senador Frontin, sobro o ponto discutido. talvez com excessiva 
minuciosidade por pretender deixar patenteada a S. Ex. a 
preoccupacão de demonstrar o apreco· que mereceram os séus 
reparos; e á Commissão de J[inancas, que o tem distinguido · 
com a melindrosa incumbencia de estudar o orçamento da Fa
zenda, a seried01de com que o examina, o ~elator passa a tratar 
da segunda parte da questão levantada sobre a verba p, por 
aquelle insigne parlamentar. · . · 

Teem indiscutível procedencia as reflexões do Sr. Sena
dor Frontin sobre o beneficio que resulta ao Thesouro da con
versão da moeda ouro em libras papel, parã o pagamento nesta 
especie dos encargos concernentes á dívida publica externa •. 
Já tivemos ensejo de opinar favoravelmente sobre uma emen
da de S. Ex., acceita pelo Senado e impugnada pela Camara 
dos Deputados, visando a reducção do credito orcamenta.rio 
para aquelle serviço, e os esclarecimentos que sobre o as
sumpto obtivemos posteriormenté nos induziram á convicção . 
de que precisamos adoptar immediatas providencias tendo em · 
vista aquelle objectivo e tambem o aperfeiçoamento da nossa 
contabilidade publica; que. neste p.articular, . mantém· uma 
fonte· de tradicíonaes irregularidades que, si não teem occa
sionado, poderão permittir incalculaveis abusos. 

Além das que se referem ao serviço da divida publica, ha 
outras despezas que são Igualmente fixadas em ouro e realiza
das em lij:lras. papel, que determinam differenças ás vezes de 
grande vulto e jámais conseguimos. entretanto, saber o resul
tado que dellas advem ao Thesouro. 

Comparadas as taxas camliíaes que teem vigorado :e . as 
quantias arrecadadas em ouro,. estará demonstrado. que, nos 
ultimas tempos, já attingiu a cerca de vinte mil contos; em 
um anno, a somma que produziram as conversões realizadas. 

Em 1920. por exemplo, ·entre a importancia dos "'direitos 
·em ouro, arrecadados na base do doBar, e as conversões em 
libras papel, o Tbesouro lucrou a differença do 19.214 :'695$225. 

Para ser avaliado o vulto da somma que se , incorpora 
assim á receita e. é despendida sem a fiscalização do Tribuna.\ 
de Contas, e sem sciencia do Congresso, bastará recordar que. 
com a elevação de 15 p·ara 16 d., da taxa estabelecida para as 
operações da Caixa de Co.nversã·a já o 'rliesouro pagou ré.is 
1•9,321 :776$016 e jámais o ·congresso votou credito para essa 
despeza, que tem sido custeada pelo lucro auferido sobre con
versões de especies, cujas vantagens não são. entretanto:' pre
vistas nos orçamentos, abatendo os gastos em ouro nem majo-
rando as rendas·. . · . . · . 

•Não se deve inferir .dahi que este ou . aquelle governo ' 
tenha dado applicacão criminosa ao valor proveniente de .taes 
differencas, cuja somma annual . é agora exactamente . de
monstrada ·graças á regularização· que vae tendo a nossa con-
tabilidade 'publica. . 

O proprio Congresso,. no art. 2'• n. XVI, da l~i n)lme~o 
4. 440, de 31 de dezembro r~e 1921, autorizou o Poder Executi
vo <ta adquirir por compra escripturando . como <Conversüo de 
especies~. todo o ouro e prata de produccüo nacional. ·Para 
obter a prefer·encia da offerta, o ·Governo 'fará contractos com 

• 
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os proprietarios ou arrendatarios (indivíduos ou companhias) 
das mmas, excluída qualquer clausula que importe em..isenção 
ou reducção de direitos~. 

· Foi, portanto, o proprio ,.Poder Legislativo que permUtiu, 
por um dispositivo da lei da receita para 1922, votada á ulti
ma nora, sem reflexão . e sem exame, fof!sem firmados éon
tractos de consideravel importancia ao' livre arbítrio do 
Executivo, eximindo-os de qualquer apreciação do Tribunal 
de Contas; e que em virtude ·dos mesmos contractos ·fossem 

· gastas avultadas quantias, sei,! dO. subtrahidos ao conhecimento 
. do Congresdo o modo da ·apphcação e a somma applicada. 

E' evident~ a necessidade de 'impedir que subsistam praxes 
semelhantes, pois nunca será possível assim termos em ordem 
as finanças e a contabilidade publicas .. 

Tanto mais urgente. é resolvermos sobre o assumpto, por
quanto, em virtude do contracto que concedeu . facúldllld'e 
emissora ao Banco do Brasil, ' a liquidação dos vales-ouro, 
obedece· a condições que terão de originar. inevitaviHmento 
sensíveis dífferenoas nas conversões, e já nem mesmo se as 
poderá, pois, considerar accidentaes. . · .' . 

Dispõe a clausula 18', desse contracto; que «o Banco con
tinua coll} o direito exclusivo ae emittiJ• _vales-ouro para pa
gamento de direitos aduaneiros em toda a Republica, median
te as seguintes condições : ós cheques serão emittidos á ·taxa 

· de cambio cá vista,, sobre INova York, que vigorar no dia da 
emissão; os cheques emittidos durante o mez serão resgatados 
pelo Banco no mez immediato, logo que sejam apresentados 
pelo Thesouro; o resgate será effectuado contra a .entrega dos 

.. rhequcs em duas ·cambiaP.s «a 90 dias de vista>, uma em 
dollares pagavel em Nova Yorlc, d'e valor correspondente a 
20 % do total dos cheques entregues,· e outra em libras, paga
vai em Londres; do valor correspondente aos 80 o/o restantes. 

·. A conversão dos dollares em libras será feita pela taxa· de 
cambio cá vista,, de Nova York, sobre Londres:. .. 

Dahi sé cornc_!ue que os fundos· enviados pelo Governo para 
satisfação dos· encargos publicas externos são representados 
por letras bancarias: que o ouro arrecadarlo na cobrança de 
narte dos direitos aduaneiros é convertido em. cambiaes do 
Banco do Brasil; e, portanto, q1.1e ·-da conversão não advem 
propriamente diminuição de. despr.za mas ·augmento de receita. 
. '·Devendo a cçmtabilidaàe registrar fielmente os fa~tos fi

nanceiros e 'Para que fi.que demonstrado o resultado mtegral 
das conversões feitas em cada exercício, roRultado de que o 
Congresso P·recisa ter sciencia opportunamentc para base do 
areamento relativo no cxerciclo seguinte, 6 indispensavel ser 

. determinado que com a proposta se,jnm enviados ao Poder Le
gislativo os dados concernentes ás c.onversões de especies effe
ctnadas no exercício anterior.· e que seja computad!J- na re

. ce.ita e estimativa que. esses IClados e as circumstnnc1as do mo-. 
monto autorizarem. .. . 'I . . ~ · . .. '' 

Será lndispensnvel tombem c~tabelccor · dotacllo orçamen
taria p.ava a compra: de couro e pratn, nflm de nno ser lnter- · 
rompida 11 acquisiç!o ·desses met11es, ·Para Isto, o lloverna 

-- l 
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será autorizado a abrir, no cxércicio proximo, os creditos ne
cessarios c, conforme a despesa realizada em 1924, esclare
c~rá o Poder L~gislativo ·sobre a impÇ>rtancia que deverá ser 
fixada quando tiver de ser votado o orçamento seguinte. 

De a~côrdo com as considerações enunciadas, a Commis
são offcrece uma emenda substitutiva á do Sr. Senador Fron
tin, e no projeéto da receita deverá ser desde logo instituída 
uma nova rubrica '-- Difforenças de cambios, - cuja renda 
a~tualmente é possível ser estimada com segurança, com pes
simismo mesmo, em 5 · % sobre a previsão da receita em ouro, 

·e, portanto, para 1924, em 4.894 :530$; isto é, 5 % sobre .. ;. 
97.890:600$, ouro, equivalentes, a,o cambio de ·6, a réis 
22.025:385$, papel. . . 

Ficará deste modo aproveitada a suggestão do esforçado 
representante do Districto Federal, regularizada a contabili
dade publica e registraâa. no. orçamento uma avultada parcella 
que, desde tempos, immemoriaes, vem sendo annualmente re
cebida e gast~,t Plllo Thesouro ·sem jámaís ter constado das 
leis orçamentarias do paiz. .. · . 
. Resta-nos dizer sobre as apreciacões do Sr. Senadoi1 
Frontín, com relação á verba 2•,....-Servioo da dívida interna 
fundada, S. Ex. estranhou com razão que na tabella, tão mi
nuciosa quanto a despezas até de importancías relativamente 
insignificantes, figurasse englobadamante a dotação 'de i 7 mil 
contos «para o serviço de juros de apolices, cuja .emissão jás 

.foi autorizada, bem como para ,juros c resgate das obrigações 
do Thesouro,. 

O relator acredita, entretanto q:ue S. Ex. e o Senado fi
. carão satisfeitos com a explicação' que passa a expôr. · 
· O decreto n. 14. 9•41J, de 15 de agosto de :1.921, expedido 
pelo Poder Executivo em virtude do art. 2•, n. X, da lei nu

. mero .f.231Q, de 31 de dezembro de 1920, estabelece no artigo 
3•, que a amortização das obrigações emittidas será feUa em 

· dez annos. isto é, na propcrcão de 10 % annualmente. E.'tis
. tem em circulação :1.21. 950:000$ dessas obrigações, e, só · o 
· serviço desse! títulos exige 14. 64SI:900$, sendo 12.195 :0'00$, 

para resgate e o restante para juros. ' 
Reduz-se. pois, a differenca p.ara completo dos .. · ....... ; 

17. 000:000$, propostos, a 2. 350: 100$, · que é a quantia refe
rente aos juros das. apolices porventura emittidas em 1924, 
cujo total é consequentemente calculado em ''7 .O(}OI:000$poo. 

De accôrdo com as observaoõe!' do Sr. Senador I<:ron~m, a 
Commissão deliberou offerecer uma .emenda substii:ut.Iva tí 
de S. Ex.,· discriminando a consignação de 17.0'00:000$ 
constante ·da verba 2', e ·entra no estudo, da proposição, sup
pondo haver considerado devidamente todas as duvidas ar
!nlidas por S. Ex., 

A Camnra dos Deputados· reduziu a despcza da Fazenda, 
'prorioRta. pelo Governo, do 162:800$, ouro, c augmentou de 
12.522:811 $71-ll. papel; mas esse augm·ento provém ~a trans
forcncia . no referido ministerio das dotacõ1es relatiVas a:qs 
militares inactivos. Não mpresenta, portanto, . !l'enl aggra-
vacão. da despeza. · · . . . 

. Consta, entretanto, da proposição ru faC<uldade. concedida 
ap' Governo parn nbr!r o credito do 75.000:000$ relati':o â 
grntlficaclio provl,;orla do funcc!ona.llsmo: tendo. além d1sto. 
~ o1.1tra Casa do Cona-resso inclu!clo no proJecto de orçamento 
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' da Recei.ta, art. 3', § s•, uma autoriz,ação ao P.oder Executivo 
para abrir o credito de 300 :000$, destinado á. despeza· com a 
creacão de serviço especial para a arrecadação do imuosto 
sobre. a renda, que é 'indiscutivelmente uma nova desp·eza 
imputada ao areamento que relatamos. . . 

Aliás, o precedente que fica assim estabelecido, de ser 
delegada ao Glove11no, ·no orçamentó da Receita, uma attri
buicão do ·congresso, qual a de crear um novo s·erviço e, por
tanto, novos empregos· e nova despeza, se não traduz mfra
cção dos dispositivos regimentaes da Camara, está em .pleno 
desaccOrdo com os principiQs expr.essos no Codigo de Conta-
bilidade. . · 

Se casos semelhantes poderiam ser relembrados como 
justificativa da resolução a .que nos referimos. evidentemente · 
:perturbadora da ordem orçamentaria, . todos occorreram 
quando não tinha vigencia a lei .fundamental da contabilidade 
publica, cujas prescripcões, malsinem embara os que· as. con
fundem· com as exigencias apenas constantes do regulamento 
decretado pelo Govemo o qual em alS'UillS pontos contraria 
até a orientação do coÍÍi<go, exprimem • provideneias de tal 
modo conci'!iadoras das conveniencias e necessidades admi
nistrativas, que as difficuldades na 'inte!JII'al execução de todas · 

· desappareceríam · quasi inteiramente com a suppressiio dos · 
dispositivos regulamentares estranhos aos preceitos .!egaes. 
· Não é s'ó a medidà citada que· está indevidamente in

.cluida no projecto sobre a receita. Dispõe tambem ·o ·art. 2•, 
n. Vl da mesma proposição « a preferencia aos actuaes fis-

. caes de club na Capital Federal, para os Jogares . de fiscaes 
de vendas mercantis 4'quando organizado .o serviço especial de 
fiscalização>, isto é; quando fór creada mais essa série de fis-
caes da .Fazenda! . ' · 

Accentuámos em nosso parecer anterior que a proposição 
não se refere aos creditas abertos pelo Governo no ultimo 
exercício, para deixar assim· expressa a nossa discordancia 
com a ·opinião.·. a respeito manifestada pelo i!lustre Relator 
da Commissão de Finanças da .Jamara. O Sr. Deputado Octa
vio Rocha, · justificando a emenda que offer.ecera propondo 
fossem approvados• os creditas abertos pelo Poder Ex:ecutivo, 

. constantes da tabella A, salientou 'O intuito de provocar a 
opinião do Relator e da Commissão de Finanças sobre . o as
sumpto, julgando que cdevemos interromper esta·praxe•, isto · 
é, a legalizacão dos creditas abertos, que é expre~sa em todos 
os orçamentos. . ·. · 

. Voltamos à tratar do assumpto para accontuar que não é 
apenas em obediencia a. uma praxe, mas .em vi,rtude de de
terminação legar que se teem approvado nos orçamentos os 
creditas' em questão, . . · · . 

A lei n .. 589, de 1350, que facultou ao ·Poder Executivo 
. abrir creditas supplementares e extraordinarios. até o limite 
. fixado pelo Legislativo, Para . os diversos ministerios o em · 
cada um delles pelas . rubricas orçamentarias correspondentes, 
conformo a . tabella B, prescreveu no art. ,4•, · § a• que .. co · 
Ministoria da; Fazenda apresentará ao Co:rpp L,egislativo com 
a proposta da lei do ·orçamento uma outra, que comprchcnda 

, todos os creditas. abertos pclo11 diversos. ministerios UG inter
vallo das sessões, afim. de q,uc sejam examin~dos c, quando 
~pprovados, . cpnvcrtidos · cm. lei, que {ard parte do . 07'Ça-
mento respeohvo. . . 

..,tt,.,,.,..i :."""..,""'·cm=.,w=="""'""a,;.., .. x,na""·""-~""'''"'~· _, ~-· ~--·._liiiiillf" 
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· A lei n. 2. 3q8, de 25 de agostO' de 1873, manteve essa 
àisposiclto, pJ.Iescrevenào no seu art. 18 que taes creditas. se
jam approvados quando se votar o orçamento em cujas dis
posições geraes será incluido esse acto, confirmando assim o 
que fOra estabelecido tambem na lei n. 1.177, ·dtli 9 de se-
tembro de i&J.2~ ,art. 1• •. · · 

As citadas resoluções teem ·sido invariavelmente obser
vadas e ainda: no areamento em vigor é declarada a appro
vacão do Congresso aos creditas em questão. Não se poderá. 
suppõr que o Codigo de Contabilidade haja pretendido as re
vogar, pois, a·o contrario, estendeu~as aos creditos especiaes, 
estatuindo o seu art. H1· n. VJE que a proposta do (Joverno 
seja acompanhada da ctabella dos creditas addicionaes aber
tos no ultimo e~erclcio,1 isto é, dos credUos supplementares, 
extraordinarios e espectaes, ·que tambem são creditas addi
cionaes. E'. o Regulamento Geral da Contabilidade Publica a . 
que foi dado o caracter de lei por ter sido approvado pelo 
Congresso, ainda mais claramente -definiu a obrigação ao Go
verno de. fa2rer acompanhar a pr.oposta do Qrcamento da .cre
lacllo dos .. credito·s supplementares, ~troordinarios e espe-
ciaes abertos no ul.timo exercicio,, art. 54~ §. 3•. . 

Si não dependessem de approvacllo do Poder Legislativo, 
para que então~a exigencia de lhe ser cQmmunicada a aber
tura de taes. creditas? Apenas para ·a exame sobre a legali
dade de sua applicacão não ser1a preciso, pois ·outra· não é a 
missão do Tribunal · d.e Contas si não fiscalizar a execucão das 
deJi.beracões legislativas quanto aos factos financeiros. 

' Concordamos em que poderá ser ponto de C·~ntroversia a 
utilidade da llipprovacão pelo Congresso dos creditas addicio
naes comprehendidos. na tabella B, mas. não ha duvida que a 
legislação vigente o exi·ge e a resolução da Camara implica, 
por,tanto, em arbitraria derros:acn:o de uma lei existente. 
. Quanto 11. reduccão da despeza recordaremos, compro-

.· vando.·as difficuldades que existem para serem levados a ef
feito notaveis córtcs, que na ultima discmssão do orl)amentl 
da ·Fazenda na Gamara, o illustre Def}utado Sr~ Octavio Ro
cha, que' demonstrou haver examinado todos os .projectos ·Jr
çamentarios com ineXICed·ivel 'meiticulosid.ade, ambic~onando 
lealmente assignalar ·as dotacões susceptiveis de ·serem modi
ficadas ou súpprimidas, declarou: cDesde Q comeco da dis
cussito dos orcamentos venho affirmando ·que este foi o orça-
mento revisto de verdade,. · . . · . 

Essa declaração está; em harmonia com a ccmviccão ma
uifeetada pelo eminente Relator da Fazenda naquella Casa do 
Congresso, queo1 estudando nos minimos detalhes todas as ver:. 
bas estabelecidas na proposicão, patenteou a impossibilidade 
de serem nellas realizadas sensíveis diminuições, sem o sa .. 
crificio de serviços necessarios. · . '.· 

Cer~o não é só abatendd as fi,xal)(les orçamentarias mas 
lambem procurando im:pedir que sejam falseados os designios 
do Poder Legislativo na applicaoão dos creditas votados, ·que 
estaremos diligenciando melhorar ns condições financeiras do 
paiz. ;Mas. com esse· objectivo, com o proposito de reprimir 
os dispendios irregulare's, o ·congresso votou o anno passado . 
medidas coercitivas .que estão reproduzidas no projecto em 
estudos . 

. Determina, por exemplo, o art. 138 da lei. orçamentaria 
cm vigor que «OS serviços das repartições ficarão l'imitados 

· aos recursos ·consignados· nas tabellas orcamemarias, · cabendo 
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aos rcspccUvos directores ou chefes, sob poria do responsa
bilidade, limitar a act,ividade dos trabalhos dessas .reparti
ções aos recursos de cada consignacão, restringindo ou sup
primindo tudo o que possa occasionar exigencia de supplo
mentacão incluídos nesta regra os .. serviços de colloct.ivldade 
civil ou militar). Mas nem por isso deixaram. do ser feitos 
·ao Congresso pedidos de creditas addicionaes, embora tenham 
sido majoradas varias verbas da lei de meios deste oxorcicio 
sob o fundamento de que se visava impedir a · carencia de 
serem .. ellas supplementadas. . · 

Tambem o art .. 47 do Codigo de Contabifidade, lei nu
mero 4.536, do 2.8. de .iarieiro de 1922, estatuiu que cnin:.. 
·guem perceberá vencimento ou gratificação pelos cofres do 
Estado, ·sob qualquer titulo ou pretexto, ·sem que seja ex
pressamente autorizado por lei», e o §, 3•, do ar.t. 48, de.; 
terminou que· «é vedado augmeil.tar os creditas votados com 
quaesquer recursos ou rendas dos serviços, inclusive multas, 

·que constituirão renda eventual» . .- . 
· Não consta,· todavia, que ha.ia oooorricto· nenhuma pu
·nição devido á transgressão daquelle dispositivo, nem que te
nha deixado de ser arbitrariamente gasto 'pelos chefes de· va-

. rios serviços, sob o ·.pretexto do que preceitos regulamentares 
· evidentemente revogados pela citada· prescrjpção ·do Codigo 
de Contabilidade o facultavam,· o producto ·das multas arre-

. cadas. . 
Segundo é resumido na Consolidação das disposições 

orçamentarias de caracter perm:anenté, .trabalho recente
mente publicad·o de ordem dQ Governo e organizado: pelos 

· Srs. Oscar Bormann e Alberto Biolchini, as leis ns 2. 544, de 
·4 de janeiro de 1912; ~.841; de 31 de dezembro de 1!J.13; 
2.842, de 3· de janeiro de. 1914; 3.089, de 8 de janeiro de 
191·6; 2.924, de 5 de .ianeiro de 1915; 3.232, de 5 de janeiro 

· de 1917; 3. 4•16, de 31 de dezembro de 19'1 7; e 3. 454, de 6 
de janeiro de 19181 determinam que nenhum pagamento ·de 

· despeza com o custeio de automoveis e carvos será feito sem 
·que ha,ia consigna({ão orcnmentaria especial .para tal. fim; que 

. · as âespezas com o custeio de automoveis serão jici·tas só.:. 
mente nos casos e nas reparticões para as q.uaes ex1stir vel'ba 

· especificadamente assignalada na tabella explicativa e no or
. (:amento ·approvado pelo Congresso Nacional para o respectivo 
· rninisterio; que o Governo mandará descontar dos vencimen-
tos do' furnccionario que transgredi!' essa prohihicão· a im

: portancia correspo.ndente ao custeio desses vehiculos, sem-:
.' pre que tiver noticia de que em qualquer repart.ição public~ 
· o respectivo chefe ou seus subordinados persistem na utili
, zacã:o pessoal dei. automoveis subrepticiamento custeado~ por 
·titulas de. deiiPeZias de outras denominações; que nas re., 
·particões publicas, para as quaes tenha sido . expressamente 
votada verba destinada ao custeio de automoveis officiaes, não 
poderão ser. estes 11tilizados si não em servico publico . e nas 

.··horas do expediente, não sendo . de tolerar-se a· utilização 
desses vehiculos para transporte de fami1ias c analogos ser
vioos particulares; que o uso do automoveis o rmlomoveis-ca
minhões c o assentamento c assignatura de appnrelhos telc
phonicos serão reduzidos ao cstrictamente indispensavel á bOa 
marcha do serviço publico; que cmquant.o não forem consi-

.. gnados recurso~ cspeclacs para tal fim. nenhum npparclho 
telephonico será mantido fóra das reparL!otíes ·e suas depen

. àenol~s, por oontll dos oofres publlcos; ll nQo ser nas oasas dtl 

•T.IZ 
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residoncia do Presidente -da Republica o membros de sua casa 
civil o mimar; do Vice-Presidente da RepubUca, vice-ljlresi
dente do Senado Federal .e presidente da Gamara dos Depu
tados; dos Ministros- de Estado -e seus secreta-rios; dos dire
ctores geraes das Recretartas de Estado, do. chefe de Policia, 
das autoridades policiaes, militares, ·aduaneiras e de hygiene, 
a juizo dos respectivos- ministr.os; do p•residente, ministros. 
directores e secretario do Tribunal de Contas e representante 
do Mini.sterio Publico junto ao mesmo' Tribunal; do pvesi
dente, ministros e secretario do .Supremo Tribunal Federal; 
d.os secretarias da presidm:icia 'da Camara dos Deputados e do 
Senado. Federal e dos directores das escolas superiores of
ficiaes. Mesmo na lei orçamentaria deste anno está prescripto 
que o Governo reduzirá ao mínimo os · automoveis officiaes 
nas diversas repartições e serviços publicas. Não é, portanto, 
como está visto. á falta de resolucões .do Poder Lef!1islativo 
mas de. observancia destas que augmentam incessantemente, 
em vez de serem ·reduzidos, os .gastos com o' custeio Je auto-
moveis e .telephones. · · · . 

Sejam executados os dispositivos · legaes transoriptos, 
nenhum deis· quaes foi revogado, e desapparecerá uma consi
dorável fDnte de dispendios desnecessarios ao serviço publico. 

Todavia, offereéémos uma emenda subsÜtutiva ao artigo 
13 da proposição, no sentido de_ embaraçar por outros ID3ios 
os abusos a que nos referimos. E' possível que a prohibicão 
de usarem · a placa de official os automoveis · que o Governo 
não tenha incluído entre . os . que são ·precisos á administração 
pelo menos, di:llfi.culfe os execessos até agora verificados. . . 

Ao Poder Executivo cabe principalmente desenvolver com 
energia ·a acção .que lhe cumpre,. afim de .se não tornarem im
profícuas avisadas resoluções legislativas tendentes ·a banir 
âesregramentos e aperfeiçoar ·as nossas praxes administra
tivas, resoluções para as quaes aliás contribuíram com effi
ci{Jncia notavel ·os Srs. Presidente da Republica e ·ministros 
da Fazenda e Viação, que figuram ent.re os mais esforçados 
collaboradores do Godigo 'de Contabilidade Publica. 

· Para melhor ordem do nosso trabal·ho e .mais facil apre
ciação por parte dos Srs. .Senadores, trataremos na justifi
cação das emendas que vamos offerecer á consideração do Se
nado, de cada uma das questões a que respectivamente se 
referem.· 

'" 
EMENDAS DA COMMISSÃO 

N. i 

Na tabella B: 

Ministerio da JIUstica e Negocias ·interiores : 

Subsídios aos Deputados o Senadores - Depois das pa
lavras - durante as prorogaç5es - accrescent.e-se: ses
.sões cxtraordinnrias e devido ao preenchimento de vagas:.; 
c· na parte Secretaria do Senado e da Camara dos Deputados,. 
accrescent{J-se tnmbem, depois das palavras - durante as 
prorogacões - ."e sessões extrnordinarias do. Congresso". 

' ... ' 
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"N. 2 

'A' verba 32• da· proposição\ ou a.i• da proposta do Go
verno, (creditas supplementares) - Seja fixada a dotação 
de ,5. 000 : 000$, papel. em vez de 500 :000$, OW'O, e 6. 000 :000$, 

" papel .. 

r·;: 

''' 
Justificação 

A nova verba - Creditas supplementares, - creada· em. 
obediencia á disposição do art. 92 do Regulamento do Co-. 
digo de Cont!llbilidade Publica; ·está dotada com " 50:000$, 
ouro, e 6.00().:000$, papel; isto é, mais 500 :000$,'" ouro, e. 
1. 000 :000$, papel, que a" importancia 'fixada no areamento 
em vigor e são omittidas da tabella B, na parte que allude 
ao Ministerio do Interior, as palavras ;,_ sessões extraordi
narias e. devido ao preenchimento de. vagas ~" conforme está . 
determinado . no areamento deste exercício, de sorte que' se 
tornarão dependentes de actos legislativos· os ·creditas p'or
ventilra precisos. para. subsidias dos congressistas" nQ caso de 

"haver sessão extraordinaria, e até. para ajuda de rusta do con
gressista eleito para preenchimento de vaga. · 

Foi tamhem supprimida da tabella igual autorização, na~ 
que!la hypothese, quanto M Sec11etarias do Senado e da Ca
maral e não está restabelecida a faculdade actualmente con
cedida ao· Governo para abrir creditas ao Ministerio . da 'Agri- " 
cultura, referentes a transportes, aUmentação, vestuario e 
tratamento dos alumnos, colonos, indigenás e immigrantes· e 
forragem e. tratamento de. an!maes. 

Jiá ria legislação do Imper~o, se · proCUII'ava restr~ngir a 
competencra 'do Poder Executivo para abrir creditos sup;ple-. 
mentares, e não foi outrll. a origem da creacão, em 1·850, da 
tabella B,: com as limitações determinadas pelas leis de 9 de 
setembro de 1862, 20 de outubrp de 1877, 30 de outub110 ,de. 
:1882 e 3 de setembro de i88L . ". " . 

O visconde do Rio Branco, em 1·862, oPinava pela dis
pensa de, semelhante. autorização ao Poder Executivo, do
. tando-se convenientemente. as. verbas orçamentarias; e Sil
veira· Martins, sendo Ministro da Fazenda, chegou a tomar a 
iniciativa de pl'opOr a eliminação· de tal prerogativa, que jul•. 
gava prejudicial á fiscalização· do Parlamento. · 

iNo actual regimen,. a mesma orientação foi mantida, 
prescrevendo a lei de 12 de dezembro de 1892 a exi•S'encia da 
consulta· prévia ao Tribunal . de Contas .. 

Nada acons:elha que sejam abandonados esses bons pre
cedimtes, tanto mais havendo se tornado normal· o funccio
namento do Congresso nM 31 de dezembro de calda anno; sendo, 
portanto, possivcl ao Governo pedi.r-lhe ·em. quaJ,quer tempo 
os r'eC\lrsos que se fizerem precisos ao cüsteio dos ser.viços 
pubHcos. · ·, · ·. 

· Discordando, por isto, dli elevação proposta ao limite; que 
em 1920 era de 3.000 :000$ e nos. tres ultimas exercidos passou 
a ser de 5.000:000$, para os. creditos suppl·ementares .que. po• 
derão' ser abertos pelo Governo, a Gommissão de Fin111nças. é 
de parecer que seja mantida a fixação do orçamento deste 

··· e:x~ercido, isto é, 5.000 :000$, estando assim eX!postos .os run· 
d111mentos das emendas !llS. 1 e 2 ., 
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N. 3 

' 
A' verba i' «Inactivos»: ,. 

Supprima-se o augmento de 22~547: 111$716, transferindo
se ás verbas correspondentes dos orçamentos . da Guerra e da 
Marinha as dotações de 17.649:253$551 e 4.897 :1858$1165 r'espe
ctivamente, destinadas ás classes inactivas dos re.feridos dc-
pat~tamentos administrativos. · 

Justificação 

Conforme deixámos assignalado nõ parecer · sob11e o or~ 
çamento da Fazenda, a transferencia a esse ministerio do ser
viç.o. de inactivos das classes militares determinaria a neces
sidade de ser ampliado o quadro de funcciona'l'tos do Tho
souro sem equivalente reducção no pessoal das,.contabilidades 
da Guerra IS da Marinha, e, portanto, augmento de despeza, 
sem proveito. para a admip.istração, . . . 

N •. 4 
'A' verba 7' : 
•Supprima~se o augmento de 5:040$, desbtnado ao paga

mento da gratificação addicional de 30 o/o sobre os vencimentos 
de 16:800$, annuaes que percebia o ex-chefe de secção da 
Sectetaria da Camara dos Deputados Agenor Lafayette de , 
Roure, actual ministro do Tribunal de Contas. 

. 'Justificação ·• 

. Penqe ainda do decisão. do Sena:do a pràposição. da camara 
dos Deputados que reconhece o direito do ministro Agenor. de 
Roure á ·gratificação de que se trata; e, por isto, o ·prop.rio 
interessado, em carta. dirigida ao Relator, por. este trazida ao 
conhecimento· da Commissão de Finanças, suggeriu que Seja 
sup,primido o credito· em questão. · 

N. 5 

Substitua-se o art. 13 da prO:posiçãõ pelo seguinte:. · ·· · · 

Art. r .. ogo no começo do exercício de 1924 o Go'V1érrio 
expedirá decreto detevminando quaes as repartições que po
derão dispor 'ode auto'moveis officiaes e qual o numero a cada 
uma necessario para os seus respectivos serviços; e, outrosim, 
quaes as autoridades que. alé)11 dos Srs. Presidente o Vlce
Presidente dn Republica, V ice-Presidente do Senado e Presi- · 
d:ente da Camara dos Deputdos, presidente do Supremo Tri-. 
bunOJI Federal e Ministro .de Estado, . terão direito á conducção 
nos mesmos a·utomoveis. · 
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§ L" O Governo providenciará junto á Policia e á Pre
feitura do Districl.o Federal no sentido de que não seja li
cenciado ou registrado, nem possa usar a placa de O'fficial 
qualquer carro pertencente a repartições não !ncluidas no r!e
creto ou que não sejam destinados á conducção das autorida
des indi·cadas neste artigo ou contemplad.os no referido de
creto, por conveniencia . ou .necessidade . do serviço pubUco. 
. .• § 2." Quaesquer. despeza& com-automoveii de repartições ou 
autoridades que deHes se. não po_ssam utit.izar, na conformi-. 
dade deste dispositivo ou do d.ecreto que for expedido, serão · 
levadas á conta de quem as autorizar, nesta Cwpi-t!lil ou nos · 
Estados, não podendo ser pagas no Thesüuro ou em quaesquer 
r.opartições a eHe subordinadas, 

§ 3.• Na proposta de orçamento para t9.25, as· despezas 
c·Opt os automoveis off-i-ciaes, quer sejam de ·pessoal, quer de 
ma·te;rial, · deverão constar de consignações ou sub-consignações 
'especiaes, cm cada rcpa11~ição e em todos os ministerios: · · 

' • ' ' J •• 

Justificação 

Esta emenda é amplamente funda,mentada llO j_)arecer. 

N._6 

•, A' tabeHa -.verba 1• - (!Serviço da divida externa ~un:. 
~.dada) . , 

Na columna rel•ativa 'á - Amortização - onde se lê 
f: 84.005-0-0, diga-se «f: 84.005-~10-0», sendo esta -mesma im-

. ;portancia declarada na linha correspondente á somma · da 
mesma oolumna, em vez· de. f: 43.06!!-0~0, conforme está alli 
menCionado; E, na columna · relatirva 11- cJuros,, na primeira 
parcella da parte· referente á cimportancia,, em vez de. 
f: 3,89. 7 4 9-0-0, diga-se «f: 389.7 48-0-0,, corrigindo-se a som ma 
da mesma parte da m<.Jsrna columna, que é- 5.: 5.178.649-8-6, em 
vez de i! 5.2-19.486-8-6, conforme está alli eseripto, 

- Justificação 

Esta emenda está fundamentilida na· i·ntr.oducção do pa~ 
.r:eccr ,. 

N. 7 

A' verba 27' '(Exer.cicios findos) : 

surpprim~se a dotação de 50:000$, ouro, ,e· reduza-se a 
6'00 : 000$ a dotaçã-o papel. 
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.Justificação 

No iiiLtdl.o di! evitar qLliJ as despczas publicas ul.Lra.pas
sa,.:;l'lll as força,; dos crcclilos orçamcntrwios ou addjcionncs 
pelos quacs deviam correr·, o Congresso tornou obri•gntorio o 
empenho prévio dn? mesmas dcspcz~s, i!'l.cluin.do o ecguinto 
dis•posilivo na lei n. 3.091, de 5 de Janetro de 1920: 

«At'l. ii. A partir da oxccuçiio da· lei de or(lamento para 
Jf.I:!D, nenhuma rlcspcza publica poderá SC\r empenhada sem 
qm• do crcdil.o respectivo tenha sido p11éviamente deduzida a 
impot'lancia d:~. mesma. 

a) cxc~pluam-sc as despczas relativas a vencimentos, in
cliioive pensões Oit qunesquer outras da mesma natureza a 
que Lenha rlirciln f.oclo o pes~oa.I activo ou inact.ivo. 

§ L" No dia 31 de maio de cada anno, a par[.ir de 192!. 
wpllt'at·-~e-hão, em face da escl'ipturação de ·creditas e rle 
ou Li'OS el em.en los, todos os dispcnd i os empenhados c ordenados, 
mas ainda não pagos, pcrtcnr.cntcs ao cxercicio a encerrar-Si), 
os quacs serão oscriptnrados em Dcspeza. como si os r.espe
cl.ivos prt;;·anwntos livcs~r.m sido realizados, levando-se taes 
impot·l.n.ncias. por ,iogo rle balanço, á HcceiLa ela conta de De
.positos do cxot'Cicio vigente. 

As quantias assim cxtornadas de um exercício para ouLPo 
serão unlr~gues, quando devidamente reclamadas, pela mesma 
conta de Depositas: 

a) para essa c;:.cripluT"a~ão. serão crcados livros especiaes 
destinados a cada exerci cio; 

b'i findo o quinquennio, que sc!'á contado !lb dia ·sm que 
deveria· Lei.' sido feita a passagem para a conta da Deposito, 
as sommns não rcclamuclas serão consideradas prescri.r.t,as, 
para torlos os Mfcit.os, dnnclo-sc baixa na conta d~ DcposJf.o c 
incorporando-as á receita publica. 

§ 2." As dcspews, apenas empenhadas, mas não proces
sadas durante o correr do CA'~rcicio o que de accôrdo oom no. 
disposiçõ()~ antecedentes passarem pura Deposito, só poderão 
se1: pagas por c.ssa conta dc.pois de registrada n dospeza pelo 
Tl'Jbunal do Contas. 

§ 3.• O Ministorio da Fazenda, por intermedio da Dire
ctoria Geral do Contabilidade Publica, expedirá as instrucções 
neccssarias a todas ns repartições e serviços publicas para· fiul 
e rir,orosa obsorvancia destas disposições~>. . .. · 
· Danrln cnmprimr:nf.n ao disposto neRle § ~·. o Ministerio 
da Fazenda expediu instrucções provisorias em 30 de ,ianeil'O 
do 1920, ins!ruccõcs que foram substituídas posteriormente 
por ontras difinitivas, approvaclus por portaria do minie.tro 
de W ele Junho do mesmo anuo. · 

Na conformidade elo dispositivo legal [.runscri-pto e destas 
ultimas instrucçücs, as rolaçõc3 de dflp•osH.os eram. e ainda 
il'ornm r.sto anno, romc-Ltidas pP-lo Thosouro ao Tribunal ·dr. 
Co.nf.us rlentro dos qnatro ultimos mnzes rld exercicio finnn
cotro, qne era, como se sabe, do 21 mezes, ex-vi do disposto no 
art. 8·1 da lo i n. 2. 842; de 3 de janeiro de 1-914 (o exercicio f·i-

s. - Vol, IX 10 . 
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nanceiro c.om.prehenderá de o1•a avante o e~paço de 2-1 m.·~zes, 
a contar de 1 ele }aneiro de mn anno a 30 de setembro do anno 
immediato. Cinco m.ezes dos ultim.os nove se dest·inam ao com
plemento das operações ordenadas dentro do anno civil e qua
tro mezes á liquidação e encerramento das contas.) 

I~scripturadas como d·cspezas reaiizadas, nos termos do § 1• 
do citado art. 77 da Joei de 1920, e levadas á conta: de Depositas, 
que só prescreviam depois de cinco annos, as despezas regular
mente empenhadas durante o anuo financeiro podiam, e ainda 
podem, si correspondentes a quaLquer exercicio anterior ao 
corrente, · ser pagas independentemente de qualquer provi
dencia por parte do Poder LegiS:lativo. 

De agora cm deantc, porém, o nssumpto terá de ser re
gulado pelo Codigo de Contabilidade, convindo, por isto, co
nhecer os seus dispositivos a respeito. 

Diz o Codigo: 

Art. 8. • O exercicio financeiro começará cm i de janeiro 
e terminará ;em 30 de abl'il do anno seguinte. 

Paragrapho unico. O anno financeiro coincide com o anno 
civil. 

Art. 10. O periodo addicional será empregado, até 31 de 
março, na realização das operações de receita e desp•eza que 
se não ultimarem dentro do anno financeiro: o daquella data 
até 30 de abril, na liquidação e encerramento das contas do 
exel'oicio. 

§ L" Não se poderá, dentro daquelle periodo empenhar 
despeza nova por conta do eX!ercicio, sinão p~gar apenas as 
que tiverem sido empenhadas até a expiração do anno fi
nanceiro. 

§ 2.• A despr.za nmpenhada dentro do anno financeiro e 
que não tiver sido· paga até 31 de março, será liquidada da 
fórma dos ar!$. 73 e 78.:. 

E'· a hypothese desse § 2', que ·nos interessa. Vejamos·, 
pois, o que determinam os artigos nelle indicados: 

«Art. 73. Os credores que não tivertlm sido pagos ati! o 
dia 31 de março. do prazo addicional an anno financeiro, só o 
serão pelo procosso abaixo determi.nado para as dividas dr. 
exeroi.cios findos. · 

A:J:t. 74. Por divida de exercicios findo~ r.nLende-se a que 
provier .. r! e fornecimento ou serviço feito á União no decurso rlll 
anno financeiro" d'o oxcrcicio encerrado. · \\ 

O anno da ent.rada do fornecimento nas repadi(~õos, o1l da 
época da rt1aliznção do serviço, determinará o exercicio a que 
pertence a divida. · · 

Art. 75. As dividas de exercieios findos. já registradas 
pelo Tribunal de Contas e suas delegacias, serão, logo após o 
tenmo do exercício, escriptundas como divLda fluctuante cm 
conta nominal do credor, a l·he ser paga desde que se ~pre
sente á estação · pagadora, independ·entemente de nova .peti~ 
-o~ . 

.. :&Q"""'JW"'CL!L=C:::X=t:=-="'"'""'~:U"'""'"""MH-UI=O,.,l\ii,..J_S,.iJ&-o -· -· •---~--·-·-
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§ 1.' Os registras de dividas fluctuanLes serão periodica
mente revisLos para a exclusão das dividas prescrLptas. 

§ 2.o 1'ratando-se de dividas de exercícios findos contrahi
das nas condições indicadas neste artigo, mas não registradas 
cm tempo opportuno pelo Tribunal de Contas, serão liquidadas, 
á conta dos creditas para exercícios findos, que deverão figu
rar no orçamento de cada ministerio, ou em lei~ especiaes. 

Ar L. 76. Para pagamento das dividas de exerci cios fin
dos, solicitarão as delegacias, dentro de 30 dias após o termo 
do praz.o complementar do anno financeiro, os credilos neces
sarios, justificando-os com a relação das dividas que não hou
verem sido pagas. 

Àrt. 77. O Thesouro e as Directorias de Contabilidade 
dos ministerios providenciarão immediatamente sobre a dis
tribuição dos credit.os que se fizerem necessarios pelas verbas 
exercícios findos." 

O art. 78, trata especialmente do caso em que as obriga
ções assumidas pela administração exced~m os creditas vota
dos, estabelecendo as regras que devem ser observ111das afim 
de que se,iam solicitadas ao Congresso as necessarias autori
zações para o seu pagamento. E' outra questão, e del!a não 
precisamos nos occupar neste momento. . 

Vê-se dos di·spositivos que foram transcriptos que o Co
digo de Contabilidade não manteve integratmente o. regímen 
anterior, distinguiu dous casos, a saber: 

. a) o do art. 75, que diz: as dividas de exercícios findai!!, 
já registradas pelo Tribunal de Contas e suas delegacias, se
rão, logo àpós o termo do exercício, escripturadas como di
vida f!uctuante, em conta nominal do credor, a lhe ser paga 
desde que se apresente á estação pagadora, independentemente 
de nova petição; 

b) o do § 2', que diz: tratando-se de divi.das de exer
cio1os findos contrahidas nas condições indicadas neste ar
tigo, mas não registradas em tempo opportuno pelo Tribuna' 
de Contas, serão liquidadas á· conta dos creditos para &rerci
cios findos, ·que deverão figurar nú orçamento de cada m inis-
terio ou em leis especiaes. _ 

·Claro é que por exercicios findos ·s6 devem correr as des-· 
pezas deste segundo caso. E as do primeiro ? O Codigo ·o não 
disse de modo expresso; mas, attentos os termos em .que está 
redigido o art. 75, entendeu o Governo que ellas deviam c.or·< 
rer por depo·sitos, como anteriormente. Assim entendeu e. 
assim prescreveu no regulamento do mesmo codigo (decreto 
n. 15.783. de 8 de riovembro de 1922) . E' o que consta do· 
art. 252, § 3• ~ Serão escripturadas. como despe:a ef(e'ctiva, a 
!er liquidada por depositas especificados. Não ha, portanto, 
ne'cessidade de consignar . dotações especiaes para e lias, que. 
continuarão a ser pagas como até agora. . . 

IDm relação ás do segundo caso, duas soluções podem· ser 
dadas. A primeira é deixar que o Governo solicite, em occa
sião proprin, os· respectivos creditas; a segunda é crear a ru
brica de exc1•cicios findos, em todos os ministerios, como pre. 
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ccilúa o Codigo. Esta segunda solução, porém, não póde ser 
adoptada no orçamento em discussão aclualmeotc, porque nãc 
existem elementos que permillam fixar a;; precisa~ dotn~~lics; 
e não existem, porque o Governo se viu obrigado u deixar dé 
cum!l)rir o disposto no i!L VIII, do art. H, do Codi:g·o, que 
determina dever acompanhar á propo~La rlo nrçwmcnto ll!ln1l 
demonst1·ação, po1· ministerio, da despeza tJmaJenhada dnrantc 
o ultimo anno financeiro, pelas razões constantes da seguinte 
(lassagam da mesma proposta: 

"A proposta, ex-vi d·J art. 45, do Cndigo (e~to ai•Ligo nãú 
é do Codigo..t ó do regu:amento, e !'eproduz o dispo;:Lo no ar
Ligo H do uodigo), deve ser acompanhada de oito documon
to~. Itall.am, por~rn, t~es desses do.mmento:;, i~to é, o balanr.r• 
tlo exrrcio1o ante.riof·, 3 demonstnçiio de t .. )da a despeza em
penhada e a relaciio das verbas do material pago por adean
tamentos, Não foi passivei juntar esses documentos porque 
sr'l este anno conseguimos instituir uma escripturaoão regular 
nas repartições da União, e nesse regimen não podiamos apre
sentar já o balanço de 1922. Quanto ao presente cxercicio 
institulda como se acha agora a contabilidade, ,iá levantamo, 
o balancete do primeiro trimestre, As mesmas diffilllldadcs 
tivemos em relação ás outras faltas apontadas. De t r a em 
deante essas i·rregularidades desapparecerão cum o regimcn se
vero do Codigo e da rigorosa contabilidade d~grap•;lica (por 
partidas dobradas), que actualmentu vae registl'ando, com 
precisão e absoluta segurança, to,jos os actos da administra\lãG 
fet!e.ral," 

Sem sabermos si existem de;pezas 1ue e~tejam nas con
dições previstas no § 2o do art, 75 do Codigo e, si existem, 
a quanto sobem, devemos ficar na primeira das duas Sl}lu
ções apontl}das, queremos dizer: é maie prudente aguardar 
que o Governo solicite, opportunamente, as providencias que 
forem necessarias, E essa solução é tanto mais acertada qnan
to a creação da rubrica de ea:ercicios findos a que S•l refere " 
citado § 2° do art. 75, nem mesmo está consignada nos pro
jectos de orça.mento de todos os minister!os, Pensamos, con
sequentemente, que devem ser approvadas as omenda3 que 
mandam supprimil-as, eom e:11:c~pr;1lrJ apena.~ do Ministerio da 
Fazenda, onde deve ser conservaria, como vinha sendo · até 
agora. E isto pelos motivos que pass!lmos a axpõr, E' por 
ella que, presentemente, se liquidam a~ despe1.as de venci
mentos, gratificaoões addicionaes, pensões, etc, do pessoal de 
todos os rministerios, cujas dividas eRt!ío por liquidar, e as drs
pezas de material que realizadas antes do reglmen do empe. 
nho prévio das dcspezas publicas, na conformidade do art. 77, 
da lei n, 3.9ii, de 5 de janeiro •je 1920, níio pa~snram ii 
conta de deposito, que não existia, sendo, cntrot.nnf.o, lcgaos 
porque os credit.os em que deviam ser classificado~. qunndo 
corrente o exerclcio, deixaram saldo e ní.i.o dooorreu ou foi 
interrompido o periodo da prescrip{~iio qllinquennal de que 
gosa a Fazenda, 

Mas atlendendo a que essas dividas dcvom ser jó. insi
gnificantes, porque sfio passados quatro annos depois que foi 
adoptado o regimen dos depositas, propomos que a mesma J 

' 

~ 



f!ESS,\o J;J\1 l, IJII llEZEMB!lO JlE 1923 149 

vm·ba sc.ia rcduzi·da a 500:000$, papel, cm vez dcl ser L:on,;e:·
vada a mesma dotação de 50:000$, ouro. c 1. 500 :000$, papel, 
que consta do orçUJment-o cm vigor D oslú roslubelecicla nu 
proposta e na proposição da Gamara. 

N. 8 
A' verba 28', "Obras": 

Depois das palavras - Delegacia Fiscal de Goyaz, réi& 
100:000$, accrescente-·sc: "dcstacnnclo-se lambem 200: OOm3. 
para a re.const.nJCção do cclil'icio ela Alfande:;a ele Natal, Estado 
do Hio Grande do Norte". 

Justificação 

Como está visto não se propõe augmento do dcspcza, mas 
que dentro da verba fixada seja destacada modesta somma 
para a reconstrucção de um edifício publico imprcscindiYcl. 

, llMllNDAS APRESENTADAS EM PLENAR!O 

N. i 

O·> iuncciona~·ios da União, que houverem exercido cargo~ 
cm ccmmis~üo !JOI' mais de oito annos e que se encontrem, 
actualmente, nos respectivos quadros em cargos immed iata
mente infcJ•iorc.,, por outro lanl.o tempo, serão providos na 
r.i'fectividnde claquellcs que ·exerceram em · commissão, nas 
primeiras Yagas que se verificarem, de prcferencia a quaes
qncr outros, nn ordem· da antiguidade da commissão, contando 
para todos os cfl'eilos aquelle tempo. 

Justi{icaçtio 

A cnwncla acima, com parecer favoravel das Commissões 
ll0 Finan~~a~ ele ambas as Casas do Congresso. foi, sob n. 177, 
ll'is, nrlir,n da lei do Orcamento de 'i!l22, votado. Elia nil·;, 
crea cr,rgos novos, não áugmenta despeza, nem pre,iucliea di
reitos ele outrem; ao contrario, visa reconhecer e garantir os 
crtw os funccior,nrios nas condiçües acima innegavelmentc arl
quiriram, sanar irregularidarlcs c in,iusl iças que sol'freram c 
'ol'frnm o:;scs funecionarios. vicl i mas {]C rcf~nlamenl.os falhos 
c nrnis~n;;. l~;,Ras falha~ n omissões servem rlc pretexto para 
nue l''sf',; hnH~cicnaJ•ios. após huveJ•cm servido !\ conl.cnlo 
clnranle longos annos, dez e mais, como si do quadt•o fos~em, 
p~:·r:rhrnri·l o,; n;r,sm'"' vrmcinwillo~. pa:;anclu os mesmos lll1-
pnsl M c• rlr•.<r~mpr)rlimndn as nw~mns ineumb~ncias qnc ''" r.r~·r
clivos, sc.iam ~Illllmnl'inmcntr dispensados on, quando mmlo, 
inchtic!os nn qt1udrn em lng·tu'r!s infcrinrc~. oml~ pm·mnnct'crn 
lungonq nunns 1nm·wn!/" :nosso e vnnrln lm·nnrl'm-sr 'H:JJS supo
I'Ioru:; ncJiwllrs q1.w .i:í foram ~ul.mll crnos. 

P.aln ria' srw:iir.s. ~2 ri c nnvrmhJ•n rir. 'i n~:.i. - /l'illr!u. .1!11-
·chado. 
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PAl\llCEl\ 

O assumpl.o seria melhor estudado pela Commissiío de 
Jusli~\a o pode,rtL ser olljccto do lei especial. A Commissúo de 
Finanças é, por i o lo, conLJ·aria li emenda. 

N. 2 

Redija-se assim a emenda: 

Onde convi c r: 

As vaga~ que se forem dando no corpo de agentes J'iscaes 
do imposto de consumo elo Districto Federal deverão ser pre
enchida5 pelos agentes fiscaes de diffcrentcs Estados que ser
vem actualmente na respectiva recebedoria, e pelos denomi
nados interinos. - Oleam·io Pinto. 

Justificativa 

Visa esta emenda :;anar uma injustiça. Não é justo que 
;ómcntc 05 agentes fiscaes interinos que são, na sua maioria, 
funccionarios que sullstiluem os fiscaes licenciados ou em 
cummissüo, · tenham prefcrencia ás vagas que se derem no 
Dislriclo Federal, quando lambem existem, servindo na mesma 
rcrwriição, agentes fiscaes ele diffcrentes Estados, mandados 
alli ter exerci cio pelo Sr. !l!inistro da Fazenda, por falta ab
;olul.a de pessoal fiscalizador. 

Si é de jus~il;a que os actuacs agentes fiscacs interinos de
vam Ler a 1\l'efcrendn {t' var.a" que ::.c t'n"em dandn oor ,iú servi
rem no Districto Federal, tambem o é relativamente aos demais 
fi2cat•s do impost.o do eon:;umo que.' servem nu J:teceoedoria, 
porque, além de ,i:'L tcr'l!lll servido nos Estados, a causa é com
murn, e o serviço que prestam é o mesmo - fiscalização do 
imposto do consumo c rir mais impostos. 

:\ Commissãr. nã·o apoia a medida nas condições propostas 
•l cleb:a de discutir o assumpt.o por haver cleclarado o autor 
da emenda ao rulnl.or, u intenção de retirai-a para reprorluzir . 
na 3" discussão. 

N. 3 

v,•J'!Ja a• - 'l'hcsouro Nacional: 

Art. Ficam c.xlensivas nns fleis de pngnclores c de the
!lom·eiros fedr.rnr~ as c!i~pn,:ieõcs dn nrt. G02 do decreto nu
:nnro i.í51, de ~3 rlc dezembro ele 'l!J09. 

~~l~ln dns ~cssnr.s, ~~ do no,;cmbro de ·1 ['23. - Oloom'io 
Pitttr •. .. 



' :\ 

SESSÃO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1923 151 

Justificação 

Esta emenda reproduz a primeira parte da emenda n. 69, 
apresentada ao areamento da despeza do Ministerio da Fa
zenda para 1922. 

A Commissüo deu parecer favoravcl ú primeira parte da 
emenda, que foi approvada em plcnario, e opinou pela sup
prossão dos dizeres restantes. (])im·{o Of(icial, de 28 de de
zembro de '1921, pag. !l.'i53.) · . 

O art. 502, citado na emenda, diz o seguinte: cos de
mais funcconarios elo quadro, comprehcndendo-se nclles os 
thesoureiros, pagadores, porteiros, cartorarios, · ajudantes dos 
mesmos e cont.inuos, quando contarem mais de 1 O annos de ef
fcctivo exercício, não poderão sc>r cxonerados.sem que se de
monstre, cm processo administrativo, contra os 1'ncsmos, a pra
tica de actos do desidia, incapacidade, corrupção ou violação 
de seus deveres profissionacs,. 

Este artigo é a regulamentação do de n. 24. da lei nu
mero 2.083, de 30 de julho de '1909, que reza o seguinte:« ... os 
demais funccionari os do quadro, quando contarem mais de 
10 annos de effectivo exercício, não{ poderão ser demittidos, 
salvo havendo contra ellcs prova de desidia, incapacidade, cor. 
rupção ou violação de seus deveres, apurada em processo admi
nistrativo:.. 

l)clo confronto dos artigos da lei e do regimento. vê-ea 
que, este alterou aque!la, excluindo os fieis, quando a lei 
não o tinha feito. 

Idcntico ao nrt. 24. citado acima, é o art. iiO, do de
creto n. 13.940, de 25 de dezembro do 1910 (regulamento da 
Estrada de Ferro Central do Brasil), que determina o se
guinte: 4'0S funccionarios effcctivos que contarem 10 ou mais 
nnnos de "''rvi~o sõ poderão ser desUtuidns de seus carg?s, 
cm vir·tud•) de sr•nf.ença judicial, ou nrocosso admin·;stral:vo 
cm CJUL! ;;,;r{t ar.nJilliclo plena defesa». • 

Entretanto, o J•cgulamento especial para a thcsouraria 
da mt!Arnn r~Lrada extendeu aos fieis as garantias n.lle cnn. 
lida:;. 

A presente emenda tem apenas cm vista regularizar a si
tuação ,dos fieis no !\olinislrrin rla FnzP.ndn evit.ar possíveis in
,iustiças, porque de facto, do Governo do illustre Dr. Wenceslau 
Braz, para ca. a alfa administracão do pniz, nos casos de mu
danca dos thesourciros c pagadores, tem limbrado sempre em 
mandar conservar. nos seus cargos, os fieis respectivos, como 
se deu na Caixa do Amortização, Recebedoria e Pagadoria do 
Thesouro. 

O Governo passado não só manteve a praxe apontada 
acima, dr.s seus antecessores, como ainda escolheu para as 
vagas de thesoureiro e pagadores que se deram em seu go. 
verno antigos fieis dos mesmos; e, tendo reformado o The
souro o a Recebedoria, incluiu nos regulamentos das mesmas, 
(art. 69 e 14), respectivamente. o disDOsitivo mandando dar 
preferencia para os cargos de thesoureiros e pagadores aos 
fieis com as hnbilitnçõe~ c pratir.as neccssarias do serviço, re
conhecidas pelo seu tirocínio pr·ofissional. 

O Conselho de Fazenda resolveu que so mandasse addir 
os fieis, bac·hnrel Roque Antonio Rcbcl!o Horta,, ela Caixa de 
Conversão, c Walrlcmiro Leite, da· Alfandega elo Rio de Ja
ncirn, que apczar ele contarem mais de 10 nnnos de servico pu-
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blico, foram clcmilliclos pelos respectivos chefes elas suas re
partições, cm virtude d.c terem sido c.x·Lincl.os os seus logarcs, 
contra clisposicão crntirla na Ll'i r! c Dcspcza n. 3. 080, r! c. 8 
de ,janeiro de '1016, que manclrwa q11e ficassem mldidos os 
i'unccionarios que contn"em mais ele '10 annos de scrvico. 

PAR!lCilR 

A Commiss·ão é de parecer que a emenda seja aecnif.a 
para constituir projecto ri parte. 

N. 4 

Art.. Ficam e.xtensivos t\ Caixa Beneficente dos Funccio-
nnrios Publicas no Ceart\ - os favores concedidos ao Banco 
dos Funccionarios Publicas, Montepio dos Servidores do Es
tado, Banco· Predial do Rio ele .Janeiro e Sociedade Benefi
cente elos Funccionarios Fedcracs, pum operar com os funccio-
narios civis c mili!nres. · 

. Sala das sessões, 22 de novembro ele 1923. ·- Jl)sé Accioly. 

Justificação 

A sociedade de que se Lrat.a, constituidn e:r.clusivamenle 
de funccinnarios publicos, tem sua séd'c na cidade ele For
taleza, Estado do Gearli; c funcciona com capit.acs proprios, 
adquiridos por meio dn aecõcs nominaes rJ() valnr dr. 100$ 
entre os funccinnnrios publicas fcrleraes activo~. inactivM e 
pensionistas, com os quaes opera, conforme se verifica dos 
respectivos e si af.uf.os. · · 

Além dos muitos favoPcs nffcrccidos n seu~ snr,ios. como 
sejam: auxilio p~cnniurio. quotas parn funeral. cnnsl.ruccão 
rlc prcdins. ele .. ,1 ,it1sto que se lhr rlô n pt•iviler,in concedido 
a suas cong~nrrrs,' para melhor g·arnntin. rlc suas operações o 
csl.abilidacle. · · · 

RclPvn nnlar qur, sendo g·ranrlc n numero rlc runccin
narios no •ERI.ndo do Cr.arfl. ~entnm-sc ·r.sl.os p1·ivnrlos rlr. par•
l.icipar rln vant.nr,r.ns conr.edirlns a ftmccinnarios de oul.r•os Es
tados. unicnrmnlc por não cxist!r· nlli um cstnlJc!ecimentu au
torizado por lei para fa1.er tacs operações. 

PARECER 

· . O nssumpto elos ta emenda merece solução ·de cnrnoter 
g;eral, que é estudada neste momento. A Commissão niio póde, 
por iõto, dar.lhe o seu np·oio nn 2' rliscnssilo da proposição: 
pensando, entretanto. estar hahilitnrln n dizer definitivamente 
nn 3', quando podort\ ser roprodilzidn polo sen llltlRt.rA autor 
a suggestão nella consignada. 

N. 5 

.Ficnm extensivos nos fiscnes de sogmos nomeados de
pols do decrr.to n. 8. 208, ele 8 à c setembro di} 1910, as re-
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galias o direiLos assegurados aos demais funccionarios da 
Inspectoria de Seguros de conformidade com as leis: n. 2.08~. 
de 30 de julho, e decreto• n. 7 .751. de 23 .de dezembro de 1909; 
n. 8 .208, do 8 de setembro de 1910, e art. GS, do decreto nu
mero 11.593, de 31 de dezembro de 1920. 

Justificação 

A .fiscalizaoão das companhias de seguros foi regulamen
tada pelo decreto n. 5 .072, de 12 de dezembro de 1903, que 
no art. 43' o seguintes estabeleceu a sua fórma. Os fiscaes de 
seguros eram nomeados .iunt.o ás companhias. estrangeiras, 
por port4ria do Ministro da Fazenda, sem direito li aposenta
doria, e conservadoi•es em quanto bem servissem (arts. -15 e 46). 

Pela lei 11. 2. 083, de 30 rlc julho ri e 1000, a Inspectoria 
rlc S:~gurM passou n fazer· parle do~ qnnrlrns rias r·eparlic;ões 
da Fn~enda c a reger'-se peios mesmos preceitos qne as re
gulam. 

O decreto n. 7. i51. de 1909. não incluiu os fiscaes uo 
numero dos funccionarios beneficiados pela lei acima allu
clida. Essa omissão foi entretanto reparada pelo decreto nu
mero 8. 208, ele 8 do setembro. r! e HHO que no nrl.. 1" assim 
esta tu e: 

«Pertencem ao quadro das roparticõ,es do Fazenda. ex-vi 
do art. 37 da lei n. 2. 083, ele 30 ele julho de 1909, os fiscaes 
de seguros; recebendo o~ resrectivos vencimentos dr. accôrdo 
eom o estatuido na tnhelln junt.a ao c!ccrcto n. 5. 072, de 12 
de dezembro de 1903~. 

Esta mrclirln é. evidentemente uma. garantia que veiu dar 
aos fiscncs ele sooruros a ncce.,saria indcpendencia para o cum
primento de suas funcç5es. 

Reorganizada a Inspectoria de . Seguros pelo· clecref.o nu
mero 14.593, rle 31 ele rler.ombro rio 1!1?0, n numero de fiscaes 
foi augmentado de 15 para 25. , 

Dos 25 fisc:w~. nr•a cxi~tr.n f rR; 13 estão e.T.-vi do decretos 
n. 8. 208. de 8 r! o sctcm!H'o de 1!ll0, como funccionarios de 
Fazemla cffcclivn~ nn~ seus Jogare~; 12 exercem o ·cargo cm 
commi~são. 

Dahi J·r~ulfu a desigualdarlo do situação enf.re funcclnna
rios da m0sma caLcgOJ·ia, cxerccndn as mesmas J'uncr;ões n per
cebenrlo os mP~mos vcncimcnf.n.~. Nfio havendo. portanto, mais 
fiscaes privativos ,iunf.os :ís companhias de Rcg-urM, mas sim, 
um corpo de inspecção c irive~·ti!l'a(;üo, ~xcrcido pelo.:; 25 fis
caes, niio se pódc justificar P.sSa· disparidade rlc sif.uação entre 
funcoionarios da mesma catogcria. . 

E' nncessnrlo rrue hnjn uma oquiparncüo dr direitos para 
que todos pn~snm fiem· na mn.sma i!l'twlrlaclr, nn mesnm situn
r.•ão .inrirlica. · 

O Cong'!'Pssn. aliás, .i:í J'GrnnlHlrrrr es~a neces~idarle. np
prowrndn a Nflli]1nrncão nllndirln cm rrnenrln nproscnl.ada no 
nrc;amcnl.n rla Despeza vcln.do pelo Exeenf.ivo orn 1922. sendo 
de not.ar qne rnl.rr as rnr.õcs dn ·1.0tn, nenhuma se referia, nem 
ao de leve. :í JWnvirlnncia que n prescn.f.e emenda resf.abelecc. 
c que nnnhnm omc.s ncnr•rr.la ~o Thesmn•o. 

Saln rln~ srRFilr.s. 22 dr. novrmbl'i} de 1 !1~3. - Oleua1'i'n 
Pinto, 
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PARECER 

A Commissão não apoia a providencia, conforme· é pro
f)Osta . O illustre sia:natario da emenda declarou ao Relator 
a intenção de roproduzil-n na 3• discussão, quando será dis
cuti do o assu m pto. 

N. 6 

Ao art. . . accresccnte-se: 
Ficam crcados dous Jogares ae conferentes na Alfandega 

de Victoria, Estado do Espírito Santo 1í semelhança das Alfan
degas de Parallyba e Florianopolis, com 15 quotas c orde
nado de 3:000$ annuaes cada um: augmentanrto por isso o 

. calculo da gratificação para todo o pessoal daquclla reparti
ção, para 182 quotas, na razão de 6 o/o sobre a mesma lo
tacão de 683 :000$ calculadas c pagas no minimo, sobre o 
valor da lotação de 40:992$, valor de cada quota 225$230. 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1923. - Bernm•dino 
Monteiro. 

lttsti{icação 

Attendendo-se que a Repartição da Alfandega de Victo
ria, com sete escripturarios não póde se desobt•igar dos mul
t.iplos encargos que lhe estão affectos, augmentados agora com 
o desempenho de funcções externas, que requerem os varios 
regulamentos de impostos baixados por decretos do anno pas
sado, é, por isso, 1:\l'andemenl.e prejudicado o serviço de con
ferencias de mercadorias importadas, por falla de pessoal ex
clusivamente para la I mistér; accresccnclo, ainda, ser um 
dellcs especialmenl c occupado na escripLuração por partidas 
dobradas, a cargo da mesma Alfandega. 

A medida constante ela presente emenda, além de corrigir 
uma lacuna de ficar esse ramo de serviço a cargo de oscri
pturarios, por dever ser adstricto {t classe dos funccionarios . 
que se reclama, concorrerá para melhor fiscalização que 
esses funccionarios é dado exercer, tendo-se em vista que a 
importação de genr,ros estrangeiros no porto de Victoria, tem 
avultado consideravelmente nesles ullimos annos. 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1923. - Bernardino 
Monteiro. 

P.~RECER' 

A ~edidn proposln determinaria augmento de despeza, 
que a situação âo Thesouro não aconselha. A Commissao é, 
por isto, contraria á emenda. 

N. 7 
A' proposicão n. 109, de i 923 (areamento da Fazenda) • · 

Accresccnte-se onde convim•: 
Art. As vantagens da aposentadoria dos funccionarios 

publicos civis serão calculadas sobre os vencimentos perce
bidos no momento cm qnc cst::. for conccdicln. 
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Justificação 

Actualmente as vantagens da aposentadoria são calcula
das sobre os vencimentos percebidos clous annos antes de sua 
decretação. Esse regímen legal é não só injuridico como 
iníquo. Injuridico, porque, estabelecendo a Constitui cão Fe
deral, cm seu arL 75, que a aposentadoria só poderá ser dada 
aos funccionarios publicas em caso de ·invalide: no serviço da 
Nação, aberra ele todos os preceitos do direito a cxigcncia 
do interstício de dous annos, quer se trate de augmento de 
vencimentos do proprio ~argo, quer de promoção, para o cal
culo das vantagens da aposentadoria, sobre os vencimentos 
percebidos no momento cm que clla ú concedida. De facto, 
o funccionario publico não tem aposentadoria por sua exclu
siva vontade; clla depende de comprovação, cm duas inspe
cções de saude, com intervallo ele tres mczes, do estado de 
invalidez para o servi(io e decorrente do mesomo serviço. E 
essa comprovac.ão póde ser pC'ovocada tanto pelo funcciona
rio como pela administração publica. 

E' pois, injurídica fazer-se o calculo sobre os vencimen
tos já percebidos dous annos antes. Iniquo, porque diverso é 
o modo de proceder cm relação ú reforma dos mi li tares. 
Estes, quer sejam reformados a ped·ido, quer compulsoria
mente, quer rnediante inspecção de saude, toem as suas re
formas calculadas, quanto ás vantagens, sobre os vencimen
tos em cujo goso se acham na uccasiüo da reforma. E casos 
se tem dado de reforma a pedido, requeridos immediatamente 
depois de promoçfto c desde logo decretadas, com dispensa de 
qualquer comprovação o maiores í'ormalidadcs. 

A emenda, portanto, pleiteia uma situação identica para 
torlos os servidores da Naçfto, militares ou civis, o que além 
ele ser justo é rigorosamente cnnstilucional (art. 7:2). 

Sala elas scssürs, 22 de noYemln·n ele 1923. - Cm· los Ca
t•alcant'i. 

PARECER 

O ussumpto mc.recc SC1' cRtudado pela Commissão de Jus
tiça, sem cuja audicncia a Commissão de Pinanças não de
sc,ia manifestar-se, .oP!nanclo, por isto, que a emenda soja ap
provuda para Bons!J tUJr projecto tí parte. 

N' ... • u 

A' verba 10' - "Caixa de Amortizaoáo". 

Accrescente-se na sub-consignar.ão "um thesourciro da 
diyida publica o seguinte: augmcntada de 2:500$000. 
ll e1'meneaildo de li! orizes. 

Justi(icar;ãv 

O Senado Yotou o a outra Casa do Congresso accoit.ou a 
emenda augmont.ando para 5:000$ as quobrn;; para o thcsou-
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roit•o da divida publica. Na Camat·a dos Deputados onde foi 
feita a redacr,:iio final da lei rt. 1t. 555, de 10 do ngoslo do 
1922, esse aug·mento foi o mi !.tido c al.é hoje figura na Utllclla 
respccl.iva a imporLancia pura quebras úquelle l'uncciona!'io 
de 2:500$ em vez de 5:000$ como foi cffeclivamentc vo
tado. E tanto se verifica a p!'ocedencia da reclamação do diLo 
funccionario sobre o equivoco que até hoje permanece na 
!.abolia referida que o Minislro da Fazenda dirigiu ao 1' 
Secretario da Camal'a o seguinte ol'J'icio: 

"Sr. 1' Secretario da Gamara dos Deputados - At
tendenc!o ao que solicitou o thesoureiro da divida publica da 
Caixa de Amortização, Ovídio Saraiva do O.::arvalho, tenho a 
honra de pedir que V. Ex. se dig·ne do tomar em considera
oão o que o mesmo allega com respeito ao que figura na lei 
n. 4.555, ·de 10 de agosto, na parte relativa a "quebras" para 
os l.hesoureiros da referida repartição, conforme se vol'i fica 
do pl'ocesso ·incluso. 

Heitcro a V. Ex., os meus protestos de elevada cslima 
e disLincta consideração." 

PARECER 

Trata-se de corrigir um equivoco da lei orçamentaria do 
1922, segundo é declarado na justificação. Desta, porém, não 
consta que o cns·ano haja sido verificado, mas apena:,· que o 
Sr. ministro da Fazenda officiou a respeito ao Sr, 1 • i5ecre
tario da Camara rJos Deputados. Para que o assumpto seja 
convenientemente examinado, a Commissão é de parecer que 
a emenda seja app!'ovada para consl.iluir projeto ú parte. 

N. 9 

Ficam transferidos os saldos das quotas loter•icas rio In
stituto Salesiano do Districl.o Federal e do Col!ogio Sale
siano de Therezina no Piauhy, rJo anno de 1923 em cleanl.c, 
para a Escola Agrícola Salesiana e a Sanla Casa de S. Ga
briel, no Rio Negro (Amazonas) . 

Sala elas sessões, 22 de novembro de 1923. -· Hennclw
uildo de Nomes. 

.T ns l'i('icaçúo 

Desde 1918 renova-se no oroamenl.o da Fazenda a l.ransro
rencia do saldo das quotas lotericas do InsLil.uLo Salesiano elo 
Districl.o ·Federal pat•a a Escola Agrícola Ralesiunn do Siio 
GabPiel, no Rio Neg·ro, como c.onst.a Lambem pelo ult.imo OJ'
çamento. 

O Collegio Salesiano de Therezina no Piauhy contempla
do na distrihuicão das quotas lotericas nüo exisl.o, nem Iam
pouco sm•iL fundado, pelo que SIJ pede da. mesma 1'ó!'ma seja 
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o~sc saldo t!·ansl'crido para a ::lauta Ca~a de Siio Gabriel uD 
Rio Negro, Amazonas, que 1\ o unico estabelecimento de assis
torwia que existe c funcoiona naquclla rcgiiio, em uma ex
tenslíu de ::JOO. 000 1{', ·onde vive uma populaciio quasi 
nbandonucla e clominadu poJas febre~ palustres, ankiloslu
miuse c nmis mulosLius cquatoriues. 

PARilCEil · 

A Conunis:.ilo ele Financas é c.le parecer que a emenda 
~e.ju UJi'jll'OYada, com a seg-uinte sub-emenda: 

Bm vez de - Ficam transferidos - diga-se: «l<ica o Po
der Exccul.ivo autorizado a transferir» - (o mais como está 
na emenda) . · 

j'll. 10 

Voi.'l.Ja J 0' - llaixa de .~.rnol'Lizaçiio: 

Onde M diz: 8 conl'eronl.es - ordenado 4:400$, gralit'i
caiio 2:200$000 - lol.al 54 :800$000: .diga-se: "8 conferentes 
-orrlenado 7:200$, gl'Ulificução :l :600$000, to.lal SG :lt00$000". 

Na mesma vel'11a: onde se diz: assig·naturu . do notas, 
GO:OOO$, diga-se: 40:000$000. 

Sala das .~essões, de novembro de 1923. - .l1·ineu. Ma
citado. 

Demonstraçrfo 

8 conferentes a 10 :800$000=86 :400$000. 
8 conferentes a 8:430$ (com a tabella Lyra) 67:440$000 

a clifferença, para mais, com o referido augmenlo é de 
18:960$000. . 

Ora, retJrada da verba assignatura de ·notas a parcella de 
20:000$, verifica-se uma differenca em favor do Estado da 
importancia de 1 :040$, tomando em· consideração a gratifi
cação. confet•ida pela tabella Lyra. 

A verba de 40 :000$ para assignatura de notas dá. para 
assignar 555.500 por mez, quantidade essa bastante para o 
substituição do meio papel-moeda circulante. 

Justificação 

Os conferentes da Caixa de Amortização são funccionarios 
publicas nomeados por decreto da presidencia da Republica o 
sujeitos cada um a .fiança de dez contos de réis. 

Cabe aos mesmos a fiscalizacão ele todo o meio ciJ•c.ulante, 
e dr.sde que uma nota nova entra em circulação até que de 
novo volte ao seu ponto de partida, velha, desfigurada, qun,si 
irreconhccivel está sob a sua acção fiscalizadora. 

ilfesmo aqucllas que o uso, o accidenlo ou o crime fazem 
de!npparecer, nüo escapam á sua vigilancia c são assignaladas 
quando nüo respondem li ultima chamada de resgate~ · 
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A authenticidade das .notas recebidas a troco e a identi
dade da nota truncada, remendada e desmaiada é por clles 
estabelecida. Para bem avaliar o quanto é penoso esse ser
viço e a somma de cuidado, attencão e competencia que exige 
esse trabalho, seria necessario assistir ú abertura de um cai
xote de notas devolvidas pelas louginquas delegacias fiscaes do 
Norte e Sul do Paiz; mesmo o contagio de molestias as mais 
graves, ameaça aquelles que são por dever de officio, obriga
dos a manusear c examinar cada uma dessas notas que entram 
em contacto, com as mais immundas fontes de germens patho
logicos. 

Assim se determina o montante, do meio circulante e 
assim se reconhece o saldo deixado ao Governo por uma de
terminada emissão no cyclo completo de sua existencia. 

Os conferentes são i'iscacs directos do serviço de todos os 
fieis e carimbadores da secção de papel-moeda, cm numero 
de dez. 

Essa funcção de conferencia e fiscalização é garan Lida pela 
fiança do funccionario, que por um mínimo descuido, r.•esmo 
involuntario, arrisca a perdei-a; e a perfeição com que é feito 
o serviço, é reconhecida a tal ponto, que todos os bancos, o 
commercio e o proprio Thesouro Nacional recebem os pacotes 
de 500 cedulas novas, variando em valor total de 500$000 até 
250:000$000, com o Incre e cririmbo da conferencia, c dão qui
tacão desses valores Rem verificação prévia. 

Em 1907. ha .15 annos, o mew circulante do Brasil era 
de 650.000:000iii approximaclamente e sóbe hoje a mais de 
2. 000.000:000$ e a recente cr·eação da Carteira de Rede~eonlo 
do Banco do Brasil, imprimiu ao papel assim augmentado um 
movimento circulante muito mais intenso que o de 1907. 

Eram oito os funccionarios encarregados da conferencia e 
fiscalização desse papel-moeda em 1907, são os mesmos oito 
que teem de fazei-o hoje. 

Desse modo o serviço desses funccionarios quadruplicou 
nestes ultimas q•Jinzc annos, e o seu trabalho actual é sim
plesmente exhaustivo. 

Enf.retanlo, cada um dos conferentes ganhava 550$000 
mensaes líquidos cm 1907 e ganham hoje 550$000. 

Na mesma reparl.icão os primeiros escripturarios ganh.l
vam 500$ menRaes cm 1007 e estão. ganhando hoje SOO$ !Mn
saes com muito menos augmento de trabalho e não se fall:mdo 
nas .prorogaçõr.s remuneradas, e commissões que com fac i! idade 
podem desempenhar e que lhes dão muito maior venc.imento. 

Onde a justiça, onde a equidade ? 
Em 1907, eram os conferentes funccionarios de classe im

mcdiatamenf c inferior aos chefes de secção, determinada J)e!a 
importancia de seus vencimentos superiores aos dos primr. i
ras cscripturarios, foram portanto rebaixados, diminuídos na 
hierarchia administrativa sem motivo que justifique essa de
gradação. 

Essa classe ele servidores do Estado, é uma classe :i pari c, 
á qual· é vedado o accosso, qualquer que seja o merecimento 
individual dos funccionarios que a compõem, condemnados ú 
estag~acão c aos qu.aes é yedada toda a espcranca de subir .na 
carrmra que a contmgcncm do momento os obrigou a abraçar. 

Quo assiduidade, quo applicacão so póde exigir de um 
funccionario, a quem, se. tolhe. do antemão todo o estimulo, c . 
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que por maior que seja o sou esforco e patente o seu me!·e
cimento, por mais longa que seja a sua vida c persisteMia e 
sua dedicação, sempre se.rá o que é. 

Considerada a evolur;ão do salario de qualquer furwdo
nat•io publico nesses ultimas 15 annos, póde-sc dizer que 
nenhuma apresenta um aspecto tão uniforme c o ~eu dia
gramma representativo pódc se reRumir cm uma linha recta 
horizontal. 

Entretanto, nestes mesmos ultimos cinco annos, o !ll!Sto 
da sua viela certamente triplicou, com a habitação, alimenta
t\ão e o vestuario, unicas clespozas que são permitt.idas aos 
desprovidos de bens de fortuna e !la ainda a levar em c:onta a 
natural formacão e augmento de família, o que mais 1if1'icil 
vem tornar a posição desses funccionarios. 

Quadro comparat·ivo do vencimento mensal do pessoal du Caixa 
de Amol'ti;ação entre o anno de 1907 e 1921 

Inspector . . . . . . . . 
Thesourciro, Papei-Moe-

da ......... . 
'l'hosom·cit·o, Divida Pu-

blica . . . . . . . . 
Chefes de scccão . . . 
Corretor. . . ·. . . . . 
Conferentes, Papel-Moe-

da ......... . 
Fieis, Papel-Moeda . . . 
Fieis, Divida Publica . . 
Primeiros escripturarios 
Carimbadores, P a p e I -

Moeda ...... . 
Segundos escripturarios . 
Ajudantes de corretor . . 
Terceiros escripturarios 
Archivista . . . . . . . 
Porttliro . . . . . . . . . 
Quartos escripturarios . 
Contínuos . . . . . . . . 

Em 1907 

1:000$000 

083$333 

!.183$333 
750$000 
G00$000 

550$000 
550$000 
550$000 
500~000 

450$000 
400$000 
400$000 
300$000 
300$000 
300$000 
200$000 
166$666 

Em 1921 Augmento 

1:500$000 

083$333 

1:191$666 
1:000$000 

800$000 

550$000 
550$000 
633$333 
800$000 

450$000 
600$000 
600$000 
450$000 
400$000 
400$000 
300$000 
260$000 

500$000 

. ..... . 
208$333 
250$000 
200$000 

83$:333 
300$000 

200$000 
200$000 
150$000 
1.00$000 
100$000 
100$000 
93$33i 

Do estudo do quadro acima deduz-se que entre os annos 
de 1907 e 1921, todos os funccionarios da Caixa do Amorti
zação tiveram os seus vencimentos augmentados, IJxcepto os 
que fazem parte da seccão de papel-moeda, os quaes para 
cumulo de ironia são justamente aquelles que tiveram maior 
augmcnt.o do trabalho . 

E, assim, é que se animam elles a vir, após longos annos 
de su,jeicão obrigados cortamento pela enorme carestia de 
vida, que larga p(lrla abriu á entrada da privacão nos ,;cus 
lares, a invocar nãu a nossa generosidade ou benevolencia, mas 
a nossa justiça, na reintegJ·aoão a. que teem direito na antig·n 
classifieacão em que se achavam, inferior aos chefes de sccciio 
e superior aos primeiros escripturarios. • 

Sala das sessões cm 
Machado. 

de novembro do 1923. - l!'ineu. 
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PJJ\BCER 

A Commissão não julga opportuna a app1•ovação da emen
da, tanto mais estando o Governo, como está, autorizado a re
organizar todas ns repartições de Fazenda. 

N. H 

A.' verba l' - Snrvi(•o da divida externa fundada - Ac
c.t'I)3Ccn~e-tio: di.J'fCJ'l1llÇa de ca:mbio '!ll'Oveníente da depre
bia(liiO dn libra ·esterlina; 

5 o/o sobre ·17.691 :221$834 seja 2.384:561$091, reduzida 
ao$ill1 a verba a' 61.52~ :433$804, ouro. 

N. 12 

· A' vr.l'ba 2' - Ser·viço da divida interna fundada -
Su!Jsl.ilua-so a parccl!a final, pela seguinte: 

Imp:n·!.anc·ia (!('~I i nada ao serviço rle juros ele apoJ.i.ces a 
cmiLtir af.t\ o ma:dmo do 150 mil contos de réis, bem como 
para juros de C>brig·ac;õ·cs do Thesouro a emiltir até o ma
ximo de 20(1 111il coutos do J'éis, autorizado pelo decl'eto nu
mero f.I.D46 dt.! 15 dll agosto de 192'1, 15.418:400$, papel . 

. N. 13 

A' verba 1 P - aa~a da Moeda: 
' 

Mal.erinl. n. 8 -·· Supprima-se: <~Material para fabricação 
<I e no·t.as dn Tlw:wuro, i• OO: 000$000~. 

N. H 

A' v·erba «<bras~: 

Reduza-Sl'· a imporlancia a 3. 500:000$000. 

N. 15 

V•!ll'ba II. 33, adrli!iva; 

Para augmento provisorio ao .. pessoal deste ministerio 
(lei n. 4. 632, de 6 de Janeiro de 1923, art. 151, 11. 089 :724$176. 

lli0 rl·~ ,lnnt"II'O. 22 rle novemllro do 1923. - Paulo de 
F1•ontin. 

I 
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PARECER 

. Pelas .razões. já expostas. a Comrrlissão está, de accOrdo com 
a suggestão contida na· emenda n. H; ,opinando, entretanto, 
'que a medida 'se estenda á regularizaÇão da contabilidade pu~ 
blica, · smn prejuízo da: acquisição da .todo o ouro e prata de . 
producção nacional;. a·que ·está o .Govern'l ~;~utorizado. •Quanto · 
á ·de. n. ·12, julgand<' procedentes • aP 'J)(lnrlP.rações ··do · illustre 

·autor da •emenda; ·concorda -em que seja feita a discriminação 
·da importancia a que S .. Ex. se ·rP.feriu. Quanto á. d'c u. t3, 
ó ae parecer que a 'dotação, em .vez ;de supprimida, seja re-
duzida de 200 :000$000. . . . , . · · • ··. 

Quanto á de·n. ·H; ·opina que scj~ approvada com o addi
tivo·que propoz.e quanto á dc:n. 10, é de p~recerqu~· deve 
merecer. o apoio ·cto Senado. Recapitulando as opiniões; assim 
manifestadas. . 1 

. • •• •. • • ~ • • • • 

' . 
/!.' de n. Ú, offercce a seguintG 

. . 

EMENDA SUBSTITUTIVA ' ' 
.... , 

Árt. IFica revogadO o .n. XVI, do nrt. 2• da lei tiume-
ro·4.4'40, de 31 'de dez'embro de 1921-. : · · · ·. l .. ·,' 

' . , , \. . ' .. • I . ' , ' ' ' '' . ," ~ ' • 

ATt. : .. o Goyôrno. annexal'á' á proposta :de ;orÇamento,:. 
que é . annualmcnte ertyia:da :.ao Poder. Legislativo,. uma de-· 

· monstração sobre as conversões· de moedas realizadas no exer~' 
cicio anterior, incluindo· na lleceita ou na despeza do Ministe- :·1 

rio da Fazenda, conforme as previsões das ditas demonstra- ' 
ções e as ili~cumstancial(do momento autorizarem,· sob a· ru-. 
brica cdifferencas de ·namhio.s:. a estimativa· da· renda ou des:. · 
peza sobre taes conversões. · -

Art. E' '.o Go~e~nÔ ·autorizado·a abrir: os creditas neces.:. 
sarios para .adquirir por ·oomnra todo o our~ e· .a .p. rliLa1 ~.do. producção· nacional. · · , 1• :. • • ., 

. A; d~ n. t2~ offerece à seguiilte 
I • . 

. '··~. ' ,. •' . ~· 

. . I .• ·'EM,DA SUBSTITUTIVA . .. . • 

Onde ~e diz -·.trri~cilin;tcla dcsMnad~· ao S~l'Viço ... de juro~ 
~e apolices cttJO:. ernissli.o''já'}dj'.·autorjzada,. bem· co!J!o·. para.,. . 
JUros ·e resgate· das· obrtgaçõe! do .'!'besouro, i7.000:000$000·;.· · 

, .~ '·.:· , 'r.'·.·;:: ··;.· '.': •,', :": ,' _; .· , .· ': ... ', • ,.··, t
1
", 

-~Diga-'se:· ., .. ··'•:.· .·:.· 

MP ar~ resgate !Da' prop~rçlió · ·. •· · 
de :i O % fi juros de'··:". 

· 7% das obrigações em 
circulação .. . ; .. • . • H. t\49 :900$o'oD 

•Para juros ·de npolice&. . ' ... 

'I' ,• \, 

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

· .. · .;.·. \. •,, 

. . ,: . ; '•; , . . . ·'. cúJa omissão jâ · foi · · 
autori?.adn.. .. .. '2. 350 :iOOSOOD t7 .000:000$000 

S,- Vol, IX ''n 

•. I 

\ 

. ... 

.. 

. ."· 
' . . ' 

' .·,.,, 

.·r, 
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A' d6 11. 1:,, offerece & seguin.~e · 

. . /'· I 

• &MIINI>A SUBBTITtn'IVA · 
,• • I . ' ., .. 

~A.' '!erba u • t cas~ da MÓeàaJ : 

· .. ·l\l~terial ~ N. s :....· "Mate'rial para fabricação' de nót.as do · 
Thesouro-Reduza~so a dotação de .500 :00.0$000 a. SOO :000$000. 

' '. '•· ' ", . . . . . •\ ' 

'A'. de n:. U : .· .. 
' ··I. 

· FaVOI'B vel.' 
.. I ,· 

·A'·'dé n. · 1ii. 't 

Fa"oravel. · 
,. I 

• 

. 

. ,· 

Ao orçamento da .Fazenda: .. 

Onde convier: ·I ' 

. ' 

· .. Àrt. · 'A· gr~tifioaciÍo · provisori~ instituída .em beneficio 
dos funocionarios,. mensalistas, diaristas, jornaleiros e. opera
rios da UniAo na lei';n .. 4 .62S, de 6 de Janeiro de·t923, e co
nhecida ,por TabeJk' Lv~a, fica d~finitlvam.entu . ine()~porada, 
vara todos, os· ·effeltos, ·ao·s respectivos vel!lllmentos, mensali-
dades,' diariar;··e jlll'l)aes. · · . 1 · ·· · . , , • • •. . · · • 

4/ '· ••, I' , , , , " _.. I ' ' •, j ·._ ' '" ' 

Sala das··seeiiões;·· en1 22 'd~· novembro (!e t92s. ·- 'lrincu· 
Machado •. .:.,;.. 'Sainpaio Corr~a. '""- Paulo de Fron.tin: · · ..•. 

·. :· ,.· ,., .... . .. PARIIIÍIIR. ' ·"· ,I •. 

· .. ,. \ 
'• •, ' ' 

. i . . ' . 

A· Commissão· él favoravel. ·' 
!•·. i 

., 

\ ·~ . ... N. i7. 
·-··. 

'Onde convier: '. .. . ·'' . Ú · 
. . ... . ... ··'. "·' . . t.: . ' .. ···. ' . ···::. , .. • .. . .. .. ., ... __ .··:·-_:v·-·"· .. . . • 

Art.: O Poder Executivo abril'á; 'pele' .:Jinlsterio da ,fa- · 
Zfi!lda, ·o:' credito ·d~· U.089·:7·24$176' pau oooorrer á'. ,,elipeza 
con1 o pagamento, neste mesmo· ministerio, da gratificaoAo 
ptov.i,soria instituída n.t lei n. 4.61'3, de 6 de ,janeiro de· t923, · 
em beneficio dos funccionarios, mensalii;l.<•.s, diàristas, jorna. 
leiros o opel'arios da União, e ~onheoida por TábeUa L;tra; e '' 
a qual. fica pela presente lei, e .para to~os or; effeituo, lnoor
J?Orada nos respectivt s vencimentos, • mensalidades, .diarias · e 
JOrnaes. · . : · ·,.. .. · · · 
· . ' , ' · I . . · ·· I .. ,:o• 

Sala das sessões, éin 22 de nove'rnb1'o ded923 • .....: lrineu · 
Machaqq,,,-7" PtJJt!Q dc.Frontin1 ~·Sampaio CorriJa. . ' · 

. . . I . ,. 
~. I ' 

I 

I 
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· PARECKR ...... 
• I. 

Esta. em·onda .eslá ,prejudicada .'p'etaà dé ne. ·15 e .ts. 
' ' ' ' ' • • I ' '.' . ' , 

Emenda apresentadas, na· CommiBaão de Finança6, ao orça
. . mell to da Fazenda em_ .2·· discussão · 

N. 18 
\· . I 

Onde. convier: 

Ar I.. Conlint1n cm viglll' o art. 167 <ln lei n. ·L632, de 
G de janeiro de '1023. , . · · . . 

Sa!a das sessões, 22 de novembro·do 1023. -'- ·Pedr,o.Lagn, 
' l '. • . 

I .~ 

· . Jttstificação . _ r, ' . . . ' ' . . \ .·,1, • 

O art. 16.i. da ~e i ti .. L632, de 6 de janeiro de 1023, que .· 
n emenda supra ·se refere. assim diz :;cNilo silo extensivas aos 
t.rahalhos do recenseamento as restriccões a .Que se' referem' os· 
arts. 134, 135. 138,· :130 e :1118 desta lei. por so tratar de um 
~r.rviço de natureza t.ransif.oria ·ordenado por lei especial do 
Congresso (.leLn. 4.017. de !I de Janeiro de 1920) e convenien
temente regulamentada pelo ,Governo (deorjlto n. 14.026, de 21 
de ,janeirG dO' :1.9aO). ·Servi~ti necossario para a regularidade· 
da aqmlnistracilo publica. , i , . . . ·, · . , . . ·· . ' " ' . . . 

.' '·· r· .. -~ .. ' . '. ,. I ,. , ·. . ,._ " . 1 

. -~ . '. ' \ . ·: . ,. 1- •' , , 1 1' I ': 

PARECER , . .. - . ' . ... 
~ '~ ' ! ' ' ' ' '•' ; , ' I,' \ ', ~ ,: ' ;, ' 

A,Commissãci nada tem a oppór sobre; esta emenda ·' " 
' · I ' ! ' • ' • • " . • ' " . t i " ~, I .... ' .... ·.... . / 

' '~ . ' ·'' ( . ,. ~ . ;. ' '' ,' ' ' 

: '· :. N •. til · .. ' ,: I . ' .. 
.... : · ...... ,_ .. , ·. · .. . . : .. . •' ... .. ' , .... 

. ' '· 

«Picam extensivas aos -fnnccin~larÚl& da -l!'iscalizacáo das 
Loterias que tiverem mais do· 20, .nnnos de servico, as van-:
tagens do art. 121 da lei n .. 2. 924, do 5 de ,janeiro de 1915,; 

.,.~·.:· ·.··~:;'•:•·:~-· ,•, ....... - .... ' "'. :. . ·, . 

. Sala das 'r.ommissões, 2'3 de novem.bi•o, de .1923 .· ...;,• .Mar~ 
cilio de Lacerda. . . · . · . · · '. " : · ·· · · .. · · · ····· .. : ' 

. 
· Jnstifiéaçllo 

A lei a- qtw se refere a emenda é a que regula as aposen
t.adorfas•: dos:. funccionarios. publicas '.ciyis;. Pe facw, nao ·. se 
compvehendo'.a:.:ra'li~o ·p.or· ,que .o.~ .. fis!)aes ,de seguro~, ,,os e'!]
prcgados: do Labot·atorio ,de .:o\naly>~cs ·.c . da. EstatlsL\ca . sao .. 
considerados funcQionar.ios. p.u~lic.Qs· par,a todos os ,cffelLQs, B!l:., 
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passo 'que. 'o&.-·fiscaes de ;loterias que e~ercem cargos correlates, 
são nomeados· pelo Governo e, recebem pelo Thesouro, não go
sam nem das vantagens da aposentaria! I!' E' juátamente a ex
tinccão dessa clamorosa injustiça, que a emenda pretende. · 

' ' . ., . . ' 

Sála das ·commissões, 23 ~e novembro dé 1923 •. 

PARECER . 
. I 

A. Comniissã.o não. é ·fàvoravel a esta eníendà. · 
, 

I. 

N.: 20 

Accrcscenfo-sc Oll'Jr..· convier: 
~ .. ' ' t.' • l 

. . ·co' lllOlll,epio riü:itâr, deixado pero offic!al solteiro, á 
· ·.mãe vitiva, revcrtn, po1•· morte ·desba, ás i•rmãs ·solteiras e viu v as 
.daquell•~. : . :. ·, · · 

Sala du Comrnis$õe~, 23 de .novembro de 1923. - Mar~ 
, ·c!lio de. Lacerda. '.: . · . 

·. ·· Justificação 

·Pela actUal.lr.;risl~cno do .:mon't'epio militar, a ~ensão :iei•· 
xada<á ·~iuva do offir.iàl rAverte, por morte daquella .ás filhas 
solteiras ·e vi uvas deste. · ]jl a· r!lzii~ ;,disso.· está' 'em que;< vivenqo'. 
estas ás . expensas maternas, flcar.Jam completamente desam:-

' · paradas; si nãn fnss•• n reversão. Ora, a situação das i·rm!i~ d•l 
of!icial Qllr) viviam conjuntamente , com a mãe, á · custa drJ 
montepio dn irmão, (, muito mais precaria do.·que· a das filha•, · • 
.porquauto.estas, .por morte do pae, tem. uma quota da pen!!ão, 
ao ,pas~o qu·~ aqucllas lião rccep'em cousa alguma do munte'pio 
do .irrnãc, o pm;llem o auxilio'quo a niãe lbcs dava; :E, sendo o 
montepjo uma ili~l.itúir,üo que· tem por fim . amparar as .. pns~ · · · 

!. soas dn' fnmilin dos Sl!rvido·res da patria, que eram .'sustQn- . · 
tadas· por clle. não se· justifica ·CSSI\ differcnça que a .. emP.no13. · 
visa .corrigir.. · · · · · · 

'·c-

.. ,.',' PARECER ' ' 
' ·. •• !·.·· ... ' 

·,' . ' .. : i ' ~ ~-

. - ··A maioria da Commissão' é fa:voravel â está ·emenda· para 
constituir projecto .á parte. . · · · · .. · . l. 

1. 

N. 21 ' i 

· Ondo cóilv1er: ' ·, 

• · ~ic·a .o· Gr,.::~rno ,lll.lf.roizado. a ~prov~Hnr ·como pmpregndqt \ 
do prJmmra cntronc1a do· Thesouro NaciOnal. ·por/proposta do~ •: 
respectivos àire.clnr·e:l .. c á· ·proporção que se derem, vagaq,. o~ · 
actuacs · errir~rl/!l'ndos üa Imprensa Nacional :·que a!Ur·servirer-? , . 

I. ;. '; .. ·: 

'\ 

'· . 

,. 

-
• • 
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ha mais da dJus nnnoe ininlerruptos, exercendo funcções. de 
escriplurariCJ tj que contarem mais de dez annos de serviço~ .. 
publ1cos fPdt·racs, fi{!nndo supprimidas na Imprensa Nacion~t/ 
as vagas que sa. veriJ'icarem com o· aprovei Lamento dos mes-
m•Js ·empregados. - ·or.tacilio de Albuquerque. · 

' ' '· 
' ' '· 

I: 

' 

· Justi{icaçiJ.o 

, I 

A':.presen~3 e.menda,. que é de vantà:gem para a Fazencla 
por ·iaso· quo h·a~a tliminuição de despeza, com:·:a suppresslle: 
cte ·taf)S Jogare$, viRa tambem amparar zelosos ·serv.idores ·'de ·' 
Estado qut1, • afastados .. ·de· sua ·repartição; não podem contar 
com:accosso; I<:'. Justo, pois, que taes empreg>ados1 que· por ~eu 
valor e ·probidade desempenham · com· dedicação, · competencia 
e. zalo· funcçõus dn t!ucriptural'ios do Thesouro,.. possam. ent.~a1. · 
para ;o.,. &eu quadro, como ··justa recompensà aos ·Serviços · q•1e 

· 11om tan'.'l interesse ·nre~tam ·naquellc departamento· publizv. 
"":-' ~c~afiliti de AlbU.~i~terque.. · · .. •· . . 

. . ' 
PARECER · 

. . ,I.· 

.N. maioria da Commissão . é de parecer ·que esta emenda 
não seja approyada.. / .,. 

' ' 
, I N. 22 .. 

. '' I , ' ' . 
· Onde conYier: 

" • .. , .. .,. ·' ... . . ' . ..; ! ' . - : ' • !. ·' 

· . , Art. · . Os escripturarios do Tribunal• de Contas, ·em· nu:... 
mero qtw .. não JJOUe.ru t>xcetter. Cle oincro, servirão. na luspecçi\o·; 
Geral' du Fa~enda para os 'seus serviçOs e afim de, especJHl· 
mente, ·nas admím~trações governativas, civis· ou militaras. 
físcali.z.avllm á l'ot•maçilo dos 'inyentarios, á es\)ripturaçilo dos 
mater1aos .e vm~1uçõe~ . nos mesmos. operadas - .tudo de ac~ 
oOrdo:'éom o cstntuido' no art. 828 ·c § do Codigo de Conla-
bilidact··~ · / · 1 . - • · · · ~ · · ·. · 

• /·' • ' ... ! • • • ' • • 

· Sah(das sessllM; 2ir d~ nóv~mbr~ de' :1923. ·~ M~~~~~ .. 
Borbà : · · · · · ' · · · · · • · 

• ' ' \ . ' ' '_,' • I ' I:. t . ' ··, 
/' . 

, . ittstificaçiJ.o .. - ' 

· A· emenda ·di~peu•a longa justificativa. Ovservlço publico · 
. só póde lucra•· com 11ma f·iscalização .rigorosa ~ justa, ms~ 

,. ·.feHa por funccional'io t1c reconhecida·. competencia. Sem. ma i! . 
. clespcz~ella visa a~;sim attender. ·melhor ao serviç·o na Inspe· · . · 
. cção Gorai d~ · Fu~enda; ,de conformidade co-m ,o Codigo de . 
Contal.nlidade. · · · · ·· 

. ' 
P .... RECEI\, 

' . . ... 
A maioria da Commis!lllo é contraria a esta emenda. 

: 

) 

-.... 
• 1 • •. ' • 
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N. 23 · 
' ' 

Accrescoilte-so · ond~ eonvil)r: 
' .... . ·~. ' 

· l!'ica restabelecido o ·quadro dos. conferentes de descarga, 
mandado supprimir pelo n. XXV do art. 89 da lei n. 2.232, 
de 5 dt> janeiro de 1917, limitado o seu ·num~o ao actualmente 
existente. .· .. ~ . · ·• ,. 

luàtif~c~çaii · 
. , c . , .. , . , . •' I, : 

. A suppressilo dos •.conferentes· de. descarga. é uma medida · 
que não· encontra··razilo>de:ordem: fiscal que a'justltique -deante 

.·das, necessidades1 .• sempil'e crescentes ··de: pr(!videnolas tendentes 
a acautelar a perfeita··arrecadaçiio das· rendas de :importaoilo, 
e tanto ·é .assim;- que•.o: serviço continuou a ·ser:feito pelos ·meS· 
mos .Mlrventuàrios' como .. antigamente. . , · . ,, 

(Jonfiar tal serviço aos empregadoà ·das compatthia'S ar· 
rondatarias dos serviços dos portos seria· supprimir. do nosso 

. apparefhamento fiscal um dos meios mais efficazes de exer· · 
cer a devida vigilaneia sobre 'a importao~o. · ' · 

Sala . das .. s_essões, · 23 · de ,novembrd d~ 1923. - Luia 
'Ad(llpli.o; ., , .· . ·:·· . 

' '• 
PARECEI\ 

' o \mustre autor desta emimda 'conôece ' perf~itamente {\ 
· sPrviço de que se trata. e julga' a-providencia .proposta con-
veniente-. á . administração que, entretanto, . nllo tem . julgadó 

. acertado ser adoptada; A Com.missAo ·é de parecer, para que c . 
· assumpt.o seja attentamente exam!!lado, que a emenda seja 
· approvada para constitt1f.r projecto. á 'parte.~ · · .... · 

. ·,-· .. 
. ·: I ·. , 

. : .. > . ·' !· . N,: 24· 

Onde ci>nvier: . 

. Art. · A reintegração do·agente tiséai da Capital Fedal'al· · 
'.{!fredo. Pires Bl_ttencourt · ~andada fazer pelo decreto,. n:n~ 
merc 4.362, de 8 de novembro de 192!., será cont'ada da- data. 
ern que foi J)Orneado para identico Iogar no Estado da . Bahta 
e .nllo no Esfado do Art~nzonns como' consta no referido, de· · 
creto: · 

. ,.;.·. . ···' ' : 
. .. .·. . 

·, · . · ··., Jitsiifi~ilçao . ·_. ...... ' ... · ' . ,' ' 1 ~ 

\ . ,, 

··<I • · r'·<· , .":-

: · ·-~ 0 agente· ffscaldf.l 'QUO trata a' e~e~da supra fonranRfB• 
rido' vnra o ERtado· da Bahla ·a· posteriormente n·omeado. paro 
R. Pedro da· Aldêa no Estado do Rio de 'Janeiró, devendo nor- · 

. tanto ser conla-da· a .sua reintegração da data em que"foi deei-
l!llJido · pnra. a Bahi~ .' · . .'. . . • . . · . 

' . 
. Sala das CClmrili~~õee, .. 23 de .novembro de ·ill~3. - Ve•~· · 

pucio de· A br~tt. . · : · · . 

' ' 

I 
I 
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PARECER. 

A maioria da Commisslio não apÓia esta emenda· •. 
-·. ' 

... 
·4 ' . • 

. . ·· · · · . ·· · N.· 25 . 
· ', Onde · côtivier: · 

' · ArL•• Fioa .. o Poder.Exeoutivo autorizado a. ~ransformar 
. em. collectorla a ootual mesa de renOI&II de . Mamanguàpe, do 
E:stado da Pura.hyba. . · · · 

' '• :: ," ' . ' , I ,, ·, ' ' ' .. ' ~ ~ ' 

' ·· · · · • · · lu.~ li(ictJ.çllo . ' · 
·. 

I " 

.1 · ,A·p.rovidencia.Prl)pÔsta. neà!-11 jlmenda nlo. é;dge qualquer 
alteração na· verba .. orçament~r1a· correspondente. Visa. esta,. 

• belelier :que os< 1 imccionarios .da rc>partiollo de. que · •se ,trata, 
. em vez .de remluieraçllo fixa, percebam percentagem sobre a , 

· arrecadac.llo que fizerem. sendo . assim . est1mulad~s ·a: se esfor
çarem· para que se· engrandeçam as rendas publicas· ali I· arre-

. ·•·adadas. -. · · · · '· · 

$~n~d~,.-2ide .. n~vembi~O· a~ Ú~23; -- Antordo. Jllllf~ ·. 
•; 

' . . ' ':) \...... . ', ··. ··' P.\RECBR ·· ... 
''·.' ····.' . 

•. -,1;·,. ;.:::;~·;.:)- ._ .. ;;,•. ' ·' •. • • • ........ . 

. t\:.:Commissllo concorda com esta emenda. .. . .. 
I ' I ,I' . ' ·~·: j b,."', I ... 

• .. 
' 

! N. 26 · ..• 
l , .. · .. 

· Acerescente-s~. onda convier: :.- , 
' ) . I ' . • , ' , ' 

A~t. ' . O, Governo' inancÍará 'pagar· aos herdeiros do Dr. 
Erico Marinho da Gama ·coelho a impôrtancia dos vencimen-
tos que este . na :qualidade de 'lente cnthedratlcO· da· Fáculdade 
,de Medicina do. Rio de...Janeiro deixou'" de receber durnnt.e . o 
tem,po em. qtJil. exerceu os ·mandatos de Deputado, _e ,.senadot•, . ,......_ 

.. abrmdo· ·o. credtlo ·necassarlo e relevada,. para esse fun.· qunl-
,Q~er)rescr!pyllo,. , · . . · ·· . . · .. ,:-,' · /• 

'· '': ·. ' . ' 'Ju_stiÍicàçll~ .' ;_. · ·.· 
.,. .. ~-··· :• 

0 
I I , • if ::' 

·· ·' .V.•j .. ' , • 'I , ·· · . ' ' . '· • · -~ •· • ·i·. ,··.!· · 
.. . . :A: emenda se escla'reco\com o·. simples·· enunmndo .. ;~O. prt)·· 
,1ecto do Senàdo n. '65, de !921, que mandou pagar á .;vmvn do 
Dr. Barat.a Ribeiro os vencimentos ..g_ue seu m·aridci rlt~ixou de 

, .receber. na qualldadA .de. lente· 1iathedrat1oo' da Faculdade du 
de Medicina do. ~Rio de Janeiro. . . . ~- . . : .·.. · 

• · · A Commisslio de Fina~çns offei·ecendo o p'foject.o n!lú· 
·rJldn deu pat•ecet• sob n. 609, de ·1921, abaixo· Lrnnsct·irJtn( 

. • ' ', ·' ' ~ , •, • ·,, I 11/ I 

. "D. ·Aúna Borges Barata Ribeiro, vluva ;do· sanctn$~. Se-
. nador ';~1': Barata Itlbelro, no ·requerimento .··sob· n; 'ar,. rle 

1921, d1r1g1do a esta Casa do Congresso, solicita pagam!ln!CI do 

•• 

' . 

'· 
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vencimentos que seu ·marido deixoU de rece~er na qual.idade , 
tle lente cathedraLico da Faculdade de .Med1cma do R1o de 
.raneiro, . · - . 
. Consta d.as inform'ações .prestadas ·pelo Gove~no . que 
aquelle Senador sómente esteve em exercício de suas runccões 
de professor· no período das ferias parlamentares; e ·que .du- ' I 
ranle o tempo em que exercQu _o seu mandato, fóra do exerci-· 
cio das lfunccões de professor, não lhe foi abonado vencimento. 
algum. . . · · · . . ·, ' · 

, Contra. a pretenção da. peticionarili só se 'poderia allega~ 
.· fncid_ir ,el,la.no, que.-pr!l~~reve';o djspoàit}v:O .~onsti~J.1Ci9nal que. 
· proh1be a_s accumulac?es remuneradas . · .' , ... - > . · ·_ .... · . __ ··: , 
· · A legislação el'l/ v1gor. a esse tempo ~r a ;,def1c1ente, · mas . o 
.accOrdão-do SupremoTribunal Federal julgando o_caso Coelho 
Ro~rigues, lente e Senador, assim decidiu: · ·· 

·, · .· ,;O·.~rtigo, 73 da Co.nstit~ií;ão ,vedando -:.a~cumulação: nãp 
tem:._ apphcação. a 'especle: o que. não .. per.m1tte .. é. a -accumula_-" 
çii,o de mais dé rim,vencimento. em .mãos .. de um; só, indi:viduo, 
mas · stibsid'io de Senador,.· cujo , mandato:. emana aa: ,soberània, 
popula~1 .não é _equiparavel: a, _ve,ncirpepto;·.não 'tem ;~ssé.ca-; .· 
racter .. ·~ · ...... , · ... _ ..... ' .. · .·. I ••. , .... -. 

~ I ' ,"· , :- . ': ',' . . . .. :; . . -·~ , ... '· 

. ~ ('Vol. de accOrdão_do Supremo Tribunai, 1899,'pags;'-24'of, 
. I , . . ' . . . .. '· . " ' ' ·. 

· ~sto .que em .um outro caso ~-o,r.Supremo:.:Tribunal;ténha 
\divergido .. dessa doutrina,· a- Comrriissão de ·Financas entende · 

que,· sendo de direito; ao menos. por equidade o· Senado deve. 
' deferir bP.X:)ignamenle 'o requer-imento da . viuva ' de, ' quem 

desempenhou com -o brilho do. seu. talento e a rbelleza moral 
do seu Cltracter. o mandato .de· Senador, ·.tendo· siclo.., além d.isso 
um dos mais. ardentes propagandistas. do ·i:'egiineri .. : ..... · ·· · · · . 
. . . Nestas coni:licões. submette á con~ideração do Senado o· se~ · 

gui.nte projecto de lei: . · .. , ·. ·_ · -· ... · · ; · . . . . '.: : · · , · 
.~ .... ·.·: ·, .;.--"..· ~ ..... ,.~:.,J:;-._·.:;;•-.:~:.:',_·· 

.-. N. 65 :_ 192! 
' . ' .. ,. . .. 

' ;, ... ,1' . ., . ,' : '~ . '· ' ' : .. • ~' ~ J., 

. ·:·o·çongresso Naciohàl·decretai .' . ;, · · · · .;.,_,.-_.,_,;.,; ,'.' ·.-', 
~:.;.:·:-··,-· 1" '/' •. ·.· ;" ·_, .... ·•:·\· ,,.,~··, .,: 1 :1 ·;,1 ·.:,r~:·.i- ·,·!';~,\ 1_;:._, 

~- Artigo' unico. ~Fica o Presldente:da' Republica atltorÍz'lll:lo' 
a· abrir; • pelo Ministllrio da· Justica e· Negocias' Iilteriores(;'o:.; 
r.redit~ ~ue .fOr' • necessar!o ··.para. ·· occor~er ·ao ·: .pagam~iito , . 

. D. Anna ·Borg-es Barata R1be1ro dos .vene1mentos" lJlie· derxou' · 
.. de receb,cr SOU marido, durante O terUJlO em' qúe- exerceu ·. O 

mandato .. do Senador, na qualidade dê lente' cathedratico. da 
'~acuidade.' de'_Medi~!na .do Rio de !al!ei':O, relevada pa.ra esse 

. fll)l,..a, P.r:espr1pcão em que·, tenha· mcorr~do o seu :'deb1to•.:.re-. 
vogada,s·:a$ dis_posiçqes.em contrario;".··.···. :. · · ~-.··· ·,•·.\ , .. ,· 

. ·-. : . . · ... -.<··-~. ::" . ... -· ··--'· . -. ,,· .-~ .... _ ..... -· __ . _·; .. -:·:· .. ·r .. ·.-;:·, 
. _.; o's .herdçiro's'-do Dr.- -Erico Marinho :da Gama coelh~ ·en~i '· 
contram-se na mesma situação em .que·. estava•- a . vi uva ·'··do• 
Dr .. J3arata,Ribeiro, antes do Congresso resol'<er sobre .o. caso.·, 
Como -~st~;: tatnb_om. ~q'uel!e. foi. parl.amentar; D_eputadó' e, Se~·, 
.nador, dmxando de receber os venCimentos na qua:tidade de · ' 
lente cathedratico da Faculdade, de. 'Medicina. do. Rio de . Ja
neiro, ·~urant_e o tempo . em· que exercéu os resoectlvos. írian· 
datos legislativos. · . '" · · · ··· . · . . · "· 

:i'·.· .• :.··r:· .. -.~-~ ~- ·· ·:. · ·· · 1· ··. · · .: 

' 

_. •....:.·-·---·~-••••••-,_,._,:_,,,c-••• .,,,,: .... , • ' O~ ,,' ,,' 

• 
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· · o projecto do Senado n. 65, de 1921, Justifica plenamente 
a emenda acima. Tendo mandado pagar á viuvado Dr. Ba
rata Ribeiro a importancia dos vencimentos que ·aqu•elle dei
xou de. receber, o Congresso precisa attender á . situação de 
desigtialdad~ em Que ficaram os herdeiros· do· Dr. -Erico Co~lho. · .. 

. . Sala das sessões, em ~e novembro de Ül2S: - Lauro 
·. Sodré. . , .· · 

. .JIA.RECER 

. A Crimmisslio é·.de pa~ecer que o assumpto é .pertinente 
ao· Ministerlo do Interior, cabendo ·ao ,mustre relator do. res-. 

' pecti~o orçamento o estudo da questão;. ·por. isto, não apoia a 
emenda. . . . . . . .. . , , .. · . . . · . · . .· . 

N ." 27 . 

7• .:... Trib~nat de Contas : · · 
. . . .-.;.\ 

Pessoal.: · l 

Titulo ·7•. 'r ,;G~atificaçõ~s r~g~lamllntares": 
. · > Réstabeleoa~se a quota de 48:400$, ouro, da proposta do 

Governo, ficando assim mantida a, dotação~ ouro, para o che!e · 
' · e membros da·Delegaclio do Tribunal junto á ·Delegacia 'do 

~Thesour() em ·Londres. • _. . , . . . . . ·· · ·. • · . · 
. • ~ .. -' -, i 

' 'I . ,.. ' 

o 'decreto' n:' 15.770, de ide novembró de 1922, 'no seu 
~rL .. 25, . "Das · DelegaÇões_ do ·· TriJ:i.~nal de :Contas", d~termina 
que haverá uma Delegacao do. Tribunal de Contas JUnto .á!f . 

· Delegacias Fiscaes· nos Estados, Delegacia do Thesouro· 'em 
Londres, . ·bem. coi:no junto as' : Respartições .. de. Contabilidade, 
Fiscaes ·e: Pagadoras; dos Miilisterios, .. Correios, Telegraphos; 

· Estradas de Ferro pertencentes a Umllo, ·etc. . · 
'O Tribunal de Contas, parà ficar com· o· seu serviço orga

nizado,· depende de.· verba para a creaçllo de sua delegaçllo 
Junto á Delegacia do Thesouro em Londres. ,. · · . · 
· . O Gove·rno incluiu na· sua proposta a dotação necessaria 
que foi eliminada pela Camara, ·ante a. idéa da extincção: da 

. Delegacia" do Thesouro em Londres. · .· · . . . 
· · · . Abandonada a~.idéa de~.sa extinocão, permimeoendo no or- · 
· .· oamento:,a -verba para a.·.Delegacia do Thesouro em Londres, . 

. " não· ha coino .negar a; d()taçi'lo indispensavel, ao Tribunal: para . · 
.· a 'SUa, tlelegaç!io, o 'que se fa:~; neoes~ario em virtude do seu 
. regulamento e diS\losicõ~s do. Codigo de Contabilidade. · 

· A :Delegação do• Tribunal em· Londres só pMerá trazer 
grandes vantagens á Fazenda· Nacional, a par do inestimavel 

. servil;o de tomada de contas . dos. 'exactores no exterior,· h as
.. ·tantl ~ . para isso que se affirme não ter. sido, até hoje', orga

nizado ·um só processo de tomada de contas de consulados~~ 
Reconhecida, como . está, a necessidade · das ·• delegaoões 

junto ás Delegacias Fiscaes nos Estados e. junto ás Contabi
> Iidades dos ministeriàs; rião' póde se deixar de. fornecer. ao 

Tribunal .os meios. para· que· possa exercer, na forma. da lei, 
o seu contrOle no exterior. , 

· . lúo, 23' de novembro ·de 't92s. '.- Vespticio de Abreu: 
. ' I . 
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A Commissllo, áttendendo · aos fundamentos da· emenda, · 
• ·é de parecer que· seja apprqvaj:!n·. · .. · · ·· ·· ·' ... 

N. 28 
. - \ 

Ao orçamento. da Fazenda, (De~peza) : 

. ·Estatistica Commercial : . · · 
, .I . . • • ! , I ; lr. ·, ·~ 1 

. ·' · F,iea equiparadá; 11. dos ·delegados de • s· .. Paulo ·e Minas, 
a gratificação que . p1rcebe o delegado da 'Estatística Com me r-;;, 
c i ai do ]:stado da Bahia. - Pédro Lago, . 1 

I . 
'· Juati(jpaç/Iq · 

. Creado O, logar com a gramicação de 250$ men8aes,. em l 
1906, foi a partir de~ 1.9.!19 ·t.a!· gratificacão · red.uzlda para·· 

, 150$, e por ordem da Contabthdade .·da Despeza,. que .. mandou 
·. ' annullar o respectivo' credito,. dlstribuido para· o .·pagamento 
· .. do delegado da Estatlstlca Commerci.lil, ,A quantia de '100JOOO. ; 

:, .· ·· o·.Estado da Bahia. estA em terceiro Jogar .em.·lmportancia . 
·. economica•e em relacão. ao movimento de ·portos e ·exportacão, 

. , elle ·se acha lambem em :terceiro . logar,· ~ogo após 'Silo 

I 

· <rPaulo · e Rio, sendo o Estado. onde existe maior .variedade . /
. de·ctdturas, .. reclamando, portanto,. maior somma.dê, infOr!Jla- · ·· 
· · ·clles commerclaes .. Pelo decreto n .. 7 .7151,. de _23,de. dezembro .. ·-. 

de 1909; approvando o regulamento expedido em virtude. :do. · o . 
· . ad .. · 32 da lei . n ~· 2 _. 083 · de 3.0 de Junho do mesf!lO · anno · _para · 
. os. serviços de, adminislraoão. da. Fazenda Nacl?nal; a· vlrorar 

.: de 10' de feve~elro de 1910, os-delegados de Mmas e S. -Paulo' 
ficarlim com aoot.:. Pará,. 25(1$; ~ernamb:UI)p, 200t, o. Bahla, 

. 'iiSOf, o que :constitue .u'nia grande. injustioa quo é necoasarlo 
~eja reparada. · · · · .. ·, · · · · 
' .. .. - . 

·' 
' ... , 

. 
·' \ . " . . ' . 

!·, ,;, ; "'. .,,'·r, , 

····; . A Comnii&11Ao nllo.•apofa :esta ~menda. ; ' ··.l . '.. . . ·. . " : . 

I 

~::' 
., ' • I " 

:•• 

., 

. . ·, Sala das :Commlstles, · 4 .de dezembro de' 19#. '.- ..ilueno · · · 
ile PaivaJ. P~esldenf.e. ·~ JotJ.o Lyra, Relatol",.- L. a~ro AltaUer.. > 
--Jol.t!JJiu8ebió.- Felippe.Schmidt. __;. Veiii!UCio de A.breu.-

< .~ampaio Corr~a.- B~rnar~·Mont.!lil'o.,- Moni• Sodré;, . · · 
' w ., .• ' ' . .'. ; I .. , ·.·· :·,. '( . . . . . . 'I ' . 'I .. ., ' .. ' , "' ·~ ·:.' :"' , . '',. . ' .. , 

·. • : . · . Comparecem mais 'os Srs. : ·A. Azerodo, · Plreg: 1\eopllo. · ·. 
Jollo .Thomd, Ferreira Cha:ves .. Antonio !Musa, Rosa e Stl\<&, · · 
·Monb ' Sodrd, Pll(lro · Lago, · ·M!gdel de Carvalho, • Irineu Ma
chado, Joel! Murtinho, Affonso de Camargo, ·. La:uro MIUler o 1. 

Fellppe Schmldt (U)·. · ·. ' .· · · · . · 
: •··· . ' ' . ' , . . 

. Deixam· de comparecer, com(oàusa justltlo~;· os l!!rs.: 
Mendonça ,Martins, Silverio N~ry, Barlloaa. Lilna,, Jueto Cher· 

• 

. ·'/ 

' ·~· 

' . 
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mont, Indio do Brasil,· Antonino FreirCl. Abdias Neveá, Bcn
:jamin Barroso,· Eloy lie Souza, Venanc10 .Neiva, Carneiro da 
Cu,nha, Eusebio do Andrade, Gonçalo Rollemberg,. S'lqueira 'ie 
Menezes, Antonio Moniz, Jeronymo Monteiro, Matcilio de I.a~ 
cex•da;. Francisco .Saltes, Adolpho .Gordo, Al•fredo Ellis, Alvan 
d~ Carvalho, Ramos Ciliado, Vida! ·Ramos, Soares dos Sa.nto5 

· .e .Carlos Barbosa· (26),. · · · · · · ·. . · · r' .. ··· 
/ ···. ' ' 

. j .. 
.. 

\ . ÓRDEM.OODIA .. 
' . ··i 

. . · O 'sr. Presidente' Não .. llaven'do · numero, ·nó .. recinto .. 

. •para a votacão, passa-se á materia em debate. ·· . \ 
. •, '' .. - ,.' .,,·· 

,;. . ' dllÇAMENTo DAS MLACÕES EX'l'KRIOREB PAliA 1924 
. . :, I'; ' , :·· ,, -. 

· . . ..J•· discussão. da proposicão · da CanÍara dos Deput.a(:os · 
·n. 10-i, de' 1923, que fixa a despeza do Minlsterlo· da~ Rc-
'laçl!es Exterlo~es para o exerci elo· d!l· 1~24. · · · · · ' · · · . 

o~ s~: Paulo de Prontl~ (.) .....:. S;, Prcsi~ente, sinto nAo 
yêr no recinto o illustrc representante .do Estado. de· Minas · 
.Geraes, múfto. digrio · Relator do ·orçamento ·do Ministerio· das .. 
Relações. ·Ext.erior~s. e. como desejaria quç S .. ·Ex. '.estivesse · 
·p~csente, solicito de 'V. Ex.· o obsequio de mand!lr preyenir a 

: ·~·. Ex.~ que se acha. na Comrr:iss~o rJ~r. Finanças, sobre o ln-
. iClO· da· discuasAo· desse orçamento. · · ·. · · ·' 

' ,, _ _.' .• "·' • ' '.' ' ', • . ' . ' .: - • ' . . 1 •\ • -· • 

. , .: O SR.. PRIIBIDENTE -· Vou : nttender aos des&jos de V, ·Ex. 
· O ·Sá. ; PÁur.o DE· FRo'NTIN -:- Mt.Útô agr,adecidÓ ·a··v.. Ex. 

,_._' . ··.' . ., ' ' ·. ' ' ' .. ', . . -. ' ' . ;-. ' .. 
. :'0 parec!lr do 0 eminente Seriador-~Wo· Estado· d~ .Minas 

.. :Ger.aes;:: relativo a: este orçamento, fornece uma 'série de ele"'; 
mentoa muHo interessant.es, .que dAo .a conhecer a· progresslio 

· crescente das ·suaR~espezas. De ·facto, reunindo OS'<l.ados que 
•lhe ·alio referentes, desde 19!JO·até 1923, se vê que, passando· 

· ' . de .uma, despe'za .:de. cerca. de;mil contos· de réls. ouro, e . que 
·' nlio: at.Ungla a 600. contos, .papel,. no quinquennio . de 1900 a 

··19QA,. no :ultimo quinquennio, de ·1919. a 1923,. a despoza 
.ouro ·SUCOeiBivamente s~ elevou ·de. 3,35{} contos· 11· 5,360,. f! 
·a·de•peza·.papel de ·L428 •oont.os a. ·2.496, : ·. · , ·. ·' • 
.. ' Vê-se por ·ahi .como, devido .esse acoresc1mo notavel. de 
-desp_ezaa,:-. n: situaçlio· financeira do paiz succreselvamente peo
rou·e attingiil á grave situa9Ao :do momento. presente. As re
duoções. teita11 pela Camara ~os Deputados, na. ·proposta offe-: · 
·reclda·: pelo ; Poder . Execut.lvo, · si · beir~ que constituissem re- · . · 
ducções, não foram feitas na proporclio necessaria para '.co-

. I.Jimar. o· ·objectivo. visado: o cqililibrio or~;~amentnrio para' o 
.exerc1cio de.: 1924. · · · .,. , ·. · ·. · 

, · · (.Entra no . ~eáinto ·c ton•ti .aasento nas bancada& o Sr . 
. Bernardo MiOnteiro,) .. . .• 

'\ , :' 1' , ' '(' !' 1 ' ' ' · 

· ( •) Nilo,· to i revisto pelo orador, 
' . 

~I" 

.-

.. 
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·' ' 
, Tenho • a satisfação. de. vê r presente o: illustre. Relator, do1 

orçamento do Exterior ... Já tinha feif.o referencias aQ seu bri• 
· lhante parecer.-:. · · 

' ' o SR. .BERNARDO MONTEIRO - ·MuitcJ obrigado a'' V; Ex. 

o SR. PAULO DE FRoiNTlN ..:.. •• ;mostrando co~o da. ana:.. 
ly~e por S. Ex:. feita se tinham elementos perfeitos pará co
nhecer o accrescimo noJavel nas despezas do mesmo mlnlst~ 
rio, passando do quinquennio.de 1900 a 1904, 'onde as vel;'bas 

. ~ram de mil contos de réis, ouro; e 600 contos, papel, a· 5',360 
' contos, ouro, I e 2. 496 contos, ·papel no quinquennio de 1919' 

a i923, com uma elevação,··poi~;de 40,0 a.5oo·%, JLI!Iisou. 

' 

menos. · · . '. · . · ' , · .. , · . :· 
, .São exactamente as causas. dessa naturéza• que' :tem con- , 

1 
. 

tribuido,. c_o.mo disse ha poucq, . pa,ra. ~ ·sitl}a9~o financeira . 
actual, . obr1gando ao estudo de todas as poss1biluiades. de rEa. 

• ducçio .de' despezas, para .. :chegarmos ·ao almejado-:equllibrio 
· orçamentaria; · · , · · . , .. · · · · ··· · · , · . . . · 
. Resumindo nestas ·palavras o c[ue· anteriormente tinha 
'dito; passo agora ao exame dos diversos pontos. do orQamimto 
<lo Ministerio das Refiições Exteriores que dhàmài'am a. mfnha · 

· attençio. · Ha pontos q. ue o .. illustre .Relator. j~' teve opportu
·. : nidade·~de examil!.ar, inclusiv~ o . erro nà: verba .. relativa· ~ 

Corr.'missão de :Liín1tes que figura. apenas com. 362 . contos,. 
qu·ando devia ter 760 contos,' . . · · . · . . 1 , · .. ··_. 

· Não tenho necessidade" .de' apresentar :emenda alguma ·a 
este respeito, porque S .. ·EX. com ·certeza'.formulará emenda 

. cm' relação ás observações que tão bem fez no. seu, .parecer. . 
. . Igualmente 1la um. outro· ponto para ·o qual vou cbantar 

··.a attenção do illustre Senador pelo Estado de Minas Geraes; ·· 
E:f:feot.ivamente, é mais. a ello, ouyido o .Ministro, das Relações 
Exteriores, a quem deve competir, a apresentação das redu:.. 
cções, do que a qua,lquer dos<Senadores, .que P.Odein. muitas 

. "iezes. àuppOr que ha conveniencia nessas reducções, e· O· a~r~ • ·· · 
viço publico não virá:· a ter ·.Senllo males provenientes dessa· 
dirrlinuiçlio de . despeza. · · · . , . · o, , · ;. : ~.-. , 
· lN oeste . sentido, nfio formulo emenda. nenhuma, . A'Penae ... 

. chamarei â attençilo de· s; 'Ex. para· alguns. pontos.·-., '• ·.· .... :. · · 
· · Quando . a nossa :situação financeira . chegou , ao pon~o. em · 
,que se .acha, actualmente, ha até ··certorponto ilonvenJQJloill· 
em ~eduzir. ·ao ·minlmo. as recepções . ofliciaes·; . ~Não:~ digo que 
as devamos .eliminar •. ·pois, evidentemente,; o Governo t11m de · 
corresponder ás gentilezas que tem reeeb1d.o em' outros pai:-. · 

: . zes; A passagem de notiweis· estadistas,· em geral. de,Minis- . 
. ·troa do Ext.êrior, de out.ros paizes. principaln1ente,': da Ame- : 
· .. rica do Sul;. nio pód~ :deixar da .determinar, recepções otfh; 
· ciaes por parte do Mmlstro das· Relações Exteriores e,· con- . 
sequentem~nte, a despeza corelativa. · . . . . . , ·· • · ·.: 
· ' · 1\!as, s1 isto· se dá quanto a recepções off!Ciaes, o, mesmo· 
não. acontece · quant.o a conlt'l'essos e oonfercmr.ias." Na situa-· 

' çilo actual, só devemos comparecer áquelles em que a ,_nóssa 
· presença 1seja esf.rictnmente indispensavel·. • · · ~ . , , , ·, 

A Camara dos Deputados já. fez uma alteração .de 75 
éont,os de réis; na segunda consignação, ,mas nio fez modifi., 
cacões na primeira. Pat:ece .'que ahi tarnbeni" poderia fazer 
llgumas raduccões. De modo que .é um ·dos_ pontos em .,gue, 
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sem · pod~r affirmat• que. não. resulte qtialquei• inconvenicncia, 
acho digno de exame. · , · . · - · · · 

· O mesmo facto se . dá em relação á ajúda de custo. Já 
a proposição• da Camara dos Deputados, reduziu cem contos 
de ré is na· tabella, • passando· de cçnto e ciucpenta para cin~ 
coenta contos, ouro.· ·. . · · . ·. . . 

. A verba oita:va da 1• -consignação, es'tabelece o seguinte: 
' ' ' ' . . ' 

«Para ajudas de· ·CÚsto; de nomeações, remoções, exone~ I 
,rações-· e .retiradas de funccionarios· (Jo quadro do Ministerio 
~o ·Exterior; ·300.:000$000.• · . . · . · ' : . _·· · · .. ' 

-•· .iiara .auxílios ~e: viagem. a · runceionarios :en-i rerias ex~ 
traordinarlas. ou por .. ·motivôs '(Je serviço, 150:000$000.• .· 

. , .. Ficou ainda., e~t!l ',quaíiti,a .ré_dl;!zida a 300 :000$; como, 
exactamente _se verlflca .. (Ja :diS,PQ8Içao, em ouro;. . · 

· Ora, 'uma das · convenienc1as que hav.eria, erà lambem 
red!Jzir a. yer!Ja {ia :i".,c~n~iirnação. E~ logar de 300:000$, 
crelQ: que., facllmente poderia· se_r reduzida a duzentos contos, 

' tanto mais. quanto .é .. uma despeza em ouro. Quer dizer,· que 
representa:. uma, somma avultadi8sima, seis vezes o vàlor em 
pa.pet• ·De rnódo que, é outra para o qual peço a attenção do 

· '"-illustre Relatar. Na rubrica cEXI~aitsão · Eco.nomiqa•, · ficou . , 
ainda. a despeza. papel reduzida de .. duzentos .e quarenta con
tos. 'Ora, parecé'.quc.não -se.póde reduzir muito averbá re- · 
lativa .. a .exp)lnsão·'ecoilomica:; entretanto, talvez a: verba de· 
4{} contos na . despeza 'ouro . possa . facilmente ser eliminada. . 

· Na rubrica cCommissões de Limites,, comó rião ha .pra~ 
.zos estipulados para a :terminação dos trabalhos, ·talvez tam- · 
bem se _possa reduzir, algunias parcellas.; · · 

. . · . Ass1in,. eil: · ye~ifico que·• h a. ·na' consignação 3 ·- :«Para 
despezas ·e .augmento -do _pessoal, .que '?cc_orrerem,._trinta con-
tos •... Talvez esta. verba pudesse ser . ehmmada; . . · · · . 

. · ·· . Talvez'Oisso. podesse sel'·'eliminado." Devíamos-- mariter uma 
verbà· fixa. tanto -quanto ·póssiv.:t e evitar todo .o augmen·G.o . de 

· · rlespezas. :Pe · oútr~'; lado, .na verba matel'ial ·....;. div·lrsad des- · · 
IJezas . ..;;..:.~egur..~~. m•risigriac_ão: h a· tnmhe~ o ,numero, 3, 'pi\!'3, · 

·:eventuaes;. commissões .de limites, etc., figuram 40 contos,-. .Já · 
redu~i!ià ,péla- Gamara: da 'primitiva, que era de .60 ·contos na 
proposta· do' 'Governo; •Creio .lambem que se poderá reduzir, já . 

· quanto .a .da Republica do.· Uruguay que é ·de. '62 contos; já 
quanto á da .Republiêa .. do' Perú que é de .280 contos. , Essas ·. 1 

ver~as ppr sua.vez P1:!dem soffre~ ligeiras re~ljcclles; · .· .• 
· , -São essas as considerações de ordem geral .que' tenho a 

honra de • ilubmetter. ao ,Senado,· espeeialmente ·ao :illustre Re- · 
lator. do' Orcamerito do Exterior; . . . . I . . . r . . . 

· . Ao. lado desta·s: considerações. ha .·ainda algumas emendas 
que pude'· formular. ·.Vou justif.ioal-as, submettendo-as igual-· 

· menté. á consideraÇão' do illustre Sr. Relator. . . . 
·. A'primeira emenda obedece .a orientação constante que 

· tenho. segtiido · em todos os orçamentos. A(lho qtie tudo que é 
·relativo a serviços iitdus'triaes de Estado deve ter verba. suf-
. ficiente no. departamento correspondente e não ha.ver o jogo 
de .. ·receita ·e despeza entro as repartições,. porque Isso além· 
de ser inuito 'difficil, pódo det'erminar prejuízos e ainda tein, 
por ,outro lado, o inconveniente. de uma Tenda fictícia inter~ 1 

vindo na receita, conhecido o valor real da receita ·que .deve · 
aer enumerada e não passar de uma para' outra repal'ticAo, · ·· · 

.I 

' ' 
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Nestas condições formulei. a minha primeira emenda DO."' · 
seguintes termos:· · . · .· , . · · : 

• . cSupprima-se. a sub-consignaçiio . ~elativa aos serviços, . 
· industriaes do Estado. - verba- 1' ...., materiàl, -na. U, Ui, 16, : 
17, 18 no valor de 2U contos,, . . · · 

' . ' ' ' ' ' 

: A ·segmi'<Ía e~é~d~, é relativa ao 'corpo. di~Íomati~o. , 
. ·No· corpo. diplomatlco ·observei· o- ;seguinte:· -a -·tabella na 

verba 2, ·niio' dá· exactamente. a somma .. oor.respondente ·ao peu1- ·. 
soai. Apresenta um à somma na importanoia' de 1. 32la oontos, 
e mais ,90 contos; Os '1.323 contos, :fazem parte da primeira 
consignação e os. 90 côntos, da segunda. · . . . . . · · . , . 

A- Camara. dos: D.eputados eliminou um pr1me1ro. ,secrl!-- ·· 
.brio, de modo · que aquella. somma ficou reiluzidá ·a . i. 315, J . 
havendo, portanto, uma: reducolio de oito contos. · · . 
· · A ·.camara reduziu ainda· a ·sub~oonsignaollo 16,, âe 30 con- -' . 

•' tos, 'a.~ contos,. :fi_cando,. portanto, ,em togar de. 9Q contos, 70 : ~ 
contos. . . . _., · . · . · · . · , · · · 

. Ora, os 25 % . sobre os. veíiciinentos, levando níeamo .em : · 
. . cont~ a representação, pa~a · a qual cbamo a . atf.tlpollo . do il-: ' ·. 

I ustre Relator .. ,, .. , . . . : . , · . · . . : · . , .. 
. o SR. :BJIIRNlRDo MoNTEmo ....;. Pretendo· aupprimü-a. •; ·' •· · 1 

'o Sa.: PAULO_ Dili FRqNM.,.... ,,;, porci\lant~ :e~~d.o em·, 
var1os. pa1zes a. nossa moeda ."excessivamente depreciada, .as . 
representaÇões estllt~ em . condiolles ·que nllo · me parece: pos-
sam soffrer reducQilo. · , · · · ·· ' · · · · · .< ; , , · 

o SR. n'ERNAimo MONTiiRo ~· Apoiado. . . . . . ; : '· ! 

. . O SR. PAuLo liE FRoNTIN:....., Em todo caso deixo e~se ponto. 
ao oriterio de S. Ex. . .. : · · .. · .. ·~ · · 

; Mas, effe!ltuando um calculo encóntrei ~ segliintes det.~r-: · · 
mmaoões. Estas notas·. eu as submetto i consideraolo do 11-., .' 
lustre. Relator para facilitar. a determínaoAo' das· quantias. . . ... 

· As sub-consignaç'lleá ·numeras i a U :representam L3t5 ·: 
contos . · . · ·.. · .. · . · · · · · · · . · . · · · · · ·· · '· .··. · · 

·. o; 21PYo sobrê estê total, inclusive mesmo représini~es~·:' . 
dão 328 :750$, uin pouco "menos do que est,. na, tab~Ua onde . 
se encontram 332:1500$000. . . · · ·· • · . . .. ·. -· · 

.. E' .. ve~ade. que deduzido ·os. 10 contos de; um secretario, · : ·· 
·: ,deverlto f1car 330:6001 r mas eu achei. 328 :71501000; Addlcto~' . · 

nados .. os 70 contos das sub.-constgnaQlles .15i 18 e n, chegare- · 
mos 'ao total de L613:750., para. a; total dade · dos venci· . 

. ruentos·. · ··' · . · :·'' · , .. ·. · . · · . -: · . ·· ·· · . 
. . · Qra, ha ·uma disposi,oil·o do. orçamento'' ac~ual que mandlf · : 

v-il!'orar os artigos :150 e 151 da ctabella Lyra:. e .como conse- ... 
quencia teremos de pagar os vencimentos ao. corpo. diploma- . : 
tico ao,cambi() de 2~ -~ poqnil réis e nllo _ein'ouro. - ... · · 

· . Nestas óondiqlles · ba uma difte~enoa. entre o ~ambto, .Par,·. . 
ouro,.e o cambio de. 27 dinheiros liJlra papel~-- · .... · · · - .. 

. Já . tive · opportunldade :de mostrar. quando tratei · do orca- . 
mento .d11. F!iz~nda. que a variaollo· deve· ser entre. 3 % e U ~. · 
d?-ndo uma . média . de . 7 % . . Eu, porém, proponho,· uma . 
. d1fforenca de. 6 . o/o, do modo ·que .na . verba segunda, de~: 
duzidoa esses 5 % na imp.t~rtancia de 85:687$500, teremos 
L628 :0628500,_ pu_ro~. . ~- ' . ; . .• 

.. 

. I 

I 

I. 
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A verba votada et·a de 1;717 :500f , da qual- d~uzindo' 
aquella importanoia, ·teremos uma reduooão de. ·89'Í637t500, ' 1 

ouro. 
' \ . . ' . . . 

· Assim, parece-me· que fica justificada a serunda emenda;: 
que é· a seguinte: . ·· __ ·. · : ' · · · · . · 

. eNa verba 2• cC:orpo Diplómâtico:.,reduza-se · de 89:437$500, 
·ouro, rectincando a 'sub-consignaeão - Pessoal ->na: :18, ' 
.para 328:750$ e sobre ó total' -·Pessoal - t. 7:13 :750' di-

.. minua-se de 5 ,o,. differenea;. mádia estimada entre ci cambio' ' .· 

. par, ouro, e o cambio de 27 d. por inil réis, .pelo qual é feito 
o pagamento ·dos venciment11s, ·differenoa que· ·importa em 
85:6.87$500.ouro.:t · ·- · ' ·· .. ~ . . ' '. . 

. Estudand~ d~ mesmo modo a verba 3\ Corpo Consular, , . 
cheguei. a. seguinte conclu:sll.o: o Corpo C1lnsulfh' figura · na ' . · 

· · sub-consignaoão de· primeira consignaoão.· oom. 1.311 :800fOOO, ' · 
25 % da sub-colisisnaolio ·n .H,, 327:95b,, 65:000$ das sub
consisnacões ns." 12 e :13 .:.... 1. 70:t :7501, fi ,., .. de ditferenoa -
85:237$500- total1.ff:l.9:512$500. ·A ve~ba votada era de'. 

· :1.. 726 :050.000, Por. conseguinl.e; temos --uma reducoAo, ouro, 
. ' f06 :537$050,' .. . . I • . -. 

:.A emooda. Q\le apresento é a séguinte: · 
.. '.! . . ·. '.. . . .. • 

· "A verlià ai. .(oÚro). _.::: CorpO Consulàr: 
I , . . . . . ' ~ 

' ' 
' .. : .· ' .' ' - . . ' '' ·.. - . ' . '. \' . ' ' 

., 

Redliza-se de 106:537$500 (ouro) rectificando a . sub- · 
oommissãõ "- Pessoal ;;;.... H•,. para· 327 :960$ e· sobre o total · 
de 1. 704 :7511•. diminua-se de 5. %, differ'ença ml!dia. estimada 1 . · 

entre o cll!libio .par, ouro, e o cambio de 27 d; por f$, ·pelo. · · · ·, 
qual é effectuado ·.o .pagllllllento dos vencimentos; dif.ferença .. .-.. 

· que. é de 85 :237$500, ouro .. ", . . . · · · · 
.. A qu!'rta .. e~~nda referJJ-se ~- ve~bâ • 7", · q~e abrange n 

· todas ~s oolitrlbui~lles para .repartições inte!IDaOionaes. .. . .. · ~. 
· . '· P&ra aà : repartiçlles int~rnaeionaes. todos os calcu:los f o- , 
· ram ·reitoá; em ouro, quaiJK!o -nllo temos que pagar ·em ouro. • . 
Só temo.s ·.que' pagar em ouro .quando : se refere ao · oollar . e : 
ao florim hollandez; .màs, nll.o sendo assim, devemos pagar 

:em móeda do palz. . . , · ~· . · · . - , 
· . · V..eriflquel 'que ,t'emos que pagar 134.000 f.ranoos fJ•ance-

.. -~zes: 18.425 ·francos belgas ,e f. soo,· sendo essas verbas desti.:. -·. , 
· nâdas ao Instituto Naciorial de Airicul.tura de Roma, e a Re- . . · 

_parti21o· de Hygiene Publica de. Paris.. ' . · : · · ·, ; · 
. ·Quanto. a m<ieda belga· 'vemos - a secretaria das tarifas ·. , 

aduaneiras Bill Bruxella'S que exiae 7 .·425 francos, moeda bel- · 
sa: o Instituto intern~onal de estradas. de ·ferro, em Bruxei- · ; ·• 
tas "xigindo mil fran®s, moedá belga;· o Instituto Internacio-
nal Commercial de Bruxelas que exige til mil francos, moeda 

· belga, em um total, port&nto, de · :18. ~25 francos moeda belga. 
Finalmente, .temos 300 libras esterlinas que devemos pagar '· 
para a manute,nção da cadeira de .C~mões do C81lllhridge Colle-
ge de Londres. . . ·. ' · 

Ora, {azendo .uma, reducção· do valo!' da moe.da, não pelo 
cambia actual1' ~.as .por estimativa que. eorreSP.onda a média. ~ 
annual JA verJficada .:.... o cambio lrancez pemntta que a. sua 

i 



176 . ( . o\NNAES ·110 'SENADO 

moeda •seja. calculaida ·por. um terço do· valor ouro, ou sejam 
30 ~o ·do . mesmo · valor, a : libra · esterlina · papel · permitt'e a ' 
reducção de 5 '% ...:. levando em contá essas parcellas, obtem-se · 
uma.r.ooucção em ·ouro, na :Verba 7•, de 36:201$150. · · · 

De modo quo a •minha . emenda tem exac.tainente o obje.. . .. 
clivo de fazer com que se rectifilque ·a dotação desta .verba; ,...- ·~ 
lbVanâo em, consideração estas dif1'eren,ças de .cambió nas. va-. · · 

· ria~s moedas, .no .. total de· 36 :20i$15Q .. ~ · . . .· . ... . ·.~ 
, · . A. emenda 5•, é relativa· a verba .nona que estabelçce na. · · 

I" consign_ação. 5", :para :occorrer .o pagamento de possiveis di:ffe-. 
renças de.camb10, 100:000$000. ·.··. . · . · · c ·. 
· ... ACamara dos Deputados,.~:eduziu essa verba·a.30:000$000 ... '· · 

· Ora, não . é possível reducçiio de cambio .desfavoravel';· .a. \ 
_ ' unica possível é a favoravcl. Quer dizer que algumas das .par- . 

· · cel)as I(Jlle. fi.guram em. ouro, talvez :pos.sam ser reduzidas, mas 
nenhuma poderá .ficar achma do ouro, ·povque. niio ha. nenhum · '· · 

.· clllllibio acima do.ouro, Não ·.ha: rtem nos ·Estados Unidos, nem. 
nà. ·Sui-ssa, nem na Hollanda~ Como nosso .càlculo ·.é :feito .em 
ouro,,. a ,verba· não deV:ia ser· reduzida só a 30 contos, mas total· ; .·· .. 

· mente suip.p·rimida. · : . · ·. , · . · · .· · .· : · ·. ···•· •·.· > · 
·· .Assim·.a .emenda que 'tenho a· honl'a· de ·aJ?!'esentar :visa :a 

suppressãb . da verba de 30. contos da 5• consignação é:la'' :Ver-
la .o• .. ···· .r · . · ~· . . .. · · · . . · · · . · · ·. 

: De accôrdo. cóm a ortentaçã,g que 'tenho seguiao nos de• 
mai·s orçamentos, finwlmente, proponho o restabelecimento da 
verba .par.a o. aúgmento· provisorio -· .Tabella Lyra ·-:_ para • o .. 

': pessoal, de accôrdo com a lei· de 6 de janeiro do corrente 
anno, e isso importa de · aCco.!'do com . o decreto de 7 de·: Iiovcm;. . 
bro, na dis'cri,minaçlio para o. 'Minlsterio das Relações Extc- . 

· rii:lres, ein 128:597$486. · 1 · • .• • 

, .. O .SR. BERNA!lPO MoNTlli~O - :P~I'R. o pessoal; d~·; Secré- ., · 
t~r1a. .. .· • . . . . . . . .. . . 
· ' · o Sa. PAuLo DE FaoNTu~ - São estas, Sr. Presidenté, 'as , . 

. . emendas que· formulei, .'.visando todas e nas. a· 'mesma . orienta-,·. 
çio · que' tenho· tido, isto ·é;, prócut>ando reducçllo ·de deS]leza . · 
onde é ella sucaptivel, de 'ser .feita:, som trazer. perturbaçiio,', ; 
alguma á marcha normal· do ·serviço publico, • ... · : 

, · ,' Sub~el!to-as ao lllustre- Rel.ator do orçamento ·do .Exte- ' 
_r1or,_ pedmdo a S. Ex., que SeJa de benevoleneia· no estudo 
· a .. que. vae proceder, pois ineu fim,'. apresentando-a·s á, eh e-. 

·· · _garmos, pela· eliminação. da-s .parcellas qué puderem . ser .ellml- . . '- · · 
··nadas, ao equllibrlo orçamentari·o. da Repi.Jbliqa·;\ (Muito .bem; ·: 
muif.o bem • . o .orador i! cumprimentado,) "· ·. · . · ·· · · 

,_ 

Veem li Mes~; '.silo lidas, apoÚt.das. e postas· em ~lsouss~o .. , 
· as seguintes · . , · · · · · · . · · · . · 

. •" • , . • t . ' ' I • •" 

' . . , ' .. 
EMENDAS AO ORÇAMENTO DO EXTEl\IOR. , 
' ' ' , I 

li 'I' : j.. . 
. ' 

, , . , ,• I , , ' '. , , 

. - .. SUJ?Primntri-se. as sub-oons~~~elles, re,!ativas: a" servl~os. •'·: 
lndustrines do Estado, verbq .1 , Material , . ns ,. U,• 15,· .16. , ... 
t7· e, 18. -;: 214:oooeooo; .. ' ... .. . . . ·. . .. ' ,, ., 

. ... .. 

-· -···-·~···· -·-·--·· ..:.. : -+····~·'-•'"' ··-·· 

·, •, 

.. , I 

. . 

.. 
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N. 2 · ·. 
·. , . . . 

Na verba :2• (ouro) .:... Corpo Diplomatico: ·· .. 
' . . ' . . ' ; ',, ~- ,.· -· . . ·: ' ," ' .. '·; . . ' . ' . ... . ' 

Reduza-se. de 89:437,500. :(ouro);· rectificando a sub-con.;; . 
signacllo "Pessoal", p.· 18:·pàra 328:750' e sobre.o total :._ · 
Pessoal - 1 :713 :750, .. diminua~se d(l 5 . o/Q, 'differenca ·média 
estimada entre ;O :'Càinbio par·· ouró e W . cambio de 27 d, por 
mil réis, . pelo: qual' 'é· feito '•o pa'gainento dos vencimentos, . 
differenca que importa em 85 :687t500,' ouro •. ·. · · . · .. · : ··, .· . . . 

' \ . ~ ' 

..... ;_.. · .. ·N~.--a· ... -
' .. ·:J ..... ,'. :;~~- _· ' ' . ' . >' ' •, ' ' . •' 

Na. verba. 3P~ .. (ouro) -..:... Corpo·- Consular: . 
' ,, . ".--- ' . ' '· . 

Reduzll-'se. de 106 :537J5ÓO · (ou~~), rectificando . a 'sub.:.con. 
signacllo "Pessoal"; H~; para. ·327':·950,,. e sobt•e o total de 
L704 :'7'5~$ 'd!niinuu,~se ~e . 5 · %; di!ferenÇa média. estimada · 
entre q cambto, par,. ouro; e o ·cambto ·de 27 d. por 1$, pelo. 
qual é q(fectuado o pagamento dos vencimentos, differenoa 
que é de 85 :237f500, ouro .• , :. · ' . · 

• . •• '' .: • '• . ' ' l J • • • ' ' ,• • • • ..... ,·. ' 

. N~· 4 
I I '' ' 

' ... ~··._.-.·~-~r:>:--~;.:-.::.:~.:>·,: __ ~:\.;· __ .··· __ .. ,;:,,\ .. ·_ .. :'' . , 
· 'Na .verba '7•.Jouro}-..:... Reparticõcs internacionaes: ·. , · ·· 

• ' '_.' l :,: . • "' ·•• • '. ', '•' :... • . .: . 1 ; : ' ' -' • 

Reduza~sl) .. de' 36:201$150/ ouro, ficando em 15.:767,,: a 
impofti.mcia ouro, correspondendo a 134. ono francos, moeda 
franceza, ou L 951.207, ouro, ·n correspondente a 18.425 
francos, moeda belga,' :e:·J'eduzida ·de 5·% ·a. importancia ouro, 
relativa a.lh:. soo,:. · . '. :. · · · 

•'. •· I 

I_ • ':'" 

, :· .·: .. ·. : .. 'N. 5 
. ·,. ~. ' I 

. ... '· ,' '., ,: ' \• :~ : ' .' 

. - . . :. . -.::.. " '" . .. . 
Na verba:;g• ';( ourll) .; ... >Extraordinariós no exter'ior :.· 
. . '., ,. ' \ ' . ' . ' . . ' . ' 

· SupprÍmii-se a 5~- consignaéão: 30 :ooo• (our.ol. · 
.. ' ... _.,... ,.. ,'• '. . , ' . ' . 

:~·-, .. ;, ' 

. '· 
. r, •. 

:1 ·.· ' . 
I .', .. N. 6, 

' . ,; . ' ., . . . ··' .,, .. 
.t' ' . . . . 

Accresoenle-se :, ... 
' _I' ' •• ·-·· •• 

Verba.;,; '' À~gmento pi;ovisorio ao pess~al, de· acc&rdo • · ·· 
com .a lei _da il?sp~sa. de · 6. de janeii•o d~ 1923, 128: 597,486". 

Ri'o de JaniiÍro, · 4 ,do dezembro do' 1923. - Paulo de. 
Frontin. .: · · · : ·, ' . . ' 

o Sr. Irineu,Màchado ;_'Peco a para~ • 
.. .' ~ ' . 

O Sr~ Presidente - •.rem a palavra o sr: I1•ineu Machado. 
S. - Vol, ·IX 12 

" . 

'. 

" . ' ... , .. 
.. :. i; 

·. ·,_·, . 

. "• 

:- . 
·.··t 

•: 
·.·,: .. 
' : .. · . 

.. 
. ' 
' 
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'. 
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O 811. I~ineu. Machado .. (') -:- .sr: Presidente,. eul ma 
·tenho quas1 abstido de fallar sobre os orçamentos, mas S()U 
obrigado a fallar larga e dcmoradamente .sobre esJ.e, Antes Je 
começar a discusfião do orçqmento, vou imvilw, á Me~a·a emenrla 
habitual. mandando incluir n verba na ·uilportancJa de rríi~ .· 

, 128 :597$4rS6; parn \lCCOI'l'OI', pelo .MinisteJ•io. do; E:derior, ao 
pagomen,to cta··graUf,icilç~o 'i~.s~H.uidà ,peJa, .lei · n; 4 ;623, Íill :a: 
de Janeiro de. 1923, cm· bene!JCJ(l dos .furicllionarios, mrin~ll•·: 
listaa; lfíarlslii:Si. joJ•nnJel~os · o ope1;arioa • !la ~União; eot~ho~iola .. 
por tnbclla .Lyra,: a qüal ticà, poJa, presContc lei •. o para todos o~ 
eftoitos, .. fricorporaqa aos, I:esp'ootivo~ .. vcnoiment.os ···.· monsaJi~· ~-·. 
dades, diarias e jo'rnaes. O mell intuito, redigindo cs'ta. emenda; . 
é, acompanhando o. meu eminente. mestre c amigo; Sr .. Paulol 
de Frontin, de. mandar incluir verba certa. no .. orçament.o. pal'a· 

_ occorrcr no ,pagamP;nto. d~ gratificaçã~· in~t.itÍJida pólo ~ooreto 
. n . .Ui23, da 6 de Janeiro de 192il. pondo-se tol'mo', assim/·lliJ 
· · a·buso de, sob forma 'de 'aütorizaç!lo, 'dcixar.~se' 'áo funooiona

lismo a. situação de angustia e· incerteza acerca. da . abertura 
dos croditos,' Na segunda ·paJ'lÓ da emendai! eu flxo. O 1>'l'inoip10 ·. · 
relativo· á i.ncorpbraçllo; 'Ven'ho ~elta 'Isto .. em tOdos os ·,mim~· .. 

, . torios; pala seguinte raz!lo;,,Si tor reje~L~da_iilo· .. or,caiJionlo ,ja, 
··Fazenda, a medida sará .. novamente , d.HJout.Jda. ,c . votada em 

todos· os outros · orçarrien tos. ·Deste 'mQdo; nós: tetiemós,::ail&m, do . 
, orçamento da Fazenda; o da Viação, ó do. Interior, o :da .ABri-
. ·cultura, o da !'tfàrinha, o da , Guiiri'a :e o do .. Exterior, isto •~. 

teremos seis vezes. mais o recurso de propor, de obrigar· o 
Senado.,_ digamos em termos ínais· plirlamentares :.....;; "de con
vidar o · Senado· a se ·. pronunciar · sdbre .• .essâ · inco~poraçio, · 

. Assim, re,leit.áda · no. orçamento da ·Fazenda; ·.r~star-nos:-hn. o . 
. . roourso. de. itisistir c pedir essa incorporação :nos .:outros .. lr- · 
çamcntiis. · . . ·: .,;.: ·.·.· ·. ·· , . : , .. ·.·. :: . ,, , ,.:· .. , : .. /c., ••.. c . ·. · 

.X minha. emenda: tem caracte~ _govaJ,.,compv~bcnswo de . 
todqs os ·runeoiolllllll'ios m~nsa.Ustas,· :J~»'Dal~h·oa,. di81l'istae ·e .. · 
operarias de todos os · m~nlsterf.os da ,Uni.ll~. . : : . .•. . . . . : · 
, · .Mando-a á Mesa, ·afim de ·que,· JUSl!fJ:cada ·como. fm, · da 

tribuna, ella se digne submettel-a, quando eu terininar o meu 
discurso,, ao respectivo e n!)cessaJ'io apoio. ",. · · · · · · . 

·.Passemos agox•a, Sr. Presidehte,:,.a Jazer va1•ias ·.considera-
., ções a respeito do. orçamento. do~ Extel'ieir, Como".V •. Ex .. ,so.o1 

e11tão il!l: ordem ·do. dia .duas· leis annu.as: a .que fix~. a ~espeza • · 
do Mimsterio , d11s· .. RelaQIIIlB' Exteriores,: p~~;ra . o exeroicl•·. d~· · ·. 
1924; e, a qtÚl'· fixa. as forças navaes, para o mesmo e_xer,cicio. · 
Logo após se acha· a reforma· macete, a i~~forllla .do Regi• 
·mento. . . . · . - , , · ~: , 

o SR. A. AzEREDO - Não apoiado'; V. Ex. 1riãÓ tem razã,: ~ 
' . . . '. ' - ', .· . .. . ., . ':'' '' ~ . ' 
O SR. i!RJNEU _MACHADo- .. ;por_que é. uJnlfcastraÇ!Io vlo.• 

, lenta das )>r~.rogativas ·c da autonomia .Parl~_lllO,ntm:es ~ ·: .. · ... : · 
.. . ·sr,. Pl'esl~e.ntc, . sou . torQado, pOI'·iiSSO, •. !l': I~ aJscu~indo 11 ... 
· matcrla .orçamentaria; quo antecede â refor.ma-,.do· Reg1mento, 

. ·pai'a . quo, 110 menos, .possa-mos. aJ.cançar: a. s• d·J~ssão, ox~.r-
contlo integralmente o. nosso .d1re!to Clc emendar e, ao menos, . · 
vendo si c~ ta r~formn não 6 inteiramente· applioav·cl este anno 

·- .. ·. '. 

· ( •) Nilo. !o i l'evisto pelo oradot', . 
• \' ,• i 

. ./' ., 
'· ~ : . ..,,. 

,. 

. ,· . ,. . .................... ., .. ,, _ ............ ~~-···-· •• J ·-- ·····-·- ··-
·. ;' ,, . , .... 
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como uma limitação ao direito parlamentar, limitaQiio tanto 
mais grave quanto, na vida nacional, o Senado representa .. os 
mtcrcs6.es dos Estados e a Iimita~fto opposta ao exeroicio diJ· 
mandato scnatorillil 011volve uma limitação ao direito dos Es-. 
lados, que aqui reprosent11mos. · ·· · , · 

. Ab:;l.cmdo-mc, como ·me abstive, quasi inteiramente de 
discutir os orçamont.os da Republica, neste, agora, farei' ai-. · · 
sumas da~ considcraçõc~ que poderia ou deveria ter feito oom .. 
maior amt!lifudc nos .outros o.rçamentos. . .· . . 

·Acredito, SI'. Presidente, completamente • desnecessaria 
esta 1~eforma regimental. · Tendo me. procurado o eminente Se
nador. P.auljsta, E!r. Alvaro de C~rv~lho, para pergllll.tar,..me 
quaes as-mmhas.mtencões ·a respeito dos orçamentos, respondi 
a S.: lx .. que eram inexactos os boatos que circulavam sobre 
os intuitos obstrucionistas · da ·minha· parte; que da minha 
parte não existia o menor intuito ·de obstruir qualquer. or-
çamento. . . · . : · · . · · . · . .. . · · 

Disse. no-. eminente Senador. {laulista que· a unicn Qlllestão 
que·me lnt'e»essava, com verdadeiro e profuudo·ounho de jus• 
tica, ·.era ·a:da ineorpornoã.o. da. tabella · Lyra liOD vencimentos· 
dos funccionai·ios publicas, para que o augmento provisorio 
inte.BTndo nos·. demais vencimentos, estes assumissem no seu 
COIIJUncto 'o caracter de effectlvidade. . . · · · . 

. · Não comprehendi, Sr .• Presidente, e até hoje lamento que 
o honrado' Senador BernaJldo Monteiro; cujo voto. liberal desde 
ó Imperio nos inspirava tanta confiança, tivesJe uma-indica- . 
cão inexacl.a do. PI'oducto existente dentro .. do .frasco. Em vez 

. de um tonico,· sé achava, para as· energias parlamentares, alli 
dentro, exactamente um veneno capaz de destruil-as por 11om-· 
pleto. ·· . . · . · . . .. . . · · . ·. 

. OJntuito do· meu honrado- e eminente amigo e futuro ai.: 
goz, .St• .' Senador Bernardo Monteiro • .. · 

o Sr. Bernardo Monteiro~ Não.aooiado. , 
o Sr, Irlneu MaÓhado ,.;...: , . : a cúja enet'gléa ~ooiio devo'. 

o profundo reconhecimento e a immensa gratidão de haver 
!ido excluído dti'Commissão de Finanças... . . . .. · · 

. ó Sr. ::aern~rdo Monteiro ~ Não é exàcto; méri cónje-· 
ctura de V..'' Ex. · ·~ · · 

.. o· Sr .. Iririeu Machado -· . .. oque para mim Íoi um 
beneficio extraordinario em virtude do meu estado de salllde, 
que evidentemente seria prejudicado oom a· 'tempera~ura de 
as•, si eu ·fosse ob»igado .a estar na Commlsslío · d.e Fmanças 
trabalhando, e auxllfando as profundas e. sabias cogitações com 
que .SS .. EEx. c seus amigos, desappnixonados em ·atmosphern 

·· SUJ;lerior só se preocouJ)nm. oom. os magnos problemas da Repu-
blica: o intuito de S; Ex. foi lamentavel. · . . . 

· ·01•a, . senhores, I:oalmente, entregar . o .cora~il.<l e . o cerebro · 
a um trabalho . .tão mtenso em favor., de Idéos too nobres,· de 
sentimentos t.tío generosos o de . pt•eoccupações. tão elevadas, · 
como ns que .teem SS. EEx.: era 'lima espectativa grave pa~a 
um enfermo que · fosse obr1gndo . a ncompanhm•,. no mesmo 
ryt.hmo, o pn'sso energico com que· ss. EEx. estão dcfenden~o 
o bem .publico, desinteressados em qualquer obra de. per~egm
cão, de vindicta pessoal ou de inter.csscs subalternos e mcon-

fessn~;~s.Pr~~idcnte, reputo ubsolutnmc~le des~ecessnrjos q 
inutcis os orcamenlos na Republico.,' Ha um pa1z - nao se1 
como se 1.1hnma muitos dizem que é o, Lodolanâia, outlros, quo 

. .. 

-~ 
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é a Escravolàndia ;,__ onde qualquer pessoa pódc chegar com 
uma maleta ao •gttichet do Banco da Republica e retirar mon
tanhas de cincinata.ç para fins inconfessa veis. Esse paiz,' é um 
modelo que certamente o Brasil não cooht e não faz reviver. 
No Brasil, é tal. a moralidade, tàl a rectidão dos costumes pu
blicas e das praticas financei-:as, que o exagero dos Senadores. 
e Deputados . que se preoccupam com as verbas, rubricas ·e 
sub-l'lubricas dos or_oamentos, é um zelo essencialmente by-

. santino. . .· ' 
· Para que, nós outros, nos preoccuparn)Os .. tanto 'com a de

fesa, . dos interesses .publicas, .cómo a·· reducção. dos venci
mentos e salarios dos funilcionarios, etc,, si ha Pl!,tras pessoas, 
muito. mais: interessadas do que nós em· defender. os . cofres 
pub.licos e em negar a, todos. os funccio.n~,Lrios; operarias e ,tra
balhadores, qualquer parcella de· beneficio,· qualquer· augmento-
de vencimen.tos .ou de salario?J c :. . . · · · · . · .. 

·· Muito mais solertes e vigilantes do que nós, .. são cerl:a
inente, os. directores de Parlamento,.. que Qs Parlamentos hoje 

· - não no nosso paiz, que ainda pratica o constit\Jê.io'nalismo 
puro; em ·nosso paiz· certamente, o Pnrlamento··é:;góvernado 
pela vontade, pela ·opinião. popular. No nosso .. paizJ o. Parlá- · 
mcnto não. só quando vota os orçamentos como us oemais.leis 
sem recebei' inspirações nem ordens do Governo. Muito Jongã ·· 
disso; o Parlamento reage, ·impõe .e traça o .seu programm.a ao 
Pod~r· Executivo. No Brasil, ha melhor do· que isso. · : · . . 

· ·0, actual Presidente da ·Republica, como o·. Presidente .. de 
S. Paulo, o Sr. Wnsbington•Lui·s, sempre:·fornm .contrarias 

· á politica de 'emissões, ao rôlo impressor ou, conio o chama 
o pedantismo . dos. economistas . e dos publiclstas modernos; . á 

, politica do inflnccionismo. . . . · · . . . 
. Estou convencido, entretanto, Sr. l'rcsidenle, que; bem· 

andou o Sr. Washin;-;ton J;.uis qua~do, renunciou no seu sonho 
· de um Banco Hypothccarto e Emtssor com lastro ouro .·e o 
actual Presidente da Republica, quando r.enunciou ·a politica 
das enii8sões. Mudaram d.e conselho . sabias· que são . e. acêr
taram porque, realmente; a politica das emissões produz o ba.- ·. 
rateamento da vida. Quanto mais o Banco Emtssor em.itte, 
tanto mais sobe o ; .. valor da .:nossa moeda, tanto valem '·os nos
sos produotos, tanto 'Uiclhores as, condi9õe!! .da 'vida! : . 

.. Os factos vieram .. desmentir as ·previsões • dos ·grandes. ex-· 
poentes da politica · n.a~ional •.. Fizeram, portanto, ell~s, ,llluito 
bem em mudar de opmtão. . . . . . . . . . . · · 

.' Uma das .virtudes· maximas dá politica Jlrasileira é,-diga- · · 
mos .assim - não levem os Srs.· Senadore§' a· mal a' expres- •· 
são ~.a.falta de· caracter. : .· . . . · 

· ·Caracter não, quer dizer propriamente' honra, dignidáde ·e. 
pudor; falta de caracter quer dizer .falta de. energia; feicão 
moral de vóntade e .opinião. Esta mutaoão, esta variabilidáde 
da. politica e dos pol.iticos brasileiros é uin. phen·omeno de alta 
sabedoria. Os povos. que teem caracter, os povos que teem 
opinião, os Governos que toem caracter, os Govorno8 que Lecm 
opinião são Governos que desgraçam o paiz. \ 

. Não ha, 'portanto, cousa melhor. a fazer do que praticar 
a politica da volubilidade, da .inconsciencia, Mudar a cada 
momento 1í renovar, é progredir, é consolidar o paiz, é edifi-
car, melhorar o· futuro. ' · 

·· Portanto, Sr. ?res!d~n~eO fprçosnrr.ente os homene de ca
racter · desgragam; ·1nfe!Ic1tam · e ·apodrecem o pniz •. 

•• 

. ! ' ... 

• 
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O caracter tem arestas, tem linhas. . 
Haverá cousa mais bella do que essa concepção de uma 

linha eterna dc.um movimento óterno de mutações e do trans, 
formações eternas? , 

Havel'á cousa mais bella do que a concepção do'. movi
~;nenlo que não permittc estabilidac, da. negacão amanhã. dn 
que foi · compromisso de hontem, da traição amanhã. do que 
foi a affirmação de ante-hontem, e assim por diante? I 

Para que estas .palavras vãs - traição, faltá de lealdade, 
falla d'c. caracter'? Tudo isso são formulas vãs. . · . . . . 

O· melhor programma da vida é ansinar os homens a vi
ver aniinalmerite. Viver animal mente quer dizer não ter per-

. sona!idade ·moral; procurar apenas aproveitar e melhol ur ·a , 
aituací1o econorrlica, ·seja por que processo fOr, · · .• · . 

Pois nilo é das mais bcllas maxilr.as, não é das mais bel
las cous·as · essa que 1,10s ensina - · que os .(ins justificani o . 
encobrem .os meios~! · · . · ; · · . . 

Assim,; meus' senhores, não .existe cousa \mais bella, não· 
existe programma ma.is. elevado do que o. que. orá está em ·· · 

· execução, · · · .. ' : · · · ' · ,; -tt 
Ouco. a. cada momento· que o Governo tem. esse admirn~·el 

programma de fazer o· saneamentiJ moral deste ou daquello 
Estado da Republica, 'desta .. ou daquella circumscripção,. E' 
uma· forrimla de sabedoria. · . · · · 

Os .povos quando são inconscientes e irrequietos precisam 
apanhar. pancadas como .as creancas. Os povos inquietos que ., 
se preoccupam com uns tantos ,princlpios de moral, são po- . 
vos fadados á rui na e â perdição, · · . · 

Os povos .devem s'er en.sinados na escola pratica em ·que 
se está · edifiéando a moral ··nacional. Em cada caso, · não se 
pergunta a um individuo qual ê 'O seu dever; a cada comba-
tente, qual a. sua r.esponsabilidade. · ·· ·. · . 

Diz•se. a cada um dos espíritos que .devem formar· a na~ 
oionalidade. brasileira:. cuida 'de ti; ·lucra c aproveita:. v e ld,. 
quanto levtU níuo... . . . . . . . . . . 

De. modo que tenho'. ouvido multas.: vezes, nos· labias , dos 
mo~os, essas palavras sadias,· que reflectem o. progresso da ju
ventude: .. estou cufdarido ,de mim. Quero saber o que eu ·li!'IJO 
nisso; · Meu •proveito l eue. '· · 

O palz ·deve. ser educado assim. Deve se ensinar ·es5a e~
cola .·da .. virtude pratica e da sabedoria Individual a toda mo.; 
cidade,. a todas as classes trabalhadoras;. E~ a. missão dos in- . 
tellectuaes. A missão dos apostolas deve ser,a de ,educar os 
moços, a de .. formar a juventude,· a de preparar a camada de· 
hoje .para o·Governo.futuro do paiz,, nesta larga e .. vasta es-
cola de moralidade e de virtude. · . · 

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

o· SR.-PAULO DE .FRONTIN - Perfeitamente, Jl18S Isso não 
é funcçlio do Governo; ao contrario, os povos teem os . Gover
nos que merecem. · 

O SIÍ. IRINÉv MACHADo_: São sábias as·palavras d·e V.Ex.; 
servirão de ementa para' o meu discurso. . · · . · 

. Senhores, realmente a mocidade, o povo brnsilrJiro pre-
cisa· ser educado. . . ' . . · · - . · · 

0 SR. PAULO DE FRPNTIN ... : . .'.Ma!, quem não tem compe-
tencia pará educar é o Governo.. · 

'· 
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0 Sll, IRINEU MACHADO - Mas os exemplos, •.. 
O SR.. PAVL,O DE FRONTIN -j Silo máos exemplos que nll" 

devem ser segutdos. · , 
. 0 SR. IRIN~ MACHADO - .•.. OS Governos .não d~o máo~ 
exemplos .. Os Governos toem sempre a lnfallibilidade. .. · 

O SR. PAULO DE FRO'NTIN ~V. Ex. em Ioga~ de evó!uir, 
mudou. . . . · , · · · : ·. · 

0 Sn. IRINEU MACHADO -Estou resignado. ·' .·.. . . ·.· 
Para que ensinar os homens· a dat• a vida pelo pniz? Muito 

mais pratico A.· no .envez de termos vinte .e nove 'milhões no-
• veoemos e noventa e n'ove. mil homens .defendidos JU)r dez rili

lhões. de herdes que .tenhamo~. ;trinta. mllblles de esóravos,. 
porque ·arina1.de contas teremos assim poupado· dez .miJhõRs. 

•I · ' • , • • ' , • ' ,· , I ' ' ' ' 

:o Sn. PAULo DE F'RoNTI•N - E quém· oreou eue'! trhlt~ 
· •milhões?• .. ·· "·. · . · ·· . · ·. · · ·. · . · ... · . ·:· · 

O Sn. YRrNEU MÀcHÁÍ>o ......: Foi' o Governo~ . . 
O . Sn .. PAULo ·DE FRmiTrN - Então· esses trinta mllhõe.~ 

que · o .'ponham abaixo·. : . . . . · · 
' ' ' ,, • • • , • • , > I •· ' • , :"' • ' • ' ' ' • ' ' •. ~ , • 

· . 0 SR. fRI'NEU MACHADO -.. V. Ex. está. prégando uma· dou• 
trina subversiva. . . : . . . ·. . · . . •. · . , .. ·: .. · ., · · . 

• . ·.. · O SR. PAuLo DE FRoiwriN - Subve~slvà ou nllo; d uma dou-
trlna·moral; ·:· .: · ··.: .. , · : .. :· . . . . · 

V. Ex. está dizendo o contrario/do que· pensa, ... · . 
. o Sn; IRrNÊu' MA.ca.\rio. ~ Confio que .saberão' ltlterpretar 

as minhas palavras. · . ' . ' : ; ... \ , · , .. · · · · .. · 
· OSIÍ .. PAULÔ nE FaoNT~ -•V,,Ei.- ~ng~na~se; nem· tôdo.> 

teem .. intolligencla· nccessaria 1)8l'B comprehender aa · Ironias 
. de,.Y; Ex.·.·····,.·:· , ),•', .:·· · ·• .. -. .• •, ... ,., .. ,. ···::·"·· .' :,- · 

o SR. · IniNi!:u MAcH:~oo .::_ domprehendem: perfe'iiamerito·. 
V:' Ex .. sabe que· na nossa, terrn.,o ,espirlto é vivo e·. sagaz.,·.· 
· '··o Sn. PAÚL'o·~E· FRoNrrN """'Não tanio·~mo Vi Ex. acre-· 
di tB'. H a muita gente que . acreditará no que V. · Ex. está di~ 
zondo o quo é, exaotamente.-o ·.contrario do que V:; Ex:. penAa • 
. •·.,·rl~n. l~lN~·.M.\,cHADO-- V ... Ex: quer,.!}izer (JU8 eu' e~IÔÚ . 
i'allando ,com,· Ironia,· Eu·:estou fallando como um . apost.oh•. go. 
yernamental.. . . .... ., .: . . ,: , .. ,.; ., :: . ' , 

O SR; PAULO bl!l FRON'l'l'lf·- 0 que V .• •E:r. nllo póde ser; 
• • I - • ' I '' ·' . :·. . 

O SR.· IRrNEU, MAcHADo '"':" Nós devemos· ensinar. o pov.o a 
sor passl'vo;dev.amoR eduoal:.;o na escola da'. sub_miasllo;., 
... á Sn: ·:p~~io oÉ FRO'NTrN • .,.:; ciim !rÔrÚa, ·póde 'ser. ' '.' 
. o SR. IRINEu·MACHADO- v .. Ex. sabe,que os dicolonarioa 

('M.l'ln modificados. o senÜdo, das .palavras .'hoje ,.é· complP.ta~ 
mente BJ1tagonico , ... Q, que era. ~irtude passou a ser. criniP.; o 
QtÚl ero: intelliuéncia passou a ser imbecilidade; o que era 'Jl'I'O~ 
bidadq pas~ou a. chamar-se tolice. . . . . · 

. O Sn. PAur.ó DE FnoNTrN' ~V •. Ex: é de urri'pe~sim!smo 
exaggerado. · 

a a: u 



· . O ~.n. IR!'~ Eu 1\JACHADo--:- Isso não é nem para•:v. Ex. nem 
para m1m, JP8S ·para os· que querem educar o povo nes~a · es-
cola; bas~ q~~c dessa. escGia não façamos parte~ · 

S1·. Presidente, o ml!u nobre cullegn I'eceia que' das mi-
nhas. !lalavras. me possa vir tllgum nial. :· · · · . . · ·. 

', . 0 Sn .. PAULO 'oi!; FI\ÍlNTU~ .,:_: Pód~ advir o' mai de \Se~•em 
interpretadas de modo 'diverso. · · · : .·.· . . · 

.· ·.o sa:. Ini·~~U··M.\c~Ari~ '.-.....; Sr; •:Presidente. 'muitas ·,,~zos 
quando estudante, na Facul~ado de Direito, vi mooós ·porten~ 

'· cen!es a .fa'!'i!ias d" boa situaçllo n~ Imperio, filhos de· Sêna
. dores, ·de:::Mml~tros .e de chefes pollt!CO!Ii' llnfileirados na catisa 

... ~·ejJ\.iblicana, .divergind~ ·da orienta91lo das suas famillà'!, . . 
. · · . : NaqueUe .. tempo nmguem ·•pensava em· (o'ot-ba!l, em' rega-
· tas; pensava-se/na· patrla; no futuro do paiz .• nos mai~ Bltos 
. interesses.· Lutava-se . sem o objectivo de · provefto; se1ó :1 ln
tenoAo .do. lucro,•. maa · pelo ·id'eal; · pela 'prosperidade · da mll.e ... 
commum; · . HoJe. até nas. academia's ·se· vae ·p:r'égar a ·obra' da 
dissoluçllo, ~otferecendo-se' ·empregos, etc:' Felizmente · bs uma 
porte sã que· res.iste. mas osta é a minoria;· Nos velhos tempos 

. não haviâ -maioria. nem ·minoria, só· se conhecia a · una'lliml-
dooc •... · · . , ·.''"· · ·. : ' 
·.. 0'. velho .Jirófessor Benevldes, o tranmontano, collllervador, 
monarcblsta'· tl:Pulrance, mas qu'kera um. exemplo de· virtuiio, 

. uma grande . mcnta1idàde, um bello caracter, ·costumava pré-
. gar aos :seus alumtios, · nas suas . sábi11s lições; 'umas. ·extra va
ganciás quo nos pareciam, .a nós outros ~eresias, qu~ .a.nós 
oul.ros · noa repu8'Jiavam, que no& pareciam tmpo!slvels:: contra
rlrts.a lodfls os pl'iricipios, contrarias aci progresso 1f 'á evolúollo .. 
EntJ·et.anlo, ... quando elle me 'repetia que. a desmoralizacão. cn-

. mlnhava 'com· o progresso.~ uma de· suas maxlmas predilectas 
- reprodu~ indo· a Jiçll~ dos gr~nd~s. 'conseryadores e·.~os rt:l!n- · 
des'mAstres ,da theologia e da: politica conservadora, .nlln fazia · 
·~enso asltlgnalar ",que, qUanto mais. os povos éaminhavám corp 
os beneficimcdo' ·progresso, lambem, para'llelamente; carqinh.a
vam';P.ii1;a).desmor.a:lizaclio, e ·a 'dissohição~ .. A suaJnltmÇão 
nllo era:·de .1ouv11r o facto, nem. a"de .dQutrma1' pr1,1scruvendo 
um(•Iot. ;11Jf~llivel e· lnfllix!v~l,, pa'i'a r'eger o pr.o~e~sri; era a 
de .Prec,aYel' ;todos, .. os,. e.sp!r!t~~ .. contra as: set;\uoclles do p!'o~ 
grasso •. com ·a sua , nmltlphmdade. de, gosos, .de ,prazer.eR_ :!! de 
ncces~idades, ' íor.nanáo~se,. maia,:, do .. que nuncá; rieccssario, 
quantO'· mais ,c:is. p.o\ros• progridem,. o ensinamento. das virlu!)es 
e. rlo .. d~S:\nteresse; para. que as. tentações .dos· benefieioe, II;Oi!OS .... 
e praaercs,,não.arrebatassem IÍA geraoõe~ futuraR as sua'! oner
giu,e Q .sou .,Eimor:,a'os .. pr!ilcipios .. sup~~ioresde· moral. e .de. 
justiC!I··. . , .. <· .: : · .· .· · . · .. ,,. •·• • .. ·~· . · · ... ·· . ·~ · 
, . ·Só, dopols de :um longo percurso na ~mba vtda ·P"bll~a. 
,depois de :roflr.cf.ir. de observar.· o, de exp!lruJ\entar. é quP pude . 
comprohcnàor .. quão profunda~ eram .. ·as . palavrarLrlo meu · 
.srande.·n1estro'o·professor. ·.. · . ·. ·' ··. · ·. . . 

'·Senhores,· quanto mais cl'esce. ·quanto mais se desenvolve 
o Rio dó Janeil•o, quanto mais as ·f~rmulas allo a~roja~as para 
.p;o,ranlirem a liberdade. e tutelarem ·os direitos mdtvtdunes o 
.r;s drt ooliÍlctividadr., .tanto· mais surprebenderttes . e mara'Vl• 
lhosas as:· creacões da fraude· e .da immoralldade, para, pe1•tur• 
ltar a evoht~Jiio pacifica de .nossa evoluollo. · ·: · · · .. , · ' : · 
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Pergunt~ eu, por maióres que seja'm as: lutas .ex1stentes 
nos diversos povos do Mundo, se acaso entre elles. existe essa 
chamada veriticaçlio de poderes, como é' praticàda'' no Brasil. 

· ~q mel! gr~nde aJl1igo e eminente collega, Sr. Pàulu de 
Frontm, CUJa' VJagem pela Etfropa produziu no seu ·espirita 
tantos cffoitos de· tão profundai importancia, ouvimos a m11ra• .. 
vilha de ensinamentos no seu· .éelebre discurso' 'proferido aq11i. 
na obstruccão á Jei de imprensa,: e. elle nos póde' dar o teste-

. munho de .que na Europa, uma vez obtidos· e·· colhidos os re
sulta'dos'das. urnas, ninguenlipensa intentar· éontr9o o direito 
de_st.e ·ou'. daquelle repJ.:esentante. Os .. mais ferozes· 'inimigos. dm · 
ordem social, os communis.tas, os Ieninistas, :porc•totla: a .. pl,'rte 

·· prégam, aberta c publicame;nte,. nos seu( cómicios,· no~ •seus .. -
jornaes, nos SÍ!US livros, 8 SUBI propaganda·:em:·proJ da diétli..; 
dura .do proletariado, contraria·. pró fundamente; . já' nllo .. só:.. · 
m·ente á ordem constit'ucional e· politica,· mas'~aos.fundamentos 
da organização social, aos ,alicérces das·.proprias. inat.ltuiçl:ies 
·sobre .. as quaes rep.ousam o trabalho, o. capital, a. propriedade, 
a !amilia, a socieda'de, com o• pleno respeito das: autoridade:~· 
e: dos poderes publicas,. que lhés reconhecem;· a :alies; o direito· .. 
de ·divergirem, .de sustentarem a cqrrente :de idéas a·. que :est.ão 
fanatica e morbidamente ligàdos. . : . '.o ... ;. ' 

. .. . . Nas .. urnas, os •. partidos communistas: pl~íteiam . tra~ca::. . 
mente as· candidaturas dos seus representantes. e,: no· d1a 1m.; 
mediato. ao• da eleição; nós, aqui, no .Rio. d'e;··Janeiró; recebe-··· 

. mos a -éstatist.ica exacta do .. numero ,dos •. triumphadores ·"
tantó.s conservadores. tantos liberaes, • tantos .. socialistàs,:.,tali.-:-. 
tQ~ 'fndependent~s. tantos communista~ •. t~~tos .. rev.oluciona- . 
rios .. .1\espeita,.se .tanto. o .direito de opmião ;de todos ·os ma- · 
tizes que,. embora minin.as as parcellas. da::,representa~o~Ao,·da_s. · 
correntes· revolucionarias, contrarias. á. organização.; politica .'e 

. social, mesmo assim ning,uem lhes. !.Oca com. 1,1!11 dedo. e os. 
seus representantes, todos elles". teem · ass~nto nf'Parla~ento. 
· · . Só .me recordo de .um facto, Sr~· Pres1d~nt~í ;que Jo1 o; <le 
um ofr1cial francez que, . Indo . para . a • Ru. ss1a;, como :funooiQ
narlo do Governo, lá · se. passára ,para o. ·commul!i~Jll<),: re~ 
nunciando á sua condlçlii> · de representante, .... soldlllio· de· palz 
alllado, á sua qualidade de cidadão Jrancez.'.e de',i:lftlelal :·do .. 
exercito fi:anoez. ·. ·' · · . , ·. · · · ·: ·. ·,. 1:2. · :: ,:.: • · . 

. , Tendo praticado o que os congressos e' as'.sooledadea 
· · burguezas éliarr.'avam.um. crime, toFprocessado ejulga!lo,•:an

tes ·da . eleiçlio e, nessas condil,l!i~s;· os :votos . que'< lh~~d!!~~~ · nlio 
· foram contados,· como ··réo obndemnado. qu,e .. era;···n_11U1· l!lles · 
· aproveita1•am· e beneficiaram, n~ lista • rospàctiva{ ao: ,sou lm-. 
mediáto .em votos, do. mesmo partido, .da· m1linria;:correntà .de 
idéas comníunistas! .. Pén~ará,·. a:lguem; no proP,rio Por~!lgal, 
onde as lu tas chegam- ao :desespero dos. can~onei()S e. a~s Jior- · 
rores dos massacres, erw alterar. na. verif1caçlio do . pod!lres, 

. · a. ordem, á quantit:lade, o·· resultado das urnãs,. a ·expressão da 
.. 'manifestação da vont.nde do povo? · ·· ,···. >·•::~ ·· ·. · ... 

· A soneraniia nacional não é uma ·expressão d8', maioria. 
A soberania nacional é n constatação da· existencia· tle diver-; 
sas modalidades de opinião, que todas ellas co.llabor:am. no go-' ·. 
verno, na sua direcção. Soberania não · ó tY.rann~a J. MaJoria 
não é absorpçil.o .! Maioria não é unidade, .não é· a extincção 

· das minorias I. Todas ás vozes se . fazem . representar. Todas 
. as opiniões são respei'tadas •. Spmente quando,· no dominio das: 

• 

·• ' 
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idéas, entram os divergentes da ordem politica ou 'social, na 
acção material, contra a· organização politica· ou jurídica da 
um paiz, só· ahi se dá a· intervenção do Poder Judiciaria para 
l'eprm<it• o· delictfJ, sem, entretanto, se supprimir o direito 
de opini~o, .nem o de representação. Oxalá' que no Brasil nós 
caminhassemos para es~e resultado commum; para isso que 
é. a ilxistencia material. de todos os. povos;·· parà isso que é a 
existencia politica de !{)dos os partilios, em todas as naciona-
li.:lades I . · · ·· · .· · 

Até no visinho :Paraguay, alli. rilesmo, ha partidos polí-
ticos .. Ganham. eleições, conseguem ter. rep:resentantes n'Os 

·parlamentos, e até maioria. No .Brasil, paiz que ·se preterido 
·a condição de leader, de director dos destinos da Sul Amarica, 

· paiz que 'advoga, que pleiteia,· que 'quer arrancar para. si, em 
nome da sua. civilização, do seu progresso, da sua grandeza, 
em seu t.riplice conjunto ·geographieo, economico . e politico, 
no Brasil, ·entretanto, se verifica uin phe'nomeno: fóra . das . 
nossas ·fronteiras, falia-se em nome da ·nossa. soberania, · da 
nossa liberdade, ,do nosso progresso e da· nossa grandeza. Exis-

. tirá essa·.• liberdade, essa·· grandeza moral, esse .respeito' á. sobe- .. 
rania, emfim, em uma palavra~· será um paíz; onde a ordilm · 

. politica 'aS:Sente na· ordem ju.ripica, isto· é, onde~ a pratica. das 
instituições, a pratica do regímen não seja feita ·com o com-. 
pleto. abandono, a completa destruicão dós alicerces juridi:-·. · 
cos, em que repousa toda a· vida dõ paiz, em .. todos os soú11.'. 
aspectos; porque mesmo moraes e pohticos não são mais dó 
que uma. funcção da organização juridica na sua pratiça ? 
. :. Velho liberal, que não deve·J,er desertado ;.na Republica, 

lias suas tradiçõe-S e. do seu. passado, o honrado leader ...,.. si 
é·-que :ha ·leaàer dó Governo,. nesta Casa .. '. · 

O SR. B~RNARDO MoNTEIRO- No Senado não ha leader 
do Governo. . . . ., . . . • . . . . ,' . ,. ' '' . ' . : ·, 

O SR,'IRINIIU M.\CHAOO - ••• deve ser no regímen repu-
blicano um advogado vigilante dos dh:eitos e .das garariUas 

· individuaes, institucionaes, entre ellas. e os parlamentos .e Ja~ 
mais o . feitoz:, de late'go em punho, a bater sobt•.e ·os que se ·· 
não ~ubmettem; como . escravos rebellados, como aquelles. que, 
outr'ora, viarr.'Os nos' velhos annunoios do Jornal do Commer- . 
cio. N·esses velhos ·annuncios, indicados por um ptleto des
çalço, com um· páo :nos hombros e uma trouxa amarrada á 
parte, lia-se:.~ cNeg~o·,fugido,, De .vez em quando· ha uns 
negros fugidos,. que .rillo. gostam de sé submetter a . todas· as 

·;. · . torturas da:;senzala, ·como o tronco, o ferro ao ·PQ. a cunha. 
· quente, o là.tego com. que se marcavam os escravos, como ain
àa hoje o·s criadores ·rerozes ·marcam com as cicatrizes .as .. an-
·cas de ·.sua gado ria.· . · . ·· . . . · . . · · · .·.~· · 
· · · · Senhgt~es, em vez de· camiJlharmos um pouco mais J)ara a, 
frente,. em busca de idéaes .d'e justiça o de I1be.rdade; em .vez 
de· faltarmos muitq: ·:ao. J'cspeito dev.ido' ás palavras da nossa 
linguagem, com o ·insultar a cada mon1ento ·os· vocabulos de 
justiça, do· ·li bordado, ·de garantia, que herdamos· dos ~ossos . 
antepassados, com: o .uso dessa lat.ego; cm vez do mentirmos·, 
coin tanto descaramento. para· enganar a ·nótt mesmos, deveria.- . 
rr.'Os ·começar honestamente com uma obra de moral e de po- . 
Ht.ica, com urr< pouco· do resP.eito devido a todas as correntes ; 

· da opinião publica do BrasJI. · · · 
' .. '• 

'' ,'. 
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. Uma vez mo dirigia varias perguntàs o grande Jean Jau-
r!Js, cm· uma conversa que. leVIJ comnosco e de que ,guardarei 
viva e inoxtinguivcl impressão.· Estavamos presont.es, Coelho 
NeLlo, Dunshec .. do Abranches e. ~ii, commissionados· para apre
sentar ao grande' orador as saudações do parlamento brasi
leiro. :Virou~se para nós e perguntou-nos .quaes ell8m os gran- · 

des partidos pofjticos existentes· no Brasi~ .. A situação foi pe
nosB para os meus dous· collegas ... Para mim, sabendo, como 
sBbia, que tinha deanfe de mim um dos mBiores. cerebros da 
humanidade, um dos· óspiritos mais. estudiosos, . mais indaga
dores .o minuciosos que eu haja· ató ·hoje conhecido, era na
tura-l que me voltasse para os dous collegas e lhe dissesse: 
cE'. mclhOI''dizermos .a verdade ao Sr .. Jaurés,, E: respondi"' 

·lho: «No ;Brasil, ·niio h·a partidos. politicas ,, , • ·· . 
'· · Perguntou-me depois; quaes : eram'·&.s srandes·-questõe.!J 

· naoionaes qúe a&"ítavam o paiz; as· grandes. questões que apal
··xona\·am o Brasi!-.'.®ntreolhámo~nos outra vez c tivemos que. · · · · · 
dizer que niio havia. ,.· .. ·· · ·.· . · .. · · · ·. · · :. · ·. ·. ·. 

. . -Perguntou~me, eritllo, em nome de. que pririoipios .e- do 
que causas. se pleiteavam aqui as eleições.· ~oyo! tmpasse·. '' 
. . .Sentindo .na sua indicaçiió quanto .. nos:contrangla, subi
. lamente mudou de rumo e começou a .. faUar do nosso . serviço 
·de eatechése dos indios e· Jlergunto.u~me ·$i %realm~nte já. ti
:!lham . vindo. muitiis tribua habitar comnosco na -cidade, tra-

. · balhar. comnosco, incorporados, integrados ·na· nossa . 'oivlllza,.. 
. · Çllo; .. oonforme lhe anriunoiavam os· pamphletos,· doourr,•en.tos· e 

reclamos· que recebera.. . . . ..... '·' : ' .. · · ;. :: .-~". 
• ... A. diffiouldade · nAo foi pequena. · Nilo podemos ·dizer~U1.e 

. siniio que estavamos !niolando a nossa· propaganda e·:que· esse.· 
sen·iço ·teoricamente. estava mUI to bem., organiz-ado; -mas' pra- .. 
ticamente, estava apenas em começo. · ... ·. . · ' .. · 

O grande· orador, . ci· grande· philosopho .fràncez, · sem· du- · 
" vida estava preoccupado com o. estudo- da incorporação dos . 

~elvicolarí"á nossa civilizliclío, e as suas con.side'racõ~s nlí.o .PP- . 
dtam deixar· de ser esta.s: · estes brasileiros hospedes, que · 
vieram ·para· aqu·i como 'descendentes dos·· conquistadores; . mi
turalm·ente hl1o do·fer·um grande carinho'.e um griinde respell.o 
pelos, aborigenas, pelos antigo r; habitantes:: pelos selvicpla~,
quo possutan11 como um grande' toJl1P!O ·de :tibe.rdade,. este !'!I~ ;~ 
· menso'paiz · · · • · ·· '.' · '• ··. , ... , .. ·. · ·· · · · · · .. 

· Vê bem· o -Brasn;:sr. President.e, vê' v. Ex~ que .o Brasil · 
. . nflo ligou nem· liga' muita importaneia e; essas corisideraçõé!Hie 

ordem .moral. uma: preoccuJ1891lo ·anthropological:uma.·.nhtha- : · 
rta, .. uma .futilidade de ordem ethnloal·· Para ,qiJl'; ., senhores, .. , ·\ · 
nos oocuparrnos· com· os· indloa'l . · ,..,,. ,_,. · · -.:i' .... ····· ··: 

. , Nilo. satisfeito,· voltou o· grande esptrito a ·.pérguntar 'como 
: era fei•to o serviço de propaganda da nossa coloniza~;~llo,, por.; 
· que lhe tinham. mandado um boletim que.••demonstrava: oénosso. 

adrnlravel serv1ço. de povoamentQ do. ·sólo .. , . · .... ··.· · . · .. · 
. , . Tive que responder-lho que o .poyoame11Lo .do. sólo: era 
foHo ·com:a ~prata .. da casa ... !~-··· .. · · :. -~- ,· · ,. · -.. . ... · · 

.:. . Do mesmo~ môdo. assim. suecede, ·.Sr •.. Presidente, com os 
~no~sos servioos de propaganda econom1~a que. figuram .. q~er no · 
oroamento' do .E:derlpr, quer. no da.Agr1cultura,. as emba1xadBb 

. de· ouro, ~jam dirigidas po1· esta- .ou. àquella personalidade, 
por .elite 01.1 aquello. camarada, jli .que todos._somos camarada& 
nesta terra·. ' · ,. · · · ··.:': 
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' E a respeito dessa ·p'l'opagandu vou· roferir o que me foi . 
. coritado cm- Nice. Era noccssario fazer uma grande propa- .· 
ganda do nosRo café na Burcipa·. Imprimiram-se cartões e 
nclles haviam um cafeeiro o em. baixo er,ta legenda cm fran
ccz: Pied de café, Era necessario impressionar o povo france1. 
c, ent.l\o;. que é que se fez cm Nice? · . 

Distribuíram-se mascaras com este rotulo:· «Café do .Brn-
sib,1 para a pt•opaganda do Carnával I I · , 
. Possuímos em Pari&, ás vezes, no meio da .nossa desoi'-. 

riem, .alguma.Misa de bom .. Possuíamo~ uma secretaria de in" 
·rormacCícs, Bureau de Remeonement; · · ·.. '·, .. 

. , Costli: Senna, o grande .mineiro, que foi honra do· Estado 
· de Minas,- da Escola de Engenharia, um dos ma i ore~ nomes das 
sciencias e )cttrus b~asileiras, o a cujo talento c cujo· nome 

. austero. e. glorioso certamente o honrado' leader rende home-
nagem,.,· · · · · · · ·· 

, , O SR. BEtmAI\oo MoNTEIRo· - MUi to bem . · 
J ' \ • ' • '. • "l . 

O SR~ IRINEU MAC.'HAPO. - ·Costa: Senna havia feito nma 
cuidadosa classificac1\o das no~sas ·Jledras, dos nosso8 n~ine
raes, .dos , nossos crystar.s. Esse trabalho lhe custâra mezcs 
Inteirar;; talvez· annos .. Só, essa classificação· tinha produzidr• 
r.o. mundo ·scicntifico uma ,'verdadeira revolução. •.-Professorei; 
Iam de ·todos. os. paizeá examinar o trabalho de Costa Scnna ..• · 
. . o SR. BÉRNAROO MONTEIRO·~ E~a consideràdo ·uni sabia. , ' ., .... ' .. •' : .· . ' •, : . . ' . •. "'' . . ' . . ' ,. ' . ' .. 

· ·'. O SR. ·,TRINEU MACHADo - ... iain aprender com el!e em 
fados. os ·casos de 'classifl.caçõcs, de mlneraes, sobre a sciencia . 
geologica;. ijObro as conquistas da engenharia mineira. Em um 
momento dado, um ministro dr. Estado passa um lclcgl'amma 

. mandando fechar esse e~cript(lrio de inf:Jrmações I ·Achava-me. 
em1 :(laris, Mando i alguns telegrammas desesperados, p'l'Otes- . 
tnndo ·contra o. erro dessa obra. Resultado-iriulil, esforço •vão: 

. o .Governo brasileiro · '.mandou dar de presente. ·ao Governo 
francoz.; !orlar;~ essas collecçlles. 'E os crystaes,· as pedras, o~ . 
mlnerios.que já' estavam·. classificados e separados foram ·lail~ · 
çados, .conjuntamcn't:c, ·o. misturados cm .caixões e entregues' 
crlminósamente áquelle governo, . · · • . ·· .. ·· .. , 
· . ~~. Ex, sabe. que é, verdadeiro o facto que nstop narrando: 

.. ·,: "i:fSR.cBERNA~DoMoNTGlRO- Infelizmente, é verdade, · · 
''·· ' I ' . ' • . ' . ' ' . ' • ' , ' 

', ... ,0 SR .. IRÍNtm MACHADO - E 'ahi, o>ilá como se faz a pro· • ' . d ' ' .,. ' ' I ,. • pagan a. .. ., . , . · . · · · · .. . 
· . ·. Dúrarito.a guerra aprov'citou:.:se. a. situação em que se en
contrava a Franca.· de necessitar do auxilio; da cont.ribuiçãCI 

, . moral e politica do Brasil, para exigir-lhe - :vejam a qu() 
. ponto :vae, Ó :dÍJRVIij'ÍO U. B propaganda do~. produBf.OS da nossa 

.. ·làvoúra ;...,. a exigir-lhe, em . troca da declaração do Brasil, ma
nifestandb'.:aü .conh•ario. á Allilmánha, a compra . dri .café da 
safra, de .um. annol J&·so consta do famoso·. relatorio rio Sr. De'
J!lon~r;· ,hoje senaOor, c âquene· tempo oub.secretari<Í de .Estaoo, 
pcrant.e,,quem ;,correram as · negoclac~es' do a·ccórdo. Exngge
radn, pel)o~a a condição· ilriposta pelo Brasil. para o fretamento 
dos sous navios á .Franca, conseguiu, entretanto, a nossa ln
tervon~lio · offlcial qu.e o .Gcivorno franccz comprasse. dcius mi-
!Mes ele saccas de· ·café I· · : · · ·· · · : ·· 

· . Ahl está a 'que se reduz a nossa .a.crão, a nossa· propa-ganda. · ·· · · · · · · · 

. ' . 
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Eis q que se tem feito cin rulação ao café. Em voz de fa
r,ilit:~r a sua exportação, do se incentivar o SCJl consumo, 
arloptou-se a politica· opposta, qual a de reter-se na:;· estações 
o café, fazer a nosRa cxportar.ão passar pelo .fundo lle um 
1'unil. - . · • · · . 

Si diminuir a quantidade. de exportação p·ara enriquecer 
·o producto não é um erro economico e na pratica .commercial, 
eu não sei o que v.alham ·as affirmacõcs o conclusões da sci-
cnoia economica? . • 

No. ponto do vista· politico internacional, não 'deixarei de· 
estranhar qne o Brasil, cujas tradições são de absoluta mora.; 
lidado internacional, so veja suspeitado e envolvidq nessa pe-. 
. rigosa poli ti® armamentista. ·· · . · ·. · · · · · · · · .. 

. Republicano que tem pelos stíus idéaes e pelos sonhos do· 
s.ua mocidade, um carinho, um ciume ine:X:c.ediveis, capazes de 

. levai-o á maior 'das resistencias republicanas, que, apezar ·cte 
velho· é enfermo, ainda empunharia as armas para defender a 
causa dos velhos princip•ios,·não .os homens que diffamaram .o 
régimen o deshonraram a Republica. Tenho, eritr.etanto, o 
summo prazer .-de affirmar que ·a· politica do Imperio ;jámnir> 
foi um ·perigo para nossa ordem. inte~nacional, para nossa ·si
tuação de: pioneiros da paz e da 'justiça., Jámais. praticamoa 
a pol'itica .de oonquista. Fomos; _)lluitas vezes, axaggerados na~· 
nossas liberalidades, nos nossos gestos em relação aos.· nossos .. 
vizinhos, · mas o Imperio jámais foi crmquistador e jámais, · 
potencia militar, .potencia. politica, .s:em , contrastes, __ naquelle 
tempo, na Sul America, .umá força, unfpoder e uma .a\Jtori- · 
dadc IJara marca\• os .limites da. nossa ·nacionalidade,. si o qui-· 
zesse fazer, com. ·a· linha divisaria da Am~rica. Central e o· Es
!l'eito de Ma·galhães, o •Brasil jámais quiz pMtioar ·um· atten" 
!ado contra paizes~ mais fracos. ·.. , • · 
· ·. Qu·anto ·mais se revolvem· os .archivos: dos .paizes · vizinhos, 
quanto mafs se tem . pl;'ocurado estimular o odi1> e ,a .colera, 
buscando nos al'lihivos documentos· para provar ·o espírito de 
).)erfidia, de domínio, de conquista por parte do Brasil, . mais 
se tem· verificado a acção dispendiosa ·e onerosa, com sacrl~ 
fi cios· de vida e. de dinheiro, com· .. que o· Brasil sempre , inter• •· 
veio na vida das .potenolas .vizinhas,. para ·aasesurar a. paz,:a. 
ordem e o direito. . . , .. _ . .. · . . . · 

-O SR. MIGUEL DE 'CARVALHo· ....: Muito bem: E' issi mesmo, · 
· Estou estudando e escrevendo este P'onto da· noss1vhletorla. · 

O Sa.· IRiNEU MACHADO.,:.. Terihq .grande prazer- em· ouvir 
as palnvras do 'meu velho' amigo Sr. Senador Miguel de Car.,. 
valho, a qllem rendo um grande .cu'lto de estima·· c ·.·cOTISi 
deracllo. ·. · ·· . . , _, · · · 

· o'sn. i\ÍwuEL niJ CARVALHO :.....obrigado a V: Ex. · 1 

. · o Sa. IRIN~uM~cHADo :::_ Sr. Presid'e~te;. quando o .me'l · 
partido 'estava em lucta com o Governo do .sr. Prudente de. 
Mornes, filiado á opposição, pertencendo ao mais resoluto ele~ 
mcnto .'florianista; ~u que tinha pela memoria do grande, sol-' 
dado a· profunda vcncracã'o que lhe ern devida.,.pelõ§ meus 
sentimentos patrioticos, eu que estava em oppos1ção a Pru
dente de 1\foraes, com todas as forcas florianistlis. qúe então 
lhe davam combate, ·divergi, entretanto, dos meus companhei:
ros de opposioão para firmar o meu parecer em favor do. tra
trudo· celebrado com a Franca,. para submetter, em arb1tra-
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menta' á Suissa á questão sobre· o territorio litigioso do 
Ainapá. .· . · . . · . . . . · · 

. Em uma celebre sessão secreta em que a questão foi de- · 
batida,· de lado a: lado; com igual elevação c igual patriotismo, 
longa foi a ,minha dissertacão para 'ílef,ender as tradicões do 
Imperio, mostrando que elle· não havia praticado a politica 
de· rapina e de conquista na Sul. America. · · . . · 
· ·secreta fõra a•nossa sessão~· No.di'a. seguinte, abrindo 'o 
Jm'1Ull. do Comml!'l'cio, li, .em: larga columna,. ·o resumo desta 
parte do rricu discurso, .e tratei de indagar como fôra elle to~ 
mado. Uin dos. mais eminentes representantes de Minas,' es- ' 
pirito de àUa envergadura,. tão notavel .pelo seu talento .'co1lio · . · 
pela pureza,·do seu· caracter, Francisco,-Bernardino Rodrigues 
Silva, na su.a bancada;· quasi' que ::stenographou toda essa parte 
do meu· discurso e a reproduziu·. com uma fidelidade quasi 
absoluta;· no dia seguinte;.· nas: columilas do lornal.do Comme1·~ 
cio. Por outro lado, outra larga, parte de> meu · discurs.o, que 

• foi' um grito de rebeldia contra a ·paixão partidaria, mas· em · 
defeSa dos interesses vitaes da ,Patria - a Patria acima dos 
partidos -- fõra ·amplamente divulgai:la pela Gazeta de .Noti
cias; redigida,. com: iguaJ. habilidade, rapidez ·e exactidão admi-. 
raveis; por. outro ·Deputado,. que. ·então' representava o Ceará, 
João . Lqpes Ferrei~a Filho. . ' . • . . . · ' 

Vll;;pois; o Senad.o, que mUito antes de formado o tra
tado em que: eu propunha a a~birtagem ob_rig~toria· entr~ as 

. nações ·prmc1paes da Sul Amer1ca -· a· Argentma, o Brasll e 
o Chile. _:;Já eu vinha sustentando largamente a necessidade 
dessa polit·tê'a ·de concordia e de ,justiça, superior ás racas, ás 
opiniões e. ás ,nacionalidades. O tratado, depois . firmado en~ 
tre o Brasili a :\rgentina e o 'Chile,. se inspirara, evidentC!
mcrite;:nasJmhasgeraes do prójecto que eu ·havia defendi·do, 
·com ·calo( ria Càrriara. dos Deputados.·. . · · 

. Até bóje . não renunciei esse meu idéal de concordia, de 
· ordem. e de. fraternidácíe' entre as nações sul-americanas,. pro-
. h lema que não· é apenas. de ~specto':Iiterario, ou~ um prelio . 
de natureza:. puramente bisantma ... Não I . · . . · . 
· ·o .Jlrbblema dos arm~mentos niilitares nos paizes. sul- , 
americanos .é :de uma gravidade. profunda, porque. Importa. na . 
·transplantação do uma enfermidade ·para as nossas vmas, para 
as nossas arlerias sul-americanas; é uma infeccão de gue no5. 
devemos precaver; é .ao mesmo tempo uma indignidade, . uma 
'Bffronta á nossa propria .vida material, instituindo . e consti
tuindo para nós o maior de todqs os entraves·ao nosso desenvol-
vimento economico, ao nosso equilibrio orcamentario. .· . ' ·. ' . ~ . ' 

· 0 SR. BERNARDO MONTFliRO ;...;. Apoiado! Muito bem! . 
. ' . ! ' ' : ' . • . . ~ ' ' ' ' 

· O Sa. JaiNEU MACHADO -'- Penso, senhores Senadores,. que . 
o esforço cm prol do. desarmamento, quer seja elle brusco, 
quer ello seja Imito, paulatino, successivo, pelo processo indi~ 
recto da limitacão·dos armamentos, é o mais elevado de todos 
os int'eresscs para os· povos sul-americanos. E, cmquanto não 
nos tivermos dado; intt)iramerite e do coracllo, a esse esforço, 
nilo leremos cumprido o nosso·dever ,de amigos da paz sul
amcl'icana, do progresso do Brasil, da nossa propria expansão 
economica, do nosso proprio eqt,ilibrio orçamentaria. Estamos 
nós _outros, sul-americanos, fazenct·o um .esforço· superior· ás 
nossas necessidades, ás· nossas · energias, ás nossas possibili-
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dades. Malditos os que exploram, os que· incentivam eeta po.,. 
litical E fôra muito melhor que, em vez de se entregarem. os 
governos, na· ordem interna, ao. aniquillamento . dos .seus ad
versarioR, ti. destruicll.o dos partidos,. que ·são. umli. .·necesMi•. · 
dade para o equilibrio interno; .em vez:.·de nos entregarmos 
a es11a obra de dissolução inte1•na ·e, ao mesmo tempo; ~ orga.;.· 
nizacão da lu ta internacional, o. nosso.· fim deveria ser, , sul- · 
americanos, o da .completa satisfQCio das e::tigenoiaa d!a: moral. 
· ,: :,l~illo· precisanios comprimir,. não precisamos violentar:. 'os 
du·ettos de. quem quer que seja. Ba:; ,na: nossa terra, lagar para. 
todas . as . oonseiencias; ha, na. nossa· patria, . recantos· onde ' &e 
possam· abrigar -todos os .matizes d'e todas. as opiniões.·· Con-

. ·ceber-se-hla·um paiz que, em vez de. manter as suas tradicõ~s 
de :ordem interna. e·de generosidade ·interriaoional;:a& anima;.:·· 
lizasse tanto,. que praticasse,. na ordem .. interna,. a··politioa.:da 
oppressão, da .destl'Uicllo, do aniquillameilto das .minorias·•«.>, 
na .. ·ordem .. mternacionaJ, .. lançasse. o ·d·esespero; a.: agoniá ua 

. nlma das nacionalidades. visinhas; .inferiores em numero, ln..: · 
1'erim'lls em territorio; inferiores .. em numero dê . habitantes, 

· interiores em· extensão territorial; •inferiores em forcas. mà~ · · 
teriaes;. para resistir ao ·embate da nacionalidade ·brasileira ?I · 

. Quanto mais rico, quanto . mais forte, . quanto. mais .poderoso, . 
. mais largos e generosos devem ser os. gestos da· nossabrrande 

· nacic:malidade. . ·: · ·. :. ·· · ·. · .,,, '· . · ·. : .. < ··' ,;: ···. 
. .. Senhores, a. nossa ·Patria ·surgiu .aos' olhos do.rnuiulo sob· 
os clarões .de uma ·cruz de·. brilhantes. que Deus>el}or.avou' ·no 
cóo! Desoobriram~na .. as largas :azaa>branoas dos' ~dei!' pás-· 
saras luslt~os que· desferiram o seu· vóo ao sopro-·4!18 ·ventos; · 
sob a protecção· das mlljestosas cruzes vermelhasr.que -lhes .. 
marcavam ·as· azasi'A nossa 'ferra; a nossa naeionalidâde .des-' · 
pertou ·os primeiros rumores da·raca, quando.: os homens; joe~ · 
lhos em. terra, suss~rraram, ·.nos seus Iablos, :a, pÍ'ID)eira' ora- · , 

. cão,nesso templo VJrgem,·.que o Creador .entregou;:como·um . 
. refugio· aO' desespero da ·violencia: e ·da. pressão européas, aos . . 
. que· tivessem um pouco de :boa ·fé; aos que neóe~si~asséín · de · · 

•.. . I um. pouco: de. balsamo para': as .'feridas do séu ooraoAol Paiz . 
·' que· despertou; que nasce.u, .. sob o· clarão· de' uma luz que. Deus . 

. pOz. nos espaços; com a fórm~. de uma cruz .infinita, sobre as 
b.encllos da ~eligill.o, e~toandil' OS ·P,rimeir,os, (lantieps, iJo. CbdfÍ:,;, 
t1aniemo. nas praias . vtrgens 'da nossa ·linda,. da· noa~~a· maravl~ 

Jboea costa; cuja vida se entrelaçou com ·a dos povos do ()c-.... 
cidentê; atl'avés das oàravellas que marchavam sob a prote. 
CQiio ·da. Santa· Cruz de Malta.·· . . . .· · ·· ... · · · .. · ' · .... ·, ' . 
· Devemos .ter ~· religilto da justiç.a1 .devemos praticar o 
bem o a verdade: assombr.osa em .face aos ·páramos da:nossa 
naturéza, tn'as muito. mais formosos, encantadores e admira-
. veis eão os horizontes do bello moral; .• ·· · · . . . .. . 

Porque ha 'de a .ra,:a de beije, eserávizada, avirtada na 
ignomínia, 'acovardada na sua baixeza e nâ indignidade da sua 
passividade, dobrar os joelhos, nll.o diante do altar do primei~ , 

. ro sacerdote, mas; como o covarde. que pede perdão ao. op
pressor? . · · · . · . · · 

.Nacllo aviltada depois pehi macula. do oàpLiveiro, onde .ás 
iniquidades contra. os selvagens se addioionaram a ferocidade 
e ao martyrio da raca negra, parece que· queremos ouVIr mais 
os ensinamento~ do eitp, dp que perpe~u~, Jli\ ~a ~iaoão, 
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a crueldade 'doll·:·n.ossos antepàssll'dosl Estaremos' expiÀndo. o. , 
estigma ~a .escra~!dll.o?l (Pau6a) ·Certamente que ,sim. . . 
. Brasileiros, SI na vossa · alma ainda existe o resquio1o do 

sentlmento:patriotlco; ·si no .vosso ooracll.o ainda podeis, como 
em um tur1bulo,. guardar um pouco do . perfume da fé, an~ae, 
amae acima. de .todas as· cousas, a liberdade, e oom a reais· · 
tencia nobre dos que se .não ·Curvam s!niio deante da lei; di)R 
que não amam·sinão a justica, dos que trilham o·terreno par~ 
servir ás santas necessidades do · progresso . humano, rebellae
vos contra !18 que . vos corrompQm. Imaglnae que a Terra de 
Santa. Crmr, nãc> é um· balcão; -onde os· venaes tudo' vendem ..,.. 
u vóto, ·as posic3es,. ·as sentenoas, as •dellberacões, a orrani"' 
zaclio dos poderes publicas."""- convertendo •a nossa santa Pa:.:'·· 
tria. em um lupanar.. · · ' · .. · .. · · . · . · • . 
· . Maldito&, malditos os que péilsarem mais na vinganÇa· do .: 
que .nos serenos clárões c nos doces effluvios da bondade' de· 

. Deus., .Que Elle 'inspire aos algoies. de. hoje, llluminaildo'.as · 
consoienoias .sombrias• dos que só pimsam em vindictas. lembrae
vos dos.· homens, .. torturados pelos sofl'rimentos, dos loucos .ruo- · 

. raes, em quem as idéàs fixas teem·a ,tenacidade da obcaslião, e 
·pensae que as consequenoias dos grandes crimes do pocier. cor-· 
. respqndem l1s' &'~'andes., eiplosGes . e ás grandes reaoç3es .po •. 

pulares. · · . . · .. . . · . · · ..... 
. 'l'enbo. dito,. (Muito bem; muit~ be.rn) • 

I 
·')·.···. 

, Vem á mesa, .é lida, apoiada e posta em discussAci a se-
ruinte · ' · · · · · · ·. · · · · · 

. - . .. . .. ' , . . . . . ' . 

EMENDA 
,,., ' 

N. 7 

· lnclúa-se verba ; mí importanola de :128 :5117ua6 para 
occorrer pelo Ministerio do Exteriot•. ao pagamento da griltl- · 
ticacllo instituída pela lei n. o\ .623, de· 6 de' Janeiro de tll23, 
em beneficio dos. funoolonarios,. mensalistas, ·diaristas, Jorna~ 
leiros e operarias da U:nião, e conhecida por TabeUa Lvra, a 
qual fica, pela'presente lei, e·para todos. os;efteitos,. incl!rpo,. 
rada aos respectivos · vencimentos, mensalidades, · diar1as e 
jornaes. · -

.·saia ífae··sees!les, 4' de'dezembro de :1923; ~ lrineu.Na~. ·· 
chado. · · · · · 

;O Sr~. Bernardo Monteiro ;....;., Peço a palávra. .. . . 
·' ~.. . . . : ' . . . ' . ' . ' ' ,' . 

· o Sr. Presidente -Tem a palavra o honrado Senador. 

Ó S;. Bernardo. Monteíi•o ( •) -'Sr,' Presi~ente, ouvi, ct~m 
a ullenoilo quA de todo,; nós merecem; os d!stlnctos repre
sentante~ .·do Distrioto Federal, . não. só pelos seus· ·talentos, 

. como pelos seus vastos cophecimentos . . . .. . . . · . . 
O nobre Senador. Sr. Pnulo de Front!D, fazendo, ,como 

. tem feito, um estudo consoienoioso e suggerlilo ·emendas que · 

( •) Não :CQi revisto peló Ol'ado~ .•. 

/ 

•' .· 

' .. 

· .. ' 
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a sua alta competencia formulou, alguma . das quaes, pelo 
acerto patriotico que as. ditaram, desde já annunoio que terão 
o apoio da Comm1ssão de Finanças. 

, 0 .SR. PAULO DE: FRONTIN - Muito obrigado a V. Ex .. 
o SR. BERNARDO MoNTEIRO - o nobre Senador pelo Dis

tricto Federal; Sr. Ir'ineu Machado mais· uma. vez produziu · 
como sempre,·. e i.nfeliz.mente, apaixona_dq .. ;. . ··. · . · 
bella peça orator1a, oriUnda ·do seu privliegJado talento, mas· ... 

,, o Sil .. Í~INEU MACHADO -'- Pela vêrdade sóineriie. ' . ' ... ' . ' .· 

· O Sa. BERNARDo MoNTEIRO - • ; . fez muitas inJustiÇas, 
ao. lado embora• das boas verdades que se conteein no seu dia- · 
curso. . . ··. ·. . · · .· · · - · '· ... ,· < · .. ·. ·:· 

. . S. 'Ex. foi excessivamente injusto, ·não só· para com ·a 
sociedade brasileira,· como tambem . ,para . com o governo da 
Republica. · : · . . .· · . , . . · : .. · . 

. :. S. ·Ex., referindo-se. á minba pessOa, fez-me. uma in
.. justa accusação, attribuindo-me factos que nunca pratiquei. ' ' 
.· · O Sa. ÍRINEU MACHADO;_ Eu desejava apénas que V. Ex., 

velho liberal, guardasse as tradições da sua'bandeira. . · 
·O SR. BER~ARDO MoNTEIRo - ·Continúo' a 'sel-o. • S.· Ex; · 

·mesmo teve a prova da maneira por que o bumilde orador 
tem dirigido os seus ·actos nesta Casa. · · . . · · · : · · 

Por occasião de seu: reconbecimento eu era· o Presidente 
da Commissãó de Podei·es. A guerra que se levantoo contrP. 
S. Ex. foi das moiares a que tenho assistido •. Pois bem, em 
virtude das providencias tomadas pelo Presidente da Com
missão, de accOrdo com os seus companheiros, S. Ex., fo'i re-
conhecido.. . · . · .. . . . · · 

o SR: I~ÍNEU MACHADO ~ Nã~ possÓ dizer. qué eu seja 
múito. g_rato; a Capital porém, o. é muitó ao gesto de justiça 
deV Ex · ' ·· · · . .. . ' ' . . ,-, 

. 0 SR.· BERNARDO MONTEIRO - S,. Ex. assim como esquc-. 
·céu.... r··. 

··O SR. ÍniN.Eu MACHADO - Não esqueci. . . 
. · ·o ,SR. BERNARD~ ~ON_TEIRO, 7- ... ou melhor,· s. Ex. não, 

esquecendo ·esse .facto, nao dev1a condemnsr-me por outros, 
que não pratiquei e ,jámais tive o intuito de· praticar · 

0 SR. lRINii:U MACHADO - Tanto.·melhor, 
. O SR .. BERNARDO MoNTEIRO- Era o,que cu Unha' I' dizer •• · 

'(Muito bem; muito bem.-) · . · · ·. · . , . . ... 

·. O Sr. Irineu Macbado. '(•) - Sr. p'residerite,·. o honrado 
Senador . por Minas Geraes interpretou mal . as minhas pa
!avras .. ~ão as reproduziu, antes as tradúziu segundo as suas 
1mpressoes • · · · · 

.. Affirmei o meu respeito e .a minba lidmirncão pelos no
bres !ttributos do 'iieu car.lieter e da sua intelligencia.. •.• . • ' 

·O SR. BERNARDO MoNTEIRo- Muito agradecido a' v: Ex;· 
. 0 SR. IRINEU MACHADO~ , , . O meu apreço C 11 minha ÍlS•. 

ti ma pelas suas bcllus e purns tradições liberncs; Disse csperal'. . , . 

(") Não foi revisto pelo· orador, 

... 

., 
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(jue o leadér do ·Governo não se transformasse em feito~ de 
senzala. São ainda estes os meu a votos; são ainda estas as mi
nhas esperilncas; é esta ainda a minha profunda convicção. 
As. palavras de f:l. Ex. c'onfirmaram os vaticínios secretos do 
meu espírito. · · . . . . . . . . · 
· "· Aproveito o ensejo para render a. S. Ex •. em nome da 
Capijal, as minhas· homenagens pelo seu gesto de· justíca no '· · 
meu reconhecimento • passado. . . · . · 

Não .tenho, a pretenção de julgar-me a arvore carregada 
de fructos ,sobre a qual a mão dos facínoras ou dos· aesoc-· 
.cupados descarrega os seus -projectis; mas sei bém quú'_pelas 
arestas· do meu espirita, que tanto ama a sinceridade, mesmo 
na sua. mais brutal e franca rudeza, provoco muitas vezes des-
contentamentos innumeros. . · -
· · lliJr outro lado, Sr. Presidente; a posição de Seni.dor da 
Capital da Republica· é· ambicionada .mesmo por aquelles que,· 
em •Uma phrase c~lebre, muitas vezes teem cynismo bastante 
para affrontar o Senado com uma contestação na verificação 
de poderes .. Mas o gesto de cynismo· tem sido .mais·de uma vez 
repelhdo acpu i. H a de selo outra vez, não havendo logar nesta 
Casa para os que apregoam o ~eu· cynismQ cómo um·· cartaz de 

· benemerencia.. · . . · , . · . 
Da vez passada, o honrado Senador por ,l\linas Geraes teve 

o nobre e digno gesto de. me amparar, sustentando a causa da 
Capital .. O seu voto não .foi de favor individual a mim: foi o 
do respei'to aos' direitos desta população. · · . · 
. : . Vale muito mais para S. Ex. esse ·agradecimento da me
moria.cat4ioca do que a recordação que dos meus labias sahisse 
por um favor pessbal prestado a um individuá que 'não é nada, 

· deante da. conectividade que é tudo. · · -· · . . . · 
' Reaffirmando aqui, nesta phrase cadente. com que o com

batente nas refregas e nas lutas diz o que pensa e o q;ue ·sente, 
eu renovo a S. Ex. a. minha confiança. na sua alta mor.o.lidade, 
no seu ·civismo e na sua bombridadc. rendendo. homP.nagem 
á sua .. respeitabilidade e confessando-lhe a minha eslirrili pelas· 
suas qualidades pessoaes. (Muito bem; muito bem.) · 

São lidas, apoiadas e postas em discussão as seguintes 
. , .,::. 

-. .&.'\lENDAS ! 

. Onde conyier : ~· 8 
, , I . 

· Fica o" Governo· autorizado a p!•eferh• para as vagas no 
Corpo .Consular, . independente de quaescruet• formalidades; os 
actuaes consules honorarios, brasileiros natos que contein mais 
de 19> annos de s.ervicos ao Estado em cargo de concurso e--de 
nomeação por~decrcto e que tenham serviço de guerra, ·e bem 
.assint, os .!lluxilíares de consulados que contem . mai's de 1 O 
annos de servico~ ao Estado em cargo de concurso.. . 
' . s~ia 'das Commissões, de· novembro de 1923. --:- Pire•. 
llelicllo. - Pt:rilira Lobo. 

-· Justificação 

A proposta. acima é muito justa, pois, ellil premiará: os 
esforços de funccionaríos quo ·sem vencimentos, servem co1.n 

5. - VoJ. IX · 13 
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maior dedic~cão no paiz no estrangeiro, com a vantagem' de· 
screJ?l fnncCionarws de concurso, com mais de 10. annos de 
serv1.co ao Esta~l~ e alguns com servicos cxtraordinarios de 
campanha, condiÇOfJS estas que ·o8 tornam vitalioios em seus 
empregos. Quant.o aos auxiliares de consulado · é medida justa 
t.ambem roconhQcida ,iá pelo Congresso, que eÍn sua sabedoria 
a tem varias vezes reconhecido. · . · . . . 

N. 9 
' 

. . . . . . 

. Fica revigorada a autorização contida no zi .. i, do art. 26 
. de lei n, 4. 632, de 6 de janeiro do 1923~ para a reorganizaoão 
do Serviço de Expansão Economicu, ·subordinada,· porém, ao 
Ministerio do Exterior, dentro dos limites da verba propria, 
e· nas bases estabelecidas pelo n. 7, do a1·t; 99, da lei que 
fixou a despesa para o exerciclo de 1921. 

I . 
/ 

.. ' ' '· 
. JuStificação 

1: ~ ' ' ' . '' " - . . 

'Na proposta orçamentaria para o exercic1o de 1.i24, o. Go
verno augmentou a verba. de Expansão Economica· de 100 :000$ 
para 24'0 :oooe, -que revela a intenção de reorganizai-o. -

· :Imprescindivel, portanto, se torna revisorár a disposição 
do orQamento vigente, que ·autoriza tal reorgani~aoão. 

Sala das sessões, de novembro de1 1923. - Af(onto C.a
m~~go. - Carlos Cavalcanti': - Generoso Marnues. 

N~ iO 

Einquanto o Governo · não reorganizar o Serviço de Expan
são Economica, nos termos· da vigente lei da Despesa, será 
custeado com uma dotação 'de 20 contos destacada da verba- · 
ouro destinada á Expansão Economica, deste Ministerio, o Ser
viço de Propaganda da Herva M~tte na Europa, gue por ini
ciativa dos Estados do Paraná e de Santa Catbarllla e sob os 
auspícios do Governo Federal,· está sendo executado desde-· 
1920; .transferindo-se do Ministerio da .. Viação; para d do Ex-
terior o .runccionario que o dirige desde o seu inicio~ · 

Jusli(icat;áo 

A presente emenda, que não redunda em augmento' de 
despesa, não representa mais .Que umo. medida administrativa, 
.iá ;autorizada nas leis orçamentarias dos tres \}ltimos exer
eicio's, destinada a evitai· uma solução de continuidade em um 
servi~o que está dando resultados animadores. 

A reorganizar;üo do Serviço de Expansão Economica auto
rizado pelo Legislativo no n. 7, do art. 99, da lei da Despes11 
para o exercício de 1921, cst:ibelece nas suas bases ainclusiio 
desse serviÇo. · · · • 

.. 

--

' • 
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Eis a citada disposição orçamentaria: 

"A reorgani~açiio tiO_L a jurisdição do Ministerio da Agrl
cultura, Industria e Commercio, do serviço de expansão eco
nomica e propaganda no estrangeiro, dando-l1he a organização 
e denominação que ,julgar convenientes, observados nos se
guintes preceitos: 

a.) serão fundidos no novD set'viçb os elementos esparsos 
já exrstentes na administração, tendentes ao mesmo objecti
vo - Pessoal e creditas - quer fitgurem no orçamento do 
supracitado ministeriD, quer nos dos outros, inclu&i·ve o Ser-· 
viço de Propaganda ·da· herva-1matte na -Europa, que por ini
ciativa dos Estados do Paraná e de Santa Catharina e sob os 
auspi()ios do Ministerio da AgricuHura está. sendo exooulado 
desde 1920; · 

b) na constituição dos novos quadros du: pessoal do ser
viço reorganizado deverão ser aproveitados .não somente os 
funccionarios a que .11:llude a disposição antecedente, como Oti 
addicto,s ou effectiv.os dos Ministerios da AgricuUu1·a, Indus-, 
tria e Commei'ciO c ltelações Exteriores, de aptidões eompro
vadas, a j11izo do Governo, sem embargo de poderem tier pre
enchidos os Jogares de natureza tecllnica; para a execução do 
presente artigo .poderá o Gove1•no · abrir os •necessarios cre-. 
d·itos até- os limites de quinhentos contos papel, e ·quinhentos 
contos, ou1·o, dos:quaes se deduzirão os derivados do aprovei
Lamento dos ret:u1·sos de .que trata a disposição." · 

Uma vez, porém, que ó .Governo Lrausa.cto, ,por falta de 
tempo, não ehegou a reorgani~ar esse serviço e porque. conLt
nue .nó OI'çamento do EJ~:terwr a verba a ell(). desti-nada é obvio 
que a pro v 1dencia indicada é indispensavel. . 

A herva-matte é uin pruducto notavel no quadro da nossa 
exportação, onde occupa hoj c o sexto Jogar na escala dos va
lores, como salientou o . Sr. Preswente Dr. Arthur Bernar
des na recente mensagem dirigida ao Contgresso, 'citando-o en
tre os '-productos. que vão- merecer o' amparo. da acção offi-
ct~. . . 

O matte seguiu ·na nossa evolução economica uma· curva 
constante ascencional, . sem soff.rer · oscillações, na producçãci 
e ·no valor, que teem gerado as crises que ·assoberb81lll os 
demais productos expor.taveis, o que é tanto mais de relevar 
quanto• nunca prDcur.amos.· para a nossa Iléx os .gl'!l,ndes mer
cados do mundo, que· ainda a desconhecem quasi por .completo. 

A .propaganda inidada na-· Europa tem dado resultados ! 
tanto mais aprilciaveis quanto ella tem encontrado meroados 
para o matte, não apenas como succedanco do diá, mas so
bretudo como mal.eria~pr.ima para varia·s industrias. 

E', pois, todo um mundo novo e inexplorado que se abre 
para um producto do ,qual o Brasil tem quasi o monopolio da· 
pro'ducção, com uma capacid111de por assim dizer illimitada, 
sem maior ·esforço do que ·o exige uma inéra industria extra-· . 
ctiva, dispondo de hervas que se estendem por todo o pianalto 

' . 
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sul-brasileiro, de accesso facH pela:s estra.das de ferro e de 
l'Odagcm que o servem. · - . 

Sala das sessões, de novembro-de i923.- Af{oruiD.Ca-
m,ar(Jo. - Cm• los Cavalcanti. -:- Generoso Marques. 

. -
O Sr. Presidente - Eri1 virtude· das emendas apreJclll

tadas fica suspensa a discussão para audiencia da Commis-:-
são de Financas. · · 

!•'ORÇAS NAVAES PARA. i924 
' . . 

Continuacão d·a 2• di;;cussão da proposição da Camara dos 
Deputados n. 2·5, de 1923, fixando as forcas navaes para o 
exercício de 1924. · ' . ' • · 

.Encerrada e adiada a rotação. 

MODIFICAt;:ÃO DO REGIMENTO· 

.continuação da 'diséussão . unica da indicação n. 3, ae 
1923, que modifica alguns artigos do Regimento e manda addi. 
tar outros dipositivos. 

' O Sr. Presidente - X o impresso está uma• declaração e L'• 
rada em relação ao parecer da 'Mesa. A emenda do Sr. Adol
pho Gordo á lettra c do artigo 137' teve parecer 'contrario da 
Commissão de. Policia. No' momento foi considerada preJU'
dicada, e sirr1 cont.rario o parecer a essa proposição. 

E'· esta a explicação que queria dar ao Senado em vista 
do erro constante do avulso vindo da Imprensa Nacional. · 
· . Si ni_nsuen_l quer mal3 usar da ,Palavra, darei por encer• 
rada a dlSCUSSUO, . . . , 

Adiada e encerrada a discussão por falta de numere. 
E' encerrada a discussão, ficando adiada a votagãe. 

CREDITO PAilA COMBUSTIV&L 

3' discussão da proposicão dà . C amara dos Deputudos 
n. 55, do 1923, autorizando 0 Presh:lente da Republica a 
abrir, .pelo Ministerio da Villl;ão e Obras Publicas, o credito 
ou a fazer operacões do credito no Ynlor de 12.586:553$3!)-\, 
supplementar ·Íi. verba ti', art. 92; I - Combustível - da 
lei n. -l1. 632, de 6 do janeiro de 1923, para occorrer -ús de;:;
pezas dessa naturezà; inclusivo pagamento 1.'10 carvão nácional 
,,ub-betuminoso (Jignitos), nos termos dos contractos exis,. 
.tentes. · 

EncNrada c adiada a votação. 

ASSISTRNCIA PARTICULAR N. S. DA OliORIA 

2' discussão· do J1ro,iecl.o do Senado n, 48, de i923, con
~itl~ll!tnrlo. de nli!i·ilade pnblica · n 'As$iS!cncia Particular de 
N. S. da Gloria. 

Encermda c adiada a votac-ã~ •. 

--
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CRF..DITO PARA RESGATE DA ESTRADA DE FERRO BANANAL 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputado~ 
n. 3i, de 1923, autorizando a abrir, pelo ·Ministerio da Viat;ão 
e Obras' I'ublicas, um credito especial de 649:114$913 eles
Li nado ao pagamento ,a quem de, direito do resgate d~ E~
lrada de Ferro do Bananal, occupada peló Governo Federal. 

Encerrada e adiada a votação. 

. INCORPORAÇÃO I?E DIARlAB 

Discussão unica dq véto. do Prefeito n. 24, de 1923, á 
·rcsolacão do Conselho Municipal que. incor.pona os_ venci
mento:; dos mcsh•es, contra-mestres, inspectores 'de alumnos 
o porlviros ·das Escolas Profissionaes Souza Aguiar, Alvaro 
Baptista e João Alfredo, a diaria que em virtude do decretu 
n. 2 .. 491 actualmente percebem. 

•• 
Encerrada c adiada a votaç1ío. 

LIGA DE HYGIENE MENTAT, 

3' discussão da proposição da Camaro dos Deputado~ 
n. 85, de 1923, que considera de utilil:lade puàlica a 'LJS'Il 
Brasileira de Hygiene Mental. 

Encerrada c adiada a votação. 

CREDITO PARA PAGAMENTO A OPEMRIO 

3' discussão da proposição· da ·Camara do~ l)eputados 
n. 7t, de 192:1, que abre, pelo ~\Hnislerio do Interior, o cre
dito especial de 2 :160$, para pagamento de vencimentos a 
H<!rmenegildo 1\lelha'do Bustos, em virtude do decreto n. 3.1195, 
de 1920. 

'• ' 
Encerrada e adiada a ''atação. 

ESCOLA DE VETERINARIA 

3• discussão da proposição da Camara dos Deputãdõs 
n. 94, de 1923, que manda nomear segundos tenéntes os 
alumnos à!\ Escola de ,Veterinaria do iE:xercito, que termi
naram o curso. 

Encerrada o adiada a v.otaoilo •. 

• 
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....... ASSOCIAÇÃO POSTAL 
i 

\ 

2' discussão da proposição da Gamara_ dos Deputados 
n. :3~, de '1923, consMerando de utilidade publica a Asso
ciação Beneficente Postal. 

Encerrad.a e adiada a· votação. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, desiguo 
a seguinte ordem do dia para a sessão .de amanhã: 

Votação, em discussão unica, do v~to do Prefeito n. 7, 
de i 922, :\ rr.solução do Conselho Municipal ·que torna exten
sivas aos motoristas da Assistencia Publica as vantagens de 
que gosam os demais empregado. da Municipalidade (êom pa-
1'ecer (avoravel da Commis8áo de Constituiçlfo, n. 396, de 
f928); ' '. 

Votacão, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 25, de 19123, fi::a:ando as forças navaes para o 
exercício de 1924' (com. pa1•ecer da Commissão de Marinha c 
Guerra sobre a~ emendas apresentadas pelo Sr; Paulo de 
F1·onUn, n. 359, de 1928); · 

. Votação, em discussão unica, da indiéacão n. 3, de 1003, 
que modifica alguns artigos ·do Regimento e manda additar 

. t;mtros disp-ositivos (com parece1• da Commissão de Policia, . 
favoravel a umas e contrario a outras das emendas - apresen-
tadas, n. 371, de 1929); ·· · · 

Votação, em 3' discussão; da proposição .da Gamara ,dos 
Deputados n. 55. de f 923,: autorizando o Presidente da Repu-· 
blica. a abrir, pelo· Ministerio .da. Via(tão e Obras Publicas, o 
"cr~dit.o on a fazeT· operàções de. credito no valor de réis 
't2. 586 :553~:'lfl·l .. supplr-mllnfnr á verba 5•, a ri .. 92, 1-:-0om
T:lustivr-1 -. da lr.i n. ~. 633, ele, 5 de janeiro de 1923 para 
occorr.m· :\s dcspezas dessa natureza, inclusive pagamento do 
carvão nacfonaL sub-betuminoso (li!!'nit.os), nos termos dos 
coritractoB r.xist.ent.f!s (com parece1· !'a1!oravel da Commissão 
de Finanças, n . . 1/7, de 19!M); . . · · 

, Vo.t.ação, em 2' discussão, do projecto do Senado 'n. 48•, 
rle 1!123. considerando de utilidade publica a Assist.encia· Pl)r
ficular de N. R. da Gloria (o{fe1•ecido pe/11 Cormnissão de 

' · Ju,niça e Leaislação; n. 327, de 1.9211); 

Votação, rm :?.' rliscussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 37, rlc Hl23, nutorizando a abrir, pnlo Minist.e-

. rio da Viação P Ohras .Pnblicns. nm eJ•cdif.o especial de réis 
Gt,f): I H~Oiil. dcst.inaclo no pagamenl o a quem dr. direito do 
rcst.anl.fl ela Estrada de Ferro do Bananal. occupada pelo !in
verno Fodnrnl (c!!.m fJal't?C!')' {01Jn1•n.vf'1 da Cnmonissão de lN-. 

· nança:Y, n. ·.101,· di' 1923): ·. · · 

Volnrii.o, ·~m clisr.ns~iio' unira: do 1•étn do Pr·rfeito n. 2~, 
ele Hl2:i, :í resolu~ãn do Conselho Municipal que incorpora nos 
vnncimcntos dns nH!Sirr.•s. conl•·a-mest!'e~ .. ilispDc!.ores de aln
mnOS' e porl.cit·os das Escolas Profissionncs Souza Aguiar, AI-
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vat·o .Bapl,isl.u 'c João Alf1:mlo, a dial'iu que,· em.:Vii'lude dp dt)
crel.n no 2. 191, uctuulrneni.•J percebcJr,· (rJorn• JlaT~eci!l' con.!l·a-
·J•io dn Corn~m:.,,Ytío rle -con,,tituiçáfJ, no :161, de 1929) ; · .. 

Votação, oin .a· discussão, ela· proposição da Camara dos 
· Deputados n; 85; de 1923, .quo considera. do utilidade publica 
. a Liga Brasileira de Hygieno Mental (com pa1·ecm• (avoror: 

·vel da ·Comm;issão de }u.l!i(:a c Lel)i8laçlln, no 278, tle ·1928) ; .. ·. ( . . . . . 
Votaçãõ, em 3' discussão, da pi:oposição. da Camar~~r dos 

Deputados no 71, de 1923, que abre, pelo Minist.erio do In
terior, o credito especial de 2 :.160$, para pagamento de ven-· 
cit:nenl.os . a . Hermenegildo Melhado l3ustos, em virtu..: 
de do dec~to no 3.995, àe 1920 (com• pa'recel' fdvoritvel da Com.-
m..issão de. Finança.Y, no. 233, çlc ·1923); . 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Oamara dos 
Deputados no 94, de 1923, que rr.'anda nomear segundos te
nimtes os alumnos da Escola de Vet,erinaria do Exercito, gue 
terminarem o curso (corn parecer favoravel.-da Comm;issão 
de ,varinha. c Guerra, no 3.f.tl, de 191M); 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados; no .33, ele '1923, considerando de utilidade publi
ca a Associação Beneficente -Postal (com, parecer (avoravel 
da Cnm.mris.lão. de Ju~tiça c Le(fi~lação, no 288, de 1928) ; 

' 2" discussão da .proposição . da.' Gamara dos Deputados 
no 107, d·~ 1923, fixando a despeza do Minist.erio da Marinha 
par11 o. exercicio de i 924 (com parecer {avol·m;el da Com.m.iss1in 
de Finançr!s, no 363, de, 192J) o . • 

· . 2' di~cussão do projecto do Senado n: 27, de i923, con
. siderando de utilidade publica o Centro Alagoano. com séde no 
Districto Federal (com. parecer (avoravet da Com. missão d.e 
Ju8tiça e Legislação, n. 271. de 192.~); . · 

2' discussão· do·, projecto do· Senado, no· 47, de· 1923; rele-
vando .da prescripçi'io em que incorreu o direito de Do Rosa 

·Dias Guimarães, para o ·fim de receber o montepio deixado 
• por seu irmão~ .càrteiro da Repartição Geral dos Correios, Bel

larmino Dias Juarinho (otfe.recido pela Com.misslio de Finan-
ças, pare~Jer no 81!), de·/923) ; . o •• • • 

Discussão unica das emE'ndas da Camara · dos Deputados 
eo projecto do Senado no 12, de .1.923; autorizando o Governo a 
adquirir ·R casa. a biblii:Jtheca,. o archiyo e as obras inéditas 
que pertenceram ao Srmadot' Ruy Barbosa e dando outras pro
videncias (com parecer favoravel da Comm,.issifo de Finanças, 
no 865, de '1923) ; - · ·· ' . 

2' discussão da proposição da Camara dos D.eputados 
no 78, de i923, considerando de utilidade publica o Centro dos 
Carteiros (com parecer favoravel da Comm.isslio de .Tustiça e 
Legislação, no 275, de 1928}; . 

2' discussão da propo~ic.'iío da Gamara dos _Deputados 
no 92, de 1923,. que autoriz~: a contagem de tempo. para o 
effeit.o da apose.ntador'iao a varios tunccionarios do Mini~terio 
da Justiça e Negocias Interiores (com parece1· (avoravel das 
Com.miurjes dr. htstiça e LeçJislaçtio e de F'úwnças, no 237, de 
~928);. 

2.'' diicuss~o da proposição' du Cumara dos Deputados 
no 98, de 1923, que abre, pelo Ministerio do Interior, um.cre-
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ctito de 976$, para pagamento da pensão que compete a D .. Ma~ 
ria Pereira Toja, v i uva do guarda civil Manoel Toja Navarro 
{com par<1Ce1' {avoravel da Commissão de Finanças, n. 322, de 
1928); . . . .• 

• 2• di~cussão da proposição da Camará dos Deputados 
n. 125, de 1923, que abre, pelo Ministerio da Justiça ·e Negocias 
·Interiores, os credites de i :05!1,677 c 5.80,645, pat•a pagamento 
de pensão .aos guardas-civis Bartholomeu Araponga e Amaro 
Jacome de Araujo, nos termos da lei n .. 3.605, de-1918 (com 
parecer .{avoravel da Commissãq de Finanças, parecer. n. 866;, 
de 1928); · 
· 2• di~cussão da proposicão da Gamara dos·' Deputados 
u. 53,. de 1923, q!)e manda applicar o saldo .da verba 4' cjo. or
çamento da .Fazenda. no pagamento dos JUros .das apohces 
emitidas cm 1922 (com. pa!'ece1: f"avoravel da Com missão de 
Finanças, n. 2U, de-1923). · ·· · 

Levanta,:sc a sessão ás 1ti horas e 45 minutos. 

i 43' SESS.:tO, · El\1. 5 'DE. DEZE·)IBRO DE 1923 
I. 

• I . 

:" PR!il810ENC!A DOS flllfl. EST.\ClO· CO!MDR.\, PRESIDENTE, E A. AzE .. 
REDO, VlRE-PI\EfllDENTE . 

A' s i 3 e .lfJ horas, acham~se presentes us Srs. · Olegario 
Pinto, Lopes Gonça:lves,, Lauro Sadl'é, Justo Chermont, Cu~:~ha 
Machado, José Euzebio, . Costa Rodrigues, José Accioly, João 
Lyrá, Ferreira Dhaves, Antonio Massa, · Octacilio de Albu
quérque, Manoel Borba, Araujo Góes, Pereira Lobo. Nilo Pe
canha, Modesto Leal, Bueno de Paiva, Luiz Adolpho,. Carloi! 
Cavalcanti, Affonso de Camargo, Laura. • Müller, Felipp~ 
Sclimidt e Vespucio ~e Abreu (241) . 

O Sr. Presidente ·- Presentes 24 Srs: Senadores, está 
. aberta a sessão·. 

Vae ser lida a acta. d~ sessão ante~ior. -·· . . . 
O Sr .. Pereira Lobo (se~rvindo de .2•. Secretario) procede á 

leitura da acta da sessão ~nterior, que, posta em diséussão, t! 
approvnda, sem reclamacão. · 

O Sr. 2• Secretario (servindo de 4•) ileclara .. que não ha 
expediente. ' . 

O Sr. Pereira Lobo ,(servindo de 2• Secretario) procede á 
•leitm;a dos seguintes . . , · 

I 

PARECERES ' 

N. 378 - 1923 

O Dr. Martlniano de Arvellos Espinçlola, medico general 
de divisão errectlvo, reformado, deixou n. actividade do set·~ 
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viço do Exercito em outubro de 1920, contando 39 annos e lres 
mezes de scrvico. Como de documentos officiaes se póde vêr, 
no decurso de 27 annos de sua vida militar, não gosoü da 
nenhuma licenca. 

·Ao Congresstl Nacional .l'equereu- llSse funccionarlo que 
fosse melhorada a sua reforma, allegando que o favor, que 
pede, equivale a uma reparacão. Invoca o peticionario o 
art .. 16 'da lei n~ 4.061; de 16 de janeiro de 1920; o qual 
assim dispõe: cO funccionario publico, civil ou militar, que, 
d_urante pm periudu de 20 annos consecutivos de ser.viço, não 
ttvet• gosado ;licenca". poderá obtel-a pelo prazo de um anno, 
mesmo· que não allél!'ue molestiat. · 

Ao que' ahi ·fica accrescentou o art. i7 do decreto nu· 
mero U .·754. de 5 cJp ;na i o daquelle anno o seguinte: cO 
tempo das licenças concedidas nos termos deste artigo, as 
quaes· slio .isentas de scllo, não será descontado ,para effeito 
de .. aposentadoria oif reforma,. : · · 

Como um complemento a taes disposições o decreto nu
mero 4.255, de 11 de janeiro de 192i, mandou que pelo do
bro fosse contàdo o tempo não utilizadq para férias: Ao re
querente ·só faltam t.rcs mezes e dous dtas para que a re~ 
forma, que ihe foi concedida o seja no posto superJOr, desde 

· que a lei favorece para contagem de .tempo aos compuls!ldos 
considerando ·completa· o anno desde que tenham de serviço 
nelle mais· de um semestre. . . 

Da fé de officio deste o!ficial se verifica, qu~ desempe
nhou varias com missões, em tempo. de paz e· de guerra, cons~ 
tando deli as notas ·que sil.o honrosas para elle. . · 

· . Pelo que foi allegado na petição, sujeita ao exame da 
Commissão de Marinha e Gtuerra, e tendo em vista outras 
leis, que regulam o modo de contar para a reforma tempo de 
serviço. pr'éstado como internos de hospitaes ou parte dos 
annos passados em estudos nas academias de medicina, parece 
de oquida~.e que se defira essa peticão. 

. A Commissão opina pela adopção do seguinte projecto, 
que submett~ ao voto'· r! o Senado : -· 

\ 

N. 56 - 1923 '. 
. I 

Art. i.• A reforma concedida ao Dr. Martiiiiano de Ar. 
v e !los Espindola em outubro. de i 920, como general de divisão 
ef!ectlvo, sel-o-ha no posto superior. · . 

Art. 2. • Revogam-se as disposieões em contrario. 
I 

Senado ·Federal, 3 de dezembro de 1923. - A. ,Indio do 
·Brasil, Presidente. - Lauro Sodré. - Pereira Lobo. - Ca1•los 
Oavalcanti. 

N • .5'1'fl -. i923 
A proposição da Camara' dos Deputados, sob n. 133, qul' · 

rne foi dlstrlbulda aos 8 de outubro do corrente anno, dala 
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fl!! Hl!L Sobre· clla J'oi . ouvida a Commissão .de l!'immc;ns, 
que em parecer ·do 7 de junho de HH6, opinon pela audiencia 
da Commissiio de .Marinha c Guerra.· , . 

Essa proposil;.ão se refere a varias questões relativas aos · 
· se1•vicos e administraÇão ela Marinha de. guerra, todas cllas ,ití • 
resolvidas. por actos dos poderes legislativo c executivo pra
ticados nç decurso .destes doze annos ~ Sendo assim\ ao Se
nado só cabe rejeitar essa proposição, qne . perdeu pór com
pleto sua oppt)rtunidade, .tendo já sido reorganizados os sm·-
viQOS, do~ quaes e lia cogitava. · , · 

Senado Federa 1, 3 de dezembro de J923 . ..:_., A. Iridiu elo 
Brasil, Pre.sident.e. - Lauro Sodr~. - Pereira Lo~ o. - Car
los qa'!;alcantí. 

. . , 
· . São novamente lidas, postas em discussão, ficando adi1tda 
a votação, as seguintes redacções finaes: ~ . 

' . 
Do projeoto do Set:~ado n .- 37, de 1923, que releva a D. 

Maria Izabel Ramos de Mello, ·a prescripcão para pot'h!r rece.:. 
ber a pensão de mont,epio c meio soldo deixada. por seu pae. 

· Da emenda dei Senãão 'á propo8ição da Camara ·dos Depu-
lados n. 87, de 1923, que abre um credito de 279:000$. ·no 
Minist.!'~io da Agricultura. para a representação do Brasil na . 
ExposJçao de Borracha. em Bruxellas. · · 

Da eménda do Senado á proposição ria Camilra dos. DepÍI-
, fados n. 88, de 1923, que atitoriza a abrir, pelo Minislorio dn 

ViaÇão e Obras. Publicas um credito ~e 32:000$ supplcment.ar 
á. verba 6• do art. 92 da lei n. 4. 632, r! e 1923,. E!it.rada do. 
Ferro Central do Rio Grande do Norte. , · 

' . ' 

·o Sr. Presidente ·- Continúa a hora .do expediente.' 

o Sr. Irineu III achado - Peço a palavra. 

O Sr. _Presidente - Tem a palavra o nobre !enado~.' 
" O Sr. Irineu Machado (*) -:-Sr. Presidente; venho á trl-
lmna para formular o meu protesto contra o rebaixamento r. a 

· deg-rnrlacão do~ no~sos cost.umes polit.icos, comq ainda hnntem 
se verificou, ·na aggressão de quP. foi victima. o talentoso di
rector substituto do Correio da Manhã,.,Dr. Mario Rodrigu'es. 
· Nárra ci Co'M'eio ·da ManM, nestas simples linhas; a ag
gressão contra o fulgurante ,jornalista: . ., _ · · , 

'. 
"H ontem. \cerca de 4 .horas. da tarde, estando -no seú gabi

nete dfl trabalbo, a escrever uma carta. o nosso director, Dr. 
M!lrio Rodrjgnes. foi aggredido por um individuo que o prn
curára, lnopinadamonf,~. Tratava-se de nm paisano,· mas .de 
aspecto marcial. que, depois de expressões desencontradas, 
deu um socco em um dos olhos do nosso chefe, .até entt'i() 
despreoccupndo. Offerecida resistencia, elle se acovardou. 
Mandámos jogul-.o. á rua, .p.or um continuo." · 

( •) Nlio foi revisto pelo orador. 

., 

' ' 
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Quando o a.ggressor, foi repe\lido e agarrado por um em
pregado do Correio tla illanh.ã,_ que o conduziu até á rua, ex
pulsando-o da casa da rQdac~.ao, constatou-se que se achava 
armado. - . . . . . . . 

E' evidente que os processos que aLLmgiram o .JOrnalista. 
Sr. Diniz Junior, o brilhante jornnli~ta da A Patria, encon
travam nova applic'ncãó;· repetia-se o mesmo audacioso atten
tado contra nm . dos arautos rlo penswmento livre, nas ler~ao 
brasileiras. Todos sabein que, desgraçadamente,. a tentatiVa 
contra a ·vida do Sr. Diniz .Tunior, nenhuma repressão .en
'controu. O inquerito I' o i feito com absoluta pai'cialidad~ ·~ os 
criminosos· acobertados com n amparo e a protecção 0\ffJcJaes. 
são apont~dos pela opinião pub,lica,.· são conhecidissimos. ,Fi
caram, ent:reianlo, resguardados sob o abrigo da protecção go
vernamental e a espera do premio, rla recompensa ao delicto. 

'Sempre· reprovei e reprovo ·o emj)reg~ _da violencia phy
sica; condemno formalmente essas nggressoes, as quaes não 

· estão nos moldes da sociedade hrasileira, c repugnam ás luzes 
do seculo,. ao'. desenvolvimento. ao progresso dos tempos ém 
que vivemos. Nãn quero indagar das causas, da origem, dos 
motivos de~slt aggressão; a razão, ·O motivo que a determinou, 
palpita dos acontecimentos contemporaneos, resalta dos prin-, 
cipaes successos da nossa vida politica de agora. , .. 

Toda a opinião publica s~be que a 1Jendeta ó o processo· 
de que querem lançar .mão os que entendem que· as. ruas da , 
cidade carioca são estradas dominadas pelo cangaço. que a 
Capital· da Republica, póde ser um logradouro. das proezas dos 
facínoras. · 

Fiquem nestas palavras registrado o meu protesto contra 
o processo elo tempo, contra. a covardia· dos que, no delírio 
da paixão e do odio, niío se desforcam pelas · propriàs inãos. 
mas torpemente. tristemente, se acovardam e se abroquelam 
no ~uborno de um mandataria. · ·, 
, Consigne, igualmente, o meu grilo. de revolf a, o meu 

brado de pi'iJteRI.o contra a .. escandalosa impunidade, em que se 
acalentam no gosQ das .Posições officiaés os agentes rle po
licia,- que n!JI hn.ic permanecem no exercício das suas funcções. 
sob o amparo da r~gidc rln Governo, rlepois dá tentnt.iva de 
assassinato cont~a o director dn A Patria. . 
. Tere•mo~ nós chegado an tempo. om que precisamos des-
~1'fron~armo-:10s com ·as nossas proprias mãos? em qúe os· 
.lO!'naltsfas hao de, dentro ~a redacção,- m~tnr o~ seus aggres
sores. cm defesa de sua v1da e de sua liberdade?! (Pausa.) 

.·· Teremos recuado tanto, barbarizado tanto os nossos cos
tum~s, desh~nrando· tanto n n~ssa civilização, que os cidadã~s 
prect~nl!'l agtr por suas proprtas mãos, fazendo ,justiça contr·a 
o:~. cr1m\no~os, gue attentam- co~tra a vida, a honra e a digni
dade .dos .c1d~daos e contra a liberdade r~publicana?l · 

. · Nada ma.ts h a a esperar das autoridades da Republica. 
Nt~gur>m mn1s se preorcupa com o castigo e a l'epressilci dos 
dohctos contra a vula e a liberdade dos Jornalistas. -
, . Que se garantam esses com as suas proprias mãos; que 
se. armem, e que convertam as ruas do Rio ele Janeiro nessa 
t.rJst.c arena de combate, em que os cidadãos te~m de r,!lsistir 
aosass'altos dos facinorns officiaes. · · · ' 
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A Republica Romana começou a tomba~ para o seÚ de
clinio, para o tumulo, pura a •morte, para n d1ssolu~ão, quando_: 
exactamente; os agentes do- Governo, os mandatarws dos. P~ 
tentados, aggrcdiam cm tod_og os ~a~to_s, em ·todas as ruas ~ 
grande ."ürbs" os udversar1os pol!l!cos, os oradores e os re 
presentantes da opinião livre .. 

Era o que me cabia dizer. (Muito bem.) . . . . ' 

o Sr. Presidente - Continúa a hora do e~pediente •. se 
nenhum- Senador quer usar da palavra, passare1· á ordem do 
dia. (P,a,us(l. ) 

ORDEM pO DIA 

·. , o Sr. Presidente - Não havendo a-inda n~mero no re
cinto para ·a votação constante da ordem· do d1a, passa-se á 
muterja em discussão. I . 

.. ORÇA::\IENTO DA 1\l.~RINHA PARA 192'• 
' 

2' diseussão da proposição ·da .Camara dos , De)lutados \ 
~. · 107, de 1923, fixando a despeza do Ministerio da Marinha 
para o exerci cio de 1924. 

O Sr. Paulo. d.e Frontin - Peço a palavra. 
! 

· O Sr. Paulo de Frontin (*) - Sr. Presidente, não vejo 
no recinto o illustrc representante do Estado de Santa Catha
rina, digno Retator do. orcrumento do Ministerio da Marinha. 
Creio que S. Ex. se acha ·na Commissão de Finanças,. S; 

' V. Ex., Sr. ·Presidente, tivesse a amabilidade de mandai-o 
prevenir que·se acha em discussão o. orçamento de que é Re-
lator, ficaria muito agradecido. -

O Sn. PRESIDENTE- Vou·attendér aos dese,jos de y. E.x. 
0 SR, PAULO DE FRONT!N...,. Muito obrigado a V. Ex. 

. . Emquanto S. Ex. nãÇI comparece ao rerinto, para ganhar 
· tempo, farei -algumas considerações sobre o parecer formu

. lado pelo honrado Senador, que fornece ao Senado, minuciosos 
esclarecimento·s na comparação que estabeleceu entre as verbas 
do orçamento votado para o. corrente ·exercício financeiro e as 

· constantes da proposição da Camara,. votadas para o exercicio 
'de 1924: · · · . 

.S. Ex., examinando detalhadamente a ,questiio, teve op
portunidade de chamar u aftencüo do Senado para á deficiencia 
dos elementos que se encontram nas tabellas explicativas cor-
respondentes a este orçamento. · 

Ao passo que em algumas das verbas relativas ao •"ma
terial" ns discriminações vão, ás vezes, até a parcellas extre- · 

( •) Não foi revisto poJo orndor, 

I ' 
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mntnente pequenas mencionando-se despezas inferiores a u~ 
conto do róis; em' outras, o material ó globada~ento consi
gnado, sem que se possa fazer um estudo convemcnte. 

Na verba 8', ,por exemplo, relativa a fardam~ntos _ e 
instrumentos de musica, depois de Lermos, na sub-constgnacao, 
uma, duas, Lres o ·quatro parccllas de 2:500$, de 1:500$, de 
1 :200$ e 3 :500$, vamos encontrar na parcclla 9', sob a deno;. 
minaciio- "fardamentos, correiame, pet•neiras, Q roupas de 

. abrigo", a verba d'e 5. 500:000$000. · 
.comprehende-se, portànlo que a tabe'lla explicativa, orga

nizada desta fórma, é defeituosa, não pet•mittindo que os 
Senadores' que não recebom informações directamente dos 
respectivos Ministros cheguem a um resultado nos estudos a 
que procederem. S; Ex. teve opportúnidacle, no· seu meticuloso 
trabalho, de referir-se a este facto. · · 
· .Será, portanto, da maim• conveniencia que na organização 

elas futuras tabe\las ·explicativas deste )l:linisterio s'e modifique 
o .systema empregado, para que não ftgurem novamente par
cenas de quatro e cinco mil contos sem a necessaria discri~ 
minacão. · · 

O SR. FELJPI>E ScH~UDT - V. Ex'. se refgre.. . · 
O SR. PAUI.O DE FRol'/TIN - Refiro"nie, exactamente,· ás 

observações que V. Ex. teve opportunidade dfl fazer, em. re
lação ás verbas não discriminadas e que atti.ngem a alguns mi- ' 
I bares de contos de ré is. · ·. · . . ' 

O Sn. Lmz· AooLP!Io dá um aparte. 
0 Sa·. PAULO DE FRONTIN -· Perd'ue-me V. Ex. Ultima~ 

mente as Labellas de outros ministerios teem sido muito mais 
discriminadas. Aqui, por exemplo, ao passo Q.Ue se especiali
zam dcspezas de pouço 1mais de conto de réis, ·engloba-se 'no · 
n .. 9, 5 ;.500 :000~, para .fardamentos. corre iam e, perneiras ~ . 
roupas de abrigo na verba s•. Mas nã.o é sómente na vCrba s•, 
que isso se verifica, porquanto, na verba 11' - Munições de 
bocca - ao' envez de se fazer o computo do valor da ração 
par.a se mú\liJ>licar pelo nuincro de rações c obter-se a quantia 
nccessaria. ·assim não se fez. 

Na !abel\a li', vê-se qu~ h a uma vei•ba, sob o n. i, -
Pessoal - que é de 2.103:600$, c crue vem modificada pela 
proposição da Camara. ' 
· Ha ainda muitas out.ras ,vcrl.ms, sommando· a importancia 
de :.H .5t6 :9i0$, rr.c\uzidas pela proposicão da Camàra a réis, 
9. 000 :000$000. . . . . 

· De modo que, nós não s:tbemos nem porque a reducção é 
hi~. . 

O Sn. FeLJPPE Scuw!Yl' -· V. Ex. h em Yé que eu mesmo 
reclamo n vinda novamente da labnl'la que se rostu mavn cal~ 
I ocar no orcamenlo. 

·O· Sn. PAur.o m; FnoN'rJN - Eslon tlJIP.lln,; me referindo ás 
considerncõcs que V. Ex. fez, para apoiai-as e elogial-as. 
Não h a, portanto, a menor rlivergencia neste J)On t.o. 

O que aqui temos, não {! .uma tnbe\ln explicativa; é uma 
tabella mysl criosn,. que lcm por objectivo nüo ~o conhecer o 
que. se eleve propô r pnrn a rlespoza, porque n fórmn dCl propôt• 
seria ·outra.· E nem hu mesmo, nocessidado de procurar exe.m· 

. ' ' ' 
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pios: basta ver a labe'na elo Ministerio da Guerra, que fornece 
i!lemenlos a esle respeitll, que não gão os que nos deixam de 
fornecer a tabella oxplicaLivá d9 orçamento da Marinha. · 

. Estas. considerncões preliminares · eram indispensaveis 
para, apoiando o que a respei~o. no seu parecer deu .o illustro 
Relator do orçamento da Marinha, evitar que este inconvenieiltt~ 
se reproduza. 

V. Ex.,·sr. Presidente, e o Senado sabem·que nós manti
vemos uma campanha de llinco annos para· separar· o pessoal 
do material, e s_abem; tambem·, que'; apezar de; desde o orca-· 
manto de 1917, haver uma disposição taxa~iva, marcando que 
o pessoal deveria ser enumerado pela sua cates:.oria, pelos s'eus- . 
vencimentos diarios, de fórma a conhecer qual ·era o pessoal . 
)~itando a sua inclusã_o no_ material, a rotina poude mais do 
que as disposições legislativas mesmo sanccionactas pelo Go
verno, que, depois de as sancdon.ar, não as executa. E ,foi 
preciso uma seria de reclamações quasi constantes para que se 
.chegasse· ao trabalh<l actual, que ainda não é perfeito. 

No ·orçamento da Marinha ainda não se discriruina pes
soal e. material, em certas verbas. A verba, por exemplo, que 
figura aqui sob o numero 19, relativa á renovação da esqua
dra, inclue-se a rubrica cMaterial para recontin'uaolio. dOi .tra
balhos da renovação da esquadra, diques, etc., ·4.500 contos, .. 
Ora, estes trabalhos não são apenas objecto de material, tem 
uma parte de pessoal. · 

Em uma das emendas que tive a lhonra de apresentar, 
adoptada pelo Senado em 1921,., o que .. exist,ia ·nessa verba, 
que é · renovação e reparação do Iliaterial naval,.· emenda que 

. foi ailceita pelo Senado e ~anccionada, fazia-se a 11eparação 
· das verbas· de pessoal e material .. Mas. vtijo que, aqui, nóva-

mente .esáá separãçao não se tez. · . · . .· .. 
· São, portanto, inconvenientes para os qua.es chamo es~ 

· peciàlmente a attenção dos illustres Relatores para que se 
ent,endam com o ~oder· Executivo, afim 

1
de. eliminal;..oa poucc · 

· a pouco, fazendo com que seja cumprida a acçlio legislativa, 
· que fixa essa discrimina11ão, evitanqo, assim, que a's deJpezw! • 
.para pessoal- .e· material nãõ sejam englobadas em uma só 
verba ·tão elevada, que se for destacada· fará com ·que. se 
possa ·conhecer n~ais facilmente as despezàs e a& economias 
que puderem ser feitas .. 

, Ha ainda um outro ponto para o qual chamo tambem a 
attenção do illustre Relator. Sobre a verba 7" diz S. Ex.: 
«Escola Naval,. A proposição dota essa consignaolio ooni réie 
952 :794$; e o orçamento vigente em 713:020.000. De onde se 
conclue que houve um augmento de 239 :77'.000. Dl!i)oia, 
no seu parecer, most,ra de onde provém esse augmen~o. 

Ora, parace-me que quando· se procura reduzir ao mini
mo as despe~as, _não se justifica qualquer reforma ou 1111al-. 
quer modificação. quo augmente em ,cerca d_e 40 o/o a des
peza anterior. Para que o Senado/ possa .fazer uma idéa pre
cisa desse facto organizei uma pequena tabella em ~elao&o ao 
que exietia e ao que constava da propria proposta do G;overno, 

' 
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:Essa proposta, n.a verba _2',. t;elal.iva. á l~scola Naval, perL~n
ccnlc, portanto, a wr!Ja 1', n .. II, L1tulo <.Escola Naval• dtz: 

, «lllunLes cal.hcdraticos: 

Ordenado.. . . 
Gratificação. , 

• o o •••••••• 

',. 
i lente, em dispónibilidade : •. 

·ordenado ........ ; ... . 
Gratificação.. .. .. .. .. .. 

i dito, avulso: 

Ordenado .... · ......... 
Grat~fícação.. .. .. .. .. .. 

' · . 1'. ·dito, destacado da Escola 
Naval de Guerta: 

Ordenado ............ . 
Gratificação. . . . . . 

2 professores : .. 

Ordenado ........ 
Gratificação. : . . .. .• 

2 lentes subeti tu tos : 
G . 

Ord:enado ·. . . . .. i • • • • 

Grat.lficaoio .. · .. · .. ,. . 
. ' . 

·-
. . . 

'1 dito, destacado dr& Escola 
, Naval de Guerra; 

' . 

Ordenado.. . • . . 
Gral.íficação. . . . 

• 
2 adjuntos· 

. . . . 
; • ' 'I • • 

Ordenado. . . . . . · ·. . . . 
Gratificação. . . . . . . .. ~ 

23 instructores éom funcção · 
de professores : 

Ordenado .......... 
Gratificação.. .'. . . • . .·. . .. 

2 instructores : 

Gratificaçllo .. 

!J:tl00$000 
4:800&000 

9:600$000 
4:800$000 

9:600$000 ' 

158:400tOOO 

4 :800$000 t.f: 400$000 

9:6008000 
4i800$000 

·. 
u:roo1ooo 

9:600$000 
4:soo$ooo · 2s:sooeooo 

6:4ooto00 
3:200JOOO 

. ......· 
6:400$000 

. 3 :2ooeooo . 

.6:4ooeooo 
3:2008000 

t0:200tQOO 

ll:&ooeooo 

t9.:!00tOOO 

220:800$000 

4:0001000 
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1 mest.re : · 

Ordenado. . . . . . . . . . . . 
Gratificação. . . • . . . . . . . . 3;600$000 

1:800$000 

. Dando, portanto, um total dé 508:600$000. 
I 

5:400$000 

· Pois bem, o Sen'nd~ vae _vêr como essa tabel!a apresen~ 
tada pelo Poder ExecutiVo fo1 elevada, na reforma da Escola 
Naval, em um periodo de situação financeira grave como o 
actual. · · 

A nova tabe.Jla di,z : 

14 cathedraticos.. .. . ; .. .. .. .. ........ 
3 em disponibilidade. . • . . . . . . •......• 

i9 professores.. . . . . _. ~ . . . . . ........ . 
i âest.acado . . . . . . . . . . . . . ~:. ,. . . . , .. . 

i li substitutos.. .. ; . .. . • .. .. : .. .... ,. 
~:l instructor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· 4 preparadores. . . . . . • . . . . . • . ..... . 
8 mstructores de ensino pratico·. . . . . . . . 

"" ... , 

'201 :600$000 ' 
43:200$000 

273:600$000 

1U;~g~ggg 
5:400$000 
9:600$000 

19:200$000 

' 711:000$000 
' ... ,. :'' .,.... ;i . ~ 

De modo QUe esta rcforma.fcita posteriormente â_.propos-
, ta fomnulada :pelo Governo para o orç• mento da: Marinha ele
vou a despeza de 508 :600$ a 711 :000$. Esta parte da despeza 
da Escola Naval determinou uma diffcrença . para ·m!!;is de 
202:400$, isto é, sensivelmente, 40 % da despeza anterior .. 

Ora, se nós continuarmos a praticar essas reforma!!!~ não 
é absolutamente passivei que a situação financeira se resta
beleca. E' essencial, quando. menos, que se mantenha· a des
peza actual. Não podemos dispensar i'unccionarios .. d•Laristas, 
mensal is tas nem operarias, porque ·a situàção para elles·· seria 
critica. E'. nooessario que se mantenha, ·pelo 1menos, o que 
está, não preenchendu as vagas, •sempre que fôr isso possível, 
e, principalmente, .niio 'l!.ugmentando o numero de funcciona
rios. Esta deve ser a regra geral da politica financeira do 
Governo. Não ü possível admittir este atigmento de .:réis · 
202:400$ llara 508:000$000. 

Não apre11ento emenda .nenhuma, .para que u illustve·, · 
· Sr. Relator, conversando cam o ministro· .ela Marinha, ·e en

tendendo-se depois ·com a Commissão de Finanças, deante· da 
situação, procure o equi!ibrio orçamentari·o, propondo ns nic- ' 
di das que forem convementes. . 

1 
• 

A 1mfuha funcçiio· não cslâ ·cm reduzir, onde o· Govcmo 
quer m1gmentar; a minha füncção está cm tchnmar a nttcnçüo. 
do Senado para o .pr·ocesso, •que eu julgo contraproducente. 

·.. . As minhas considerações são relativas ao accrescii:n'o de 
'despezas, comparadas com as despezas do exercício aélual 
com as do futuro, quanto á Viacão e outros ppntos, mas, estes, 
como ,i<\ constavrum da proposta do Governo, deixo de lado, 

,pois .a Commissão de Finanças é competente .para vêr si em 
uni ou outro caso póde modifica~ o que cstú estabelecido. 

' 
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Ha um augm&nto despropositado na Imprensa Naval, 
quando nós já. •temos a Imprensa Nacional. Agora cada um 
quer ter a sua imprensa, o •que é um erro e já se tem notado 
este inconveniente. 

· ó SR. /F&LIPPE · ScHMIDT - E' o resultado das emendas 
approv~das:1á :u1tí1ma ·hora. · . 

0 SR. PAULO D& FRONTIN - V. Ex. sábe que as emendas 
approvadas· á ultima •hor.a ·são ·emendas .consideradas pelo Go
verno como nocivas, mas, no entretooto, elle as mantém c exe
cuta quando em geral são de simples autorização. 

De modo ·que nós, que- jã temos a Imprensa Nacional; te
mos mais a Imprensa Agrícola e a.Imprensa Naval. 

o SR. A. AzBREDO - E a Imprensa Jurídica twmibem, que 
é a mais cara de todas. · · 

O SR. PAULO DE FRON'l'IN - As observações que faço não 
são absolutamente de op.posição, são observações que estão 
na corrente nominal que deseja seguir o Governo. O meu de
sejo é que ellas, em vez de serem nominaes, sejam reaes. 

Vejamos, agora, a justificação das emendas que tenho a 
honra de propor. · · · . 

Segundo a orientação seguida por mim em outros orça
mentos, apresento a primeira emenda ·suppr~mindo todos os 
cargos que cS!ío augmentados pela rproposição da Camara c!'ls 
Deputados, excepção da Escola N~val, :porque vem de um re
gulamento decretado pelo Governo, que não acho justificação, 
não pela i-mportancia da verba, ma:s pela questão de dou
_trina. Si· continuarmos a augmentar cargos, augmentar veu .. 

. cimentos e/ fazer equiparações ent!io eu .tenho mui! as injus
tiças para serem reparadas. Em segunda discusslio, evitéi 
apresentar emendas com esse objtletivo para vGr si . a orien
tação da Commissão de Finanças era a de manter uma linha' 
ímpeccavel a este respeito, só merooe .elogios. 1Si abrir ex
ecução. coiJlQ tambem as tenho e., de grande valor, em ler-
coira discussão, .. apresentarei .emendas ntl'Bse sentido.. ' 

Tive o cuidado de análysar a!. sub-consignaçlies, uma a 
UII!a; apezar de· se contarem por centenas e encontrei o· se-
guinte: . · · · · · · 

Na verba i', n. 18, aoorescentou~se, um conLinuo; 
ll:'b. . 

.Na me!ma verba, n. 20, aoorescentaral!n-sé; dous ser
ventes; 

Na n. 497, accrescentaram-se,. dous remadortl'S. · 
Proponho, portanto, a suppressão dêsses novos cargos. 'E 

proponho não porque encerrem grando valor. monetarío, ina~ 
para ficar coberente com a doutrina que adoptei e venho sus~ 
tentando. · ·• .· ··.: 

Na· verb\ 4•,· fez-se uma modl:ticaçllo no n. 2, sem .razü·o 
alguma. Refere.-so ao BataiMo Naval,· Ahi onde se devia di
zer: um sargento ajudante e um sargento carcereiro, suib!ti~ 
l.uiraru o primeiro sargento carcereiro por outro sargento aju-. 
dantc, do modo que ficam dous sargentos ajudantes, e não sei 
porque. · 

Dispenso-me do fazer referencias .. a· respeito. 
S,- Vol. IX • 14 
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O Sn. INmo DO BRAsn .. - .. A. ·emenda que .v. Ex .. apre-
. sentou substitue um sargento ajudante por um sargento car
cereiro. 

·O Sn PAULo PE FI\ONTIN- V. Ex. tem·.toda· a razão. Mas 
o que estou dizendo é que o que está na"proposição da Ga
mara dos,Deputados é um sargento ajudante em Jogar de um 

' sargento carcereiro, · · 
O Sn. FELIPPE ScHMID'l'- Mas v. ·Ex. deve ter notàdo 

, que da p11oposta do Governo consta um primeiro· sargento· car
. cereiro. e a Camara transformou-o em outro. sargento ajudan

te. No meu parecer notei. este caso. 
O SR. PAULo DE FnoNTIN - Mas esse novo sargento· aju

• dante do batal<hão é carcereiro na proposta do.Governo. O car
:·cereiro :era primeiro sargento. e a proposta da. Cwmara mo
dificou,-:elevendo-o para sargento · ajudante. · De modo que 
proponho o' restabelecimento do cargo como estava.; ' ' 

Na .verba. 5•;. n. f50, ha tBII;nbem modificação de venci
mentos a que tambem ·proponho modificação, não pell\ impor.:. 
tancia da verb.a, mas por questão de doutrina. Trata-se de um 
apontador que figurava com o ordenado de 2:400$ e gratifica
ção do f :290$. A Camarl\ augmentou o. ordenado para 2 :800$' 
e a gratificação para f: 400$, isto é,. deu-lhe mais 600$. Não 
ha razão para essa alteração, desde qtie se mantenha o prin-
cipio uniforme. ,. ' ', ' '' 

Finalmente, na verba 7•, n. 56, a proposta do· Governo· 
dá 8 operarias e . .á Camara elevou esse numero a f2, deter
minando u.m augmento de despeza de H :520$ •. Estas .par-· 
cenas, discriminadas sub-consignação · por sub-consinação; 
representam um total de 22:200$, que, como. disse, não tem 
,grande importancia numerariarnente falando; mas cuja' sup
pressão proponho' .por questão de doutrina. · 
. Si a Commissão .e o illustre Relator encontraram qualquer 
omisso no meu trabalho, só,. terei prazer em que essa omissão 
seja enquadrada úa regra <júe estabeleci. ·· .. . . 

O Sn. FELJPPE SCH:MJDT - Em todas as verbas, consigna
ções, titulas e rubricas, notei tudo isso que V. Ex. aponta ·e 
limitei-mo a aguardar as emendas que os meus illustres eo:. 
lega•s propuzerem: para providenciar a r.espeito. 
· O Sn. PAULO DE FRONTIN'''- A segunda eme!lda ·é relativa 
á orientação,, tomada Lambem nos outros orçamentos: a sup-
pr.essão dos serviços industriaes do Estado, · · 

J.á. defendi esta questão, mostrando que .não ha, absolu· 
tamel}te, ccinveniencia rta receita. :f-ictícia · cciirresp'ondente · á. 
despeza, ,.e· que é pref•nriv·el que nos !·imitemos a consideraL' a· 
clespeza real do departamento que tom esses serviQos indus- · 
t.riaes,. mesmo porque é ·muito difficil veri.ficar.:.se· a sua re
ce'ita. ·Neste orçamento. encontrei. difficuldade · muito m~ior 
que· nos outros, qur. trazem· tahellas ex;plica·tivas ref•Bl'entes a 
cada . uma das repartições, consignando as diversas verbas. 
Ne~te,. ·ellas figuram. engloJJadBS, sob o titulo <Serviços aéces-
i!oriOS). " 

No n. 1 da- suh-consignação desta• Vlerba, · lemos o se
guinte: c:Para at.tendor ao pagamento do seguro, serviços te-
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Jephoníc~s e. telegrajlhico, força e. luz, abastecimento de agua, 
taxa santtarJa, 1.000 contos· de·. ré1s:.. · · · 

Oi! se-rviços industriacs do Estado, apenas se· refere ·ao· 
serviço· •telegraphicoí ao abastec~men~o de ·agua e· taxa ·sa:
nitaria. 0 teleg~aph!CO para O exterior,' .O. telephôniCO, o· pa-'· '· 
game!JLO do seg,uros, nií,o silo. consid·ei'ados comO'' serviços ln"' ··• 
ctustr1aes do Estado. · . . , 

Estou· em diflinuldades para discriminar es;tas ·verbas. ' . 
. Ao passo que para o .Sel'VÍÇO postal se discriminou a verbá. ' . 

de .cinco CO!ltOg1 as demais Vêem,-englobadas,, beunindo~Se R0_3 . 
serviços do Estado áquelles que não o si!.ó, na ill'lpor'tancia de 
i.OOO nontos. , . . .. . > . , · · . 

Eis a reclamação que :fiz sobre a falta 'dd' discriminação 
das verbas ·constantes do orçamento da Marinha. . · • 

Na impossibilidade:de chegar a resultado, recorri á lei 
de emergencia, votada''éni ·agosto do anno passado e:verifiquei 
que para os· serviços aocessorios consignava aqueHa lê i 700 
contos de ré is. Por· is'so conlllui ,que o .augmcp~o .. de .300 con
tos devia ser l'olativo aos serviços it~dustria.es. do'. Estâd<i :c, 
nestas condições, rcso:l:vi apresentar:.a emcnda.:que visa súp
primir as· sub-consig!lações relaU.yas aos serviÇos.· jndustriaes 
do Estado, na verba 20, e manda· reduzir de 300 contos a sub- . 
consignação n. 1 e su.pprimir a n. 2, importando ·a reducção · 
em 305 contos, · · · ·· · ·. · · . · · , · . · · 

O illustre Relator terá .opportunidade de, na discriminacão· 
da verba, ve.ri!Lcar .si os serviço·s:industriaes do Estado .cor
respondem a 300 contos, -em que eu os estimo, ou representam 
importancia maior ou menor. . · · ·· · .' 

O Sn. Fs:t.rPP& ScHIMIDT. ~ Discriminação que não êxiste 
na proposta e .nem mesmo, no orçamento anterior. . 

' ' . . .. '-' 

0 SR. PAU!.O DE FRONT!N - RecOrrendo á lei de, emer
goncia,- -encontrei. para. esses serviços a dotação de 700 contes. 
Verificando a· differen"ç.a de 3'00 contos, calculei que essa <lif. 
íovença erà r'elativii aos serviços industriaos dei Estado, que 
não foram discriminados, ' a não ser no tocante · ao serviço 
postal. · · · · · .. · · · _• · · · 

A 3' emenda é relativa a uma· questão que debati' no ":~r~ 
çamento da Yiação e {!Ue me parece dever ser >ext.ensiva ás 
outras leis. annuas. Trata-se do segu~nto •. Quando se· tem cnl 
vista obras novas ou acquisição de material novo, nlio estamos 
deantc de uma dospeza de custeio, não temos que •considerar 
o material de consumo .:.._ trata-se de material capitalizado • 

.Si nós, anianhi!., construirmos um campo .de aviação, um 
diqu,e, si installat~mo,s uma officina de reparações,· teremos 
creado um c a pi tal. , Esse eapitl!.l; ge'ralmente; não se dosva
lo'riza; ao contrario, cada anuo que se passa, eleva seu· valer, 
não só pelos terl'enos que occupa, como tambem pelo au
gmento de preço desse materiat Assim sondo, examinando o 
orçamento da Marinha, encontrei a seguinte sub-consignaçíio, 
na verba 1.", a sub-COI\Si·gnaç.ão sob n. 72, que diz·: Para a 
rndiotelcphonia, .para a.cquisição do material da rêde ·telogra
phica: 250 contos, reduzido's a 200· contos pela proposição da 
Cnmara. - · : . ' · · · · · · · 

Ora, 1!sta quantia de. 200 contQs répresimta cnpital .e, não. 
material de consumo. · · . ·. ' · · · · · -'. · • . 

··-··----··· •. o •. . !, .• !b,"!ill· 

lr ... ··l ~ 
'••': ' 
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De faclo, logo adeante, encontra-se a verba n. 76 para 
: . .• íWf!U\siçiio do ,_mat~t·i~l da rêdc lclegl'apl~ica, para a insl~llação 

de chvcr8~8. •.Jslnçoes ·11a rêde -~el·cgrapluca .- 100 contos de 
rl\ts; prnntltvnmeulc a proposta. era·. de 150 con[o.s .. Quer diMr 

, CJIIC til! [rat.a.·.'cJe ÍQ~l~llaç_õcs no~as, qf.Hl não devem .figurar 
cntt:c, a.~ _despezas ot~dmal'tas c, .s!m, cm t,ll'çamenlo exlraordi
nano:·otl ·~nr opera\~ocs de c.redtto, conforme. Lem_. praticado o 
Congresso. · .. · . • · 

A segunda sub-cunsignação é rcl!~Liva á mc&ina· verba 1' 
'c Lem o:·n. 377. 'Soh o n. 377, encontra-se, para ooquisicão dH 

·:màch i nas G \tlcnsil i os para •,·offieinas: 40 contos ·de ré is'. E·~ tá 
nosse•·mcsn'!o ca'so· a ·vm·ba' 5', no n; 279, que esl!libelece o se-

.· gttinln-: · .•·a . . ·.· · .. · · · · · . · · 
'._..,. .. · . «Para acquisição de machiuas, f.cr~ranl.~n-tas, etc., 

·' · · ·. · para .. as o[ricinns da es·cola e cenlt•o:. da . avição, 361) 

:·· . :éonl'O!l.;.. · · · · 
', . '' . ; ', 

· · PÍ·imiLi-va:menle, a viJl•ba ·era. de 500 Mntos. 
·. < .. · : ·. Não' ·sn· trata dl\ ccmwmo .-

·., 

. • '··· · :.:.po.(. cin~ ·~sta:·.·v·crba tamb~m foi elllVada ?·' · 
• . ·., ·J Não :aprestJnlo· ·emenda ·sobre a mesma verba, n. 28-1, ql!o 
~ .. ·.diz: .·· ...... ,. .. · , .. ·, . 
' · .... '. .. «~.á~a· ~iJQltisiÇão de. artigos dé CI)I18UUlO para as of-

:··~_' .... · ·ficinas::clà I~scola o Ceq:tro de. Avia~;ão, 400. conto~., 
.' ·•,•·· •', ' . ,,, ,' ,· ·;· \ ' ' . .. . . . 

. . A verba incluída na minha emenda é a de u; 279, na un-
".'POl'lan:Cia-.de. 360' contos.· · .· . . · · · · . 

····A': verba 7~---'- Escola NavaJ -. féz-se uma suppl~níer\lar•, 
qtw .. dm10minoi 56 bi.~, nos s·eguinles termos: · • · 

«~ara comp1·a de linolypt~, para ·Ímprc·ssão das a-pu>-
.· - i'tillas, discursos "da escola,· 80 contos,, .. · · · ·. 

·:t·. : .. ~Y." 1 .. ',•' . . , '·.. , • ' 

. J~' mais umu officina que .so quer .. crear. Já não basta a 
· i:J'fficina na,:nl. Agoi;a, no Ministerio da 'Ma't'inha, pa:ra as ilu
., pt·essjle~ da ·.Escola· Naval, ped·e-s.e mais 80 çof!tos~ Tambmn 

está·.nos mü~mos· ca.sos~ E' umadespeza· de nova mstallaçio. 
· :··Na· i·m·ha · i6' lei-o o seguiütc: · · 
. ' . ~- ~p~~a· a·c·Q~l isição de matm•ial permauoriLc, -para 

· ·· a·cqn isição de lanchas, ese.a\cres, maelrinas, · caldeiras, 
· · · .ferrammltas, ele., para os navios, LOOO conto~., 

. ':. , ; ·.Df,l,·cons~rrto· :a:rt~ 'sti3). . '- -c_ • . 

· ... · · · ,,: ·,·pára:' acqúisicão do. rrialurial nece!sario âos con-
·. '·~orlos. nós navio~.· embàroa.Qões miud~s e seUs ·perteni:As, 

.... ,·· mclusrve mater1al ;PI.'l'a-·torpedos, L500 contos;, 

. · · · · PrÚnitivarriente a verba era de dois mil contos .. Propo

. nho ·.que··. essas : vm~bas ·sejam tambem incluídas· na. mesma 
.. emenda .. -., . · .. . . · · . 
· . A verba~ 9 diz: . · · . ' . . . 

., '• . '• ' ' 

. ' ,; ,. 
da esquadra. '' .. · ~:· ·: ··:· ··<aenovlv,;ão 

' w .' : ' ' ' ' 

' ;. 

.. · ·· · · ' .· Para: a:• .continuação· ·dos tmbal h os 
i8BQ,U~dra, diques, etc., 4. 500 c~ntos,, 

PrimitiVamente, era de cmoo mll. . ': 

de tiJnilva~ãn <1a 
,·,. 

,,. 

.. ' 
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A. d,i,);poskão do ar·t. !J• da proposição. da Camara dos 
Deptll:ados diz o scguínle: ···-

cE' o Governo autorizado a despender ató 100''iriil 
contos de réis, por m~io de operações de credito, sendo 
rle~tínados a acquisição,· como. julgar ·mais op'portuno, • · 
rias unidades navaes, consideradas indispensaveis: . 

. . . . '. '.· 

~) continuação das obras de · 
. rl) .despezns · com a reorganização·. da Marinh-a ilt

. clnsíve. m~:Jidas índil;pensaveis sobre o -pessoal contra
ctado e a organiiaçíio de serviços de aviação,· novos, na 
ilha do Governador. e outros pontos convenientes.) 

Parece-me, portanto, qui! si temos um credito de cem mil 
contos para todos estes fins, é muito justo que se dê efficien
cia a todas as noss·as jnstallac~es novas, a todos os serviços 
desse depai·tamcnto publico, mas ·não ha necessidade, ·na d'es~ 
peza ordinaria, de verbas ·que collidam ·com as que· ,vãó ·s.er· 
obtirlas ·por operações de credito. . . ·, · . ' : : . : ; ... 

A minha terceira emenda, é; porlànto, px:opondo ·que se · · 
supprimam as seguintes verbas, por deverem as despeZ'IIa re
lativas correr pelas operações de credito autorizadas pelo ar-
ligo 2•. . ' · 

São operações parcelladas, mas que representam um' total. 
rlr. G .180 contos. . .: , · . · ' · · · · · · .· · 

A emenda -n. {'é idimtica áquena,que.em outro·orcamerito. 
apresentei . e tem por objectivo eliminar a verba relativa ·a• · ·· 
exercícios findos. . . . . · . , ...... · •. ,. 

A despeza ordmarta de um exermcto nada tem ·com o 
exerci cio findo. O Codigo de Contabilidade já . estabeleceu. _ .. 
a fói:J!la de, p~óceder a -respeito. Proponho, portantl), que ,s .. e': :~ 
snppru'lla::.e~sa: verba, que é de 200 contos. .. .. , . . ·. · · 

Flnalment~, de accOrdo com o que fiz nos o~tx:~a· pj.oá!Jtel.l- : .. :· 
tos, pr.oponho .que se restabeleça a verba que ·tmha 1ndo Sl.IP-- · : 
primida pela Camara dos Deputados, relativa ao augmenfo pi'o· • .. · · 
vi~orio dos' vencimentos, mensalidades, jornaes. e diarias, ·.de· ' 
accordo com a lei da despaza ·de 6 de janeiro ·de ~9~~. que, 
pelo decreto de 7 de novembro, importa em 3 .. 764:899$732. 

São C!tas as cinco .emenda!, que tenho a honra de apre-
sentar ao Senado e para as quRes solicito a· benevola atten
ção do illustre representnt.e do Estaôo de Santa Catharina, 
rlígno Relator do mesmo areamento. (Muito bem; muito bem.) 

Veem á 'Me~a. são lid·as, apoioo·as e póRf,a's rm r!i!i'rlnR~ãri '• 
as•~~tes ·· , - ' 

l!MKNDAS AO ORÇ.\Mli:N'IU n.~ '!',fARINHA, 
, . '' : 

I · : .~ : i • · N. i 
. ' 

Supprimnm~sc M Jogares croados: · .. ' .. . ' '' . 
Verba i': 

N .. ~8, 1 conti.nuo ................ ; .· ......... .. 
N. -0,. 2 serventes ..... , ..... , .............. . 
N. 487, 2 remadores .... , ..... T . , ........... . 

..... 

'' ·:· 

'·'. 

. 3:1208000 . 
4:6808000 
{:200$000 

'· 
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Verba l•: .. 
' Restabeleça-se o n. 2, ditferen~a a deduzir ....... 1:0801000 

, . 
Verba· 5': . · . . . 

N. 150; restabeleça-se, ,differeriça :n deduz.i'r ••••• . •, ' . 
600.000 

.. . 
' N·. 56, ' operarias .. ; ........... .-••• H .... :: • H :5201000 

.... , .. ·;. ... ;:: . ·, 

.. : '.: ·: ·.• .· .. 
Total .... ~ .......... : .. . ·. ·.. . . . . . 22 :2ooeooo> 

. ·, . 
·' ··-· 

· S~pp~i~a;n-se as sub-cons!gnàc!Ses relaílvàs ·à serviços 
industriaes do Estado. . . . . 
·'·,:Verba 20",.,reduzir de 300.:000$ a sub~consignaçl!.o n .• i o 

supprimh:: a de. n. 2, 305 :000$000, 

.. 
• N. 3 

· Supprimam-se 'as verbas s~guintes por dever â . despén 
respectiva correr pelas operações de credito autorizadas ·pelo 

• art. 2•. · 

Verba t•: 

-N·~· 7.2 ••••.••••.•• ~ •••.•.••.••••••• ~ •••• · ••• .-. 
•N t', 8'7'7. I t' t 1 I t I I I I I I I I t I I I t't I I I I I I t I t I I 1 1 I 1 

Verba .&•, ·n. ·279 ••• ·- •.••••.•.••••••••••• ·.,.. i 

Verba ''•n~ 158 blr .. ............. ,·, ...•... ,.,.,. · 
.Verbata•,n. t ..... · •................•....... 
Verba -~9· .... .......... , ............... · .... , .. 

·'. 

· .100 iooóaooo 
. ,41) :0001000 
380:0001000 
SO:OOQIOOO 

UlOO.:OOOIOOO 
4.15QO:OOOIOOO 

' • I • 

Total.,· .•.. ,,.,·,·,,., .... ,, ...... , . 8. tSO :000$000 

.· ' ' 

N. 6 

Supprima-se a verba 2t• MExerclolos findos", 2_00:0001000. 

I 
N. IJ 

' Accrcsccntc-se: 

'Verba '" Augmento provisorio dos vencimentos, mensall·· 
. dades, diarias e .lornaes, de nccOrdo com a lei da despeza de 6 
'de Janeiro de f923, 3.764:899$722. 
' . 

• · ·· · ·Rio de J'nnelro, 5 de dezembro de i 923 ~ - Pauro de Frontin. 
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o sr. .Presidente - Continúa a discussão. 

o Sr. Olegario Pinto '-·Peco a'palavra .. 
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o sr: Presidente- Tem a palavra o Sr .. Olegario Pinto. 

o sr. Olegario Pinto - Sr. Presidente, h a dez· annoa, 
quando representava o Estado de. Goyaz na Onmara dos Depu
tados apresentei uín projecto, autorizando o Governo a crea1• 
uma 'escola ,de aprendizes marinheiros no rio Araguaya .. Esse 
projecto foi convertido em lei. Pelo decreto n: 2. 7'!7, de 8 de 
janeiro de i913, ·ficou o Presidente da Republica autor1zndo ~ 
crea1' essa escola, dispondo para is•o da verba de 100 contod, 
destinnda:-ás primeiras despezas. , . . . . · 

Ha dous ·longos· 1 ustros wnho sem_pre rele~brnndo ao Go
verno a necessidade de. plir em execuçao essa le1,. que é de ur-
gente necessidade.. . . . . , ~ o saudoso 'dlmirántc Manoe!Jgnacio Belrort. V1e\ra, cntao 
ministro da Marinha, sendo consultado . a .re~pe1to da creaç!lo 
desse instituto de ·ensino naval, assim se pronunciou: . . . 

·. · írÀo · primeiró secretario da Camara dos Depu- __ 
lados.- Em resposta ao vosso officio n. 310, de 26 de 
setembro do corrente . anno ( 1912), no qual pedistes :> 
meu parecer sobre o projecto n .. 258, tenho a dizer-vos 
que este ministerio se manifesta favoravel -á creacão de 
uma escola de aprendizes_. inarinhejros no Estado de 

. Goyaz, de que cogita o referido .projecto. Sendo as es
colas de aprendizes marinhe!ros o principal viveiro de 
que dispõe ·a marinha, para o pr_eenchimento dos claros 

. de . suas fileiras, sem pré lhe será agradava! a creaç!o 
desses Institutos de ensino. . · · · · 

' . ' ' . ' . ' . ,. . 
Quanto á -definitiva escolha qo local onde deve ser 

estabelecida a .escola, uma vez npprovado o projecto, 
aguardará o mlnisterio o resultado de prévios .~studos, 
a._exemplo do :Procedido em r·elaç~o á. Escolo: de Plrapóra 
do Estado de Minas Ger~es." · · · 
.. I , , . . . . 

Penso, Sr. Presidente, que não meq torno impertinente 
apresentando, pela terceira vez, nesta Casa do Congresso, umn 
emenda,. autor1zand6 o Governo a despender ató a quantia de· 
200 oontos com a insta1laçlio dó estabelecimento de ensino a 
que me venho referindo. . . ; . · · 
. -0 meu. presado amigo, emínent11 Senador Felippe Sch~idt, 

digno relator do orçamento ·da Marinha, por duas vezes já re
cebdeu, com interesse, emend(l semelhante, a qual,. sendo appro
va a nas duas Casas do Congresso, não fig-q.ra no orçamento. 
. Quando, na sessão de 12 .de julho do corrente anno, tlv!l 
;{ honra_ do apr~sentar no Senado ? ,pro,jecto rcstapelecendo :t 
ayegacao · do rJO Araguaya, trate1 do abandono 'em quo se 

nhç1hamt os· tapuyas, os vordade]ros e genuinos brasileiros, ba-
1 nn es das margens desse grande rio, · 
0 

0
1

udn.ndo no meu Estado existia -11m serviço de protecciio 
n s . n 10s, o inspector, Dr. Mnndncnrú de. Araujo, procurou, 
[!J1brdenhnndo nas diversas tribus, fazer uma exacta estatis
Jcn n população ecrvagem. Só no · Arngunya :existiam pe-

1.' 
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quenos indios, ~adios, fortes, e perfeitos conhecedores dos 
segredos da navega cão fluvial, em numero de 500, de H :a 20 
nnnos de edade. 

O sempre lembrado engenheiro militar Dr. Antonio· Flo
rencio Pereira do Lago,· no relatorio que apresentou, em 
agosto de 1875, a proposito dos estudos da commissíio explo
radora· dos rios Tocantis e Araguaya, .. de que era chefe, ns·sim 
se. pronunciou em l'elação nos selvicolas habitantes dest,a 
zona: · 

. . ,, 
"Um grande planalto cercado pelos rios Araguaya, 

Tocantins e Madeira é occupado por um grande . nu
mero de hordas selvagens, que habitam, umas como 
os cara,iás, junto ág ,margens do rio. Aragunya, outros. a 
pouco di·stántes. dellas, Assim acontece com os cayapós, 
aue residem em frente do presidio de Santa Maria. 

·Grandr. quantidade, porém, de índios, vivem errnntlJ'S 
· naquelles desertos e approximando-se 'dós rios· para en

trarem em relaçlles comnosco por ·si mesmo, ou . por 
intermedio de outra~ tribus mais chegadas aos brancos, 
e conhecidas. Esses homens cru e presentemente nenhum 
resultado dão como productores, em futuro não menos 
remoto podem, com um tanto de habilidade na nossa 
parte, concorrerem effica:zmente para o engrander,i-
mento da região central do Brasil. · · 

Em geral é boa gente e obedientfl a índole dos nos
.•os aborígenes; gostam de muitos ob.iectos de que ra
iemos us9 e, para ndqulril-os, trabalhariam de muito 
hon vontade. Aquelles são semi-mansos. entram com 
facilidade para o serviço da navegação fluvial ou parn 
n~ f~zendas de criaclio de gados, mais quasi sempre ~.ão 
victimas da ~un ignoraneia, boa fé e brandura.' 

Homlln~ ha n não sltn pouco~. que· contrn~tam r.1 
.. Mrvico de um indio por dous ou tre~ anno~ mrclianf r 

umn r,splngarda, uma libra de polvorn e o ehumho cor
respondentr.. Si houvesse severa punici'lo para tnc~ 
abusaR, si o esforço dessa pobre gente fo~se pago r.m 
relncfio nrl'~ servlcos prestados, por certo muito maior 
seria o numero dos nue .iá teriam, com gosto, entrado 
para o gremio da civilizacfio, 

Cnm o eRI.abeleciment.o de colonin8 no vale dM 
dons rios. é induhltaVf\1 quo muitos desses aborígenes 
oroC'llrarlam logo travar relacões com os bt•ancos. En
t~o rfeveria os cllrer.fore• ir chamnndo as~im o• meni-· 
no~ elos dous sexos n~o só pnra- lhe~ darem iMtruMiíO 
primária, como para incutir-lhes o amor no trabalho. 
unlco meio de chegarem a possuir o bem estar pronrio 
á vida civilizada. Entretanto. por modo algum seriam 
ohrigndos no trahalho -.os adolescente~. ani.P.s rltlixnndo 
Am plena liberdade. porém aproveitando todas ns vezes 
que· volllmtarinment.A se prestassem áquelles servicos 
em que mostrasse aptidão, · sendo, então, ret.rihuido·R, 
proporcionnlmentr. nos resultados e com equidade. 

Si por outro lado, forem favorecidas as uniões com 
indivii:luos civilizados, estamos convencidos do que a 
população cruzada nugmenturia por tal modo que em 
nma ou duas gerações desappareceriam os selvagens, 
deixando no lagar a melhor gente que se póde empre
gar nos diversos ramos da agricultura." 

I --
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Eis ahi, Sr. Presidente, como ·pensava o illustrtl cnge
n lwiro, que tão relevantes serviços prestou nos campos rln 
l'nr·aguay e ao meu Estado, fa~endo completo estudo das gran
dezas e riquezas do Araguaya e Tocantms. 

Couto de Magalhães poz em pratica grande parte ào pro
jecto de Pereira do I,ago: installou um cotlegío para os pe
quenos· indios1 que com facilidade, aprenderam a ler, escrever 
IJ as quatro operações. Os que frequentavam as offic i nas se 
tornavam babeis machinistas.. · 

De::<apparec ida a navegação ·a vapor, os índios, ·que i á 
n~tavam civilizados engajararn'-se uns como tripulantes il~ 
hurcos a remo que faziam as viagens de Santa Leopoldina ao 
Pará; outros volta1•am á vida selvagem, reentrando em suas 
triilus; outros, ainda, procuraram trabalho nas roças e fa
zendas de criação e as·sentando praça' voluntariamente no 
20• batalhão de infantaria, e 2• corpo de cavallaria, estacio
nado na capital ·de Goyaz, muitos outros. 

Não é mais possível, Sr. Presidente, consintamos que e~
stJs genuínos brasileiros continuem a viver vida selvagem . 
Já deram elle.~ provas sobejas de que teem capacidade para 
trabalhos ·de varias especies. · 

. Por 1slo, Sr. ·Presidente, estou certo de ·que o honrado 
Senador I?e!ippe Schmidt, que com tanto brilho vem rela
tando o areamento da Marinha, ncceilará a emenda que vou 
mandar ti Mesa por se tratai· rte um assumpto de interesse 
geral. 

A omimda· está n~Ísim rndigida: 

Ond.; convier: 

Para a execução da lei n. 2. 71t7, de 8 de janeiro de 
1913, que autoriza a creação de uma escola de apren
dizes marinheiros no rio Arnguayn. no E•tado rir 
Goyaz, 200:000$000." 

' Além rln .iusl.ificacão que .lá fiz, quero acompnnhru-a com 
o parecei" que o i!lustre almirante Sr. Souza c Silva ~mitf.in 
a pJ•oposHo ela creação lia escola a· que me reflro. 

. . 
O parecer ·.ó o ~eguinte: 

"A creacão dessa nova eacola é rle toda a convc
nlcncia para n Armada;. elln augmenta as fontes llc 
recrutamento de pessoal para n Marinha o proporcio~ 
na ao Estado de Goyaz. o meio de concorrer com o seu 
contingente para o servico dn defesa naval da Repu-
hlioa. · 

. Quàndo o serviço da Armada exigiu que os in
dividuas à elln destinados fossem cxclusivnmPnte de 
profissão mnritimn Otl nffeitos â vida mnritimn, como 
acontecia no tempo da .marinha á vela e mixl.n, o alis
tamento ficava adstrlcto ás populações do litloral e 
nos ·embarcadiços; hoje, porém, a Armada, ·em vista 
da ovolucíio material, tem necessidade de recorrer âs' 
mais vnrindns profissões, especialmente ás profissões 
das artes rnr.c.anicn·s, pnrn. a execução do serviço a bor
do e n condição de profissional de mar, não ~ essen
cial para o alistamento na marinha, vislo que os 
nctunes t.ypos 'de navios, exclusivamer:t.c n vap1.•r, prr~ 
mitlem que esse novo periodo, relativamente cllt'l.o, 

. 
• I 

·, : 
··.r . 

.~ ·: ' 

i· 'I 
' . 
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ÇIU!llquet:, indivi~uo~ bem co_nsUiuido, posso. o.qquirir a 
motrucçao pratJCq necessarH\ ·para tornar-se um bom 
marinheiro militar.· · · . · ·. . • 

Decorrido dahi que não se torna mais preciso res
tringir como antigamente,· o alistamento para a: Ar
mada, aos llabitantes da zona do Iittoral e que é, antes 
de toda necessidade estendei-o ás populações do inte
rior1 onde a marinha encontrará amplos contingentes 
de mdividuos habilitados nas artes e profissõco cuja 
upplicação é. hoje corrente a bordo,, . 

. Por isso, a creação· de uma Escola de Aprendizes 
Marinheiros, no interior do paiz, além das vantagens de 
croar mais um elemento para a ·diffusão da instru
cção primaria tem a' de- levar ás populações das lon
gínquas regiões • do centro a noção concreta da neces
sidade da defesa marítima da Republica e da mfluon
cia preponderante do mar, que ellas desconhecem, no 
seu desenvolvimento, na sua ·grandeza e na sun. segu
ranca, concorrendo parà attrahir Yoluntarios ·paro. a 
Marinha. · · · . 

O ~nsaio da creação do uma Escola de Aprendizca 
Marinheiros, em Campos, no Estado do Rio' do Jane i

. · ro, deu em um resultado cxc-ellente, proporcionando á 
Armado. levas annuaes de grumetes, perfeitamente in
struidos e educados para· a profissão.· · . . . . 

E' um . exemplo animador, que deve estimular a 
oreuoão de novas escolas no interior do paiz." .; . 

E nada mais restn.-me dizer, aguardando o parr.ccr do 
honrado .i:lenador. (Mu.ito bem; muitQ bem,. j 

Vem á mesa, é lida, apoiada e. posta· em discussão a se~ 
~i~ . 

l!il\l:IINDA 

N. G • 

Onde convie~: 

Paro. execução da lei n; 2. 7 4 7, de 8 de jnnolro de :19:13, 
que autorizou a creacllo de umn. escola ,de aprendlzeb mari
nheiros no rio Arag'uaya,1 n~ Estado de' Goyaz, 200:000$000. 

Sala das sessões, em 5 de dezembro de 1923. - Olegariü 
Pinto. - Hermenegildo de. Moraes, · · . · 

. \ ' 

O Sr. Presidente - Continúa a discussão •. 
' ' ' ' ( ' 

•O Sr. Irineu .. Machado- Peço a palavra. 
' . ; . 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o St•. Irineu Ma- · 
c!lado. 

' 
O St•. It•ineu Machado ( •) Sr. Presidente congrnl,ulo-mc 

com o Senado pelo seu amor ao trabalho. Tive mesmo aqui o. 
noticia de que o Supremo Tribunal não funccionou hoje cm 
ruziio da temperatura elevada. O Scnndo, entretanto, assíduo, 
firme no seu posto, aqui. está· discutindo os orçamentos. 

(') Não foi revisto pelo orador. 

•. 
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. Com. o b,9m exemplo: que· me é dado' pelos veneranrlos coi
legas, vou dizer ,algumas palavras em justificativa elas emen-
das que tenho a honra de enviar á mesa. : 

A primeira dellas é a que manda 'incluir a importancia de 
3. 7611 :889$722, para occorrer no Ministerio da Marinha ao pa
gamento da gratificação provisor ia· in:stituida ~ela lei nu
mero 4. 623, de ll de fevereiro de 1.923, em, beneficio dos fun
ccionarios, mensalistas, diaristas e jornaleiros da União. O Se
nado conhece cabalmente a questão, da utilidade desta. medi
da, mandando incluir nos orcamentos a .verba certa para o 

· pagmaento dessa gratificação, utilidade tanto maior quanto o 
pensamento commum não é sómente o ele economia senão 
tambem o de fazer um. areamento sincero. ' 
· . Em seg>uida passo a justificar as outras emendas. 

A primeira, é a que manda destacar da verba "Pesca c 
saneamento do .littoral" a quantia. necessaria ·para a subven
ção mensal·de 100$ para cada escola primaria,.creada e man
tida pelas colonias de pescadores no Iittoral da Republica. 
· .O areamento ac.tual propõe uma subvenção de 600$. an-
nuaes para essas escolas. · · · 

A experiencia prova que · esta verba é insignificante e 
não dá para pagar siquer uma modesta professora. Na maio~ 
rin dos casos, não ha nos remotos togares onde estão instal
ladas essas colonias pessôa alguma com sufficicnte instrucção 
para encarregar~se do ensino. E' preciso fazer vir professoras 

· dos centros mais adeantados; ·mas não ha quem se sujeita a 
ganhar 50$ mensaes para ensinar nas· referidas escolas. A 
proporeão de analphabetos entre essa gente é de 99 %. 

Parece-me, pois, que é · absolutamente· necessario que 
corramos em· auxilio dos mode·stos, dos humildes pescadores, 
cuja tenacidade, cujo trabalho são evidentes. 

Além disso, senhores trata-se. de uma classe que ó · abso.1. 
lutamente necessaria não só para os ,fins socjaes como para o~ 
nacianaes e humanos. Entre os fms nac10naes salientarei 
que essa classe constitúirá uma grande reserva das nossas 
.foro as armadas. 

· Outra ·emenda que tenho a honra ilo apresentar, é ti • 
seguinte: 
· 1. "As verbas destinadas á pesca e sanea~ento · dó'littoral, 
· inclusive as subvenções ás• escolas das colomas de· P,e~~adores 
serão entregtlles em proporções trimensaes ~~ reparticaa com
petent~ do Ministerio da Marinha que -as d1spenderá eom as 
formalidades do Codigo de. Contabilidade e se encarregará .da 
distribuição das referidas subvenções ás · escolas que · satis
fizerem as exigencias da.Jei". 

Vejamos· a razão de ser · desta emenda: 

·Os serviços da pe"Sc~ e saneamento do· litt9ral, p~r sua 
natureza de· as-sistencia aos _pescadores ~ as ·H~duslr1as d~ 
pesca" constituem uma creaçao nova c sttt oenel'lS entre nó~, 
não podem, por isso, fi~ar presos ás . fqrm~liqngos burocr~t.l
cnsa, retarda(larias e dJsolventes. A .dJstribmçu~ das verbas 

" votadas para subvencionar as escolas das colomas ~e pe~ca 
tcem soffrido por tal fórma, que ha innumerns colomas cuJaS 
escolas não conseguiram ubso~utamenlc receber essas sub-
vencões . . . . · · · - d b en · Actualmente o processo ex1ge a req~JSIQuo ns su y -
cões pela pirectoria da Pe~ca á Inspectoria de Portos, R1os e 
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Ganaes; desta no Ministerio da Marinha; deste ao .Mlnis.tcrio 
da Fazenda; ordem de·stc ús delegacias flscnes nos Estados, 
mrldinnt.e registro do Tribunal de Cont.as, etc. ' 

. · V6-se, . pois, quilo longa é n peregrina cão de qualquct· 
papel relativo no assumpto. · · · 

Muitas vozes, npezar da clareza das disposicões Iegnes e 
rnt· causa de interpretaoGes que variam segundo o critorio 
dos funccionnrios e por delegacias onde nlio hn numeraria -
essas escolas acabam não recebendo a subvenç~o. como está 
acontecendo com a maioria dellas. . . 

Outra medida que me parece necessnrin é a que pro
ponho nn emenda que autoriza o Governo n instnllnr· no ex
tremo sul da praia de Copacabann, no porto da lgrejirJhn, na 
curva da costa Junto ao forte um posto de soccorro naval, 
o qual servirá simultaneamente ás embarcações e aos pesca
dores da colonia "Aimbire" Z--4 desta Capital, dispendendo 
até 60 :000$ com a construcção desse posto. . . , . . 

· Sr. Presidente, ha muitos annos que esses pescadores na 
praia de Gopaeabana prestam qeu nuxilio nos bnnhistas, soe
correndo .vidas preciosas. Esses bravos homens dão a sua 
inteira dedicaçllo niio só o esta obra humanitaria, como aB 
suas energia~. a sua mocidade, o seu e~forço á organização da 
defesa nacional. . 

Todos nós sabemos como· são· cnros os apetrechos, os ap
parelhamenf.os da pesca. As rêdes, r,s emharcncões r,ustam 
umn forhma. Representam, ás veze•, · o producto de um sn
crificio immenso. Os pescadores accumulam com uma 
tragicn onergin e uma phantast.ica coragem, contos ·de ré is 
parn n compra do umn rêde e de uma émbnrcaçi\o. Adqui
ridas estas, não tendo absolutamente Jogar pnra abrlp;al:..as; 
ficando expostas no tempo, no calor ardente dns nrP.in;; do 
nosso lit.tornl, fendem e rnch'nm. A~ rêdes se estragam e ~ no~ 
cessaria, qtte o Estado olhe com 11m pmwo de miscricordia .. 
para es~es pobres pei'cadores, . · 

Nn praia. do Indo do alinhamenlo rins edificações, o fer
l'eno cu:~t.n cnrissimo, de H n 1 O contos de ré is o metro de 
frente. Essr lognr já está for! o erlificnrJo e nhi não hn mesmo 
mnis terrenos a adquirir. E'. porl.anto, abEolutamenl.e impos
sível nos pescadores n acquisicão do logur onde· possam guar
dar o seu ba!'co e seus· npetrechoR de pesca. Para n edificação 
do seu barracão necessif.am elles de umn área de p:oain do 
60Xi5m. Nnquelle reconcnvo, como torlos ;;abem prat.ica
mente, .iá estilo ns cunôns at.iradas sobre n prni11., sujP.Itns ás 
intemperies, expostas no nosso sol ardente. . 

Pediria por isso no honrado relator que estudo com tanta 
minucia e cr:m tanto zelo as questões affectas no se'il ex~tme. 
n sua nttencão para este caso .• Tá umn vez diRse, quando tive 
n honra de· ser collega de S. Ex. na Commissão. de Flnan-. 
ças, que os seus pareceres eram 'admirn'veis de' prcois!io e .rlc 
lJOnestldade. Vi quantas vezes 8. Ex. decidiu com indepen
oencla e •lltivez, sohrepondo seu ,iuizo ao proprio alvitre elo 
Governo. S. Ex. é o typo exemplar do. relator. Digo tudo 
isso sem o menor elogio a S. Ex .. porque sempre acompanhei 
com carinho o se-u trnbalho meticuloso, feito com tnnt.o ,cs-. 
tudo e cuidado. Não acredito que S. Ex. destôe de seus pre
cedentes, esperando que tome em consideração o meu appello , 
fazendo o exame do· uma questão tão digna de sou lucldo e>-
pirito e de seu bom coraclio. • 
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O Sn. FELIPPE SuH~IPT.- •romaroi cm consideração as 
emendas de V. Ex. e o .i arei com todo o prazer muito agra-
decendo as lisonjeiras referencias. ' 
. _ O Sn. IRINEU MACHADO - Aproveito igualmente a occa

SHlO para recorrer ás luzl.'s, aos esforços e á dedicaoão do 
honrado relatbr, solicitando-lhe que estude, conjunf.!lmente 
com as respecLiva8 repartições do Ministerio da Marinha a 
questão que vou submetter ao seu cuidadoso exame. ' 

Por disposições: já em vigor, de caracter permanente, 
porque teem .essa feição, conforme as uniformes decisões do 
Supremo Tribunal l!'edernl, tendo as disposições de. lei or

. c;amentaria que não se referem sómene a dotação pecuniaria 

. para as despesas do exercício caracter permanente, no mesmo 
caso estão· as disposições que equipararam os operarias e os 

. diaristas cto Ministerio d11 Marinha aos funcoionarios, da Im
prensa Nacional, ex~operarios convertidos em funccionaríos, 
sendo necessario fazer as respectivas rectificações na l.abella. 
Assim pediria a S. Ex. que reclamasse do Ministerio da Ma
rinha um calculo do quantum necessario para o dotacão da' 
verba precisa- ao pagamento desses funccionarios. Na terceira 
discussão proporei a incllllsão da verba certa e assim c01lto 
com S. Ex. parJ.t auxiliar-me nesta justa pretenção. 

Muitas outras ,questões terei de .examinar, Sr. Presi
dente; a re,lativa aos serventes e ·remadores do Departamento 
Nav'a1 do Rio de .Janeiro, da Directoria do Armamento· e do 
Arsenal de Marinha; a dos serventes do laboratorio pbarmu
ceut,ico da Marinha, dos serventes da superintendencia e offi
cinas do armamento do Arsenal de Marinha do Rio de Ja.: 
no iro, etc. · 

Logo que seja o momento hnbil, formularei as emendas 
com as necessarias j.ustificações. Por emquanto me limitei a 
mandar á Mesa esta meia duzia. E !las não ·são, entretanto, 
todas .quantas se impõem para occorrer á protecção c ao am
paro devidos á classe numerosa, laboriosa e desventurada dos , 
nossos pescadores. Si S. Ex. o honrado . relator se dignar de 
attendei', com a sua habibual justiça, á' conveniencia e á im-

. periosa opportunidade de emendas que sobre. elles formulei, 
mais algumas ontras, tres ou quatro, trarei ao, exame de 
S. Ex. Não, nos podemos desinteressar da sorte dos nossos 
pescadores. Assim o exige a nossa alma de brasileiros, o nosso 
coração de homens, o ,nosso espírito sempre inclinado ã~ gran
des soluções sociaes. Isola..dos do mundo, separados de nós, 
pela sua vida simples, rude, humilde, afastados da commu
nhão )lrasilóira, elles, as sentinel.las vigilantes da nossa costa, 
a grande reserva em que o Bras1l repousa as suas esp~ran~-a~ 
para os dias de perigo, nüo podem deixar de merecer a pro-
técçãO\ dos poderes publicos. · . . · ·. 
, Que o. primeiro dos nossos estadistas no preàccupnr~se 

com o pcoblcma se,ia o. honrado Senador por S~nta Catha
rinu. Não dnvom HCl' csql,lccirlos dos poder·es puhhcos, qo zelo 
e do patriotismo dos nossos homens de Estado, os hurruldes c 
laborioms pescadores. expressão de pobreza, de honradez c 
de labor, nn communhão brasileira, na communhão humana. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 
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ycm á i\Iesn,· são .lidas,. apoiadas o ·postas cm·discussão, as 
segu'mtcs .. . · · 

EMENDAS 

N .• 7 

Inclua-se verba na· imporf.ancia de 3. 764:880$722 para 
occorrer, pelo Ministel'io da Marinha, ao . pagamento do gra
tificação provisoria, oslabelecida .na lei n. 4. 623, de 6 de ja
n~ir~ de ~ 92,3, c_m beneficio ~os funcci_C!_n1Ú'ios, . men~alistas, 
dwrJslas, ·,1ornalen•os e. operarJos· da Umao, o conhec:da. por . 
1'abella L1Jm, a ·qual fica, para' todos os . effcitos, incorporada 
aos respectivos vencimentos, mensalidades,. diarias e· jornaes. 

Sala das sessões, · 5 de dezembro 1dc 'i 923: - Irineu. Jla-
chaclo. · ·· · ·· 

N. ··s 

Fica o governo· autorizado a installar. no extremo. sul da 
praia de Copacabana, no porto da Igrejinha, na curva da, costa . 
junto ao forte, um posto de Soccorro Naval, o qual set•virá si
multanerimonlc de abrigo ás. embarcações c aos pescadores da 
Colonia. "Aimbirc" Z-14 desta capital, despendendo até· ses-. 
senta contos tlom a construcgão desse pos,tp; · · ' 

' 
Justi{icar.ão . 

'< 

Desde alguns annos esses pescadorés- prestam, o .. seu· .va
liso áuxilio aos .banhistas daquella praia. Muitas. são as vidas 
que tcem sido salvas por esses bravos homens, destinados .~ . 
papel de' grande relevo na defesa da costa e da .cidade .. No 
emtanto, suu·s embarcações c engenhos de pesca ficam ao sol 
e a 'chuv!l.', por faltá de um abrigo. . · 

A valorização· dos terrenos de Copacabana, torna impas
sivo! aos pescadores a acquisicão . de Ujll Jogar onde S'Uardem 
os seus barcos e apparelho's de pesca. . 

A área de praia precisa, mede 60mX:I5m. · -

Sala das sessões, 5 'do dezembro de i 923. · - }rineu Ma
chado ... 

· N. 9 

Da. verba "pesca e ·saneamento· do littoral" destaque-se a 
quantia necessaria para a ·sUbvenção de cem· mil réis mensaes 
para cada escola primaria creada e mantida pelas colonias de 
pescadores no littoral da Republica, das ,iá organizadas e .com 

· frequcncia de, pelo menes, 30 creanças ou adultos, em . 1 de 
janeiro de 1924. . · 

Justificação .• 

O areamento actual .propõe · a sub.venciio . do .600$ .nn
nuacs para essus escolas. A cX!Jeriencin prova que os ta verba 
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é insignificante e não dá para pagar siquer tUrria modestá pi·o
fossora. Na maioria dos casos, não ha, nos remotos lagares 
opqe est~o instal!adas essas colonias, pessoa .alguma com sui'
fwwnte,,mstruo.cao para se encarregar do. ensino. E' preciso 
fazer VI!' professores.· .dos 'centros mais adeantados mas não 
ha quem se sujeite u. ganhar 50$ mensaes para ensinar nas 
referidas escolas. A proporção de analphabetos entre essa 
gent~ ú de 99 "I": Não ha necessidade de encarecer a impor
tancJa dessa mcdid\1 para a futura grandeza da nossa Patria .• 

Sala elas sessões, 5 do dezembro de· :192S. - ll•ineu Ma'-
chado.. · .. 

N. 10 

' . As· verbas i.lesLinudus á '.:.Pesca e Saneamento do LítLoral ", 
inclusive as subvenções ás escolas das colonias de pescadores, 
serão entregu.es. cm. proporçõ~s trimensaes á repartição com
petente· do MmisterJO da Marmha, que as despenderá com as 
í'ormaJidades do Codigo de Contabilidade c se encarregará da 
distribuição das referidas subvenções ás escolas que· satisfi
zerem as exigencius ,da lei. 

Justi{icaçéio · 

Os· Servkos de. Pesca· c Saneainento do Littoral, por sua 
natureza . de ·"assistencia aos pescadores e ás industrias da 
pesca.", constituem uma croação nova e sui ueneris entre nós; 
não podem, po"t· i~so, ficar presos á formalidade$ burocraticas 
rotardatarias e dissolventes. A distribuição das verbas· votadas 
para subvencionar as escolas das colonias de pesca tein . sof· 
frido. por tal fórma que ha innumeras colonias cujas cs·colas 
não conseguiram absolutamente, recebei· essa subvenção. 

Actualmente' o processo exig·c a requisição das subven
(:ões pela Dir()()toria {]e Pesca á Inspectoria de Portos e Cos
tas; desta ao 1\Hnistcrio da Mat•inlha; desta ao Ministerio da 
l<'azenda; ordem deste ·ás dclà·acius fiscacs nos Estados me-
diante registro do 'fribunal Wfl Contas, etc. .. . 

1\~uit.as vozes a:pczar: da clareza das diSIPosições legaos e 
·por causa de inteloprctacões que variam segundo o criterio ·dos 
'l'unccionarios c .. por delegacias onde não ha numeraria, essas 
escolas acabam não recebendo a subvenção, como· está acon
tecendo com a maioria de !las! 

·Sala das sessões,. 5 de' dezembro de 1923. - b'ineu M,a-
cltado. . 

·são lidas, apoiagas o aJoslas cm disc'ussão as seguintes· 

EMEND.\S 

N. H 
Onde convier:· 

.·ht. · 1,• Angmente-se .no 
mais :10 capitães-tenentes., 

Corpo· de 'Engenheiros Navoes 
I 
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Art. 2.' As vagas da.hi resultantes serão preenc!Ji~as pe!os 
oJ'l' iciaes que servem actualmente no Departamento rechmco 
do A.rsenal do Rio de Janeiro, o em serviços attinentes á en
genharia naval c os actualmente inscriptos em concursos, des
de que satisfacam as condicões de habilitação ncccssaria á 
admissão ao referido corpo. 

IU,Itificação 

Justifica-se o nugmento que carece o numero de enge
nheiros navacs, nos primeiros postos, .pelo ~esenvolvi!Jlento 
true tem lido a nossa Marinha de Guerra, cUJas necess1dad~s 
accarretam o emprego de officiaes' de Marmha e de engenhei
ros maclhinistns cm commissões que pertencem a engenheiros 
aavaes estando o Arsenal do·· .Rio de Janeiro desfalcado de 

. ajudantes pela falta de engenheiros naveas da respeiltlva es
pccia.lhlade tendo pelo mesmo motivo os arsenn1~s dos Esta
dos, como directores de machinas e construccões navaes, of .. 
f·!cioes engenheiros machinistas. 

O numet•o de engenheiros navaes. que: em ab~il de 1890 
·em tlc 26. acha-se actualmente reduzido a 25, possu1ndo a seo
t'fio de con trucções navaes apenas oito, insuf.ficientes para o 
sct·viço, tendo-se cm vista a tonelagem actu~l ·de Marinha de 
Guerra, ·quando em :1866 o então Conselho Naval já reconhe
cia a necessidade de 14 engenheiros para es8a c.,pccialidade 

Mais se tem sentido a falta de eilgenheiros. nav'aes com 
-a recente organização posta em vigor a>elo decreto n .. :1.6.Hl7, 
-de :18 de agosto do corrente anno, orientado pela M•issAo Na.;. 

Yal. devido á qual engenheiros aecumulam duas e tres funcol!es 
com pre,i u izos para o serviço publico. c. 

A providencia até então utilizada para atteuuar. essa fal!.a 
de engenheiros tem sido a designação de offi•lialli!" do Corpo 
da .Armada e Engenheiros MaCihinistas para o üe3empenho de 
funccões exclusivamente. destinad.is aos enge:nheiros navae~. 

Claramente se deprehende qtill essa providencia nlib surte 
o ef!'eito desejado para o serviço pois como sa b(lmos pela lei 
de promoçQes em vigof as· condições a serem preenchidas 
]leias officiaies da Armada e engenheiros maQhinlstas para se 
habilitarem ás promoções são totalmente 'dive!'Sas das· exigi
das para os engenheiros navaes e como tal os officiaeso em 
func~ão de engen1heiros nàvaes são !prejudicados com a sua 
permanencia nessas funcções, resultando constante substi
luicão desses officiaes o que traz desoontinuidada de dlre
ccão em varias servicos, o que é actualmente prejudicial. · 

A pr~sente emenda, dadas as nossll;S condlcfies· financeiras, 
embora nao suppra todas as necessidades vem entret!lnto me
li! ornr em parte a situaçlio. · ' · 

Quanto ao augmento de despeza é de pequena importanola, 
}lois o augmento refere-se sómente a. capltlio-tenento e diver
sos dos candidatos já o são resultando ~enas · uina simlples 
l!'ansfcrencia de quadro. ' . . 

Actuaimente apenas tres engenheiros poderAo entrar para 
o quadro de Engenheiros Navaes como. capltlles-tenentes e 
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como esses officiaes ,iú tecm este posto no quadro da Armada, 
não haverá nenhum augmento de despeza. 

Sala das sessões. em 5 de dezern!bro de 1926. - Mànoel 
Bo,.ba. 

N. 12 

Accrescente-sc onde convier: 

ArL Os officiaes de marinha que servirem no Estado 
Maior do Presidente da Hepu'bl ir.a contarão tem.po ile em
barque. 

Justificação I ' 

Os officiaes de marinha em scrvico na Casa. Militar do 
Sr Presidente da Republica sempre contaram tempo de em
ba~que. São officiaes .da. inteira confiancn do chefe do Estado, 
que deve ter liber~ade ampla dç escolhei-os, se~n. _ comtud_o, 
prejudi·car a corren·a dos escolhJclos para comm1ssao de tao 
alto merecimento. 

Os officiaes do :Exercito que servem no Estado Maior do 
Presidente da Republica preenchem, ·nessa commiosüo, lados 
os rcquisit.os legacs do accesso, como é de justiça, pGid não 
se comprehr.nde que officiaes disl.inguiclos pelo seu valor c 
qualidades para funccão das mais importantes, fiquem por 
isso. privados de ser promovidos ou tenham de renunciar :i 
distinccão da escolha, cai!o não tenham tempo de embarqu~ 
completo. 

Exigir ·esta condição como preliminar para o excrcJCJO 
de tão delicidas funcções seria collocar os officiacs de ma
rinha em situaciío diversa dos officiaes do Exercito, contra
rianrlo o prc·cci to do arl. 85 da Constituição Federal, e criar 
injust.ificado limite IÍ·s rnanit'r.slações da confian(;a do Pre
sidente iJa Republica na consliln içá o dn seu Estado Maior. 

Considerando qur n Presidenfc da Republica é o chefe 
w,premo das forças de trl'l'a r. mar; 

Consideran\lo que n Estado 1\faior do PresilienLe da 
Rcpnblica deve Bcr constilniclo por .officines de sua inteira 
confiancn; 

'Considerando que a lil•erdadc cm escolher o Sr. Pre:;i
dente da Republica os officiacs do seu Estado Mawr não dei'C 
SC!'"CCI'Oeai:Ja; " 

Considerando que o servir junto ao primeiro rilagisf.l•aclo 
da Nacão importa em desr.mpcnllm· commissão de alto me
recimento; 

Considerando qnc o fncto de des.cmpcnhar commi8sfm de 
alto mcrccinwn!o, servindo no Estado Maior do Presidente da 
Republica, não eleve prejudicar o official; 

Considerando que o tempo de serviço dos oUidncs do 
Exercito ó contado para todos os offcitos, nüo constituindo im-

s. - Vol. IX 15 
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pec~lho para o àccesso, o J'a~to ·ele estarem servindo junto á 
mais alta aúloridade da N ucao; 

Considerando que o art. 85 da Consliluipão da Republica 
estabelece perfeita igualdade entre o Excrmto e a Armada; 

Considerando que sempre desde a J?roclamação da Rep~
blica os officiaes de Marinha que serviram no Estado Mmor 
do Presidente da Republica contaram ess.e tempo cnmo de 
embarque: 

.Seja accrescentado no orç.amento do Ministcrio da Ma
rinha o seguinte dispositivo: 

- Os officiaas de Marinha que servirem no Estado Maior 
rlo Presidente da Republica contarão tempo de embarque. -
Costa Rodrigues. 

N. f3 

Accrescente-se. nn ver!Ja destinada ao Ensino Naval: 

Art. Para acquisição de apparelhos e instrumentos 
destinados aos gabinetes e laboratorios de electricidade, chi
,mica e eX!plosivos da Escola Naval 6:000$000. 

Sala das sessões, 5 de dezembro de 1923. - Marcili!J de 
Lacerda. 

Justificação 

Ha mais de quinze annos que não se adquirem instru
mentos para os s·abinetes e laborat.orios de Elect!•ioidade 
Chimica. Metallurgia e Explosivos da Escola Naval, que es
tão, nessas condicõcs, a redamar sua remodelação completa, 
de accõrdo com as exigencias do ensino technico moderno. 
· A· verba. ora solicita'da, de cara·cter urgente, permittirá 
satis,fazer, ao menos cm parte, as necessidades mais premen
tes desses gabinetes e que são as seguintes: 

o.) installação, no Gabinete a Electricidade de um trans
formador rotativo,· destinado a transformar a correntt: alter
nativa triphasica da Ilha das Enxadas em corrente continua. 
necessariu para a maior parte das experiencias do curso· 

' 
b) ::wquisição elas maCihinas clectricas e rupparelhos ne

cessnrios pat·u o ensino auxiliar ela cadeira de electricidade 
(installações eloctricas), crendo pelo ultimo regulamento; 
· c) acquisicão de uma bateria de accumnladores para 0 
gabinete de electricidade; 

· ~ d) acquisição de apparelhos modernos para o ensino de 
radw-telegra1lhla e radio-telephonia; · · 

. e) . a~q~isi~ão de um radio-goniometro para o Gabinete 
de ElectrJcidade; 
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f) acquisicão de varias apparclhos indispe~s~veis ás de
monstracões experimenLae~ do curso de eleclricidade; 

ul acquisicão do material do laboralorio . indispensav.el 
ao estudo technico e experimental de mela!lurgi~. dos. lu~ri
fiéantes e dos combusLiveis, de accórdo com as exigencias Im
perativas do enoino moderno, nos moldes constantes do ul
timo regulamento; 

h) acquisiçiío de ma teria! destinado ao exame de pol
voras e exrplosivos, de accôrdo com as ultimas acquisicões te
chnicas, no campo da estabilidade chimica c da determinação 
da potencia pratica; . 

i) acquisicão de manometros de esmagamento, fuzil pro
Yctc e outros accessorios pura o estudo das polvoras no po
lygõno de tiro; 

j) B;cquisicão de material indispensavel á determinação 
qxperimenta•l das caracteristiocas principaes das polvoras e ex-
plosivos. · · 

E' bom notar que os diversos regulamentos que se tem 
succedido, veem constantemente ampliando o estudo das ma
terias referentes ás cadeiras de electricidade e chimica, sem 
que tenha havido o progresso corr~:spondentc dos meios dis
poniveis para o ensino. Assim é que, por exemplo, o e& tudo 
tJ[L chimica foi augrnentado com o estudo particular da metal
lurgia, com o elos lubrificantes c com especial desenvolvi
mento das polvoras e explosivos. E' obvia, portanto a ne
cessidade intransfcrivel de fornecer ao magisterio os elemen
tos' que lhe pcrmitl.a sahir do terreno puramente theorico, mi
nistrando nos laboratorios o~ conhecimentos technicos e pra
ticas, .que constituem verdadeiramente a parte mais 'provei
tosa dos cursos. 

Está claro que a dotação orçamentaria ora pedida não 
poderia satisfazer integralmente o objectivo visado; para não 
gravar, porém, o crario publico. póde-se fazer parcellada
mente, as acquis icões a começar pelas de caracter mais ur
gente, consignando annualmente urna quota, como a que con
stitue objectivo da presente emenda, afim de montar, ou me
lhor, de refundir convenientemente os citados laboratorios 
obsoletos. 

N. f4 

,\ emenda n"- Tn::;prd.m·ia·clr Portos c Cannes- Pessoal 
Capitania do Pol'ln do nio rle Janeiro - Accrescente-se a 

imporl.ancia dr• 3:000$, para n c>ncarrcgado de diligencias, 
afim de set· ficlm(!n[P executado o ar/.. 88 do Regulamento 
das Ca,pilanias de Portos que baixou com o decreto n. H .5()5 
de março de 1.91.5. · ' 

Jttslti(icação 

Trata-se de beneficiar um funccionario exemplar que 
conta 30 annos de serviços ininterruptas, sem faltas, nem 
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férias e não tem direito a nenhuma promoção no quadro da 
capitania. 

Sala das sessões, 5 de dezembro de 1922. - Lauro Sodré. 

Assumi}) to : Declaração sobre temrpo de serviço do Sr" 
José l!'ranciSco· Coelho, encarregado de deligencias desta ca-
pitania. : 

. Declaramos que o Sr. José Francisco Coelho foi no
meado: encarregado de deligencias da Capitania dos Portos da 
Capital Federal e Estado do Rio de Janeiro, em 1 de marco . 
de '1893, contando ,portanto 30 annos de serviço, sem falta, 
nem ~éria·s;· eQl.Jiparado em funccão ao porteiro da Dit•~Jctoria 
Geral'· do Ministerio da Marinha, conforme estabelece ·o ·ar
tigo 88 do decreto n. H .505, .de i de maliÇO de 1925, em vigor, 

N. 15 

Onde convier : 
. 

A verba X -· Pesca e saneamento do littoral -. será dis·· 
tribuida nos mezes de janeiro e julho, por quotas semestraes, 
á Inspectoria de Portos e Costas, para serem por ellas ap,pli
cadas nos serviços a que se destinam, á vista de documentos 
que possam provar a seu e~rego. 

Jusiti(icaçtio 

Trata-se, ·como é sabido, de um serviço novo, cuJa ur
gente execução, de accõrdo com os novos regulamentos e 
acquisição de material indispensavel, niio póde ficar sujeito a 
delongas. Niio · é uma novidade o que a emenda ·SO propõe 
crear. Já cm outro ramo da administraciio se praticou assim. 
Com as exigctlcias e cautelas mencionadas, nenhum inconve
niente haverá em facilitar a reallzaclio de providencias e actos 
qne deixem claras ns vantagens da reforma em sua phase 
inicial. 

·Senado Federal, de novembt•o de 1923. - Lauro Sodré. 

N, 16 

Onde convier: 

Ficam equiparados os ''encimentos dos e5·Crivães da Au
ditor•ia, da Marinha, aos quo percebem os escrivães do Jury, 
desta Capital. 

Rnla das sessões 3 de· dezembro de 1923. - Jeronvmo 
Monteiro. 

I 
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Justificação 

Os escrivães da Auditoria da Miarinha exercem funccõe~ 
perfeitamente idcnticas ás dos seus collegas do Jury desta Ca
pital Fede~al, porém, mais trabalhos~s. porql!e. ~ão te~ au
xiliares, nao percebem custas, funcCionam dJarmmete Junto 
nos Conselhos de .Justiça 111ilitar, attendem aos ·serviços da 
Auditoria c dos curto rios c aos administrativos do Juizo; são 
todos J'tinccionarios de mais de dez annos de serviços ao paiz 
e que não podem aspirar a a·cce&sos ou rcmocão 'Para outros 
cartorios mais rendosos. Entretanto convém frizar, que sendo 
elles a;penas tres e arcando com as 'mesmas responsabilidades, 
deveres e maiores trabalhos que os seus collegas do Jury, 
deve se lhe·s a.pplicar com justiça a regra conhecida de que 
"onde .houver a mesma razão, dá-se a mesma disposição •• 

Sala das sessões, 5 de dezembro de 1923. - Jeronvmo 
Monteiro. 

N. 17 
Onde convier: 

· A verba destinada ás subvencões das escolas primarias das 
colonias de pescadores será distribuída pOJ' intermedio da 
Inspectoria de Portos e Costas mediante os mappas de fre
quecia que trimestralmente lhe serão apresentados. 

Justificação 

A. providencia indicada na emenda, por um lado s!lrá de 
prove1to parn n~~egurnr o hom fnncr.ionamenfo rins escolas, 
a que ella se refere, e por outro lado di regra mais certa e .de 
incontestaveis vantagens pnl'a esse ramo da publica adminis-. 
tracão. Haverá o necessnrio rigor da fiscalizacüo das c&colas' 
e estas·não .fi'Carão prejudicadas pelo serviço irregular com que 
~e faça. a :distribuicfio dos nuxilios essenciaes para que sirvam 
e sejam uteis. 

Senado Federal de novembro de i9·2:3. - Lauro Sodré. . 
N. t·s 

Onde convier: 

'P~~~ ~~~~P~o rle uma escola profissional e industrial de 
nP~rn. fOO:noowooo. 

.T11 stificnr,ão 

1\Tjl(\ ~~'rÍ'l n~ ~t"n'l"n fT11" f'lll (')nf'I~T'tf\('I'IT'in n vn1nT' tin ~cztntTn· 
rlo Pnr~ Fnh n rnnln dr vi~ln eF.pecinl a que n emenda se re
fpr". Mns n inrlu~trin rln .pcscn não podcrtí nftingir a um certo 
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grúo de desenvolvimento sem a accão opportuna e benefica do 
Goyerno. E de anno para anno crescente o con:tmercio. de p~o
ductos da pesca e a sua exportação. Mas tudo 1sso ter1a mu1Lo 
maior valor em ·quantidade c qualidade, si em togar da rotina 
em que vivem os .que se consagram a esta industria, pudessem 
exercei-a com mais. proveito, tirando della~ resultad9s fart11-
mente compensadores si possuissem as noçoes esscnc1acs, que 
üm ensino technlco fhes póde ministrar. 

O Estado conta actualmente 4. 0·1'2 .pescadores matri·cula
dos, podendo avaliar-se em cerca ele 8. 000 o numero dos que 
não estão dados á matricula. As colonias organizadas possuem 
2. ooo canOas, que fazem o ·serviço de pesca. · 

Senado Federal de novembro de 1923. - Laura Sod·ré~ • 

N. f9 

Da verba eSIPecial destinada á pesca, destaqp.eni-se vinte 
contos de réis (20: 000$000) para a Confcrlrr:tc)ao Geral rios 
Pese aflores do Pará. - Lau1·o Sodré. 

Justificação 

A emenda Visa um amparo cs.pecial nó serviço de pesca, 
como funciona ag·ora no Estado do Pará depois da sua naci-
onalização. ' 

Do que é c do que vale naqnelle Estado essa industria, 
tive já ensejo de dizer em documento official, assim : . -

"Vae tomando incremento o commercio de peixes salgados 
que abre deante de nós um campo vos:o para que se desenvolva 
uma industria fu turosa, conhecida, como é, a riqueza dos nossos 
rios ahundant~s em peixes ·de multi pias qualidades . .b'oram ex
portados no anno passado para o ~ul r:! a Republica 33.796 kilos 
de peixe. No primeiro semestre do corrente anno já essa ex
portn<Jão chegou a 4 L 095 kilos. 

Dão da nossa ri.queza prova as palavras de L. Agassis: 
"Todos os rios da Europa, desde o Tejo até no Volga, não 
nutrem r.ento e cincoenta especies de peixes, de agua doce; ~. 
entretanfo, só em um pequeno logflr dos arredores de ManáM, 
cuja superfície não excede n quatrocentos ou quinhentos 
metros quadrados, nós rl~s~obrimos mais de duzentas especies 
dl'sfl' ela" " . , n ., • 

Muito é o aue póde dar em o nosso Estado n industria rla 
pesca, sendo nella legitima a intervenção do Govr.rno. a quem 
cnhe regular o ass·umpto, om primeiro Jogar para animal-a, e 
nm segundo lagar para impedir QUt1 elln se exerça com desre
gramento. ex·goltanrlo ns proprins fonlr.s dr riqueza. 

E!n França, o Sr. Pnnl Cnillnrd, estudando o commerci·) 
de peixes. só no mercarlo de Pnr:s. mosf.t•ando o empobreci
mento rlo~ rios c das aguaq da costn. reclamava uma lei quo 
fosse estr1ctamente observaria, severamente applicadn, por nu-
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meroso~ agentes de. vigilancia, lendo sobr·eludo cm vista a pr~
tecf'ão do peixe na occas ião das desovas, e da qual, só podena 

" l I ' resultar o melhoramen o c o repovo.amen.o P.ro9ressrvo. 
Bem comprel1endida e bem pral!cada a prscrcultura póde 

opern.t' (l enriquecimento dns aguas .empobrecidas pela accão 
dcslru!dm·n do homem, que pelos meros barbaras de pesca faro 
a escassez o nele a natureza fizera a abundancia. Por essa arte 
tnmbem se consegue introduzir em aguas fluviaes ou omaritimai'. 
ospccics exolicu~, npós cxpet•iencias que Ilrovcm a sua. passivei 
aclimatação. 

N•J Congresso de pese:~ internacional Q.e Vienna, ren\iza•lo 
em 1890, c ao qual compareceram represen:antcs d;t Austrin. 
rla Hungria, da Russ!a, da F'runça, da Inglnlerra, da Pruss·ia ~ 
da llalia, o St·. Wecycr, que o pr•nsicliu, mostrou como a pisci-
1\UilUT'a eslava long·c de lr~r rlarlo o:; rcsullados esperado~." 

E' bem dr vêr como acPrlnrá n Oongresgo aclnpfnnrlo mr
ilidas rlesJ .. nada~ a J'n\'ot'eccr· lfio p!'os'pera inrlu~tria. 

N. 20 

Aos officincs reformados C]Ue .na vigcncin rlc~ta lei, com
plc:arem 20 annos de servir;o em repart içõos de Ma1·inha, scr;i 
eoncedido o soldo actual, no. posto em que se · t·c{ormaram, 
para todos os erreil.os. 

;';Ião ha nugmenr.o de rlespez\t com a appt•ovacão · deshi 
l'l:nenda. o~ ofl'iciaos reformados com 20 annos de serviço em 
rcparticõos de Marinha, sendo vita.licios nos empi•egos · que 
exercem e dos quaes só poderão ser afastados por morte ou de
missão voluntaria e em ta.! caso, substituídos por ot'ficiaes rla 
acti1·a, de nccôrdo com o art. ~i, da lei n. 3. 089, de .s· de 
janeiro de 1916 e subsequentes, já es: ão no gozo desse soldo 
e vencimcnlo3 da activa, por cffeitos da lei n. 2.2'9o, ile 1:3 
de rlezembbro de '1910. . . 

A vanlage~l qt!f. lhes. coneedc ~ emenda ó ,justamente para 
. ampurnl-os no caso de afastamento rios lagares que exrrcem. 
- 11, Jndio do Brasil. 

N. 21 

Accrosconte~so na verba 1' -- Titulo XVIII - ·superin·· 
tendencia de Navegação - Sub-·;onsignação n .. · 062 depois 
clag palavra~: signae~ rio cel'l'a·;·ão: ' 

1" - Reconstruccão immediata dos pharóes que ameaçam 
rui·l': Bnil ique e Simiio Grande c levantar os que já ruiram, 
c~mo ·Mandihy e Oaeté. . 

2° -· ·conocacíio de uma boia illuminntlva no cabeço· léstd 
do banco em que naufragou o vapor Oteri; em ·Mandihy .:: · 
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3' - Boi a illuminati va no baixo Tapanã, devido a diffi
culdnde .de navegação á noito, aos navios quo demandam o 
porto de Belém. 

4' - Phnrol na ilha das . .:.v·aras, com o alcan.cc minii?o 
do 16 milhas, por ser o lo~al cin que o canal é mmto estreito 
e pejado de bancos. 

5' - Pharol na ponta SW do Freichal, ilha que fica si
tuada defronte de Monte Alegre, JlOL' ser um local de diffic11 
travessia, muito cheio de bancos; o seu alcance minimo não 
rleve ser inferior a 16 milhas. 

li' - Monlagem de um pharol na ilha de Maracá, com o 
alcance minimo de 16 milhas, por sei' uma ilha muito baixa, 
de difi'icil accesso e reconhecimento á noite. 

7' - Postes illuminativos· àu boias nas entradas dos rios 
Amapá, Counany, Calssuena, que assignalem as entradas nestes 
rios, de diffieil accesso, principalmente á noite, e que são 
portos ele escala dos navios da I inha Oyapock e Guyana Fran
ceza. 

So - Installação de um pbarol na bocca do rio Oyapock. 

Sala das se~sões, 5 de deze:mbro de :1923. - lttsto 
Cltc1'71trmt. 

./usl.i(icaçflo 

Todas essas medidas são reclamadas, ha anno~, pela bOa 
navcgacão no littoral do Estado do Pará c estão consignadas 
no Importante relntoric apresentado recentemente ao Minis4 

leria da Marinha pelo almit•antc Arist.ides. Mascarenhas, qu13 
escreveu o seguinte sobre o projectado pharol na bocca do 
Oyapock: 

' "Pelo Sr. almirante minis!ro da Marinha .fui incumbido 
das possibilidades da montagem de .um pharol que demarque 
a entrada do rio Oyapock. Pelo que. observei e pelas infor
mações colhidas., conclui que da Indo . brasileiro, não existe 
local que se preste á montagem desse pharol, porquanto em 
horizonte illimitado todo o terreno é nlagadico c de mangue, 
além de muito baixo. ·. · • 

"Como, porém, esse pharol virá prestar relev)lntes ser
viços não só á navegação nacional que demanda aquelle rio, 
mas lambem á navegação franceza para Cayenna, procedent!l 
do rio Oyapock, parece-me que, após um accõrdo entre as 
duas nacionalidades, em que hajam deveres de parte a parte 
e gaz:antia COf!!mum á navegação, o pharol com o alcance de 
20 milhas devta ser montado em Mont'Argcnt, unico local que 
se presta para este t'im, em territorio francez." _.. Justo 
0/termont. 

N. 22 

Fica o Governo autorizado a mandar impri·mir os quatro 
vo'umes rest.antes do. t.rabalho historico do Almirante Arthur 
Jnceguay, "De Aspirante a Almirante", ppdendo despender até 
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1 
somma de 10:000$, com a acqmsi~ão dos originaes, que se 

acham em poder da vi uva desse almirante. 

Sala das sessões, de dezembro de 1923. -11lit}'uel Joaquim 
ij, de Ca1''1)alho • 

Justi('icação 

· · o trabalho do almirante Jaceguay - De Aspirante a AI· 
mirante - contém subRidios de inestimavol valor para a nossa 
Marinha de Guerra, no periodo de 1860 a 1914. Dessa opra 
historica já foram publicados cinco volumes, restando a 1m· 
pressão dos quatro ultimas, que se achllm devidamente orga. 
nizados. . 

· Os volumes já publicados comprehcndem os segumtes 
assumptos: 

"IDe Aspirante a Almirante"; pelo almirante Arthur Ja. 
seguay - '!'orno I, ( 1858 a 1867.) -. Introduccão, (Pr~facio 
geral da obra) - Cap. I, fé de officio; cap. II, relator10 da 
Instructoria de Hydrographia e Historia Naval, na viagem da 
corveta "Bahiana", no anno de 1864; cap. III, diario da cam· 
panha Oriental do Uruguay; cap. IV, diario do secretario do· 
commandante em chefe da esquadra em operacões contra o 
Paraguay; cap. V, Fac.simile de autographos de personagens 
notava is na Guerra do Paraguay; cap. VI, car,tas dirigidas ao 
autor nos unnos de 1865 a 1866; cap, VII, descripoão da su· 
biela' accidentada do Salto Grande do Uruguay, no vapor "H de 
Junho".-· Tomo II (1867 a 1870) - Oap. I, commandos dos 
principaes navios da esquadra; cap. II, Fac-.1imile de auto· 
grap~os; cap. III, cartas de diversos; cnp. IV, estudos sobre 
as lr~nsfOII:nações do material naval nos ullimos 50 annos. -
TomO. III (1870 a 1874) - Cap. r, meu mat~imonio; cap. II, 
dis~ussão da lei de promocões na Armada, na Cai:nara dos Depu. 
lados, em 1873; cap. III, tres conferencias sobre artilharia 
raiada; cap. IV, Fac-simile de autographos ·de brasileiros il· 
lustres; cap. V, as transformações do material naval; cap. VI, 
commissão hydrographica no Rio ãa .Prata; cap. VII, o caso 
do "Cuynbá"; cnp. VIII, cartas escriptas ao autor no periodo 
de 1870 a 1874. -Tomo IV (1893 a 1900) -O novo Arsenal 
de Marinha. - O projecto de porto militar ~m Jacuecanga 
(anno de 1897). - O Arsenal de Marinha da Capif ai ( 1899) . 
- A 'sciencia do official de Marinha ( 1900). - Reforma dos 
Quadros da Marinha Americana. - Organização da Marinha 
Brasil~ira. - Diversas publicações. - Batalha Naval do 
Riachuelo. - Formação da Armada· Brasileira desde a Inde
pendencia até o fim do seculo XIX. -Tomo V (1895 a 19001 
- Cap. I, o dever do momento (Carta a Joaquim Nabuco) ; 
cap. II. organização naval; cap. III, a primeira Missão Brasi· 
!eira • China; cnp. IV, Historico da Guerra do .Paraguay. 

Os quatro volumes in•!ditos encerram os seguintes as. 
sumptos: "De Aspirante a Almirante", pelo almir•an~e Arthur 
Jaceguay- Tomo VI (1874 a 1878) -· Cap. I, coinmando da 
Estac~o Naval do Rio ela Prata: cap. II, construccão, com· 
~andp c ve~da ~o .co~raçndo "In_dependcncin "; cap. III, expe. 
r1enc1a do Sohmues e· •Tüest.ão ''Javnry"; cap. IV, parecer 
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;;obre a ordcnanca para· o serviço geral da Armada; carLas re
':cbidas em varias épocas. - Tomo VII (1878 a 1887) -
Gap. I relutarias enviados ao Ministro da Marinha dlll'ante 
a viag·~m da cor\•eta "Yil~l de Oliveir~".á. Ollina; candidatura 
a De.putado pelo 2" d1s:.r1Cto elo MumciplO Neutro; cap. li, 
rCOI'!;'anização do Corpo de Imperines Marinheiros e das Com
panhias de Aprendizes Marinheiros; Creacão de nova Escola 
de OJ'ficiaes Marinheiros; Naufragio ela canhoneira "Princi11e 

.do Grão Pará", (defesa do capitão-tenente M. A, de Castro Me
nozes); Conselho Naval e outras commissões; cap. III, in
specção do Arsenal da Marinha do. Rio .de Janeiro (relatorios, 
documentos, etc,i) ; relataria sobre a Fabrica de ferro r!c Ipa
nema; projecto de uma reforma da administração da Marinha; 
cap. IV, commando da esquadra de evoluções· - Tomo VIII 
(1887 a 1900) ·- Cap. I, reforma (at•Ugos, cartas e documentos 
rcforen:cs ao assumpto); cap. II, Lloycl Brasileiro e outras 
qmprezns; cap. III, discurso ao assumir a presidencia do Club 

.Naval; cap. IV, otliniões da ImJ)l•ensa sohre o livro "Quatro 

. Seculos de Actividade Marítima", de A. Jaceguay c Vida! 
de Oliveira; cartas recebidas pelo autor .. - Tomo IX (1900 
a 1!l14\) - Cap. I, Escola Naval; cap .. II, tratado de Petropoli8 

. (artigos de imprensa sobre a questão do Acre); cap. III, Super
intondencia da Navt>gaoão; cap. IV, cartas e outros docu.mento5, 
Biogl'aphins do autor publicadas pela Imprensa. 

. . . 

Comparecem mais os Srs. A. Azeredo, Pires Rebello, 
Indio do Brasil, J oüo Thomé, Rosa e Silva, Eusebio de An
dt•ade, Pedro :t;.ago, Jet•onymo Monteiro, Marcilio de Lacerda, 

·Miguel de Ct\l'valho, Paulo de Frontin, Sampaio Corrêa, Irineu 
Machado, Bernardo •Monteiro, José Mm•tinho e Generoso 

·Marques (16). 

· Deixam de comparecet•, com causa justificada, os Srs. Men-
doncn Martins, Silverio Nery, Barbosa Lima, Antonino Freire, 
Abdias Neves, Benjamin Barroso, Eloy de Souza, Venancio 
Neiva, Carneiro da Cunha, Goncalo Rofle.mberg, Si queira d~ 

. Menez~s. Antonio Moniz,, Moniz Sodré, Bernardino Monteiro. 
Fran~1sco Salles, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Alvaro de Car

. valho, Ramos Caiado, Hcrmeneg·i!cto de Moraes, Vida! Ramos, 
, Soares dos Santos o Carlos Barbosa (23) . · 

O Sr. Felíppe Sohmidf- Peco 11 palavra. 

O Sr, Presidenta- Tem a palavra o Sr. Felippo · Schmidt. 

O Sr. Felippe Bohmidt (•) - Sr. Presidente ouvi com a 
maim• altencã.o os discursos d~s meus !Ilustres collegas, cujos 

· nomes peco licença para dechnat•, os Srs. Paulo de Frontin 
Olegario Pinto e Irineu Machado. Prestei a inaior attenoãÓ 
nos argumentos que SS. EEx. apresentaram, just4fioando 
emendas ao areamento da Marinha, que ora discutimos 

E ao me~ illu~tre coll.ega, Sr. Paulo. de Frontln, devo dizer 
que encontret razoes mUlto claras, mmto positivas em quasi 

(•) Nlío foi revisto pelo orador. 
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ludas us questões levantadas por S. Ex:, deven~o p~rém d_es
tacar duas, cm que acho que S. Ex. na o teve mt\)_n:.a razao. 
Hcfiro-me ás ponderações que S. Ex. fez em relacao á Es
cola Naval c ú Imprensa Naval. Os orçamenlos que ali appa
reccm, quer no corpo docente de uma, quer no pessoal d~ 
outra, provôm de emendas que, o anno passado, foram aqUJ 
appr·ovadus, na lei do orçamento vigente .. 

Não estou bem lembrado, agorP:, mas penso que, em rc
lar.ão á Escola Naval, nem se lrata de .uma emenda ao orca
JnÍmlo, mas rle nma lei especial, da qual eU: mesmo tratei, em 
parecer. 

Pela lei de 1910, denominada aqui lei Pires Ferreira, 
rleu-se aos instructores dn Escola Naval c aos ajudantes, todas 
as vantagens e regalias que tinhrum lentes e professores das es
colas civis, c, assim, acontecia qur, annualmente, da escola de 
Marinha sahinm grupos de instructores, com e~~as vantagens 
e rlir•ei: os e,ffectivos, nos termos daquella lei. 

O SI\. PAu.r.o nE FaoNTrN - A minha observaclio não •í 
sobre venci.meni{)S, mas sobre o numero. 

O SR. FELIPPE SCHM!DT - Por essas vantagens e\les Stl 
tornavam vltalicios, embora com isso não concordasse o Go
verno. 

O actual Sr. ministro cia Marinha, ao tempo em que geriu 
essa pasta nos períodos presidenciaes anteriores, fez um regu
·Jamento para a escola, determinando n l.emporariedade dos 
instructores, con~rarinmenle no que determinava a lei de 1890. 
S. Ex. julgou que estando positivamente determinado no re
g·ulnmento que os seus cargos oram temporarios, elles jámais 
teriam direito ao que lhe dava o dispositivo da lei citada, e 
assim, de tres em t.res ou do quatro) em quatro annos, a turma 
de instructores era substituída por outra. Os que sahiam re
corriam ao Judiciaria, obtinham senlenou favoravel o vol
tavam á escola. 

Aconteceu, então que, em vez do numero detet•minndo 
pelas leis e regulamentos nn'eriores, rle tantos lentes cathe
dralicos c de tantos professores, tivemos um numero muito 
maior. · 

0 SR. PAULO DE FRONT!N - V. Ex. pnrmitte-me Um 
aparte? (a.çsentimento do m•ador) A proposta do Governo foi 
feita em maio, qunnoo já se devia conhecer esse facto. 

O Sa. FELIPPE ScHMID'r - Eu lambem o extranhei, ma;:, 
.vendo que isso se dava nnnualmente. propnz, nesta Casa. a t·c
'vogncão do art. H da lei n. 2.290, de 1910. na parte referente 
nos instructores c adJuntos rln Escola Naval, respeitando, 
porém, os direitos adquiridos. A minha proposta foi approvada 

·pelo Senado e pela Camat·u, mas vétada por S. Ex., o Sr. Pre
sidente da Republica, o anno passado. 

Mas tnnlo se insist.iu sobre o caso, que. afinal, a idéa por 
mim lr.,mbrndu foi ucceitn pelns duao Oasag· elo Congresso, sane
clonada pelo Sr. Presidrnt.o da Republica e hojr. ,s disposiçã') 
do areamento vigente. · 

O Governo, no fazm· a sua proposta, nün nltendcu n essa 
disposição orcamentnrin. aliás, attenrlida na Cumnrn, pelo re
lator do orçamento ria Marinha. 



236 ANNAES DO SINADO 

o Sn. PAULo··DE FRoNTIN- Ahi h.!l um engano de V. Ex •. 
0 SR FELIPPE SCHMIDT - Dahi então O augmento d~ 

t res ou q~atro lentes cathodraticos considerados com direitos 
adquiridos áquelle tempo. 

O SR. PAULO DE FnoN'I'DI - A questão não é só de tres 
nu quatro lentes. H a uma sério de outras disposiçõl.'s e, além 
disso ha creio, um clc~reto ele abril do corrente anno, refor
mando a Escola Naval, que lambem determinou esse augmento. 

O Sn. FEr.IPPE SaHMinT - Esta parle não conheço. Penso, 
entretanto, que S. Ex. neste ponto não tem razão, ou, si a tem, 
não é completa, mas em parte. Serú assumpto a estudar no 
parecer sobre as emendas apresentadas agora ou mesmo na 
terceira discussão. 

O SR. PAur.o DE E'noNTIN -Em todo o caso, já está feito. 
O SR. FELIPPE SaHMIDT- A outra emenda a que preciso 

referir-me, é a da Imprensa Naval. 
O anno passado, no orçamento do Ministerio da Guerra, se 

clispoz que todos os operarias da Imprensa Naval passariam a 
ter as mesmas vantagens e regalias que f.eem os da Imprensa 
Nacional. Dahi, o facto de appnrecer cada um dos operarias 
ou funccionarios da Imprensa Naval com um augmento de ven
cimentos em suas tabellas. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Permitta-me o nobre Se-. 
nndor dizer-lhe que não foi esta a minha observação. Re
feri-me, tão sómente, no augmento do numero de pperarios. 
Esta é a questão. 

0 SR. FELIPPE SCHMIDT - PerJeitamente. Permitta-me, 
então, V. Ex. que eu a subdivida em duas partes: a primeira 
sobre o augmento de venci::nentos, que veiu de disposição do 
orçamento do Ministcrio rln Guerra r. não do ort;amento da 
Marinha... . · 

0 SR. PAULO DE FHONTIN- Sobre ella não reclamei. 
0 SR. FELIPPE SCHMIDT - ... C a segunda sobre o au

g.:nenlo de pes·soal, cm. virtude de organização que deram ás 
novas tnbellas. 

O Sn. PAULO DE FnoN'riN - O parecer de V. Ex. contém 
o augmenlo de quadros e de \'encimontos que _houve. 

O SR. FELIPPE SaHMIDT - Exactamente mencionei o au
gmenlo de quadros e de vencimentos para que o Senado bem 
os pudesse n.preciar. · 

·Confesso ao nobre representante do Districto E'oderal 
que quando deparei com o nugmento, não pude atinar com â 
sua razão de ser e fioquei lambem impressionado. Procurei '.\ 
sua causa nos orcnmenlos do Ministerio da Marinha e da Fa-
2enda o não achei disposição alguma que o autm~izasse. Não 
recorri, entretanto, no Ministerio da Guerra, onde a medida 
estava consignada. Sómento depois d.e dar o. meu .parecer é 
que mo chamaram a attençüo para este ponto o pude verificar 
que nesse outro orçamento se continha o àugmento de venci-
mentos. · 
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O SH. PAULo DE F'rto;:.;TJ:S - E:;tava a disposicão relalim 
ao augmento de vencimento:;. V. Ex., porém, não encontrou 
a rcfcrcnlc ao augmcnlo do mun~ro dos funccionarios. 

O Sa. F&r.mPE ScHliJJU'J' - Rcl'iro-mc ao augmcnto elo 
vcncimc.nlos; quanto ao do vo:;soal :;ubalterno ou operar i o ... · 

O Sn. PAULO o~~ l!'HONTIN - Não é só de operarias, mas 
lambem ilc I inotypi~tas elo 1' classe, contra-mestres ,etc. 

O SR. li'El.IPPE ScHillllD1' - ... é um dos efeitos da or
ganização nova dada á Impren:;a, que nós, nesta discussão, 
deveremos vêr si é dn interesse publico ou não, deante da 
situação de premcncia financeira em que nos encontramos. 

O SR. PAUW DE Fno:STIN - Não devia ler sido feito. 
O Sa. FELIPPE SCirt.M!IYr - Não sendo necessario, seria 

o caso de conservar como dantes estava. · 
0 SR. PAULO DJ,~ FRONTIN - Em uma situação como a 

em que nos encontramos, não se justifica o augment.o do nume
ro de empregados, quando já tinha havido o augmento de 
voncimentos. 

O SR. I<'El.JPPE ScHIMIDT - Por isso mesmo, ao ~ubmel
ter o parecer á consideração do Senado, não emitti juizo so
bre estes pontos. Salientei os factos, sem os apreciar, dei
xando para depois de recebidas as suggestõcs úe meus illus
tres co!lcgas c mesmo para depois que Livcsscmos conhecido 
melhor as alt.craçõcs que alli SP- deram, a critica ou o juizo 
que mr.rcr;am. Com a premencia do tempo para estudar os 
orçamentos, não pude confabular ou conferenciar com os re
presentantes do Governo sobre todos esf.cs assumptos, que 
reclamam maior espa~10 de tempo para se tornarem comprc
hensivcis. Agora, porém, poderemos fazer as correc~1ões que 
nos parecerem razoav1:1is. 

As demais emendas de S. Ex. parecem-me muito jus
tas c L'LI as cslur.lal'~i c.om a utlcnçãn e o carinho que S. Ex. 
me llH'l'CCC. 

0 SI\. PAULO DE FRU:S'l'IN - Muilo nllrigado a Y. Ex. 
O Sn. FEI.IPPE: SCHIMIDT - Passo agora a referir-me 1i 

emenda do nosso iltustrP collcga. Sr. Senador Olegario 
Pinto. 

Devo dizer a S. Ex. c ao Senado que, objecto de delibc
racão desta Casa, cm 2 ou 3 annos successivos, csla emenda 
teve sPmprc a minha büa vont.ade e pareceres favoravcis da 
rrt'inhn parle. Não serei, portanto, contrario a c lia, tanto mais 
quanto sei que va~ ao cnconlro d~ uma necessidade, qual a 
ele crcU\!flfJ de umit c-:;coln de ap!'enclizes marinheiros, no rio 
Aragunya. · 

Os propnos ~lini8lJ•os da i\larinila, lcm declarado que rr.
ceberiam com muil:t sympalhia, cnmo uma necessidade, a 
creacão dessa escola. 

Si a epoca, si a siLuacão permill.ir este augmenf.o <lo 
despeza, póde crer S. Ex. que tanto cu como a Commissüo 
faremos just.ioa aos seus desejos. 

O SR. OLEGc\Hto PIN~·o- ~Iuilo agradecido a V. Ex. 

./ 
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0 SR, FELTPPEI SCHMID1' --- Ao meu collega Sr. Senador 
Jrineu Machado, :quanlo ás suas emenda~, lenho a di'l.er, que, 
principalmente, a que5lão das escolas me é grandemc.nle sym~ 
pathica. S. Ex. sabe que ainda o anno atrazado n nrca~ 
menta da Marinha consi•g:nava uma verb·a in Loco para ... 

O Sn. IJtiNEU MACHADO - Mas (, melhor destacar. 
O SR. FELtPPE SCJiMJDT - . . . saneamento c pc:;ca no 

littoral, não destacando. No ~cgundo anno já havia um rles
Laque de duas verbas para subvencionar uma sociedade ... 

O Sn. IRtNEU MACHAIIlo - A confederação. 
O Sn. :b'ELIPPE SCHMJDII' -· .. . . a confederação c ma is 

outra. 
Eu tive a iniciativa, neste ca:;o, na Commissão, de cles

tc.car_ esta parte no total da ve:·ba para subvencionar csc::~las, 
creadas nas colonias pelo commandantc Villar, que tão bom 
serviço tem prestado ao paiz no tocante ao saneament.!l e á 
pe!Kla. 

O SR. IRINEU MACHAD:> - Apezar de ter atacado a S. S., 
nesta tribuna, não deixo de lhe render justiça. 

O SR. FELIPPE ScHMrro - O Sr. commandanle Villar 
tem positivado o seu: esforco e com grande conhecimento de 
causa. 

O Sn. lRlNEU MACHADo -- Com patriotismo. 
O SR, FELIPPE SGHMID'r - Com grande patriotismo. 
O SR. IRINEU MACHADO - Só seria necessario moderai' 

a·quelle anti-lusitanismo. Neste ponto eu sou lusophilo. 
O SR. FELtPPE ScH:MIDT - Tendo em vista o trabalho 

por elle executado e vendo ·que havia creado 1&8; escolas e 
que essas eram mantidas pelos proprios pescadores, que sa 
orS~aniza.ram em Hociedades para as quaes concorriam com 
mil ré is mensaes ... 

O Sn. IRINEU MACHADo - O que para ellcs era penoso. 
O SR. FEJ,JPPE SCHM.11'D .. _ ... não podendo, por conse

quencia, gat·antir a existencia dessas escolas por muito tem
po, TJOis o pescador .. Re contribue um mez as veze~ não póde 
fazei-o durante dous e trt!S, e prevendo a falta de recursos 
" consequente fechamento desses viveh·os intcllectuaes, cu 
lembrei-me de dar-lhes uma subvenção modesta, simples
mente para garant.ir-lhes a existencia, o seu nilo fechamento. 
PQr isso, propuz a quanf.ia do 600$, os quaes, multiplicados 
pelas 168 escolas, davam a quantia de 100 ::S00$000. 

S. Ex., agora, propõe que esta subvenoão de 600$ seja 
elevada a 1:200$, quer dizer. de 50$ mcnsnes a 100$000. 

Realmente, Sr. Presidente, com 50$ não se póde conseguir 
professores; mas eu não havh1 dado essa quantia para pagar 
professores e sim como subvenção para· ajudar a sociedade a 
pa~al-os, 100$ não é muito; mas augmenta a verba ao dobro; 
po1s que 100 :SOO$ passará a ser de 201 :600$000. 

. O SR. IR~NEU MACHADO - Mas V. Ex. encontrará um 
meto de reduzir om qualquer verba, pois trata-se de um pro
blema vital para o Brasil. 
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0 SR FELIPPE SCHMIDT - N ãiJ po~so deixar de ler g1:ancle 
sympathi~ pela emenda ele S. Ex., lauto mais quanto foi pot· 
iniciativa minha que se deu a subveucão. . 

o SR. lltiNEU MACHADO- Eu disse mesmo que V. Ex. fo1 
0 primeiro estadista a tratar do assurnpto. . 

o' SR. FllLIPPE ScmMmT - Mas nã~ sei, na aclua,hdade, o 
que nós poderemos fazer este anno, po1s a verdade e que eu 
não posso mo comprometter com ~· EJ5· a trabalhar com ~ 
mesmo afinco nesta causa, porque nao se1 se para o anno, serei 
conservado na Commissão de Financas. 

o SR. IR!NEU MACHADo - Será. V. Ex. vencei'á as duas 
eleições. (Riso.) 

O SR. FELIPPE ScUMIDT- Vou terminar, Sr. Presidente, 
declarando que recebo estas emendas e as estudarei .com l 
maior cuidado, de maneira a poder ·sa~isfazer os intuitos de 
SS. EExs. Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 

o Sr. Presidente - Não havendo mais quem queira usar 
da palavra .sobre o orça~e~lo da ~arinha, suspendo a dis
cussão, env1ando á Comm1ssuo de FmanrJaS as emendas apre
sentadas com a proposioiio em discussão. 

Centro Alayoano 

2• discussão do projecto do Senado n. 27, de 1923, con
siderando de utilidade. publica o Centro Alagoano, com séde no 
Dístrícto Federal. 

Encerl'ada. 

O Sr. Presidente- A lista da poria accusa a presença de 
.lO Srs. Senadores. Não h a, porém, visivelmente, numero no 
recinto para se Jlroceder á votação, :pelo que.-fica adiada. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela 01•dem) - Requeiro que 
V. Ex. mande proceder á chamada, afim de se verificar quaes 
os Srs. Senadores que se retiraram, porquanto não é justo qu:J 
os que ficaram sejam incluído~ ncs.se numero. 

O Sr. Presidente - Vou attender á solicitação de V. Ex. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se n ausencia dos 
Srs. Pires Rehello, Lopes Goncalves, Laura Sodré, Just'l 
Chermont, João Lyt•n, Fert•eirn Chaves, Manoel Borba, Rosa o 
Silva, ~usebio d.e.Andrade, Araujo Góes, Pedro Lago, Jeronymo 
M?nf c1ro, MareJlJO do Lac.erda, Nilo Pecanha, Modesto Leal, 
Mtguel de Oarvalho, Sampmo Corrêa, .Bueno de Paiva. Bernardo 
Monteiro, José Murtinho, T...uiz Adolpho, Carlos Cavalcanti, 
Gen.eroso Marques, Affonso de Camargo, Lauro Müller o Vos
PUCIO de Abreu (2&) . 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada apenns 12 
Srs. Senadores. Não ha numero; fica adiada a votaclio. 
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RELEVAÇÃO DE Pl\ESCRIPÇÃO 

z• discussão do projecto do Senado n. 47, de 1923, rele
vando da prescripção em que incorreu o direito d~ D .. Rosa 
Dias Guimarães, para o fim de recebe.r o montep10. de1xado 
por seu irmão, carteiro da Repartição Geral dos CorreiOs, Bel
larmino Dias Marinho. 

Encerrada e. adiada a votação. 

ACQUIB!ÇÁO DO PREDIO E B!BL!O'l'HECA DE RUY BARBOSA 

Discussão unica das emendas da Camara dos Deputados 
ao projecto do Senado n. 12, de 1923, autorizando o Governo 
a. adqui.rir. a casa, a bibliotheca, o archivo e as obras ineditas 
que pertenceram ao Senador Ruy Barbosa e dando outras oro
videncias. 

Encerrada e adiada a vota\)ão. 

CENTRO DOS C.\RTEII\08 

2• discussão da proposiQão ela Camara. dos Deputado:. 
n. 78, de 1923, considerando de utilidade publica o Centt·o dos 
Carteiros. 

Encerrada e adiada a votacão. 

CONTAGEM DE TEMPO PAR.\ A!>OSEi;TADORIA. 

2•. discussão. da proposição da Camara dos Deputados 
n. ~2,. de 1923, que autot•íza a contagem de tempo, para o 
cffe1to da aposentadoria a varios J'unc~ionarios do Ministerio 
da Justit;a e: Negocias Interiores. 

Encerrada c adiada a v o tacão. 

PENSÃO ,\ D •. MARIA TOJA 

2• discussão da pt•oposicüo da Camara dos Deputado~ 
n.~ 98, de 1923, que abre, pelo Minislerio do Interior, um cre
dito 9e 976,, pa_ra pagamento da. pensão que compete á D· Mat•ia 
Pero1ra ToJa, v1uvu do guarda civil 1\lanoel Tojo. Nava.rro. 

Encerrada c adiada a votacilo. 

PENS,i.o A GUARDAS CIVIS lNVALIDOS 

2• discussão da proposicão da Camarn . dos Depu lados 
n. 125, dc.1923, que abre, pelo Ministerio da Justica e Negocias 
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Interiores os credites de 1 :050$677 e 580$G45, para pagamento 
de pensãd aos guardas civis Bartholomcu Aruponga e Amaro 
Jacome de Araujo, nos termos da lei n. 3.G05, de 1918. 

Encerrada c adiada a votacão. 

PAGAMJ::NTO DE JUROS 

3' discussão da proposição da Gamara dos Deputado~ 
n. 53, de 1923, que manda applicar o saldo ~a vorha /1• do .ar
eamento da Fazenda, no pagamento dos JUros das apoltce~ 
emiltidas em 1922. 

Encerraàa e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Estando esgottadas as matarias con
stantes da ordem do dia, designo para a sessão de amanhã a 
seguin I e ordem do dia: 

Votaoão, om discussão unica, do véto do Prefeito, n. 7, 
de 1922, á resolução do Gonselho Municipal, que torna exten
sivas aos motoristas da Assistencia Publica as vantagens de 
que gosam os demais empregados da ·MuniJfpalidade (com pa
recer favo1'avel da Commissão de Constituição n. 396, de 
1923); . 

Votação, ~m 2' discussão, du proposição da Gamara dos 
Deputados n. 25, do 1023, fixando as· forças navaes pura o 
exercicio de ·19211 (com. parecer da Commisiio de 1llarinha c 
Guel'!·a sob1•e as emendas apresentadas pelo 81•. Pa.ulo de 
Frontin, n. 359, de 1923); · 

Votação, em discussão unica, da indicação n. 3, de f02il, 
que modifica alguns artigos do Regimento e manda additar 
outros dispositivos (com parece1· d<t Commissão de Polticia, 
favm·avela mnas e contra1•io a outras elas emendas apresenta
elas, n. 971, de '·1923); 

Vota~ão, cm 3' discussão, da proposição da Gamara do; 
Deputados n. 65, do 192~. autorizando o Presidente da Repu
blica, a abrir, pelo Ministerio ela Viação e Obras Publicas, o 
credito ou a fazer opera0ões de credito no valor de réis 
12.586:553$394, supplemenlnl' ú vcrha 6', nrt. 92, I - Com
hustivel - da lei n. 4. G:32, de C de janeiro de 1923, para 
occot•rcr ás clespezns dessa natureza, inclusive pagamento do 
carvão nacional sub-hct.uminoso (lignitos), nos !.ermos dos 
contraclos ·existentes (com r){lreccr favm•twel da Comm·issão 
de Finanças, n.. :U7, de '1923): 

Votação, cm discussão unicn rias emendas da Gamar:~ 
dos tDeputados, ao pro,iccl.o do Senado n. 12. de 1n23, autori
zando o GoYemo a adquirir n casa, a hibliothecn, o archh·o c 
as obras inocliLas q.ttc perlr.nccrrum ao Senador Ruv Barbosa o 
clunclo outras nrovidoncins (com pm•eccr {a1'01'avcl da Com.
missiio li c Fi·1wn~as, n. 3GJ, rle -192.1): 

Voln\:ão. em discussão unica, da redacção 
ela do Senado, n. 89; de 1923, que autoriza n 

S.- Vol. IX 

final ela milcri
abrir, pelo Mi~ 
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uistcrio da Viacão o Obras Publicas, um cr~dito de. 32:000$000, 
~upplcmenlar á verba li", do ar_L. 92, da le1 n. 4.632, de 1923, 
Eslrada de Fert•o Central do R10 Grande do Norte; 

V o tacão, em 2" ui~cus::;~o1 uo proje~to do Se.nado,. n. 48, 
de -1!!23 considerando de uttiidade pubhca a Asststencla Pai·
Licular 

1

dll :'\. S. da Gloria (of'{erecido pela Comm:issão de 
Jusli(•lt e Leyisú.tção; n. 327, de '·/928,)i 

\'oLa1'ão, um 2" discu::;são, da proposição da Gamara dos 
Dcputado's 11. :n, de 1923, ll;ulorizaudo a !1-brir, pe~o Minist~
rio da Vianiw e Obras Publicas, um e.redlto espectai de réts 
649 :U4$1J13, liestinado ao IJagumento a quem de direito do 
restante da Estrada de l!'drro do Bananal, occupada pelo Go
vern<. Fedel·al (corn pa1·ece1· {avoravel da Commissãq dP, Fi
nança., n. 301, de -1923); 

Vola1·.ão, cm discussão unica, do vétu do P1·ej'eito n. 2'•, 
dL\ Hl:l3, J resolução do Conselho Municipal que incorpora. aos 
veacimenlo:; dos mestres, conlru-mestres, inspectores de alu
mnos e porLelros das Escolas Profi<:sionaes Souza Aguiar, Al
varo Baptista e João Alfredo, a diaria que, em virtude do Lle
croto n. 2.491, actualmente percebem (corn parecer cont,·a-
1'iu úu. Com-missão de Coustítu·íção, n. 361, de ··1923); 

Votação, em 3' discussão, da· proposil;.ão da Gamara dos 
Deputados n. 85, de -1923, que considera de utilidade publica 
a Liga Brasilcit·a de Hygir.ne l\lenlal (com Jlal'ecer favoravel 
da Cornmissão de Justiça e Leuíslação, n. 278, de 1923); 

Votacão, cm 3' discussão, da proposição da Gamara !los 
Deputados n. 71 , de 1923, qu·e abre, pelo Ministerio do Inte
rior, o credito especial de 2:160$, para pagamento de venci
mentos a Hermenegildo Melhado Bustos, em virtude do de
creto.n. 3.995, de 1920 (com. parecer {avomvel da Comm'issão 
de Finanças, n . 238, de 192:1) i 

Votação, em 3' dtscussão, da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. !J4, de 1923, que manda nomear segundos te
nentes os ai um nos da Escola de V eterinaria do Exercito, que 
terminarem o curso (com. 1•arvce1• {a·vora,vel ela Commi:.ssão de 
Marinha e Guerra, 11. 314, de I!J2:J); 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camam dos 
'Deputados n. 33, de 1023, considet·ando de utilidade publica 
a Associação Beneficente Postal (com parecer tavo1·avel dt~ 
Commissão de J-ustiça e Lea'islaçtio, n. 2.~8, de o/923) i · 

. ' 

Votação, em 2' discussão, da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. 78, de 1923, considerando de utilidade publica 
o Cenlro dos Carteiros (com parece1· (avoravcl da Conmtissã1, 
tle Ju~·tiça e Leu-isla(!!ÍO, 11. 275, de '·1923); 

Votação, em 2' discussão, do projecto do Senado n. 27 de 
1923, considerando de utilidade publica o Centro Alagoáno 
com séde no Dislricto Federal (com parecer favoravel da Com~ 
missão de Justiça e Legisl.ação, n. 271, de :.f 928:); 

Votação, em 2' 'discussão. do project.o do Senado n. 4 7 
de 1923, relevando da prescripcão em que incorreu o d irAit~ 
de D. Rosa Dias Guimarães, para o fim de recebe~ o montepio 
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deixado por seu irmão, carteiro da Hepa~·ticão Geral dos .co:
reios Belltmnino Dias Marinho (of'{'rectdo pela Commtssao 
de Finanças, parecer ·r1. :N ii, de ·192:1); 

votacão, em 2" discussão, da proposic;ão da Gamara dos 
Deputados n. 92, de :1.923, qu~ aul.ori~a a .cont~gem .de lemp~, 
para o effcito da aposentadorm, a varws iunccwnarws do Ml
nisterio da Justiça o Negocias Interiores (com pa1·ece·r f'a·vo
ravel diis Comrnissõcs de Just-iça e Legislação e de F-inanças, 
11. 237, de 19:?3); 

votacão, cm 2' uiscussão, da proposição ~a qamara do; 
Deputados n. 9~. de 1923, que abre, pelo Min1ster10 do Inte
rior um credito de !l7ü$, par pagamento da pensão que com
pet~ a D. Maria Pereira Toja, viuva do guarda civil Manoel 
'foja Navarro (com parecer (avoravet da Commissão de Finan
(~as, 1L .122, de 4 923); 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos 
iJbJ)Utados n. 125, de 1923, que abre, pe.lo Ministerio da Justica 
c Mgocios Interiores, os creditas de i :059$677 e 580,645, pan 
pagamento do pensão aos guardas civis Bartholomeu Arapongl 
c Amaro Jacomc de Arau,jo, nos termos da lei n. 3. 605, de 
1918 (com parecer [avo·ravd da Cvmrniccão de Finanças, pa .• 
1'ecer n. 366, de 1923) ; 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n·. 53, de 1923, que manda applicar o saldo da 
verba 4", do orcamenlo tla Fazenda, no pagamento dos juros 
das apolices emittidas em 1922 (com pa:rece1· {avoravel da Com
missão de Finanças, n. 2U, de 1923); 

Votação, ~m diticussão unica, da redaccão final do pro
jecto do i:lenado n. 37, de 1923, que releva a D. Maria !sabei 
Ramos de Mello, a prescripcão para poder receber a pensão de 
mon.Lepio e meio soldo doixada por seu pne; ---· Votação, em discussão unica, da redacção final da emenda 
do Senado á !ll'Oposicão ela Gamara dos tDeputados n. 87, de 1923, 
que abre um credito de 27\J :000$, :10 Ministcrio da Agricultura, 
paru a representação do B:·asi! na Exposicão de Borracha em 
Bruxellas; 

2' · discussão da proJ,Josi~ão da dainara · dos Deputados 
n. 123, ue 1923, que or~a a lteccita Geral da Republica, para 
o .oxercicio de HJ:!It (co-m pm·ece1· {avomvel da Commissão d(l 
Ptnanças, n. 37:1, de -1923); • 

3' discussão da pruposicãu da Gamara dos Deputados 
n. 76, tlc 1U2a, que uutor·iza a abl'ir, 11elo Ministcrio da Fa
zenda, o cJ•udit.o especial àe ::!9 :140$810, para pagamento do 
que é deYido iÍ Companhia :\.llian1;a ela Buhiu, cm virtude de 
scnleuoa juuiciuria (co·m pa.1·ece1' J'nvomvel. da Commissão -te 
I•;·inanças, n. 288, de ·1923) : · 

3' discussão da proposif)ão du Guma1·u dos Depuládos 
n. 122. de 19!!3, que manda eomprchender officiaes du Ar
macia, nas r.oncii\:ÕeR que rm•nGionn, JHI caso uo aviso n. 006. 
do .Ministerio da ·Marinha, de 1~21 (wm. parecer favoravel dJl 
Commisstio de Um·i11ha e Guerra, n. ~fi, de f928)i . ; 

' 
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2' cli:icussão do projecto do Senado n. 20, de 1923, con
siderando de utilirtactc publica o Centro de Letras do Paraná 
(corn 11areccr favm·a.vel da Comm.issão de Justiça e LegislaÇão, 
n. :153, de .f923) ,· 

2• discussão da proposi(:ão ela Gamara dos Deputado~ 
n. 161!, de 1922, autoriza:1do n abertura, pelo Ministerio da 
Viaoão e Obras Publicas, do credito ~~specinl de 182 :385$, para 
pagamento de despezas com o mobiliario do novo edifício dos 
•relegraphos em S. Paulo (com pm·ccCJ' {avoravcl da Com.mis-
6ÚO de P.inmu;a.~, n, 299, de 19211); · 

iH' SESSÃO EM 6 DE DEZEiiiBI\.0 DE 1923 

AAES!DENCIA IJlO SR. ESTACIO COIMDRA, PRESIDENTE E A. AZERE!)(), 

VICE-PRESIDENTE 

A's 13 112 horas acham~se presentes os Srs. Olegario Pin
to, Lopes Gonc;al.\'·es, [Laura Sodré, Jmlo Chermont, Costa Ro· 
drigues, José Accioly, Eloy de. Souza, João Lyra, Ferreira 
Chaves, Antonio Massa, Oct.acilio de Albuquerque, !\Ianoel 
Borba, Eu·sebio de Andrade, Araujo Góes, Pereira Lobo, Mo· 
niz Sodré, Bernardino Monteiro, Modesto 'Leal, Paulo de Fron
tin, Bueno de Paiva, Be.rnardo Monteiro, Luiz Adolp,ho, Her
menegildo de Moraes. Affonso de Camargo, Fe!ippe Schmidt e 
Vespucio de Abreu (24). 

O Sr. Pr~:~sidente - Com a presença de 24 senhores Se
nadores, está aberta a sessão. 

Vae ser lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. Eusebio de Andrade (suppl.mte, servindo de 2' Se
cretario) procede á leitura da acta da sessão anterior, que, 
posta em discus·são, é a,pprovada, sem reclamação. 

O Sr, 3' Secretario ( servil1do ele 4 ') dá conta do se
guinte 

~PEDIEN1TE 

Officios: 

Do Sr. Ministro da Justica c Negocias Interiores devol
vendo as seguintes resoluções legislativa's sobre as. quaes .o 
Sr. Presidente da Republica deixou correr o decondw constl
tuoional, sem sancl)ãO nem váto: 

Que considera de utilidade publica o ·Insl.iLuto Poly!;e
chnico de Florianopolis; 

li 

I 
I -

I 
L 

"' J; 

•· 

L .. 



• 

SESSÃO EM (\ DE DEZEMBRO DE 1923 245 

'Que reconhece de uWidade publica a Liga dos Homens de 
Trabalho, da cidade de Barbaccna; · 

Que. considera ele utilidade publica o Hospital Evangelico 
silo á rua Bom Pastor, nesta capital. - A' Secretaria para Ó 
expediente da promulgação, 

Do 'Sr. ·Ministro da Fazenda restituindo dous dos auto
graphos da resolução legislativa, sanccionada, .que abre um 
credito pelo mesmo ministerio, na importancia de 33:915$000 
para pagamento, no éxerci·cio de 1923, do pessoal da officl
na de electricidade da Casa da Moeda. - Archive-se um dos 
nutograpbos e remetta-se o outro á Gamara dos Deputados . 

.Requerimento de D. Em i! ia Olindina Perdigão c outras 
pc•.dindo relevamento de prescripção para o !'im de poderem 
receber differençn de pensão de montepio que lhes é de.v·ida. 
- A' Commi~são de Finanças. 

Representação da Associação de .companhias de Se.guros, 
fazendo algumas consideraç'ÕeS1 contrarias á .proposição da 
Gamara, creando tres cartorios de escrivães para acções de se
guros e instituem o re.gistro obrigatorio para as apolices que 
forem emittidas de seguro de vida, contra fogo e de embar
cacões. - A' Commissão de Justica e Legislação. 

O Sr. Eusebio de Andrade (supplente, servindo de 2' Se
cretario), procede á leitura dos seguintes 

PARECERES 

N. 3SO- 1923 

Foi presente ·á Commissão de Finanças a petição do Dr. 
Pedro Vergne de Abreu, inspector geral de Seguros, re.querendo 
contagem de tempo de serviço J)ara o effeito da sua apo·sen-
tadoria. • · 

A Commissão de Justiça e. Legislação, pelo seu relator, 
o Sr. Senador Cunha Machado, em largo e juridiaioso pa
recer, subscripto .pelos Srs. Senadores Eusebio de Andrade, 
Marcilio de Lacerda, Manoel Borba e Afforrso Camargo, es
tudou e analysou os fundamentos apre.sentados pelo peticio
naria, achando que elles não justificam o deferimento elo pe
dido de aposentadoria. 

cEntretanto, accrescent:l aquella illustrada Commissão, o 
caso do peticionaria p6cle e deve ser encarado ·sob outro as
pecto. 

O Dr. Pedro Vcrgne de Abreu exerceu o cargo de in
opctor de Seguros, ha ·mais de 117 annos, pois foi nomeado em 
19 de. ,iane.iro de 1900. Pela lei n. 2.083, de 30 ele junho de 
1909, art. 37, foi olle considerado vitalicio, pois a tanto im
portou a inclusão ela Inspectoria de Seguros no .quadro das re
particücs de Fazenda, ·sendo aos funccionarios destas equi
parados, para todos os effeitos, os daquella inspectoria. De
creto n, 7. 751, de. 23 de dezembro de 1909, arts. 69 e 73. 
10 decerto n, H. 593, de Si do dezembro de 19?0, art. 68, 
converteu em cnrgo do simples oomm!s.>ão o de mspcator do 



Seguros, conservado emquan to bem servir. O petioionario 
tinha, ~nt.íio, mais de 10 annos de exercício nessa inspectoria 
e não· podia ser domittido, senão de nccôrdo com as disposi~ 
cõcs oxprcssll's da lei. O cargo tornou-se. de confiança do Go
verno, e este obrigado a manter o titular, por ser vitalicio! 
O pelicionario e o Governo ficarap1 em situação extranha e 
embaracosa. O decreto de. 1920 não autDr!zou o GDverno a 
PO\ cm disponibilidade o funccionario, que exercia a inspe
toria, como sempre acontece nas reformas de seroviços; nem 
e'sse funccionario te.vc nova nomeação para o cargo. 

Acontece, porém, que o peticionaria está positiva e sa
:bldamente invalidado para continuar na Inspectoria de Se
guros, e, por isso, desta se acha affastado, percebendo todos 
os w.ncimonlos, por um acto, que o ·Governo tem necessidade 
de legalizar. 

Trata-se de um brasileirn distincto. d11 honrosas· tradi
cões nos meios litterarios e scientificos e no parlamento bra
'sileiro, e que tem desempenhado com competencia, patriotis
mo e honestidade o cargo, do qual, forçado .por motivo de 
mole~tia, se vê hoJe retirado, mas a cuja sorte não devo a 
Naçfin ficar indifferenle .. 

:\fanda a equidade rque, no mesmo tempo que se legalise 
a silnacão. cm que ~e acha o pet.icionario com n reforma da 
Inspr~ct.oria de Seguros, a elle se garanta, em sua invalidez. 
o·s Yencimentos do cargo, que exerceu durante perto de 18 
anno!~. 

Por esses moti~·os, a Commis~fío rJe Justiça c Legislação 
opinou pela aprcsenlar:iio. de um pro,jeeto de lei. autorizando 
o Poder ExeculiYO a pôr em riisponibilidadc. com os venci
mento:s do seu cargo, o Dr. Pr.dro Vergue de Abre.u, Inspe-· 
pector geral de Seguros. 

A Commissão de Finanr;a! nada tem a opp~r no pare
cer acima. 

,, 

Sala das Commissões, om 5 ·de dezembro de 1!l2:l. - ~~ 
Bnenn de Pah!O, -Justo Chn1•mn~nt, relator. - Jo.~é Httzebio ~ 
- Felippe Sch.midt. - Vespncio rlr? Abren. -Bernardo ilfnn
tei1•o. - Sampairr Cor'l'éa, 

PARECI!R DA COMMIASÃO DE ,TUB'!'IÇA I! LEOIST,AÇÃO, N. 293, DP. 

1923, A QUE SE REFERE O PAREilER SUPRA 

O Dr. Pedro Vergne de Abren, inspector geral de segu
ros, requer conta!l'em de tempo rir serviço para o effeito d<' 
aposentadoria. reiterando os pedidos ant.eriores. feit.os ao 
Senado Federal, em 22 de maio de !9'12, e (~ Camara dofl 
Deputados, em 10 de junho de 1918. 

Allega o oeticionario que desde 15 de junho de 1 BB!i. 
data em qu-e iniciou a sua vida pub'lica, vem prr.sta.nrlo ~rr-· 
viços á Nacão até o 'Presente. 

Taes serviços são: os de promotor publico naR r.nmm·
cas de Cachoeira o Nazareth. na antiga prnvincin cln Ilahin. 
até a proclamação da Republica; de secretario do governo do 
Estado da Bahia, aM 7 do abril de 1801, quando tomou posqe 
do i:larg.o de dc.putado (L Assembléa. Constif,11intc <lo P'P.>mlo 
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Estado; de deputado ClsLarlua\ até '1804, quando foi eleito. 
reconhecido c empossado na cadeira de Deputado Federal por 
aqnelln Estado; de Deputado h'erlera\ até 30 de janeiro de 
190·6, quando não foi mais rr.elcito; n, finalmente, de inspe
etor de seguros, desde 19 úc janeiro ele 1190'6, quando foi no
meado 8!té esta data; sommando Lodo esse tempo 38 annos 
de serviço, mais ou menos. 

No cargo de inspector de seguros, no qual aeseja wpo
sentar-se, por invalidez, tem o peticionarin apenas 17 annos 
e nove mezes de servicos. 

Funda elle o !leu pedido nas leis ns. 2. 200, de 13 de de
zembro, art. 35, e 2.356, de 31 de dezembro, art. 96. amba~ 
'de i910, e no decreto do antigo regímen n. 4.153, de 6 de abril 
'de 18f/9, art. 25. . 
· A lei n. 2.:290 dispõe no art. 35 qt1e (as vantagen~ para 
contagem de tempo e outras, que teem os militare~ em exer
cício de cargos electivos, serão extensivas aos funccionario'l 
civis., 

A de n. 2.356, art. 95, determina que para a aposenta
doria dos funccionarios publicas "será contado o tempo in
tegral ·dos serviços 'prestados em cargas locaes, provinciae.~ 
ou estrr.du.aes, rreraes ou federaP.s, ind·istinctam.ente,. 

1E o decreto de 1868. estabelecendo regras para a liqui
dacão rio tempo de serviço, nas aposentadoria~, dispunha, no 
art. 215, que «quanto ao serviço prestado em 1'epartiçfies gr~
rae.~. não se descontaria o tempo CIG interrnpr;ãn pelo exer

. cicio de quaesquer ouf,ras fnncções publicas, r.m virtu:lo 
de uomea.cno dn !!"overno, dt' t:ki(:tín popuTrw. nn de prP.
ceito de lei,. · • . ' ·.: 

'flomquant.o t.odas rssas disposh;õr.s est~jam í·cvog-~:das 
pelo :n·t. 1.21, da lei n. 2.1fl24. de 5 de ,íantliro dCl 1.!H5, ~em 
que o pl't.icionario, nes~n ~ai a, s1~ achassn no gozo de quàl
quer da!! vantagens nollas es!.nbclecidns, convém e~aminnr· 
que applicação poderiam ter ao c.a1;o a~ leis invocadas. em 
provei!. o da pretenção do peticionaria. 

Não lhe aproveitaria o decre.tn dr t868. porque o pet.i
cionario não exercia cargo em 1'1!1Jal'tiçlin rreral, quando foi 
eleito deputado i\ AssemblP.a Cnnslit.uinl.ll do Estado dn Ba
hia, sendo secretario rio governo \c cal; além disso. demillido 
deste cargo em janeiJ•o do I ~92. ter·ia ces!Jnrln a intcrrupçt1o 
do e~ercicio, qnc juslifietwa o rlisposilivo do decreto. 

Pela mesma razão. isto é. por não ser maiR funccionnrio, 
niio ampararia o petir.ionario a lei n, 2. 290. qne mandon eR
t.ender aos flmccional'ios civis a vnnlagnm ronfericla nos mi
litares rlc contarem n t.rmpo rlc ca1·~o rlect,ivo, n CJUn. nli;í:. 
só se referia n fnnccinnnrios ferlerans. E. quando por mtlit.O 
favor do interpret.aoão •heni:::na >1e llw rmizesso nl.t.rihuiJ' tal 
vnnta:gem. esta não nodr1•in it• nlém rln r!nta rle sna rlr.missfin 
rln Cll.fg'O de ROCl'Ct,n.rio (:0 i!OVCJ'Ill), em 2:l rJn ,iall<!:J•I) rl11 ·f ~1)2. 

O exercicin rlo magisiNin superior na Faculrladr. Livrr 
rio Direito da Rahia, onrlo foi lrnlo o prt.icionnrio durnnlr 
torln o t.empo do mnn~a1.o \llA'islnt.iYo csla~nnl e frrlrwnl. apn
snr de sm· ella subvenr.ionnda pelo Est.arlo o pela União r 
eqniparnda (ts Far.nldadrs officlnnf'l, mP:;mo effecLivo. niío 
lhA rlnrin direifn :1 aposcnf.ndOJ•ia. nrm lhe nlt.J•ihnil'ia n hn
neficio da interrupção por fllncção electiva concomltanto; 
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Tão pouco o só mandato legislativo póde ser considera
do o serviço publico, de que cogitam as leis de aposentado
ria. O representante da Nação não é o funccio!Jario· da nossa 
organizacão administrativa. Elle presta serv1oos á Nação, 
como valiosos preslou o peticionaria, mas não são os servi
cos do funccionalismo, de que trat&m os· arts. 34, n. 25, e 48, 
n. 5, e ao qual se referem os arts. 73 e 75, todos da Consti-
tuição Federal. · . . · . 

Sómente a lei n. 2. 356, de i!HO, poder1a serv1r aos m
teresses do pelicionario, para lhe ser contado o tempo du
rante o qual exerceu os cargos de promotor publico, na mo
narchia, e de secretario do governo estadual; na República, 
si o Congresso estivesse disposto a alterar o regímen creado 
pela lei n. 2.924, de 1915, que tão bons serviços vem 
prestando á administração do paiz, pela uniformidade em 
materia de aposentadoria; mas a Commiss:ío, certamente, 
não aconselha tal actuação. 

Allega o peticionaria em favor da equidade, que pede ao 
Congresso, precedentes legislativos, aos quaes póde o seu 
caso ser equiparado, dividindo-os ~m duas r.orrentes on lrl'U
Jlos: a i", mandando computar, até· em duplicata ou paralle
Jamente, os serviços que certos funccional'ios ou membros 
elo magisterio superior prestaram em outras commissões, ou 
no exercício de outros cargos publicas, ou na execução de 
contractos do seu interesse particular, ou me~mo em sim
ples viagens de estudo e aperfeiçoamento das disciplinas, em 
que vieram a ser docentes; a 2', autorizando a contar como 
tempo de serviço publico, a uns para todos os effeitos, a ou
tros sómente para apo$entadoria, os vario; annos em que 
os beneficiados estiveram demittidos e privados do exerci
cio de seus cargos ou da regencia ele suas c.adeiras. (.Memo-
:ial ju.nto á peticão) . · 

Da primeira corrente invoca trr11 casos. nenlmm do.;; 
quaes se póde equiparar nn rln ""t.ie.;nnn.T•in. T)ni~ t.nrlno man
dam contar tempo de Eervico ef(ec~ivamente prestado: o d<l 
engenheiro Teiva Argollo (decreto n. 453, da 3 de nov·em
bro rle 1897) mandou cnmput. :.r para a aposentadoria o tem
po em que o beneficiado serv·iu em diversas commissúr..; no 
antigo Mi.nisterio da Agricultura. Commercio e Obras · Pu
blicas; o do Dr. Nuno de Andrade (decreto n. 1. 87 4, de 4 
de junho de 1'908) autorizou a computar para a jubilação do 
beneficiado, logo que este completasse 30 annos de exercício 
do cargo, o tempo que .sen•iu de director da Saudn Publica; 
e o do Dr. Antonio Pacheco Mendes (del!reto n. 2. 783, de 
12 de junho de 1 913) versou sobro contagem, para jubilação, 
do tempo em que estevr. em commissão na Europa, estudan
do a cadeira de anatomia c physiologia pathologicas, em que 
prestou serviços de guerra por occasião da gnerra de Canu
dos, e. finalmente, ·Cm que sert•iu como interno de clinica da 
Faculdade de Medicina da Bahin. · 

Foram actos de bcnevolencin c de generosidade do Po
der LPgislnLivo, mas que tinham a justificai-os serviços 
prestados o commis~ões de9cmpenhadas pelos beneficiados. 

Da segunda corrente os casos citados são de contagem 
de tempo, para a.posentadorla de funcoionarios, que foram 
êemfttldos e rlcpois rcinlcgrados, o o do engenheiro ciVIl 
Abdon Mllnnez. 

·, 
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Quanto aos primeiros, sr.rin mais regular e de accôrdo 
com o regímen implantado no Brasil pela Constituição de 
24 de Fevereiro de 189'1, que ao Poder J'udiciario fosse le
vado o estudo da injustiça soffrida pelo funccionario com a 
demissão, c a consequente reparaciío pelo 'decreto judicial 
de reinte,;racão, com as vantagens perdidas durante o tem
po em que esteve fóra do cargo; entretanto, o Poder Legis
lativo não está impedido, cm sua soberania, ele apreciar e 
reparar o acto damnoso, que for sujeito ao seu conhecimen
to. Da h i os exemplos ciladas. 

Com o engenheiro Abdon Milanez o caso foi muito dif
ferente, para ser incluído na corrente allegaela pelo peticio
naria. O decreto n. 3.602, de H de dezembro de Hl18, man
dou contar como util para a aposentadoria desse engenheiro 
o tempo em que esteve fóra da repartição, por ter sido esta 
oxtincta em refórma de serviç,os, nos precisos termos da lei 
n. 429, de 1 de dezembro de 1896, art. a• § 5", combinado 
com a de n. 4.153, de G de abril de 1·8•68, art. 24; pela lei 
n. 429, elle foi considerado addido. com direito d aposen
tadoria. 

Pelos fundamenLos allegados, e ligeiramente analysados, 
não poderia a Commissão aconselhar o deferimento do pedi· 
do sujeito ao seu exame. 

Entretanto, o caso do peticionaria ]'lMe e deve ger en· 
carado sob outro aspecto. 

O Dr. Pedro Vergne de Abreu exerce o cargo de inspe· 
ctor de seguros, hn mais de 1•7 annos, pois foi nomeado cm 
19 de janeiro de 1'.!06. Pela lei n. 2. 083, de 30' de junho de 
!'!m'9, art. 37, foi cllc considerado vitalício, pois a tanto 
importou a inclus;1o da Inspectoria de Seguros no quadro 
das repartições de Fazenda, sendo os funccionarios elc~L:ls 
equiparados, para todos os cffeitos, os daquella inspectoria 
-decreto n. 7. 751, de 23 de dezembro de 1009, arts. 69 e 73, 
O decreto n. 14. 593, de 31 de dezembro de 1·920, art. 68, 
converteu em cargo de simples commissão o de inspector de 
~re!l'nro~. conservado cmqnnnf.o b~m sr.rl'il'. O pclicionario 
tinha, então, mais de 1 O armas de exerci cio nessa inspectoria, 
e não podia· ser demittido, sí não <le accOrdo com as dispo
sições expressas de lei. O cargo tornou-se ele confian~a do 
Governo, e este obrigado a manter o titular, por ser vitali
cio. O peticionaria e o Governo ficaram em situação esf.ra
nha e embaraçosa. O decreto de 11920 não autorizou o Go
verno a pôr em disponibilidade o fnnccíonarío que exercia 
a inspectoria, como sempre acontece nas refórmas de servi
ços; nem esse funccionario tem nova nomeacão para o cargo . 

Acontece, porém, que o peticionaria está positiva o sa
bidamcnte invalido para continuar na Imtpectoria de Segu
ros, e, por isso, della sc acha afastado, percebendo todo~ os 
vencimentos, por um acto que o Governo tem necessidade de 
legalizar .. 

Trata-se de um brasileiro distincto, de honrosas Lra
dicões nos meios litterarios c scientificos e no Parlamento 
Brasileiro, e que tem desempenhado com competencia, pa
triotismo. c honestidade o cargo, do qual, forcado por motivo 
de mlest!a, se vê hoje retirado, mas a cuja Aorte não devo a 
Nac!lo :!'lcnr lndifferenll'l. 
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Manda .. a equidade que, an mesmo tempo que se !Pga!ize 
a situação em que se acha o peticionaria com a refórma da 
Inspectoria de Seguros, a elle se garanta, em sua invalidez, 
os vencimentos do cargo, que exerce durant.c perto de !.S 
anno11. 

Por esta razão é a Commissão de .Justiça e Legislação de 
parecer que seja submettido ao es •. do do Senado o seguinte 

PROJECTO N. 45 - i923 

O Congre!ISo Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a pOr 
em disponibilidade com os vencimentos db seu cargo, o Dr. 
p.edro Vergue de Abreu, inspector geral de seguros; revoga
das as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 5 de novembro de 1923. - Etue
'hir.; de Andrade, Prestdente interino. - Cunha Machado. Re
lator. - Marcilio de Lacerda. - Mannel B01•ba. Af(on-
80 Camargo.-A..Imprlmlr. , , 

N. 381 -9231 

O projecto do Senado n. H. do corrente anno, melho
. rando os vencimentos dos dei et:adns. escrivães. escreventes e 
officiaes de justíca, da pnlieia civil rio Dist.rictn Federal, é de 
manifesta equidade, conforme se verifica de sua ampla jus
tificnciio, constante dos r,onsidemuda. que; () precedem. 

A respeito doR rlelcgudos, P. g~ralmento reconhecida a in
sufflciencia de sua remunerac.üo :rrlativamrnte á imporlaneiu 
de suas funcções c• a.o pesado sr.rviço que dia e noite lhes 

· cum~re e'I'emttnr. Merece critiflU. na opini!ío do Relator. u 
divis!i.o dessas autoridades l'm Ires f>ntrnncias, dando-se aos 
delegados nos suburbios, nãn rarn valhacoitos de ladrões, va
gabundos e malfeit.ores !ln toda especie,' vencimentos muito 
inferiores aos rios centros de maior• commodidade. Com os 

·juizes e pretores do Districto Federal não se observa isso -
todos recebem vencimentos relativos ao nurgo E> n!lo ao Ioga!' 
da judicatura. E' possível, portanto, qur.. durante a discussãn 
do projMto nn recinto. o rlepois rle mais detido oxame do as
sumpto, o Relator nprcsentr rmend&~ corrigindo ·n· iniquidarlr.. 
que porventura reconheca, nrsto raM das ont.rancias e snn re
muneraç§.o. 

. Quanto aos eAm·ivües, n .pro-Jecto não faz mais do qne 
restabelecer a nniformidade qne exi,~tia r. sem mot.ivo. desap
pareceu entre os ~ens vcnr.imr.ntns c os dos funccionarios 
tln soorotnrin. 

AsRim. n CommisRfiO rlfl Financ.:ns r clr parecer !JtlC o pro
jecto está no rnsn de mernccr o aRRentimento rlo Renndo. com 
os rctC~qucs qnc f\ snn Rn.herlnria aconRelhnr. 

Sala rins r.ommi~~flr.s, !'i dr. dezembro dr Hl2:l, - Btumo 
·de Paiva. PreRiden!r. - Jnsfi·F:tw•bin, Relator. -- Jonn Lttra. 
_ Vespucin rlf' AbJ•nu.. - Ju.stn Cht?rmon.t. _.J F'elippc Sch
rnidt, - BcrnaJ•do ;Vrmteiro, - Sam :paio Cm·r~a, 

. ' 

' 
l 
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PJ10,JJlCTO DO Si':NAilO N. 1·1, og Hl23, A QUE SE REl'lllRE O l'ARI!CEI\ 
SUPRA 

Considerando que· na Policia do Thistricto Federal, re
formada pela lei 11. .l.li31, de 3 de .ianeiro de 1907, os ven
cimentos dos cserivãe;; era!ll iguaes aos dos diversos funccio
narios da respectiva secretaria; 
. Considerando que estes lograram augmento de seus ven

CJmntos cm 1'919, desde ·quando os cscrivães plciteam o res
tabelecimento da equiparacão que sem motivo justificavel 
deitrou de existir; 

Considerando que o Congresso Nadonal já reconhecen 
es:;e direito que !hei! nssisle por duas vezes, não sanccionado, 
entretanto, por estar n Poder Executivo ant.orizacln a equipa
rar os vencimentos elo fnnccionalismo publico (razões dos 
?Jétos do Senado n. !t, de l!l19, c ao areamento de 1922, ar
tigo ii); 

Considerando mais que no referido projecto n. ''· entre 
as J•nzões julgadas {unrlnmenta.r.~ pelru Commissiio de Finan
oas rla Camar•a elos Dr.putaclo8, a mesma Onmmissão do Senado 
asf'iln decidiu sobre o assumpto: 

.. os escrivães das delegacias, funccionarios da 3' seccão 
darruella secretaria. conforme o decreto n. 1.7>46, de 1,6 df) 
abril de 1.856. que passaram a servir junto ás delegacias em 
obediencia á~ disposições do~ c\r-cretos ns. 2.396, de 5 .de 
marco ele ilf~59; 5.063. rle 28 de agostn de 1'872; e 5.113, de 
17 de outubro dr, 1872, mantiveram sempre condiç3es equi
valentes ás dn~ funccinnarios daquella. reparticlto, tendo sido 
pela lei n. 1. 631, de 3 de janeiro de 1907, equiparados os 
seus respectivos vencimentos. 

E' evidente. pela propría natureza dos encargos, que os 
escrivães desempenham trabalhos mais activos e mais peno
sos. nfin J,hes sendo ao menos asseguradas horas certas de 
repouRo, como succede com os funccionarios da secretaria. 

E assim sendo. não é razoavel que, elevados, como fo
ram, os vencimentos do secretario, de 8:400$ para 14:400$; 
do sub-secretario, de 7:200$ para 12:000$; dos officiaes, de 
6:000$ para 10 :800$; dos escripturarios, de 4::8100$ para 
8:400$; do archivista, de 6:0M$ para 10:800$; dos amanuen
ses, de 3:600$ para 6:000$; do t.hesoureiro, de ·6 :000$ para 
10 :'800$; do fiel, de ·~ :I100$ pam ·r. :!100$: dos telephonistas, de 
2 :'400$ para 3 :<1:}00$; do porteiro, de 3 :000$ para 4 :800S; do~ 
contínuos, do 2:000$ para 3 :000$; não é razoavel, dizíamos, 
que, elevados os vencimentos dos fnnccionarios da Recretaria 
'lm proporção tão consideravel, r . elevados tambem os dos 
medicas legi~tas d" 7 :~00~ para 12:000$: dos assistnntes rle 
1:800$ o 2 :i100$, parn 3 :S!,O$; do administrador do nect•ote
rio, de 1 :!l20$ parn. .. \ :200$; rios Rervenles, r! e 1:500$ para 
2 :000$; dos commissnrioR r! c I'' c 2' clasRes, respectivamente 
de 4:000$ para 5:400., e 3 :'liOO$ parn. 4:800$, cabendo ainda 
ao~ medicas IegistaR ·o rliaria r.ln 10$, permanecam OR escri
vães naR cnndicõcs iJvirlrmt.ement~ insupport.avcis em que ~e 
nc'hnm. 

Actunlmenl.o, ns rsct·ivilcs das delegacias auxi\iat•es per
cebem 7 :200~, clns clelcg·ncias ele 3' entraneia 6:000$, das de 
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2•, 4: SOO$, das· de i', 3:600$, e os escreventes 2 :·400$, isto é, 
menos que os continuas da Secretaria de Policia. 

Entretanto, os vencimentos dos escrivães a'uxiliares eram 
iguaes aos do sub-secretario, dos de 3' entrancia os mesmos 
que os dos officiaes1 dos de 2" correspondentes aos dos' escri
pturarios e os dos ae i' equivalentes aos dos amanuenses. 

O projecto, portanto, nesta parte, apenas restabelece uni
formidade de condições que existia e desappareceu injustifi
~avelmente entre escrivães e os funccionarios da Secretaria 
de Policia. 

A Commissão de Finanças não tem pois nenhum funda
mmto para oppôr-se á approvacão integral do projecto no 
que diz respeito aos escrivaes, porquanto a arguicão de que 
os embaraços financeiros da União aconselham absoluta in
transigencia na defesa dos interesses do Thesouro nlio é 
a:g()ra mais opportuna. que poucos mezes passados, quando foi 
votada a. alteração da tabella referente á secretaria.:. · 

Considerando ainda ·que, posterio11mente á Secretaria de 
Poli c ia, tiveram augmento de vencimentos os funccionarios 
do G-abinete Medico-Legal, Inspectoria de Vehiculos, Insp-e
ctoria d~J Jm·esth:mçõ.:s e Segurança Publica, commissarios de 
P~licia, Guarda Civil e Gabinete de Identilficação e de Esta
tistir.a, conforme os decretos ns. 3.681, de 8 de janeiro de 
1919; 3.736, de 31 dr. ma:io do mesmo anno; 14.741, de 11 de 
agosto de 1921; 14.079, de 25 de fevereiro de 1920; 3. 735, de 
2i de maio de i919; 3.676. de 8 de janeiro de 1919 e 15.078, 
de 25 de fevel"eiro de 1910, respectivamente; 

Considerando qu!l foram todos melhorados de 1919 para 
eá, emquanto que os escrivães ainda teem os vencimentos 
fixados pela l•ei n. 1.631, de 1907; 

Considerando que de tudo isso resulta o absurdo de terem 
os escreventes encarregados do serviço do Gabinete Medico
:úegal, da Inspectoria de Ve.hiculos e do Neoroterio da Policia 
ven~>iment()S superiores ao's dos escrivães de i • e 2' entrl!n
cias (decreto n. 4.555, de 10 de agosto de 1922); 

Considerando, fin&lmente, que mesmo como medida pro
visaria constitue uma inquaJi.ficavel injustiça manter os es
érivães nas condiçõe~ em que se acham aotualmente, po1s a 
gratilficàção ultimamente concedida, beneficiando a. tooos em 
geral, devido á sua. proporcionB'Iidade, concede maiores van
tagens áquelles que já haviam obtido melhoria: 

E' de indiscutível justiça o seguinte 

PROJECTO 

Art. t.• Os •escrivães da Policia terão iguaes vencimentos 
ao!! dos funccionarios de secretaria da Policia. observada a 
equiparação que entre elles existia pela lei n. 1.631, de 3 de 
janeiro de 1907, e o que dispõe o decreto n. 3.68t, de 8 de 
jaooiro de 1919, como se segue: 

Escrlvlies das delegacias aux!Hares ao sub-!eeretnrlo, 
Oll tr'ora of!iolal d!l gabinete; 

I 

':, 
I 
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Escrivães de 1' entrancia nos amanuenses. 
Escr~v~·es de 2• entranci!J. aos escripturarios; 
Escr1vaes de a• entranc1a aos officiacs; 
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Art. 2.• Os delegados terão os vencimentos seguintes: 
Delegados auxiliares (annuaes) . . . . . . . . . . . . . . . 18:000$000 
Delegados de 3• entrancia (annuaes) . . . . . . . . . . 14 :400$000 
Deiegados da 2' entrancia (annuaes) . . . . . . . . . . . 10:800$000 
Delegados de 1• cntrancia (annuaes) . . . . . . . . . . . 8:400$000 

Art. 3.• Os vencimentos dos escreventes serão de réis 
·í :800$ e os •Jos officiaea de justiça de 3:600$ annuaes. 

Art. ·L· O Governo ab11irâ os necessarios creditas. 

Art. 5. • Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 3 do novembro rle 1923. - Eusebio d, 
Andrade.-A imprinilr. 

N. 382 - 1923 

A proposição da Camara dos Deputados n. 110, do cor
rente anno, autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministe
rio da Justica e Negocias Interiores, o credito especial de 
2 :593$548, para pagamento da pensão devida a D. Irene Paes 
dos Sant.os. viuva rle um guarda civil. no período de 23 de 
julho de 1922 a 31 de dezembro de 1923. 

Esse credito foi pedido pelo Governo em mensagem de 31 
de agosto ultimo, acompanhada de uma exposição de motivos, 
da mesma data, apresentada ao Sr. Presidente da Republica, 
pelo Sr. Ministro da Just.ica e Negocias Interiores. O assum
pto foi estudado cuidadosamente pela Camara, cuja Commis
são de Finanças, em parecer de 8 de outubro ultimo, fez 
delle . clara e longa exposição, transcr.evendo as disposições 
legaes, que determinam a concessão de pensões aos ~uardas 
civis, suas vi uvas ou filhos menores, etc., quando feridos ou 
fa\lccidos nas condições especificadas. 

Em vista do exposto, a Commissão de Financas do Senado 
é de parecer que a proposicão n. U o, de 1923, seja approvada. 

Sala das Commissiíes, 5 de dezembro de 1923. - Bueno 
de PaiM, Presidente. - José Eu:ebio, Relator. -João Lyra, 
-Vespucio de Ab1•eu.- Justo Clwrrnont.- FcUppe Schmidl .. 
Lau1•o Miille1'. 

PROPOSIÇ.:\0 DA CA!>I.\RA DOS Dli:PUTADOS N. H 0, DE 1923, Í\ QUE 
. SE REI'ERE O PARECEI\ SUPllA 

O Congresso Nacional resolve: . 
Arl. 1." Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo i\!inist.crio da .Tustica c Negocias Interiores, o cre
dito especial de 2:593$548, ou a fazer as necessarias opera
'çlles de credito até essa quantia, para pagamento da ponsãCJ 

' ' 
' ' 

'• 
•' 



que, no período de 23 de julho de 1922 a 31 de dezembro de 
i 92:3, eompete a D. Irene' Par. dos SantoH, vi uva do guarda
civil de '1" classe Avelino Climaco dos Sant.os, fallecido por 
ferimentos recehidos, quando no exercício de suas i'uncções. 

Ar L. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 

Gamara dos Deputados, 10 de novemi.Jro de 1023. - kr
nolfo Rmh•igu.e8 rle Aze1n·do, Presidente. - Pedro da Costa 
Rego, 1" Sect·etal'io. - IlttrJO Carne i1·u, 2" Sect·etario interino. 
- A imprimir. ' 

N. 383- 1923 

Au exame da ConJJJJi.~são de E'inancas, foi submettida a 
proposi(:ão n. ··H 5, do corrente anno, da ·Gamara dos Depu
tadns, isentando do pagamento de direitos aduaneiros e 
quaosquer taxas o material illl!JOl'Lado pelo Estado do Mara
nhiiu ptu·a . construc~.ão dos esgotos, ai.Jastecimento dagua, etc., 
de s11a capital. 

J~sscs servicos e o11Lros de semelhante relevancia, quando 
feitos pelos EstadoR ou municípios. mereceram semprr. do 
Congresso Nacional concessões identicas (L de que trata a pro
posição em apreco. Ainda ha pouco foi votada comiJleta isen
ção de direitos paru. o material importado pelo Estado de 
Santa Catharina para construccão de uma. ponte de patente 
utilidade, não só para o referido Estado, como para a União. 
Os serviços desta, sempre e cada vez mais importantes nas 
capitaes dos E~ I ado~, mui to t.erão a lucrar, tanto !JOm a faci
lidade de transportes· o communicar.ões, como com o sanea-
mento das mesmas capitaes. • · 

Attendendo ao ·exposto, a Commissão é de parecer que o 
Senado approve a proposição da Gamara n. 115, de 1 !J23. 

Sala das Gommissõcs, 5 de dezembro de 1923. - Bueno 
de Paiva, Presidente. -.José Euzebio, Relator. -João Lyra. 
- Vespucio de Ab1•eu. -Justo Ohermont. - Felippe Schmidt. 
- Sampaio Correia; 

PROPOS!OÃO IlA CAMARA DOS DEPUTAIDOS No H5, DE i92S, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 

Art.. 1." Fica isento do pagamento de direitos aduanei
ros e quaesquer taxas o material importado pelo Est.ado do 
Maranhão para construcção dos esgotos e abastecimento de 
agua e insl.allaçõos publicas e domiciliar~s d~ sua capital, 
1''~~1 iluinrlo-se ao Estado o que porventura Já foi pago duran
te o corrente exercicio. 

Art. 2." nevogam-sc as dispoRições em contrario. 

Gamara dos Deputados. 10 de novembro de 1923. - Ar
nolfo Rodriaues dr. A . .::evedo, Presidente. - l'edro dn. Oostd. 
Regn, f' Seêrotario. - Hugo Carneiro, 2" Secretariei interino •. 
- A imprimir. . . .1 
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N. 38~ - 1923 

A Commissão <le Finanças- examinou a j1roposição <la Ga
mara dos Deputados, n. 12ü, do cor.rente armo, autorizando a 
aberLura <lo credito üspecial de 1 :785$375, para pagamento ao 
Dr·. Francisco Tavares da Cunha Mello, jmz federal em Per-
nambuco. . 

Tr21ta-se de um credito solicitado por mens•agem do Sr. 
Presidente da Republica, acompanhada de exposição de moti
vos, ern que o Ministro da Jusf..i!(a explica a sua necessidade, 
em face do arL. 18 da lei n. 4.3tli, de 5 de dezembro de 1921, 
que assim dispõe: 

"0.: juizes seccionaas e seus substitutos, que cumprirem 
as funcçoes de modo di.stincto, a juizo do Presid~nte do Supre
nlo Tri}lunal ou do juiz da secção, terão periodicamen·te direi
lo a um acCT'OScimo de vencimentos nos s·eguintes termos: o 
que conLar dez annos de serviço, 5 "I"; quinze aunos, 10 "I"; 
vin·te a'ltnos, 20 o/o; vinte e ·cinco armo&, 33 •j•; trinta oonos, 
~o •j•; e dahi !JOl' diante mais 10 'I" por período de cinco annos.:) 

Em vista do exposto, a Commissão é de IJ'arecer que o Se
nado a.pprovc a proposição n. 12n, de 1923. 

Sala das Commissõcs, do dezembro de 1923. - B'Ucno d,e 
Paiva, presidente. - José Eu::ebio, relator. -João L'ura. -
Ves.pttc·io de Abreu. - lusto Cherrnont. - Felippe Schmidt ,, 

l'>l\OPOS!~.ÃO ))A CAMAI\A DOS DEPU'l'ADOS N, 126 DE 1923, A QUE SB 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congersso Nacional resolve: 

Ar!.. f.• Fica o Presidente da Republica auLorizado a abrir 
pelo I\Iinisterio da Justi!}a o Negocios Interiores, o credito es
pecial de 1 :785$375, ou a fazer as necessarias operações de cre
dito até essa importancia, r>ara J)'agamento de accrescimo de 
vencimentos que, no período do 24 de fevereiro de 1922 a 3t de 
dez.embro de 1923, conwete ao juiz federal da secção de Per
nambuco, Dr. Franoisco Tavares da Cunha Mel,lo, de accOrdo 
cpm o arL. 18 da lei n. 4. 381, de 5 de dezembro de 1921. 

Mt. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 27 de novembro de 1923. - A.rnol
fo Rodrigu.es de Azevedo, presidente. - Pedro da Costa Rego, 
1 • secretrio. - HU{Jo Carneiro 2' secretario interino. - A' im
primir • 

N. 385 - i923 

· A proposição da Gamara dos Deputados, n. i27 de 1923, 
autoriza a abrir pelo Minist.erio da ·Marinha, fazendo o Governo 
as necessarias operações, o oMdito especial de trinta e dous 
mil e oitocentos e sessenta e um francos e oitenta oentimos, 
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pa·ra pagamento de material de consumo que se achava nos 
navios mineiros cCommandanto Heitor Perdigão» e «Tenente 
Muniz Freire,, e foi adquirido pelo Governo BrasiJ.eiro qua.n
do, cm 3 de janeiro do corrente anno, effectuou a compra des
ses navios ao governo francez. 

A Commissão de Finanças, tendo em vis·ta a mensagem 
do Sr. Presidente d:a. Republica, de 28 de setembro ultimo, so
licitando a aber.tura desse oredito, e as informações constan
tes da exposição de motivos que acomp'anha aquelle documento 
aoll'ignada pelo Sr .'Ministro da Marinha, nada tem que oppôr 
á proposicão e é de parecer que o Senado a approve. 

Sala das Commissões, 5 de dezembro de 1923. - Bueno 
de Paiva, presidente. - Felippe Scltmidt, relator. - Vespucio 
de Abreu. - Justo Chermont. - José Euzebio. -João Lyra. 
- Bernardo Monte1'ro., 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 127 DE 1923, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. • Fica o Pt•esidentc da Republica autorizado a 
abrir, pelo Mini&terio da Marinha, fazendo para isso as oJ)'e
rações neces·sarias, o credito especial de .trinta e dous mil oi
tocentos ·e sessenta e um franoos e oitenta centimos para: oe
correr ao pagamento do ·material de consumo existente a bor
·do dos navios mineiros Commandantes Heito1• Perdioão e Te
nente Muni: Frei1•e, recentemente adquiridos ao governo 
francez •. 

ArL. 2.' Revogam-se as· di.sposir;.ões eJI1 contrario. 

Gamara dos Deputados, 28 de novembro de 1923. - Ar
nolfo Rod1•ioues de Azevedo, presidente.- Pedro da Costa Reoo, 
1' secretario. - Huoo Carnei1•o, 2' secreLnrio, interino. - A 
imprimir; · 

N. 386 - 1923 

A Commissão de Finanças, tendo tomado conhecimento 
das razões do véto opposto pelo Sr. Presidente da Republica 
á resolução do Congresso Nacional, de 1922, que concedia ú. 
D. Julieta de Lamare o montepio deixado por seu fallecido 
irmão, o capitã·o de mar e guerra Rodrigo Antoni:l de Lamare, 
1i de parecer que o Senado dt~Vt} mantt1r aquella resolução, so.:. 
bre a qual já se manifestou a Gamara dos Deput.arlos negando 
approvação ao véto p·or 102 votos contra 10. 

Sala das Commissões 5 de dezembro de 1923. - Bueno 
de Paiva, Presidente. - Sampaio CorriJa, Relator. --; João 
L11ra. - Vespucio de Ab1•eu: ,....., J.osé Eusebio. - Bel•nardo 
~onteiro. 

r 
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RESOL:UCXO LEGISLATIVA, VETADA PELO. SR. PRESIDENTE DA REPU• . 
.. , , ' .· ' I . • , " ' 

. : · BLICA, A QUE SE REFERE O PARECER· SUPRA · ., 

o dongresso Nacional' decreta: 

· Art: '1.• E' concedido. á'D .. Julieta de Lamare, emquanto 
solteira, o montepio deixa:rto por seu fallecido .irmão o capitão 
de mar ·e guerra Rodrigo . Antonio de Lamare, da data desta 
lei ein diante; revogadas as disposições em cont.rario; 

· Senad~ Federal, .. 8 .de ,fevereiro de 1922.-Antonio 'Fran
cisco, de Azered.o, Viée-Presidentt~·. -··Pedro dil Cunha Pe
drosa, 1•· Secretario. - los é Antonio Murtinho, 2• Secretario 
interino. A imprimir. . . · • · 

' . . 

N. 387 -.1923 
I ' 

.... 

A resoluéiio de 29 de dezembro de 192D,:vetada pelo Sr. 
Presidente da Republica, declara que fieam extensivas aos · 
mestres e contra-mestres do Instituto Benjamin Constant, por 
fazerl)m parte do seu . corpo docente, em virtude do regula
xr.ento appr,oyadopelo decreto ri~ 4:08, de 17 de ma'io ·de 1890, 
as -vantagens ,que, foram. conferidas 'aos professores: c repeti
dores do mesmo' iristitutô peló decreto n. 1. 299, de 12' de de
ze~;nb~o , de 1904 · e pel•a lei n .' · 2. 050, ·de · 31: de • dezembro de 
1908 ' '. ' . . . . ' . . '. 

o ·,I <"' ' • •' ,; '' •• • • - ' ' ' ~ ', - ' ' ,: 

As razões~do- v~to' depois de confessarem, impliéitamrin,te, 
que os. mestres e contra-mtls-tres. do Instituto Benjamin Con
st.ant estilo soffrendo uma: iniquidade, occasionada pela revo
gação 'do art. 210,· do decr~to -n. 408, 11• qual foi realizada pelo 
regulamento que baixou éom· o decreto n. 9.116, de 18 de 
novembro de 1911, ileelarani textualmente· o seguinte::~ 

' ' . ' .. . ' .. - ~ ; . ' '_ " . . . ~ ' ' .... . . ; : ! ' • ' ·. .. . . - . i' . ' ' " 

cÕra, o projecto· enviado á sancção,. em. vez 'de restabe
lecer esse direito, ·como era natural, o que tem em ~is ta· ê 
equiparar os mestres e contra-mestres do Instituto Benjamin 
Const.ant aos professores' e· repetidores do ·mesmo .estabeleci
ment.,; De sorte .que, o mestre de empalhacão ou de vassou
ras, par .exemplo,. passaria a ganhar quasi .tanto quanto o pra-
fessor .. qe.m.athemat.ica 'ou. de. historia,' etc., ·: · · . 

. ' ' ' , .. ·' '•• • ~ . . 'i"· • '' . '·· " .. ' . '- . 

• · .. ~ .. Cama- ·se vê, as .razões. cónsiqeram natú.r.al .. o,,,res.tabel~oi
. mento ··do direito de . serem aq)lelles funocionario.s molUidos 
. no . quadro .. do' pessoaL do ~agisterio1jo.mo, pe~tencerites,, que· 
sempre.:foram, ao corpo docente do mstitutq (de~J;"eto n. 40_8, 
de 17 de maio.: de. 1890); .extranham, porém, a .Circu,mstancll\ 
de-passarem a ganhar quasi tanto quanto'·o pro'fessor 'de ma
theniatica: ou de :historia, etc., e .accrescentam, comei. conse
qilencia: cA medida -augmentaria as vàntagens desses ·empre-
gados, xr.as. não consultaria os interesses da nação,. · · . . ' ' ' .. · ' ' ' •-.,· 

. · A ·c~n~eqtlencia l rorçnrla. poi9, .!lendo T!)anifestn a justiça 
do restabelecimento dos direitos dós' réferidos· funcciónarios, 

S, - Vol, IX 17' 
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tanto que as razõee acham isso natural e não fazendo outra 
cousa a resoluc~o. não se póde essegurar. ·que ella. deixe du. 
consultar os ·Interesses naoionaes só porque. aucmenta vant.a~ 
gens ou porque faz uma quasi equiparaçll.o. . . · . , . 

Por outro lado, o augmento de despeza resultante da oon· . 
versão em lei da resolução de que. se trata, é t!Lo modesto quu, 
certamente, não influirá na aggravaall.o da crise finanogira. 

:' . . ' ' ' . ' . ' ' • , I . • " ' , ; ··,: ' 

.... Assim,. a Commlssllio de Jl'inancas opina pela rejeiollo do 
"éto' ,' .· . . . . . .. . . : : . . . . 

' . . . . ' .' ' . . ' ' . . ' . . ' . . ' 

' ' 

. Sala da Commleslo ~e Fina~O&s, 5 de dezembro de t923. 
- Bueno .4e Paiva, Presidenta. -1/oré Busebio, Relator ...... 
lfJil.o Lvr~. ~. V11spucio d6 Abreu. -;- Jurto Chermcmt . .:-·p,. · 
l1ppe Schmidt. . . . .. . . .. .· . . . . . , . 

1\EBOLUÇÁO LEGISLATIVA, VJRADA' PELo SR. PRBSIDBNTE DA 1\BPU• 
, . BLIIlA, A QUE SE'I\BFBlUII O PWcEI\ SUPRA 
'· . . 

·o CongreseoNaolonal·:deoreta: · 
,"•' ', ( . ·~, ' . ' ' ' ·' I ' 

· Art; t;•. ·Ficam extensivas aos mestres e contra-mestres ' . 
do Instituto· Benjamin, Uonstant,· p'or· fazerem. parte do. oó~ 

.· docente, .em· virtude do. regillameato ·approvado pelo decreto. 
• n. 408,·de i7-de··maio de-i890,:as·vantagens qu&_fora.moon

feridae · aos .professores· .e repetidores. do me8mo instituto,.. pelo . 
· 'decreto n: L'299, de i 9 de dezembro de 't90.t· ·e . pela lei .. nu- ,'.. 

mero 2.050, de 131 de dezembro 'de i 90S, aberto o credito ne.:. 
cesaarlo. . · ... · . . .•.: .. r•,: ..... ·· ·.'.·· .. · .. ·.. ·.·.. . . .· : ::. · · · 

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

Art.: 2.0. :aevogam.:se'''as dlsposl.cftea em .opntrarlo. . ... 
. :~·· · . .. :· .... _ ... , .... . ':,.' _ ... · . : .. · . :·_,.--r, .•. '-, 

. Camara oos Deputados; 29<de dezembro de t922. ~:Ar.· 
nolfo .ROdrigues de ·AJevedo, .Presidente •.. ..:...Jósd Aug.úlfo ·se-:. 
s~rra d6 Medeiró1; t• Secretario; ....- ~edro' 'da Coata .Rego, :2• 
Secretario. · - A lmprlinlr. · · .. · . · , · · . . . . · . .· · 

' . ~ ; , 1 , , •' , ,·, .. t -, ,' • I , . , ,. , 

•' ' .. - ' . 
.". · · .. · N. 888 .- ·tll23 
' ,) l,' ' ,. '•'. 

'• · .... 
;~, .• _ .. _, __ .... _:_,:·. ,. ' •,,'. ,_.', _; ..... · 

. o' projeoto' da; CarDara .·doa Deputados submettido ao eã~ 
tudo da Commisslio- :de Justiça ·e ,Leglslao~ proroga até' 3( 
de dezembro de i 92.t. . o. prazo· a·'qtie se refere o · ·art. t • 'do . · 
decreto .. n .. 4 ·. 6241 de., 28 dihdezembro .. de .t ~22, . estendendo. 
este prar:o (j:íaragrapho unico)' aos casos, de loéaçllo de ·casas 
de residencia, cujos contracto.s•. se·. vencerem .. no. decurso .. do 
corrente 'anno e até 3{ .de .dezembro 'de i924 •. :-' .... );<"·' ' 

·O. art. ·i•. do decreto n. 4.624, de 1922 dlspl5e: cNoB".'ca
sos de locaç!io. verbal íd1o. será .pr.ocessada,.,. a: contar da. data · 
desta ... lei;: durante dezoito mézes, em. qualquer Juizo do Dls~·. 
trictq ]i'ederal, acçlio de . despeJo que. nil.o teniha por funda
mento os casos ·previsto's nos arts. 6 e 11 ·do decreto n. 4. 403," · 
de 22 de dezembro do· 1921; nem será expedido mandado 
possesorio sobre predio·:urbano,· si o réo, ouvido, no prazo de 

' ' ' : ' :, • • I '., ~ ,. ' ! ' '" • • I ' ' .• ~ P ' • • ' 



cinco dias, provar que é locatario ou · sublocatario d~ mesmq 
predio. Parag~a~ho unico. No. casa. do. art. H do Citado de-. 
creto, é perm1ttido ao locatarw,. a .Prov':l de. que o ·senhorio: • 
não necessita: da casa. para. sua. residencia.:.: . · ... ·, . 

. A. crise . de . habitáções .. d~terminlídà' pelo· deseqJJi',libriÓ 
entre .a populaÇão crescente do Distl'icto.' Federal e o numero 
de casas de residencia, sem .novas· cqnstrucções em propor
ção compensadora, de um lado, .e. de~putr.O: a. carestia da vida, · 
que reduziu .. sensivelmente os. recilr~ljs dos inquilinos, amea" 
Qada.s pela ambiçllo dos propriet!lrios,,!'d(IU origem á lei. do , 
mquiliMto, que. é o' decreto. n. 4. 403~> ~e · ~2 de ~e~embro de. · 

. t921, que, reg.ulou ~ locação dos. pred. 1os: ,urbanos,. estabete.;. 
cendo pal'a,as locacoes verbaes ex1s~tes•·o .prazo de umanno, · 
que se, constaer!lva. prorogacto· por. ·oútro tanto· têmpo ·e ·nas-:· 
mesinaif'condições da. anterior, desde que não houveése· àviso 
em · coiitrâ.rto côm tres mezes pelo ·menos, de antecedencia;. · 

Foi uma lei· de em erg. enc.ia, de'. ,caracter transito rio, por;. 
quanto: cr'ises dessa· natureza não se ·resolvem com medidas. 
ri i rectas. ·. · · · · · . · · . .. , · . · . · · . 

,.Entl'elantô, os · poderes da Republica . não estavam indU'
rerentes á situação dolorosa,· em que .. s.e 'debatia a popula9Aô 
desta Ca1,1!tal .. De um·lado vptqu q Congr.esso a lei n. 4,034, 
de 12 de Jlme1ro ·de 1920, CUJOS arts ·2•, ·a• e 4" foram· regula· · 
mentados corri a. crenção· · da Superintendencia .do Abasteci-. 
mento e deu outras providencias, pelo decreto. n: t4. 027,· dé · 
27 de janeiro do. mesmo anno. . ; · · · . :i . . 
. Por. outro· além do decret.o legislativo n,. 3. 234, de 5 de . , 
janeiro d~ .1917 ··~ n:. 3. 7~2, de. 8. de janeiro ae 1919, o primeiro .. ·. 
concedendo yantagens .ao engen}Jeiro civil Dr.· Augusto 0 Ra.;: 
mosí' ou á F.preza que m'ganiza.sse; .para contractar•com ·fün
ccionarios • civis e militares, . actiyos •. ou inactivos, a acquilii.,; · 
ção 1mme~liata :ae predios para; r~idencia. dos. mesmos, e. o 

. se~t.u!l4!>·: !!!tendendo essas . vantagens ·. a ,quem ~s requeresse, . 
sem::·.fallar':.de outras _medidas de •caracter parcial, . a lei nu
mei:o,;uoo; .de .:H de dezembro de 1920, .autorizou o· ~oder 
Execil.tlvo.:' a· construir· casas· para· funccionarios e operar'ios, 
maíidahdô .regulamentar o' .dflcref.o legislativo n. 2. 4&7', :de' ta ' .·. 
de Janeiro de,,19U, que c.oncedia ·fa:vorlls á.s. asso(liaçõêà que .. 
e~ propuzessem ·a constr.mr .c.asas. para habitação de·· pri:lleta- · . 
r1os ·e dava: outras providencias, .. •·:. · . · · : . · · · ' · . · ·· 

Essa reptamentáÇão foi JeitA pelo decreto IÍ. 14.813, · . 
de 20 ,de· maio· de ·t92f, ·de um modo· completo c detalhado. :, 

··",' '· ·. _t:_.,., ,: '. .' ' -. •: ' •._ • ·. :~;.-_ •'_'.' ·,, • :., ·:. 1·: ·,;:. '• 

Os favores comp.endiadO.S ito : regu_l~mento fo.râ!'l.: .: . . . . ' .. ·. 

· · a) ·isericão dos. !~postos de i~~o~t~ofil c' taxa .de· ~~e· . ·. 
diente·. sobre os materiaes, que· .se . destinarem . ás' referidas' .. 
construcQões, e:x&cpto ma de ir~. a.ss!rr( como quaesquer, ou- . 
tros .Jmpostos, fóros e laudem10s, relattvos· aos: terrenos· e aos 
predi'os,_ sua ,,íroquisição e tra_nsmis~ão;.: ..... ·:, < · ; · .. · . , 

iJ) isencã~ de sello federal-em.· qtiaes(Jiler ;·êontractos re~ 
rerentes· .. ~ construcções que .forem ··antoriindae;· · · .·· ·. · · · 

· c) cessão gral,uit.a dos !erreriÓ!I :de ·pl'opiic'dadc federal 
que não f01•em neccss'lrios a outros serviços dn União, a juizo 
do Governo; · ·· · ' · · · · · •.' 

• 
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d) cessão de térrenos desapropriados .a. particulares (ar~ 
tigo.19); · .: • .·.~· . 
• . e) emissão.•na~ .ê~t~adas de férro da União de caderne~ 
tas-nominaes de--passagens, com abatimento dos preços ordi
narios, destinadas·· aos . moradores. ·das. casas _.populares · con-. 
~ruidas, de_. accôrdo .com:. o .regulamenlo, pvomovendo'. taro
bem o . .Go:verno; .para -o.: mesmo .fim, convenios com a Prefei~ 

·t.urá o as. emprezasi\de· J1•ánsportes do Distrieto Federal: 
,... ' : ' ·' ~ .... ' . ;...., /~ ." . . . ' ·:.· . ' . 
. . , ·- f) ' empre.stimo~~ ,C~IJÍ ,:garantia: hypothecaria OU cauÇão · 

· • . de .tHulos da dividaiopública, :r~Jtil:ados. dos saldos.ila: Caixa 
Econo!lliCa .,(BI't •. ~q){;srr.<·. , · . , . . ...... ·· . 

• 

' .. \ 

· ···r . Esses· fa:vores. nlio~pódem :.ser ·mais vantajosos; entretari-: 
•• .to, .. de·· .estatísticas .feHas sabe-se que as. construcções• nesta 

·Capital· teem diminuído notoriamente. Representam' 'elles 
.meios ipdirectos •·de 'despertar a 'iniciativa particula·r,·.da 'qual'· 

.; • depende; normal e principalmente, a solução da cri~·e de. ha-
-~:: .:ibit!IÇões. •. · ·• _ . ·' .'""' . - . . · ...... ·. · : : .. . 

; Emprezas, ·syndicatos e sociedades já 'se vão .organizando· 
par:a esse f.iin,· animados pefas ·promessas· e garantias das leis 
ci,t'!l~a~:-_- E ·natura,l .que._, estes .. einp~ehendimentos v~nham a 
concorr(1r para a attenuação .. do mal; mas .a verdade é que a 
sitúil.Ção para os inquilinos não melhor.ou.• ainda,· si· é; que .não 

,·_·fi~Otl p~ior;_com a .. descida da· .. taxa .cambial,· como bem.pon;.; . 
_derou. a· íll!lstrada.: Commissão. de Constituição c .Justiça da ·· 
·Camara ... dos Deputados·. · · .:· •' · . · •. ' . '. ~- -.: · •. · · 

· · •: · A lei; de 1922 .estabeleceu-- uma . tranquillidade ··relativa 
. . , ·Jiara os inquilinos, ap.pliêada:' e :Inte.rpretada, .. comR_ léíii :Sido, 

· pelos••juizea ii ·tril:iuna·es;: não--.é demais· a prorogaé!-Q de;crt1i;'i
.. mén,: n'ell!l esta#elecida PÕf •POUCO'' mais de seis ·IJl~Zes·,··que ·ó 
. prazo que"decorrerá de 28 ~e-junho a 3,i de dezembro de-:;i92·i. 

• ••, "• ,. ' _<•' , ·'. ·• ., • . I'. . , ' • , - , , ',;•, •..;:•:.;~,'~•: 

. ,; . }larece. que_:.alti devia. fi~ar .. a lei .. em g~stacão.,, \ .:. e:..;; ... 
. -' ., ... e. paragrapho .,tinico do art. t•, .do ·projecto·. da,_(:Jáfriara, · 

dispÕe que ·~ pr.azo. es~elec,ldo vigorará: ta'mbeir.,l )lar,á/~S"!:ca~ 
sos de locaçoest CUJOS ),:,contr~ct!Js ·se -vencerem. no 'decurso:·,íio. 

· · · · corrente ánno e . até ~1· de 'dezembro· de '1924 ; ··: .. · : ' .. i · .· · 
" . ' . '. . ' .· .·· .,. ' . ,. . ,• ' ,,, 

. . . , Os .. contractos· escrip~~s de.· locação. foram ,. P()Sitivamenta 
'.exceptuados na. lei. de. 1~2~; e não foram .tamb.em contempl~
.dos na. de 1922. 'E. comprehende~se , bem·. que, :fazendo-se. restrJ

' . ccão 11.0 gôsi)' plerio'l de;.direito âe proprieda'de, para acudir a 
· .JIJTia ~itu!lc,ão .. pr.emente, ;rião. hav.ia. necessidade ·de . se. tlsten--: 

1 • · der .:wmediàas ... excepoiollaes tomadas •até ·a. perturbacao dos 
. laços •Cread9s;'por: contractos .bilateracs,-•quir regulavam direi

, :tos e obrigações entre as. partes· contractantes; Tant? é certo 
· ··isto,· quc/a::-lei do· inquilinato; ·.nos. termos em que fOI ·votada, 
. vem· 'satisfaiendo QS, intuitos que a determi.nartrn, e .. que fo

··ram os .uttenliÍlr ·a· situáêão dôs . .J'nquilinos pela falta. de habi
tação ·a . pelas 'exig«:nci~ descãbidas .. dos proprietarios. · · 

. · .Não· ó de 'n'corisêlhar'·a innovacfio do' paragrapho unico do 
projecto ·da Cainára, .. tanto. mais quanto nelle não se· distin
guem os contraCtos à:ilteriores.'á lei de 1921, dos que foram 
.feitos ·sob- il regímen dessa-.lei até o presente • 

. ~.... . ' . 
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Nestas condições é ~á Commissão. de. Justiça e Legislacà~ ·' 
do parece~, q.~e seja a'cce.ito. ·O projecto com a seguinte · ·• .: · 

EMENDA!. 
... ' 

..•; . 

Supprima-se o paragrapho' unico do ·a~t. 1.. . .' , •. 
. .. . ' ' .' 

Sala. das Com.missõe~, 5 ~e dezembro .. de 1923. ~ Euaebio .. · 
de Andrade, Pres1d~nte mtermo. - Cunha Machado, .. velato~·~ .. , } · 
- Jeronymo Montetro, - A.ffonso Camargo •. - Ma'fJoel Borb(k' 

• .. ... 
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS·N,' 97 DE 1923,.'A·QUE SE 

. REFERE O P.~RECER SUPRA .. 
0 , ~ , ' t I •' 1,, 

O. Congresso 'Nacional resolve: · ... ' ' ' ' ' ' 

~'.: ·'. 

Art. 1. o Fica prorogado até 31 de dezembro de i92.\ o .. 
prazo a que se refere 6 art. i~, do decreto n . .Ul24, de ~8 de 

· dezembro de 1922. · · · · · .. • ' · 
, , ·.'r ,.. • • l , · , 

JlaraSrapho · unico. · O pra~o · estabeleéido no citado . artigo 
vigora'rá .tambem para os casos de ·Jooações de •casas de re-· . 
sidencia, cujos. contr.actos se vencerem no decurso .. do •. corren-· 
te anno e até 31 dezembro de 1924. · . ,. · 

· Att. 2 .• o. 'Re~ógam-se às dispÓsicões :ém êontr:àrio. ·· ·· 
' ' . •'' ' . . "· 

Camara dos· Deputados, 27 de: outubro .. de 1923; •..:.:.. "Ar'-. 
· nolfo · Rodriguea de. Azevedo, Presidente;-:'-.::: .Pedro· da · ColttJ 

Rego, 1 o secretario. - !luuo Carneiro, 2• oàecretario Jnt.erino. 
-Aimprlmir.. .. . .•• ....... , . 

. .... , ;\·': .... ;_~ .. · 
. '. .. 

• 

' ' . . ' ' -~ ' . ' . . . . . .. · . ' ' : 

A Coinmissão de Legislação ·e Jllstica;· tendo, estuda'do· a 
proposição m.:· 256 B, . .de -1923, vinda da Camara dos Srs. Depu~ 
tados, . não. 'tem difficulda<le em ·aconselhar 1 a ·sua· approvaoã.o 
pelo Senado. . · ·'' - ' 1 . 

Encerra esse projecto de.ll3i, medidas acautelador83 . dos 
direitos . autoraes, resguardando os interess~s dos donos de . 
obras litterarias .ou artísticas contra ·as :fraudes, ·as explora
ções e os ·abusos: de terceiros' Não contraria' os disposit.ivos 
do Codigô Civil e;'. bem ao· inverso disso' calca nos preceitris· qo 
dito Codigo ·as providencias que aos. mesmos. pódem dar effl· 
ciencia pratica: · . · · . · · · · · · 

Consigna regras. de processo pa~a tornar mais prompt.a e.: 
ra'pida ·a 'defesa dos direitos lesados, cercando, entretanto, de . 
plenas garantias os interesses de todos os que se virem envol
vidos em qliaesquer acções, deriv:m.t\l_s· 'desse ass~mpto .. Pa
rece á Commissão que a incorporaoilo dessa propos1çllo, 
transformada: .flm lei.· á nossa legislação vem ·satisfazer a uma . 
'necessidade, demonstrada já· por f!J.ctos . repetidos· e abusos 
lamentaveis. · 
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; . '· Em taes termos pens~ a Commissil.o 
.. n:~"256 B, de 1923 deve l!er. approvada .. _ 
... .. "· . 

que a propoaiç&.o 

.. ,: : . 
··Sala das Comm.issl!es, 5 de dezembro de 1923. - Eu:ebio 

·:'-de Andrade, Pr~sidente interino . ..;.. ·Jeronvmo ~onteiro, · re
lat_or. - Cun~a Machado, Manoel Borba. - Af(on.so Camargo • 
. .. :. ; 

;r. '· I ' " ., , I ·, ' ' 

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

'' ' ._ .PROPOSIÇÃO DA CAMARA 'DOS DEPUTADOS N. f29, DE ~1923, A QllS 
; ~. ,~:,· _, · .. ;' •> :. • .. · , SE R~FBRE ·.O PARECER' BUPI\A . ·. . 
JL-'/,''/~··-.-- ·. ·-·- ·~ · .. ., 
!r:;~ ·· ::· ''~ :O congresso ~aeionarr\sólve: · 

' :·. ' -- ·. Árt. : t·;• . O r~gietro das ~omposioGee ttíeiatraea Ou mutl• 
· · : . , · eaes de qualquer genero, na Blbliotheco. Nacional, será feito 
-'. mediante cópia impressa ou dactylographada, .rubrloada'·pelo· 

:f'' .. _ ~uto~t~ 2:• Ne:h~~a ,;~omp.oslc!~ ~~-áieal, Íraredla,-~~ •. 
--.,,, .. Gomedlo. ou qualquer outra. produoçll.o, s_eja..qual fOr a sua de-
.. . . .· '• nomlnaç!o poderl1 ser_ executada ou repr.eaentada em_. theatros,. 

ou espectaculos pubhcos, . para · .. os. quaes · se pague entrada, . 
sem autorizaçlio, j:iara cada vez, do seu., autor, representante; 

. ou.'pessOa. Jêrltimamente aubrogada nos direitos daquelle. · · · ·· 
. ~ .. . . . "· . ' . ' . ' ·_ ~ . . ' ' ' ' ' : '• ' 

· . Ato,t, s.• o. autor, editor, c~sslon.arlo~ trad~ctor. devida· 
, mente autorizado· ou pessoa, 10b~o•ada "oe: dlrtltot ~!l'tP, ~ 

· · · derl1 requerer -1 autoridade policial eompetencía a·· mteriilç,!o · 
. do. espeotaoulo ; ou repre1entaolo de pega que nll.o tenha sido 

·.·devidamente autorloGa; • · • · .j 

... : .• i.• o~ recluerlm~í.o.pan ellle fim serl instruido. ciom o · . 
. -~ot'tiGI euf_que te.:-taz,;o·;annunclo, cartazes, avulsos ou outros 
meloa: de publlcacllo~ >: . , , · · . 

· . '.' . ··. :.\§ i• A autorld~de policial a quenlfOr. dlrÍgld6 o reque~ 
. '· ··rimilnto \prohibirá, a RUa ,.representaç!'io. OU . éxeCUÇ!iO~ até ser 

;-, -~xb_~pi,dâ: a autpri1_aÇiío· respectiva. .. · . · ;· . . .... · 
·. ~·; Art:._(• Salvo· as obra8- cu,ja prop·riedade tenha sido adqui- . 

. · · .· ·r.ida rpelo: editá.!''· tod& nbra .lltterarla, · dldaoUca ou .sclentlfiea 
. ·· editada em' virtude de- contrao.to ou. por conta. do autor sed 

. numerada seguidamente ··em: cadó,• um dos exemplares de que 
·· se compuzer li ediQil.à; .: .·· ; . · .. ' .. ·· · · : 

' -· '• • '• , ·:.O I j,' ' I ' - ' - ',. ' :' ' , 

·· · .· · § t;•. E' cónslderlida•· oontrataoollo, suJeito o editor ·ou ll.ft• 
:i>reaaor a pagamento da .perdas e . damnoai q~alqtier repettollo 
de numero .b9m como úemplar serr( numeraÇllo OU que aPPB• 
sente numeraclo exoedeiito da tiragem eontl'ailtada; • · · -. · . . . · 

' ' ' ' ' ', " ' . . ; ' ' ' "'•·· -' . -·. . . 
· · ·Art.. 5.• Nos ·contractos ·de edlollo, seJam· qliaea torem 11 · 

condições quanto á remuneracllo dó: autor pelo editor, 6- este 
obrllfadQ a facultar' ao autor o exame dli respectiva 'e1orl• . 

· pturaoRo. · . · . , · 

• 

· Art. 6.~ E' pel'mlttldQiao titular de. um direito autoral re
querer a apprehensil.o dns't'oceitns brutn~ dn l'epresentnr,iio ou 
cxiblollo, si · a · exeouoll.o ·ou \'epl'esentaollo se fizer sem au
tori&I,Qio. a que se refere. o arl. t•. . 

. i 

• 
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§ J .• A apprehensão será decretada pela autoridade judi· 
cinria competente e nos casos urgentes pela autoridade po
licial a quem incumbe o serviço de theatros e clieas de diver
sOes mediante a~ formalidades referidas no art. 2•, §§ i• e 2•, 
o no, caso excepcional de mudança de programma, á ultima 
hora pela autoridade que presidir ao eepootaculo. 

Art. 17 .• A acção penal. do art. 25 ê seu paragrapho, da 
lei .n. 496, de 1 de. agosto de 1898, contra o emprezario será 
anicinda dentro de ,inco dias. uteis após a. ~llP~ehensão ~. . 

§ t.• ·A receita- bruta· apprebendida -11erá depoaltada. :QDB 
cofres. publicos · até deolsilo final da acglo penal ou acc6rdo . 
entre as partes. . 

§ 2.ó Si a acção penal nll.o :f4r proposta dentro de cinco · 
dias, ficará sein effeito. a apprehenslio. . 
. Art. a.• o. processo e o julgamento da contrafacollo dos 
direitos ·autoraes sao regulado» pelo· d~reto n,. 707. de 9 de 
outubro de' 1850. ... · . · 

Art. 9.~ Revopm-se ali ~isposi~Oe~ ein. eóntrario. . .. 
. . 

Gamara .dos Deputados, 29 da. novembro de i923. -
M·nolfo ROdrigues de Azevedo, Presidente. '-.Pedro da Coata .. 
Rego, .i• Secret11rio. ·'--· Ascefldino Carneiro da Cunha, 2' Se· 
cretarlo ~· .:.::-. • A . imprimir, , . , 

I . 
. · . ·' .. 

ÓRJ>EM ·DO DIA 

. O Sr. Presidente .:.... Nilo havendo :ainda .numero para ~s 
votaç11éii ·constantes da ordllm do dlá; !passa-se a materia em·· 
~~. i ... . 

.... ·.: 

ORCA.MEN'ro DA RECEITA PARA 1924 

2' · discussilo da~ (lroposiçll.o da Ca.ma-ra dos. Deputados 
n. 123, 'de t 923, i!UC orça a. Receita. Geral da 'Republica, para 
o exercício de-1924. ' ·· 

s11.o lidas,' apoiadas opostas ·cm dfscussíio, as seguintes 

i ,·· 

.·, .. "' .. '· . . , 

,·, Onde convier·: . . . ' ' . 

EMENDAS 

N. 1 

. .Art. . . E'. ooneedlda lsençllt. de todos os direitos de im~ · 
porta,cll.o,· inclusiv-e taxa de expediente e de addiciona~s. para 
todo o materlnl importado pelo Governo .de Pernambuco. e des."' .. 
lmado BOI! servicos de esgoto o de abasteoiment.o do asua da 
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A~::-!ABS DO SINADO 

r:a~ita;,: be~ a~sim p~r~ o material riecessarió' ás obr~s· com-
plementares .do p()rto d~ Recife: · 
' . . ' ' 

. Sala da commissãode r~daccão, 6. de de~embro de' 1923: ~ 
F. A. Rosa' e.Silva:- Mánoel Borba. , ·. · . · · · .· 

i ' 

JUàtiticàçtió. · · · 
',. ;· ·. ' ·,: I 

A isenção pedida na emenda tem sido concedida a .outros 
Estados e é 'de justiça,. P.ois, .. trata-se de servico publico' e .de 
obra federal que não devem ser tributadas p~la União;· 

· \ N. 2 
Onde éonvier : . . : ., 

. I·• ., ;. ' . , ' 

Fica revigorado. o disposto no art. S3, Jl. xxxn; da.lét 
n. 4.242, de 5 de .janeiro de 1921. · · .: · · .. · 

. Sala das. sessões, .6. de ··~ez~mbro de ttl23. ··...;:;, ·Eu;ebio de· 
Andrade. · · · · · · ' · · · .. · ·• · · · 

r ,r ,'', 

. ' · · 1uslificàçã" 
.,._.·, 

. -·. . .. · ·,, :·. ·, ·.··.(·~· ·"· .. 
.· O artigo citado, ,que se manda revigorar, autorizava: o GO• 

verno a ceder. ao Audax Plub; co~' s.~de nesta Capital'v~ma ·area 
do terreno situado á pon1 a do ·extmctb Morro da, ruva; até 
800 metrds quadrados. não. podendo. o mesmo lmmovel ser 
transferido ou ·alienado e devendo reverter. ao Patrimonio Na
cional ··no ,caso ·de ser extincto o. roferido club. · .: . · . 
. Trata-se .de um club · recoriheilillo de. utilidade publica por 
lei federal A a. medida que para elle se requer tem sido conce
t!ida a sociedades congeneres; além de que nGo .acarreta onus 
de especifl alguma para a UniAo. . · · 

"'. . N. !l . 
· Onde convier: .. 

., ' . 

( 
I. 

. ' 
/ ' 

Art. · O Departamento da Creanea no Brasil · gosarA · 
cie franquia po'shd ·e · telegraphiila, impressAo gratuita na Im· 
prensa Nacional, de todas. as suas publicaQões. 'relatorloa. 
annuaes etc. etc.. . 

'" Sala das sessões,. 6 de de1.embro 'çle · 1923. ,- Manotl 
·Borba. ·'\a ·-.'-" 

1 Just-ificaçao · 
. I 

) ~ f 

.seria· ocioso Analtetler os· relevantes servicos ,que o ,"De:.; 
pnrt.amnento da Creanca no Brasil" éstâ â Nac!o prestando 
dnsde 19i9. .. · · , . · .. . . . . . . . 
·.. · r.reado ·por . .iniciativa. exclusive .privada, veio ·:preencher 
grandes Iuc unas e particularmente 'supprir a acção do Esta4o 

r 
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na· protecção e assistencia directas ou. ·indirectas á-• infancia, 
vccup,ando-se, si assiro. se poderá dizer. da parte estatica da 
questão archivo, ·registo das instituições brasileiras, dem(i
·graphia; documentação · historica, legislativa e inform~tiva, 
etc. )· . . . . . . . . . . . . . ' ' . ' ,. . . . . ' ' 

, . ·. Entre os me)hores servicos que no seu acervo de actos 
benemeritos já poude ·registar o Departamento ·Eistão tambem 
as. düas grandes e importantíssimas creações: os Congressos 
Brasileiros· de Protecção á Infancia,. dos. CI,uaes o primeiro· .foi 
com ·O maior b'rilhantismo · levado . a .effe1to o anno passado, 
t~ndo mais de 2;600·membros, e ó Museu da ~nfancia; iilici!l· 

· tiva absolutumente · origin11il que ha despllrtado o maior inte-
i•e•. se C.9[ílcl se V~ das !m·p· ressões. escriptas. :e'· do grande numero .·· 
de vlsit~tes' que tem recebido (cerca de 300 mil·em um anno): · 
· · , · Já 'que· não é· licito manter ã União uma· instituição no · 
g(lrioro :da, :i:lo ·•children:s · Bureau'' éOnio nos Estados-Unidos, 
que ao in'enos favoreça 'a iniciativã particular para que ella 
'possa supprlr: as deflciencias existênte.s; po~pand~ •. outros!~, 
grandemente. o.Estad.o nas despezas· que. -serra ·obrigado a fa-
zer ,para custear',tão. momentoso· ser.viço. ;. . . . ..-
' _ E' . pois, 11m· auxilio de indiscutiv~l üt~ljdade o qu~> a 

. emenda .propõe <e de certo encontrará a approvação unamme 
'd~ Có_11gréilso Naci.onal. - M_~~o~l;Boiba. . · 

' . . . :~· .. ' ,;• 

N . '·•' . .. : .. · ... ... ' 
·\· .. 

'·' . '·' -,:·, ~ 
,·:;·t,.:;' ·:· .. · .. · ..... :. ,;; . : ,. 
· :, .Suostllua-se ·ó art. 18, assim .redigido, ná>~ suá primeira 

. :parte:· . .. .. · · · ·· · ' · • · .. ...... ,. . : " ' . ':' ·.:' •' 

· · · ·~Art. 18,. Ficam ls~ntos de direitos de consUmo e de lm
.... Jiórtn.cão, .. :pagand~> :apertas .a 'taxa' de 2'; o/0' de . expediente .. os 

.•. ~ machin!s)l1os,. apparelhos. e lnstrurrieritos, e . os respectivos 
·~·.,' P,ert~nces· e· accessorios apropriado.s. aos trabalhos de lavoura, 

:assim como tractores 'e ·carros pára cultura agrícola mécanica 
Edranspórte 'em estradas ~e rodagem, e ,adubos naturaes ou 
chimicos des~i'!lados. a. ~il,l,B ilgricolas, ~mpo~tados .por, S)'Ild~
catos asrloolas, por.· agricultores .. ou ··não, sem dependenilia• ~e 
'Ít:posito. prévio ou de audiencia do Tribunal de Contas. ' 
•• , .. ,, '·• •• • •• '_, .. ··,":" .• ,' • .~:- ... - • ' ! . 

. Pelo. seguinte.: . .. ..'. .•. · •. ·-'•.\. ,•· .... :,.,:'i·: 
:· .•···F!ci~!ll isentos de direitos lle .. cona4mo'·é de importação, 

, )lagando· apenas a taxa de 2 •j• dé expediente, .Papel,)is' mil
~hinismos; .. apparelhQI e jns~rumentos, e .OS respectiVOS. per• 
tt:nces e accessor.ios , · 9J1ropriados · aos .. trabalhos. da · lavoura 

. .. assirri comô tractores .e carros pârà cultur;'a agricolâ mecani4a 
e: transporte em estradas de rodagem; ... e .. adubos .naturaes. ou· 
ohimicos, irrtpeirtados por .. syildicatos . agricolas, . po!l Ílgricu)
tores ·o•J não,. sem dependenola de:: deposito pré:yio, .. ou. dE!.aU• 
tknc,ia. do Tribunal de Contas, bem como os dous saccos ein 

· que veem · acondicionados esses adubos." · . . . , , . · .. 

;~ .. 

. ;~ 

·.-,:-

·• · · · Sala das "Se3sões, 6 de dezembro de 1923 . ·':7":" EuzelÍiQ ~~~ . ·.' 

'Andrade, .. . · .·· 
. : \' 

.... . ' \ . 

.. 



As alteraoões propostas ao referido art .· :18 alio. as se• 
guintes: - .. , 

. . . 
· ' t• Na segunda linha, onde se diz "pagando apenas á .taxa . 
• <lu 2 •j • do expediente" accrescentou-se a palavra papel, como 
estava em leis da Receita anteriores, e isso. se justifica pelo 
r acto de que (nllo. sendo papel) ·. o ouro, sobre o qual teriam 
que pall'ar os 2 %, elevaria esta taiil a ponto· d.e t!rar.olhe o 
caracter de · favor. . · · . · · . · 
· . 2.•. Na setima.1lnha:- riscamo$ a pllraiie dt;&Únadol a fi~. 
Qlrlcola•. porqe a exlgencía da alfandega de que o irriportàdor · 
prove como os·. adubos. silo destinados a: fins, agr.icolas, é dlf:
.Uoil de ser attendida

1
• na pratica; e é ve:xatoria; demora o des

'J)ach'o e aggrava; de erlorando-a o custo da' meraadlrla .. Os 
adubos cblmlcos que se. destinam' a fins diversos dosll'da agrl
oultura .alio. tlio inflnlt~·mente pequenos e incaloulaveis, com
parados com a. grandf)_ mass.a _que se destina á agl'iau·ltilra, que. 

· podem ser mu1to. bem: desprezados, sem recelo:.qJJe o fisco: sot-
. fra com Isso uma reducçl1o nas suas rendas. . . · ·. · . . · . . . 4 

.:- ·. Tra~a-se de :kllôs, em relaç!lo a:cíintenas .. de .:toneladas: · ·· ; 
Não valia a pena; •por tl1o pouco, uma· exlgenola ·que dlfticul- . ,···. 
·lava e -quaai annullava o nenefioio dos fávores, que. estao no ·,~ 
cspirlto .da lei. . · • · •.. ,,; .. ;· . · ·· · ·: · '' · · : ., · 
' . .' ' ' _, ...... , ·,'·' ,tj;~,.·_l("' '.' . . .'· ...... .' . ~-- • .- .:-

. ' ·· 3.• Accrescentainos,. in'}fine,' que os>dous saécos ·•deviam 
. '·. lambem ser isentos ·de jmpostos porque; OS'~ adubos . OS· de te• · 

ríoram de tal forma:,' que nio podem ser· à:Proveitadós para . . .. 
mais nada.. Justificàinos',iisso com a brilhante : expo~iÇ!iq .'do 
illustre D. Mario Saraiva; .director. do Instituto· :ae·,Chimicia 

,_ ~D Ministerio da Agricultura. que reproduzimos~ abaixo. O lrfl-. ··. · 
11ístro: da Fazenda: attendeu á primeira parte, e com a .circular:; ·, .. 

·, ll. 71, de H de novembrà ultimo exol)liu o salitre da tabena· G · . ' 
elos intlammaveis da alfandega·, Áo Congresso compete .attender. · · . 

. 11 segunda ·parte. . .:. ·. , · ·· .. . .- • ···:::.··· . 

. Sala das sessll;~;d~~~~bro de. t92S; · i: · , :'\ }::; · 
' ' , • ' • , , r • ' ' • • '• ' ,,. 

Mlnisterio da ·Agricultura industria .e Co~m•ercio ..;... Ins~ · · .· ;;· 
.llt11to de Chimiila- N. 522·.-.Rio de J'anelro:.,JT'de ogosto de· 
· 19~~.:..,.; Sr. Ministro- Cumprindo o despacho de V. Er.,•e:ra·: '' 
t:>ado na petlel1o que Juntamente fâOO' subir á. sua' presenoa, III.· · · · 
t'ormo: - Toda .a razl1()·.asslste á Associael1o dos Productores. 
de Salitre .do Chile em~.')lleitear a exclusl1o· dir salitre da·: ta- . ·;-;. 
bella G das alfandegas. · Nitrato de. sodio ;nllo explode:: em 
nellhuma .olroumstanola;.•nem .pelo' oalor; :.nem p'elo'·ohOQUe, 

- tJem por melo. de espoletas. E' substancia cblmlca per.feita-, 
. lllante eetavel e. ·.incapaz. de Incendiar-se, por • quatquer melo" : ' · 

•..•. IIUe ee empregue.,Pddê alimentar. o·ombustlles, Isso: ti e:r;Roto; 
111a.s es~a sua propriedade nl1o o torna mais perigoso que ·o :·ar 
!Lirrtospherioo, o alimentador, pelo o:rlgenlo que encerra, ·da . · ·· 
llla.loria das ~ombustllea que se dilo ,na supertloie•·da terra. Lf. · ·· 
t»ertar·o .nltJ•ato ·de aodio das diftlouldades .que peiam sua •lm
!)ortacll(), ora submett.lda ás praxes adoptadas para os inflnm
!I1aveis e explosivos, é obra eminentemente patrlotioa. e· ur-
g~nte, sob multiplos aspectos. Do ponto de vista agricola, em 
primeiro Jogar, por indispensavel ás. nossas terras, em rtJgra 
p(ÍlJr{aK'imas, particularmente de cal .. in.dispensavel a uma nl- ... ... 

'' '· 
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trificação natural mais intensa. O esgotamento dos nossos ter
renos em substancias nilrogenadas é rapido em nossas cul
turas mais importantes quaes sejam a do café e a da canoa 
de a.ssuc.ar, P!lra florescer, ·exigem a~ubacõ.es continuas com 
~ubsto.nctas nttrogeno.das, sendo o sahtre, amda agora a que 
menos cara poderá custar-nt>s. Milita ainda em favor' da ex
clusão do salitre áa citada tabella G das Tarifas o facto de 
depor sua manutenção de modo profundamente desfavoravel 
á ,nossa .cultura. O mundo inteiro sabe que o salitre não é in· 
flammavel. nem explosivo. O .Brasil official não póde con
tinuar a querer ignorar esta verdade. Quanto á segunda parte 
da petição: já por mais de uma vez tenho prestado informa
tões officiues acerca do grave inconveniente de crea:rem-se 
·embaraços fiscaes â importaclio e venda de adubos chimicos. 
A V .. Ex., que taes informações ·não tem necessidade (o' que. 
bem se prova por varias · allocuções suas como membro e pre
sidente da Sociedade Nacional de Agricultura) já tive ensejo 
de encaminhar reclqmacões a meu ver justíssimas de varias . 
firmas queixosns das diff!culdndes que o fisco aduaneiro lhes ·. · 
cria. O zelo. pela nrrecadadção das rendas publicas ê tlo acceso 
entre nossos !'unccionarios aduaneiros (qualidades em si muito· 
dignas de louvores) que os leva, a .Prejudicar gravemente ao 

· paiz naqulllo que realmente constitue a· sua unica . riqueza 
real: a produ c cão agrícola. Quasi póEde dizer-se: "Lesf.arbres .: 
les ompechent· de voi · la foret". · ' preciso ·que · tque ·o 
nosso fisco imbui do da verdade de que nossas te7'ras são de .má 
qualidade, e que os adubos chimioos slio para ellns o qne o pão 
t! para :nós. ·Homem que não se alimenta não trabalha, terra. que 
se não aduba não produz. Todos sabem .isso. Tambem toda a 
razão ha 1\ AssoclnQiio Salitrera dó Chile em reclamar oont.ra . 
o Imposto, que 'resolveram cobrar, sobre os saccos .duplos: O· 
qüe olla o.Uega é perfeitame!lte exacto. E isso não se dá só-
mente com os nitratos, mas;taínbem com.os superphosphatos, 
com o guano, com os 1saes de. potassio; etc. Os adubos são sub
stancias que, de um e de outro· modo, atacam as fibras mor-
tas, .facilitando-lhes a oxidação, diminuindo-lhes a . resist.en-. 

,ola, desdydratando-as pu humedecendo-as, de modo mtenslVO .. 
Saccos que tenham contido adubos, por algum tempo, tor-. 
na'll-se:·friavels e. improprias para qualquer outro emprego. 
Quem . qulzer contrabandear snccos com certeza nll.o procurar~\ 
fazei-o empreqando ·como envolucro de adubos. E si o fizer, 
a,rirá com ignorancia e a lição da primeira tentativa o cor
r,,,Jir <\ pára sempr.e. Releve-me V. Ex .. ter repetido conside- · 
~·a,·~eo:\ tllo do domínio dos seus conhecimentos; só ·o· fiz por 
o!I,11Pl'lr o seu despacho; - Dr. Mario Saraiva, director. ·. 
· · .. ,l!Jate parecer foi enviado pelo Ministro. da Agricultura ao 
seu collel!l\ d11 Fnzcnda, em .25 de agosto de 1923, por melo de 
aviso n. 308. E· pelo M!mstro da Fazenda ao inspector da 
Alfandega, em 29. do mesmo mez. ·• . 

. N. 5 

. Nova dist.'ribuicão da conb•ibuicão de caridade coniler
:vando~se os 1100 (cem ré is) c supprimindo as quotas: 

\ Snn'n Cnsn ...... ~·································"····· $020 
Hospital Muller dos Reis ....... :.................... $0Hi 
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' 

Hospitai dos Lazaros .......... : ••.......... :' . . . 
Departamento Nacional da Criança· ................ · 
Para 20 instituições (incluindo a Policlinica de Bo-

• 'tafogol o' O I o I o 1 t tO o O tO·, 0 I I o't O O I O O O I I O 0 o' 0' I O O O 

'.' 

. $015 
$01Q 

$040 

Salà das ses~ões, 6 de deze~bro de Hi23. ;..;;;. Marcilio de · 
Lacerda,' · · . · ' .: · . . · · 

.• 

Differença entre· a actual. e a nova distribuição: · 
. ·' ~ ".. - ' . ' ' ( . . : 
··Santa Casa :_ de 0$25 para $020, menos· $00·5; ! 

· ···.·Hospital .Muller dos Reis - de $021:3/1 para $015, me~ 
nos$006}/7; .' .. · ' .... ·.: · .. · .· ·. _ 
· · Hospital dos Lazaros - de 0.17 ,6/7 para. $015, menos 
$002 6/7: ' ' ·. ' ' ' . . . . . : . ' . . ' ' ' • 
. Departamento Nacional da Criimca ~. de $007 1/7 para 
$010, mais $0!Jo·2 :6[7:.. . . . · .··· " · · . · · . . · 

.·.. Dezanove. instituições --: de. $028 · 4/7 para. $040, mais 
. $011 3/7; . . ' ' . ' ,. ' ' ' ' ' ' .. ··.·' 

,"., 

. ' Cada instituição que recebe $001. 1/2 passará a receber 
$002, m:ais. ·!12 real. · · . · . . ·. .· · . · 
A -contribUJçao em 1922 rendeu ............. , 14:917$510 
·A contribuição no :1• semestre de 1923; rendeu 5:152$000 . . . . . 

Em Úl22 cada real produziu .perto·de 10:1000$000 •... : 
. Em ·1923, no 1• semestre, cada reaLproduziu 3:434$000. ,·,, .t. . ... _ . 

' .. , . : . i:~ 
' ' . 

N. '.6 . . . ,, 
.... 

. . Art. . A • tàx~ do imposto. sobre· vendas mercantis,· á 
.vista .e .a prazo, de que trilta o ··regulamento annexo ao de
creto n.. 16. OH, de. 22. dé maio de 1923, será a ·mesma que 
a· do . .imposto· sobre ·vendas a· 'prazo,' ficando extinoto o· iui· 
posto. sobre lucros . liquidas .. da industria · fabril . e ·do com-
mareio. ' . . ': ' ' ' ' . ' " ' . 

Paragr.apho uriiéo. Fica .lambem extinctõ' o imposto sobcé · 
o.s div'ideridos· das' socjepades. anon~mas e em con;~mandita 
por accões c das sociedades po·r quotas de' responsabilidade 
limitada, e cooperativas ,\de. ·prodoocão que estiverem.-su
jeitas ao imposto sobre vendas irierca'ntis á vista e a prazo. 

, , Sala 'd~s sessões, 6 d~ dezembro· d~ 1923. - Marcilio de 
Lacerda; . ·· . · .. . 

Ju~ti/icaçlío 

O imposto sobre as vendas mercantis foi 'suggerido, pelo 
commei•cio e iudústria do paiz. exclusivamente para substi
tuir o imposto sobre os seus lucros liquidas, porqu~, _como 
muito bem o reconhece o · illustre Relator da Comm1ssao de 

' r 
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Finanças da Camara, na sua· exposição sobre as emimdas dá-. 
quella Casa á Reeeil.a para o exercício de 1924, quando se 
refere· ao imposto sobre lucros liquidos, que os protestos do 
contribuinte não vi.,aram o• imposto em si, tendo objectivado 
quasi exclusivamente os p1•ocessos . inquisitm'iaes para a arre
cadação, notadamente a investig.ação na escripta commercial. 

A autorização dada -ao. Presidente da Republica pelo· nu• 
mero .X do art. 2' da lei •da Receita do exercício corrente, 
referiu-se á applicàcão no todo ou cm. parte das disposições 
do projecto adoptado no Primeiro .Congresso das Associações · t' " 
Commerciaes do Brasil em 1922, eújo fim unico era a arre-
cadação do imposto sobre lucros por meio -do sello propor-
cional sobre as vendas mercantis. E a mesma autorização 
facultava ao Presidente da Republica a suslpender· o imposto 
sobre lttcros na data em que ·o~ pagamento do imposto sobre 
vendas entrasse·.eln vigor, o que prova que o proprio Con-
gresso Nacional reconhecia que um imposto era creado com o 
fim expresso de substituii•. o ,outro. · 1: 

. A proposta da elevação. da taxa sobre as .vendas á vista, 
além de ser equitativa, visto ·.·que não havia nenhum· mo-
tivo para que fosse 'menor do que· a taxa sobre as vendas a ~ 
prazo, sujeitas . a boa ou má cobranc-a, àugmentará conside
ravelmente a somma total do imposto sobre as vendas, que· 
irá a cerca de oitenta mil contos de réis, quando o imposto, 
sobre a renda em geral, produziu eni 1922_ apenas vinte e tres. 
mil contos, o que mostra a conveniencia da substituição de 
um imposto de difficil e incerta arrecadação, pelo outro, ·em 
cuja cobranca o proprio contribuinte tem todo o interesse. 

A extincção do imposto sobre . os dividendos das socie
dades.anonymas e em commandita por acções c das sociedades 
por quotas de ·responsabilidade limitada, está por si . justifi
cada, visto que; incidindo o imposto sobre as vendas forço
samente . sobre o lucro ·liquido de taes empresas, expresso 
pelo dividendo distribuído, .seria tributar duplamente a renda 
dessas em prezas oriunda de uma mesma e uni c a fonte • 

. . 
N. 7 

Onde cqnvier : · ... 
o· oíêo coinllustivel, gazolina e kei·ozenc; quaudo er\lbar- _, . 

cados ·_· .a. grànel, ficam .. incluídos na seccãq . V~II da Corso~ 
lidação das Alfandegas. -. . · . · 

·i'. ' ' . ' " .• 
'.'-. 

· Justificação' 

A . secção VIII da Consolidação trnla de. mercadorias car
regadas ·a granel e descarregadas . por lotacão. . .. : 
· · Quando foi elaborada ·a mesma Consolidação, não existia 
a importação desses artigos. 

As . mercadorias a granel, ·quando descarregadas' -a mais 
constante do manifesto, pagam ·direitos pela quantidade· ve
t'ifioadn e .. quando .descarregadas a menos pagam ·direitos pela 
quantidade manifestada, nüo havendo _por isso prejuízo ai-
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gum para a Fazenda Naelon.al ~ inclusão qesses artigos ua 
citada secção Vlll da Consolidnçao . 

. 
Sala das·· sessões, 6 de dezemb1•o de 1923. · - M111'Caio de. 

Lacerda.· · ,, 

N. 8·. ' I .. 

Onde llonvfer: 

Art~ ·. Fica revigorildo o art .' 55 da lei n. 4. 625, de· 
31 dé ~ezembro de 1922. . 

· Sala das sessões, 6 de de~embro' de' 1923·~ - Marcilio de . Lacerda. ' . . . 
. ' . 

·Justi(icaçao. 
. ' . ' 

Art. 55. O oleo co~busti~el, a gazolina e o kerozene, 
quando importados a ·granel, ,ficam sujeitos ao certificado 
technieo .de que trata o decreto n. 4 • 592, , de 8 . de marco de t9H. · . . . . . . . . . ,, 

'H a, pois, necessidade da· sua manutenção. 

' ' . 
· N. 9 

' 
Art. 13 .. A distribuição de benefícios das loterias· -fe-· · 

deraes, em 1924, se fará t.ambeni ás· seguintes Instituições : · 

· · Accrescente-se: 

.· Ao Abrigo, Thereza de ·Jesus, para a. infanola ·desvaÜda 
-.30:000t00tl • 

Snla das 'sessões, 6 de dezembro ·de 1923 .•. ·-.• · Íeronvmo 
Monteiro. 

• I usti(icaç4o ·. · · 
' '. .. 

•,; ·" 

O Abrigo. Thereza 'de Jesus é 'uma assooiaeio de caridade, . 
. com· o fim de internar, educar e regenerar a · infancia desva-
lida. · ... , · . . .. , . 

· . · Mantém domf internatos para eriJncas de ambos .• ·os se- : 
:xos, em predios de sua propried'ade; 'á rua Ibituruna.ns; 53_· e·. 
89!91, elevando-se já a 91 o numero .de crianças alli inter
nadas, .sendo que algumas :Por sqlicitação do jujz de orphãos. · 

Presentemerit.e,. estão ·sendo remodelados .. completamente 
e~ses predios,· após o que ficarão' com. capacidade.para triO me-
nmos e 200· meninas., · . . . . . . 

Trata-'se ·de uma assoclacllo pobre,· pois seu patrlmonio é 
constltuido apenas ~por esses predlos e a sua renda' provém 
das mensalidades de seus associados: · · . · . 
. , AssimL sendo t'elevant.es os serviços que o Abrigo .. The

rer:a de Jesus· .vem· prestando á oommunhi!.o· social e estando 
no proprio interesse dos pocieres publicas amparar institui- · 

I 
.. 
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ç6es de· assislencia· á infancia a~slm organizadas, está plena
mente justificada· 'a sua inclusão entre as que gosam dos be-
neficias· das loterias federaes. .. · 

N. 'to · . 
. , 

Art. 229 (classe. II); o~de se'~iz' "adhesivos e outros 
nlio . especificados,' kllo '• 2,, razllo ij() %, . diga-se "adhesivos . 
e ~utros. ·não especificados, ._kilo 8$, razão. 25 1pl,". · 

,'Sala .das sesslle.s,' '· de dezembro de.· 1923 .. ..:... OÍegCII'iJ 
P . t . . ··· ..... ,.S. 1n.o. --w ".·t.' !~~~i!:-1~ 

----·. 

··· ,>: '· ··.· . • • · ·· · · · · i'· Jwtificaçl.o . 
' ... _\•. 

O.árt.- 229 da Tarifa·das Álfandegas é referente aos em
phistros, SelldO que . os emplastros em massa pagam por kilo · 
3UOO, de· direitos· .. Os direitos dos visicatorios silo de U por 
plás.tros,. · sendo. que os. emplastros em massa pagam por kilo 
tanto quanto. 8f de direitos. · · . · . 

' ' ~~-' L, •' , , : -' ' '· • ' o ) 

· Deante disto, nllo . parece· ser justa a taxa de 2' para os 
· adhesivos não · especificádos. Por essa taxa, chega;ose a uma 
· ver,dadeira anomalia, prejudicial. attl_ á receita· publica, pois 

as catápiasmas de algodão e. similares, que deviam estar in
cluldas. na dlvlsllo anterior; ficam fóra della, . pagando assim 
direitos quasi inslgniticantes, quando os vesicatorios ence- ·. 
rados, oleados >e tafetAs, que são de muito maior applicaolo 
em. therapeutica,', pagam .taxa mais elévada. · 

A. classiticai;ão. a:etuál, .altlm do mais, .. nllo: .11 equitativa. 
Póde;:.se considerar tambem que ella nAo obedece ao espirita 
geral· .da organizaoGo da tarifa, : qlie, para artigos nllo eapeci
fióados, costuma adQptar sempre ·taxas elevadas. Ol.e-. 
aario Pinto. · · · ' 

.. ;~ ... 
,,, ,. 

,· ~ •· . .r N ··s· 
.\ ·' I 

r,/'' 

. .. 
I • ,. 

. . ' 
' . ,. . . ' " . . •, . ~ . ' . . ' . 

•, Fiilam isentos· dil·iinpos~o de importaoAo c expediente. os 
· maci-hinisnios e aoolissorios. que. se destinarem a fabricas , que .. 

· se estabelecerem :no paiz, dentro do prazq de uin anno.:.da data 
desta· lei, ilôm fornos para a recuperação .e. refinaolo de· cobre,'· · 

. zinco,· estariho, alumànici,' chüinbo, antimonio,. nickel, . copalto, 
ouro,. prat.a o todas. ·as ·suas ligas, em con,lunoto com. a pro- · 

· duoolo de 'lllminlis, chapas, barras, fios, tubos c perfis fabri:. ' 
cado11- com. ,:a ma. teria prima dos a Iludidos ~etnes recuperados 

.. ,, ... e reftnaaos •. · · . · · · · · · . · 
·: -~·· 'Gozarão de .. identioos favores, 'durante o prazo de cinco 

·' ... ' . anno$' . os maohinismos é seus pertences p~a o aped~looa-
'· 
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me rito dos process9s de recuperação e refiliação .dOS· alludidos 
metacs ou para ·augmento' de ·installação .. · · · 

,.,. 

,· .. 
Ju.~tif.icação · 

. ·. 
. A industria metallurgloa, <excepção :Cert~ ao :Cerro· e aco, 
ainda não tém tido, em <'hosso paiz,. a áttenção. dos. poderes· 

· publicos c dos. industriaes, de' maneira que,. até ·agora, ·m1da 
o~ pou~o tem sido: feito · para o .,seu ".des~nvolviinento, 'póis. 
unda nao temos nem ao menos uma fabr1ca · de recuperação· 
.e ·refinação de· metnes. · · · · · ' · · 

. No ent~etanto, possuímos jázidas :de quasi todos os 'me
taes no territorio nacional, e âinda vasto·-campó de •re&pro
veitamento das "soccatas", isto -é, ·do material. dos machinis~ 
mos, das instállat;ões e outros ol:ijectos postos fóra de , uso, 
seja por. se terem· tornado absolutos· ou por terem sido in- . 
utilizàdos p~lo uso.·ou 'por. qualquer aécidente, 'além. destes 
ainda· os résidúos· é, retalhos provenientes· das diversas in-
dustrias. · · · ·· · ·' ... · · · 

. . " . . . . '' ' . . . 

. E,. ·de IIIaxima importancia para um :pâiz ·.a possibilidade 
dustriaes ou, emquanto -isso ainda· não for viave~ pelo meno& 
de produzir as.-matarias primas para· O:s suas necessidades in
reaproveitar ·o· já existente! reduzindo assim· ao· ·mínimo· pos-

. sivel à ·respectiva importação.·.· - · · · · , · · · 1 · 

·. ':E• sabido que os imperios · centraes da Europà,. ·a:o .inicio 
da guerra; se achavam na 'situação de um palz' que não•qispõe 

. de 1ler~as inaterias prjmás. Disp()ndo;'-porém;. de ;i~stalla~Õ!lA 
aperfeiçoadas · para' a . transformação e : para . o reaproveita~ · 

. menta do velho materiàl existente e ·abandonado nos tempos 
de fartura, conseguir.am esses paiz_ei,· apezar do rigoroso ·.blo- · 
queio, supprir durarito :longo tempo a .deficiencia' de. ma teria 
prima importada com a transformação ·e .eoin o · reaproveita-. 
meqto de material ·.velho/ para' applical-;O'' na:,·sua · industria 
belhca. ·· · · · · · •· · ·_ > -, ' . -

.. Assim acont.accu que, logo após o inicio .da guerra, a pri
. meira. providencia foi· a procura .. e· ·arrecadação de todos os 

.. matarias de "soccatas", começando" t>ela. co'mpril;. passando 
depois para· o seques~ro e, finalmente, ·lançando mão .de mo:. 

/ 

l!Umentos, estatuas e dos proprios sinos· das igreja'S. · · 
\ _ -' . . }ior:: paizes ,invadidos, foi ·!1 sua:)~i*'~ir~ pr~occ:upacão a .• 
'· . arrecadação de . todos os mater1aes de bronze, latao-:e co~r.e, o . · · · 

,, ..... ' qu~· tdel_llçmstra ~~a 'importancia ~.que tinQ~ril.aquell~s. inli.teriaes . 
· · · llara ~rP,roduc,ç_ao .de.'~rma~entos,: pa~a.cuJn,' f~brtoacão. er.am . 

•·.·,· ~ 1 ;~j>solut!lmente tn~tspensave1s, ·. ,.:,. -~·· '> . , .· .· · ·.· . . . 
. · , · . Demonstra ·tudo · -iSso a · impor.tancia . que _tem· para ~.um ·' · · 
]laiz,. max:ún~ ·como no nosso ... a ex:.istencia• de· estabelecimentos 
CJUe, . em: tempos. normaes, cooperem ,para o· aproveitamento 

···- ecónomico do tud.o que nelle já existe, reduzindo assim a ·im- •· .• 
,.. }lOrtação, e que, em caso de emergencia, possam, pelo menos; '• " 
. ~. "llor ,largo tempo_, tornar. o paiz indepep.dente da _respectiva im- _ . 

· · "J!Ortacão, · · · · · ; · · · · · . ·.·. ~ · · ' 
·' 

r: 
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o presente plano de lei lcm por fim estimular a monta
gem. de fabricas para útil iznt· todos aquclles maleriaes dispo
uiveis no paiz e quo altl agora não· tcem sido 11LHizados, per
dendo-se inutilmente, ou que, por l'al~a de installacões ade
quadas, nfLo puderam ser aproyeitado.s c ceonomica c efficaz
mentc, ou qur., finnlmentc, tccm sido exportados por preços 
ínfimos para os mercados estrangeiros, de onde nos vollam 
transformados, por prel}os -mui lo mais elevados. 

Sala das scsfiõcs, cm de dezembro de 1923. - A{fonso 
CaTIUirgo. · - ' 

' '' '· 
N: 12 '' 

.• 

Onde' .convier: · 
. .· ' :· ' 

O imposto' de importa cão sobre parafina será de tresc.ntos 
ré is por kilo. . . . · . . · · . · , 

Justificação 
I:' , o • 

'Õ' 

,_ 

· A inciúslt:ia da· fabr;icac;ão ele phosphoros, que está. em, 
franco dcscnvolvirilento· cm ~~osso pàiz, · · concoi•rcndó · : ccim. 
quantia elevadíssima para . n sua. receita com ·c. pesado· im
posto ·de. consumo que lhe _onera, riãêi PMç, 'no'. qÍÚ\'etat)f,o, 
levar o seu producto até aos mercados pstr_a,Qgéiros p_e!ti ex-. 
eessiva Lurll'a de impostos .:(di.umciroô; que. recahcm sobre a 
ma leria prim[\, .· que.- ncccssila importar .. ; . ' . '' ' 

• , . ' I 

Não obstante a fabricac:;ão dl' phosphoros já ser uma in
dustria quàsi na,cional, pois para ella se consome; actualmente, 
cerca de 40.000 toneladas de ma teria pt•ima nacional c apenas 
1. 500 tonehtdns. do mnterias primas estrangeiras, principal
mente parat'ini( c ch!Ol;ato de p'citassa, o imposto de ·importa
ção cobrado sobre estas é. do. tal Iintureza:, que impossibilita a' . 
exportacã.r.i; dct producto para os mercados ostrang!Jiros. , . , 

. O custo ci{ de parafina a~Lualmente. é cerca do 10· centS' 
americanos, que ao camhichle '5 d. (11$000 por dollar} são' 
1$100 poi· kilo c os''c!it;eitos importam cm 3$036 por kilci; ao' 
cambio de: fO. d. o· custo. ci.(clc 10 ccriL., será $550 ,tior. !{iJo' e·: 
os cjireitos. i'$552 .. ' : · .· · , , . · ·,- · · · · ' · · . · 
... 'Com~ se -i•ê, os': Ctit,eiCos·: sobre pa·rafinn são· excepcional-'· 
niento desprciporciónaes o·· n reducção destes direifOS' aliviará' 
muitó a in:dustria de. phos'phoros, fricilitando o seu desenvoJ;.. 
.virhento .com vantagem geral. Esta industria já está bastante . 
c·arregada com o' imposto de consumo, que é relativamente 
mais ali. o do que o do qualquer ou !.ro artigo de consumo ge
ral e corresponde clê' fac !.o. á cerca de ·J 00% do custo real dos 
phosphoros. · ·· · . 

. A tobella n. 2' rltL os detalhes dos direitos all'undcgarios · 
acluaLincnte ·cm vigor do parafina c chlorato. ele potassa. · 

S, ~ Vo!. IX . . 18. 

' 

-· 
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PRINCIPABS MA TERIAS PRIMAS .IMPORTADAS PARA CADA 
. . LATA DB PHOSPHOROS. 

TAIII!LU N. 1 

(Ao nntiHD .,. u. cÍu dallar 111/100) 

Parafi111 .......... ·• • • • 10 centa. 
Chlorato potaaaa. • .. . 7 d. 
Bichromato potuea. 1/4 d. 
Colla •..• •...•.••..• •. 2l-- d .. 

· Oomma •• ··~.· ••• , ~ •• IZ8 --:d• 
, Enxofre, ........ , . • . . /3 ·d. · 
Terra illfulorla .. ..- •••.. ·l1. d •. ' 
Alvalade zinco .. ~ ... 1/.;. d. 
Pboapboro amorplto. 4l6 d, 
Pollui de Dandru .... ·18 d. • 

1$100 3$036 800.gr; . 2$427 
1$400 1$336 800 ar, 1'""'T e S895 40 gr. ' iOOG 
..,.,..... 2J988 .100 ... ; ' $2911 
, 41000 1$406 50 :;. o I $100 . • e 11) if. $923 
. 1$400 J4M 50 gr. f:J i= 5S624 ' ~ & :- Sl97 
lt61XJ . 1228, lo :100 gt • . . $502 --

• I -
· ·(~o cambtÓ di 10 d. ou tfollar 615110) 

. ' ' I , 

· Parafina .... ;, ...... ,. 10 cent&. .$MO 11904 1m gr •. lf751 . 
Chlorato potuaa.... 7 d; · $100 · $1161 .1100 gr. . 1689 . 

· · Blchromato potaaea. 1[4 d, IJIIOO ·· · $599 40 gr. ·. 1024 
Colla ................ 21- d. . 2J400 1$950 ·100 gr. · $195 
Oomma .............. 1[8 ·d, . 2$000. $940 ·.50 gr. · . :$847 
Enxofre ............. -l3 d, · .$300 $199 ~ ... · 11) gr. ·.·· $016 
. Terra .lnfuaorla... • .. -/7 d. $700 . $298 · . 50 gt; : . ~15 
AJYalade\zlaco.; .... 1/· · d, . I~ ·.• $291 20 gr. · $008 

· Pboaphoro armopho. 4Z6 d. 51400 3$8116 35.gr. . $129 
Polbã delandrea .... . -18 d. · J800 · $149 2.300 gr; · $311 

*19 
' ·, 
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DETALHES DOs DIREIToS soa1m PAIIA~'INA . 1 ·cHLORATo 
~· I •' 

Tabella n.' 2 

. ~ '. 
Parafina 

Direi1~S · p()r kilo .a -·&700 .... . _ :·~ ; .... ~ •.......... ~ · •. ~ 
.Razlio 40 .% - Melhoramentos do porlp 2 o/o •••••••• 

Ouro: 60 -% s/$700.: .... ' ....... 
Melhoramentos do porto. 2 . •li(,., ·, • ' •• -. 

1U20 
1035 

~· . ··-
Papel 

. . 1455 a 5f980 · 
o O O O O I I 0 ·,.,I,·, O .... I tO o.o'o·o 1 1t-t• :'. '1280 

· . ·,, . 8735 

Armaíenagem Gáes. · do · Porto, .......... ; ......... . 
/ ' , \ .' ' . . 

.700 
1035 -$735 

2J72i 
8280 

(Ao cambio de 5 d. pór 1$· e 5$980 (ouro por u.r (dollar 
a H$000.) 

Chlorato de po,tassa 
. . (' ' 

IDir~itos por kilo a 1300 .... .' ................... .. 
Razao 30. '1o - Melhoramentos 'do Porto 2 "'o . ..... . 

Ouro: 60 '·% s/1300 ... : . ; ~ "'" :· . . •.. . . li SÓ. 
'lllelborlllll!entos do· Porto 2 ?'o .•• .-; .. . . $020 · 

.-
. Papel 
' . 

.. 
. . ........................... . . ... 

. /, '. 

$200 a 5$980 
$!20 
·-· 
' $320 : •, ~· . 
_:.,_ I ,_,' 

:Armazenagem Olíes do 
. ' ' .. ,.-.' . 

Porto.·.~- ...... -... -..•.. ; ... -~; ...... . 
I o lo ,. , 

(Por }\I lo).\ .•... · ................. . 

as·JO 
$020 

t320 -' ' 

' 
Ui96 
U20 

"' 
.020 

1$336 
... ---

' ' 
· (Ao calllbio de ti d. por I$ c.ti$!180 (ouru por 1$) (dollat• 

a .11$000.) , ~ ·. . : · . · · · . · · . 
. . ... . . .. . ' 

.. :. Com n · r·educ~lio ,ri;_;~ .rlil'i~í!n/ tle impor'tndio sobhi p;it•a
finu pnr•;i Urna l)j~ai'ilwavel.'.son\ rluvidn n quantia imporhitia · 
desta:. malerín 'tir:i.nla 1,1uriméntarti' muito·,- de mnncira que ·não 
resultará ern ·urna· per;da ·Jmr'a o · fi~có; '\' tnbollu scguiute 

• il.t ' .: ' ' • • 
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mostra os direitos all'andeg'arios calculados cm moeda llmcri· 
• llana o as quantidades importadas cm alg·uns dos principacs 

rmizcs: 
; 

Direitos por QuanlidadC im-
kilo portada por annoJ 

Grã-Brctanlui ....... ' .. ' ....... · 
I I

. ~- ' ta 1a ... ~ ·. ··~ ............... !. • 

II<~spn.nha . · .................. · · 
·~ ... \1·genliün · ................. · · · 

fJI1ilc •....... : •.. , ............ . 
·n ·1 ' -I.'8SJ., •• I •• o • ·, ........... o ••• 

J., Í\'l'O 
:J_ cents. 
7 cents .. 
9 cents.' 
2 cents .: 

~8 cents. 

. üO,ooo loncladas 
20.000 tone-ladas 
6 . 900 tlonela.aas 
5. 000 toneladaS 

· 1:1. 000 toneladas 
>100 · loncladás 

. O valor actual de
1 

paral'inn t! .~crca de 1 :J cents. alilcri
cano~ por lei lo. A pat•nfirla é produzida no Dt•nsil c so vê, por
'tanl.o,· quo o consumo dossc artigo cm relat;~o á populacão ·é 
muit-o menor do que cm qualq~er outro I~UIZ. . . . 
· -Como se·vê, a quanUcladc tmpotrada o mntor nos putzes 

' onde a taxa alfandegaria é t•azoavel, o que se explica facil• 
'mente pélo facto de se p'oder utiljzm· par.ufina l!at·a muil?s 
fins, com gt•andc vanl.ag~'!l para dtversas mdust~·!as do patz, 
11\l!lndo se póde vendei-a a um prcco razoavcl. Nao ha outro 
paiz onde ·o:;'·clit•ei!~s all'andogat•ios sobre parafina scjam·tão 
~llo,~ corno no Dt·astl. ,., 

Sala das scssõc~. de dezembro de 1!123. - A(fonso ca. 
·mw:yo. 

X. 13 

El\IE:->0.\ .\ . t>IIO:POS!Ç.\o llO ORQAM!l:->'fO D.l IIEGEITA PAliA 1924 
;,.. 

· · ''Ao arl. 1", n. i, onde S!> diz: inclua-se no arl. 801 da 
classn 2~. os seguintes rologios destinados exclusivamente a 

· ,servir de rcgist.ro de rrequenciu cie pessoal cm fabricas ou 
· officinas com, capacidade par~. 50 opcrnrio.s,· um, 60$, diga-se.: 

. Rnzllo 30 o/ti 
, . '. I 

. ,qom c~paci~adc até~50 opcrqpi~~ •. um.- ........ ; ..• 
.Com capaculado ale JOO- opmarw~. um ......... .. 

· .Com capaci.4adc até 1'50 operar i os. um .......... . 
. tom capnctdarlc alú 250 opllrnrios, um ......... . 
•. Com . capacidade superior a 250, um ......•. ; ..... · 

• ·~· i< 

.Tusti{icacão · · 

. . i ' 

25$000, 
35.000 
50$000 
851000 

. J00$000 

.· E~les· i•nlogt~s dc~tin~m-st' 1). substiluit• os livreis de ponto, 
pots cada funcetonnt•w, opcrnrw, ele .. let•tí ·uma ficha· com· 
nome .c ao entrar ou sahir ela sua secção !'ará a mn•·cnciio nu
t.~mal.tca, por meio do rnlogio acima indicndo., Niío é um ar
l.tgo que comporte uma t.nxnciio clovndn, pois do contrario e lia 
ultrapassará o valor !lo l>t'OJlrio rclogio. c assi:i~ .;torna-se pro h i•. 
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bitiva. Dos. pnizcs da Amcri~a do Sul, t) o .Bra;;il c o Equador 
ue ainda ·usam o antigo systema. dos livros cha~ados de 

~of!tO, pois. todos os demt\is usanl o. syslcma modcr~o ~os re-
Jog!Os. · · - · d. ~·_, · · A classificação por .meio de uma tnxnoao mo crGU~ stgnt-
i'ica a entrada de· mllhares desses apparelbos nQ patz, com 
vantagem· pat·a a renda, das alfandegas. Uma taxa: eleva~a. si• 
gnifica prohibição OU rnelhot• perda de tempo 'cm ClaSSIÍICar 

· o artigo. · . . . 
Sala 'das sessões, 6 de dczembt"' de 1923. - Eicllbio 4• 

Andrade. · 

N. iS 

Onde convier: ' 
/ -

Colasse 9', n. 127 da Tarifll das Alfandegas (decreto 
mero 3 .617. de 19 de m:~rço de 1900): . 

,._ , t 

:Augmente-se de 100 para 500 ré is por kilo; 

. I 

· Pct•!eillimcnte ·justo c . necessar.io é o augmcnto do im-. 
posto de importaciio do tanino do qcebracho, porque, exisUnd<• 
no Brasil um~ fabrica de tanino cxtrubido de ·,·egetaes de 
nossa t•ica.. flora, é um acto do patriotismo favot•ecer esta nova 

·industria;. CJljiL !uildaoão constitue uma arrojada i~iciativa 
que vem iiiCI'ementar a mdustria de~ couros. . . 

A Republica 'Argentina, que tnm n.a indus{ria de tanlnoe 
umn das ron'tes de sua riqueza, instituiu o Imposto prohlbitivo 
para lmportaoAo de taninos; entt•ctnnto o Brasil' tribUtou este ' 
p~oduoto com um Imposto lnsi8'nlflcant e, favorecendo. desta 
fórma aqueJ!a Republica. . . · · · ·· · • · 

A flora: brasileira pí:>3sue uma vastO: Vlll'iedade de plantas 
taniferas e· entro e lias tem o mangue que nttl· hoje ·nl\o foi · 
aprovcitadó; o cujas folhas abundantes eín tanino apodrecem · 
nos .manguillÜ1es, perdondo~se assim uma g·rande riqueza. Stí
ll',l·e~to agora, . por uma louvavel· iniciativa do industriaes • brni. 
slletros, · fof .. estabelecida no Estado do . Paraná uma fabrica 

· coin apparelbos aperfeiQoados, que está produzindo tanino de 
supet•ior. qualidade .c, no cmtanto, nilo pódo competir no mer
cado com· o tanino de quebracho importado da· Al'get'ttina, pot• 
terem os· industt•iaes daquella Republica ·baixado consideravel
mente· o preco do ·refei•icb p!'oduJto, pm·n esmagarem a 'nas-
cente· industr.in nacional. . - . 

. !te~lmcnte, si os indust.riaes at•goptinos. conseguit·cn; an
!11Qil;llnr es.ta ~ovei emprczn que teve a coragem. do ostabn
Jccer u .lll'llllcn·a fabr1ca de extracto. dt:l ·tanino no·. Brasil 
consegu,u·ão, o r~tw pi'O'endem, isto r!, que niio srJ functrn; 
ou~1:ns !abt•wn~ do t•ol:m·ido pr:orlLl~ln no Brasil, c desta fórmn 
0, t !Cn,Hepublwu pl~tma conl.l!lunt•ú. n dominnt• o mercado <lc 
tmuno 1,10 ,nf)sso pu1r., cm. detrimento dn inrlusll•in· nacional 
.Por \'lll'IO~ .l'~lwlo~ f~ito~ pnt• leclluiros con}l}etenLos o Br·asil 6 • 
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0 pi\iz :que possuo p1aior quanl.irlnr~e ··c maior variedade de 
JJlanlas tuni!'cras. · . . 

Segundo se verifica em um elos volumes publicados pelfl 
Reparl.icüo de .jí]staLisL.ica. a ·nossa exportação de cour.os e pe}les 
nii.o cut•Udos tem nLtmgtdo annu.almento a 60.0.00 .. 000$, tm .. 
portnncia e&ta que seria triplicada si os· couros fossem expor
tactos já ourl.idos. Pat·a que o )3rns.ll possa. conseguir resul
tado torna-se necessario o ostabeleotmenlo ele fabricas de ta
nino' indispensaveis no desenvolvimento das Industrias· de 
cortumes que se acham alrophiadas, sob n dependencla do~ 
hídustria~s argentinos. · · ·· · . . 

O ínfimo imposto de 100 réis por .kllo de tanino deve ser 
elevado para 500 ré is, favorecendo-se assim· a receita __ do Re
publica c beneficinndo-se·a nova Industria ~e tani~o. que vae 
iniciar uma nova éra para o progresso da mdustrto do couro 
no Brasil. · 

Sala das sessões, em · de dezem-bro de tll2S. ...,- A(fonso 
Camo.rgo. · 

N. U 

AcerescentP.~se onde convier: 

Gozarão do abat.imênto de ·50 % nas taxas constantes rl:J 
lei n. 3. 070 A. de. 31. de dezembro de 1915, as. cravelhas de 
ferro para pianos'e as peças'soltas, t.eclados ·e outros materiaes, 
quando importados .por .:fabricas 'de pianos estabelecidas. no 
paiz' e que empreguem madeiras nacionaes;· ' 

· lUitificaçao· · · 
.·;· 

. , ' ~. , I . ,, , , . ~ • • :, , • , • 

;_A emenda re.produz .o que consta 'do ·.art. 6Q.,.da· lél da, 
Receita para .o corrente. exercicio e. que. trouxe oomt~· conae· ·, 
quencia o· florescimento da .iridu~tria de f11brica~l.o de. piano3 
em varias Estados. · . . . . .· , . . . 

,Nilo f6ra -Cldispoaitiv<;~ do; art. 24 do oroamento da Rece'ita · 
·para. 1924, que restringiu as iseneões nos. oasos llspecificados · 
nas Preliminllres da .Tarifa, • nos contractos e nos. diàpositlvo~ .. 
de tal lei e n!il)._se faria ·preciso sua reproduco~o, . · .'. 

·Como, porém, sem osta. as isencões de material para o .fa· . 
brioo de .pianos não poderfain . ter .. lpgar, ferindo-se por tal 
modo do. mat·de morte. n industrif,l, faz-'se preciso sua repe-' 
tloAo. . , . , .· . . . . . . . . ·. · · 

· O Congresso tendo-a approvndo na sessão do · anno. pro-·, 
xlmo . findo fica· dispensada q\lalquer nova Justitlcaolo. , 

. I . ., ·:- . . 

Saln pas. sessões, em · de dezembro de t923, - .Affomo 
Camargo _ _. · . · · · · 

N. 15 .. : 
Onde conviex: : . 

~ir!lm isentos do Ir:npósto de lmportacilo o expediente os 
machmtsmos e nccessor10s, que se· dest.inarem a fabricas, que 
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ctrnl.t•o dfl lllll llllllu ~oJ "'"IIIIJPII'ef!l'i:lll nn pu:~. IJfll'tl a fJI'ndmo;ti•• 
dn l'io~ Cfllll CL•Ilulo,;e aa!'iunal, lljJI'IIJII'iudo~ ti l'iao;ãu c· teet:-
lu~l'lll do .S•!tla nl·li!'kiul. · ' 

JUS l j J' itJII(!àO 

Dosdc o anno rlll 1885 quc se pt·oduz nn Europa 11 !Ma ar
l.it'icial, rll:'senvolvcndo-:'c e,;sn indus:ria, dr. moQ.o que 11 sua 
pt•oducção {•,. hoje, superior ii ela srda natural. 

O linler ou a cellulose dn madeira. assim como M T'C
sirluns das industrias ai!Çodoêiras, >ão as duas maiores fontes 
pal'a a pl'aducção do l'io ele srda nrlif~inl, além de outros vr-
gr.lnrs, qu~ são inesgotaveis no palz. . . 

Ao iniciar-se Qssa industria n:v Europa, houve cert.a pre
nccupaoiio pot• parto daquülles que se derticavam ú industriá 
da seda natuml. 

Os factos, porém,. vieram demonstrar que a· industria dn 
seda nnt.urnl continuou n consumir t.orlu n producçüo natural 
da Asia ·c da Europa. nadn snfl'rcndo com a concurrcncla da 
seda art.ificinl. · -

Da mesma fórmn. não projurlicou aos tecidos .de algodão, 
pois os Estados Unidos, que vec.m ungmcnlanrlo rle dia n dia a 
sua producciio/dc algntlão, pt•orluzmn, por su:i vez, a tercu 
parto· dn seda al'l.iflcinl do mercado munrl inl. • 

O Brasil. qiw· aindn niío posmfl .. umn .8<1 fabrica pnra n 
producciio do fio ele soda nrl.ificinl, flsl.ú, no llmtnnto, em con
dicõeR. espcciaes parn qer um rios sr.us mnirll'es pt•oductorr.!s, 
desde QtH! · ~(' anime o rl('~onvoltimentn rtofi~n industria, jnsfn
menl~ o flUe visn n presr.nle emcndn. 

· Sala dnR S(IRsõcs,. do ripzemlll'o de 1 f.l.~3. - .~ffnnRo Ca
margo. 

N. Hl 

Ac~rcscente-sl' onde convier: 

Serão os scgu inles os imposfm dr. importa~no por l~iln-
grnmmn~ n cobvnr sobre: · . 

C-nrt~chos sinlptBs . . , , , ...... , . , .. , ....... , ...... . 91000. 
E!poletu pnrn. nrmns do fogo: 

Em cartuchos vnsios wm nu som fulrriinantrs: 

Do pnpollio ,c,., ••••••••••••••••••• ,. •••••••••••••••• 
De cobre ....... , ... I.~ ••••••• ·'· •••••••• I •••••••• o •• 

Terra· f.uller ou nrgllla }lnrn ht•nnquAnment.O, cln~Rifi-
li f . . I ·. cnc o e . re 1nnoão I o • '"':'. I • , •••••••••••••••••••••• 

Chloreto de sodlo,. qu11ndo J'efinado e purificado -parn: 
uso. ~tio ll\l!sa, ..... 1 •••• 10 ·'· ·l·. o •••••••• , •••••••• 

4$000 
seooo 

$100 

.500. 

Os produclos de que trnta a emf.nda, já s!lo do domínio da 
indus~rJn .nacional, o por isso não .devem ser tílo protegidos, 
como s11.o os de procodencia estrangeira, com tabellas tarifarl11s 
bastante diminutas. 

' 

. 
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Assim ü quo pela iaril'a r•m vig·or n,; c:u:lue!Jos ,;imp~és 
pagam 4$:500; a.; c~polf'las l!lll carlucllos Yasws de papolao, 
~~$ o ele cobt·e 1~· terra t'ullt•r ·ou m·g·illn, J O l't!is, c chlot·etu 
,... I I 'ijl 1 ' · 

ele sadio refinado e put·il'icaclo, 250 rúis. . 
Trntanclo-sc de .prolnceão ú indusll'in nacional, a emenda 

.cm. si. juslil'ica-sc pela ~un pt•opr in na lu reza. <~ . 

.Sala das sessões, r! c· rler..cm!Jro rle 1023. -. ,1[(onso Ca-
11.WI'[JO. 

N. 17 

Accresccnle-se onde ·~onvier: , 

. Al't. Fica o Governo autorizado a conceder ao Estado 
do Rio Grande elo Sul completa isenr;ão de direitos c de taxas 
rle importação, inclusive de expediente, para todo o material 
destinado à praticagem da barra do Estado, balizamento e 
dragagem dos canaes in t.eJ'iot•cs. 

Justi{'icaçlio 

A praticagom da bm•ra.gel'(tl do llio Grande rio Sul e o ba
lizamento e dragagem dos canacs interiores são serviço~ fe-' 
doraes at'J'en~ados ao Estudo e, até :1922, .a lei ria Receita G€ral 
da Republica (verba· :19•), .sempre gosaram clcssa isenção os 
materiaes importados pura os respectivos serviços. Não se 
comprehendc que' o Governo Federal cobre direitos e taxas 
sobre maleriacs para serviços que lhe são proprios, embora, 
arrendados ao Estado, e que lhe interessam· tanto como. a este. 

. · 1Sala das sessões, o de dertembro de i923. - vespucio de 
Ab1•eu. · · 

N. :18 

Onde convier: •. 
Art. Aos· tabclliãcs do notas da Capital Federal s.ão con

.feridos direitos de requisitarem do Thesouro Nacional. dia
riamente, às estampilhas de que carecerem. para os aetos rlos 
seus cartorios e !}ara supprir aos seus clientes e ao publico. 
As requisições serão feitas .mediante requerimento e relação 
por elles assignados; sobre o valor das estampilhas por clles 
requisitadas terão o abatimento de 2 o/o. · 

Sala das sessões, o de dezembro de 1923. - Al{1'edo. Ellis. 
-

Até o anuo passado cva autorizádo· a vender estampilhas 
quem requeresse c provasse idoneidade. ·Por acai•retnr. pouca 
despesa e proporcionar luc!'o, não obstante pequeno, os nego
ciantes de vavc,io addicionavnm .nos seu.~ estabelecimentos n 
socc.üo de venda do cslampilllns que ·ussim 'el-a ·iJj;;scminaclu . 
por toda. a ciduclc, com ·real e eviclcnle vanlt1g-cm pava o pu-
bl-ico c p·ara o Thr.~ol!l'o. · .. · 
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Devido a appnricão ele estampilhas falsas o i\Iinisterio da 
Fazenda cassou todas os licenças e abriu portas de venda de -
estampilhas nas ruas do Rosario,. do Ouvidor, Buenos Aires, na 
Alfandega, E. P. Central, Caixa de Amortizacão, 'Forum., · Im
prensa Nacional e talvez mais poucos outros. servidos por 
i'unccionarios do Thosouro, sobrecarregado assim dos arde-

. nados desses funccionarios e da locação de alguns dos postos. 
Esses postos comer,aram a· funccionar das 10 horas em 

rleante .e encerrariam o expediente ás 3 horas da t.01rde, com 
excepção do da rfmpronsa Nacional que trabalha até ás 7 horas. 

Postos · e horas de . i'unccionamento s.ão · deficientissimos 
para as necessidades.. ' 

E' edificante o espectaculo · que apresentam, principal
mente os, da zona commcrcral, ao iniciarem o · ex:pcdicntc, 
Apenas um funccionario, esprimido cm minusculo guichet, 
para 'atlendcr enorme massa de. homens do · commerilio, · que 
iniciam a luta pela vida ás primeiras hora-s, a quem o tempo ó 
sempre escasso. Além disso, com o desenvolvimento das tran
succões, com a evolução do commercio, as horas de maior agi. 
tacão são as da tarde, depois das 3 horas, entrando pela tarde 
o prolongando-se mesmo ás primeiras horas da noite. 

E' frequente ajustarem, renlizarcni negocias ás ultimas 
horas, assignarcm seus documentos para se.guirem· pelos no
cturnos, pelos diúrnos da manhã. seguinte, pelos vapores que 
desatraciun a .todos os momentos, entretanto, ho,ie não podem 
assim proceder, porque não ha onde adquirir as estampilhas 
de que necessitam. · . . . 
· Acontece· que, sendo os ·contractos ·em grande numero de 
casos, apenas um memorial, assignam-nos, sem os .sellos, su~ 
jeitando-se á revalidação, na hypothese de terem de produzir 
effeitos, com prejuízo para os C.OÍ!'es pu·blicos. . 

()s tabP.IIiães aão obrigadoa a terem grande· .vtof.: de es
_tampilhas para attender ás suas clientelas e constantemente · 
se vecm na contingencia de cederem estampilhas para os actos · 
de ·ami·gos que independem da· sua profissão. 

A.~menda virá sanar essa diffioll' sltuacão, porquanto os 
tnbelliães encerram seus expedientes ás ultimas horas c silo· 
dlrnctamentc interessados. - ·Alfredo Ellis, 

N. 19 

Art. . Fica . concedida isimção dos impostos aduanmros 
para todo· mateJ•iul radiologicO electrotogico que for impor
tado· para a "Assistencia ás Crelllncas Pobres e aos .Adultos" • 

. que tem 0:. sua séde no Instituto Alvaro 'Alvim,. nesta Capital. 
' .. 

Sala. das sessões, 6 de dezembro de '1923. - Alf!•edo Elis • . . ' 

· N inúuguraçüo, ha mezes, em Paris, no· Instituto 'do Can
r.er, instullado pelo Governo francez, com appurelhos ultra
possantes dos Raios X, sob a direcção .scientifica de eminentes. 
prot'esso1•r.s, .desli~lndo a altos estudos e ft cura do g·rando mui 
que de dia pm•a dia se torna mais frequente (como entre nós) 
alentou o animo do illust.re c abnes·ado medico D~·. Alvaro 
Alvim, .iú u!Jntitl.o pelo seu continuo murlyrio, inspimndo~o a 
rnzr.r· aqui o mesmo, remorlelando assim a sua inBtnlltwi\o 1'a- · 
diolos·ien. · • 
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No moinrnlo ac.tunl, POI'ilm, a nlt,n olovndn ·do onmbJO c o 
rn~r.n· r•xt.ruol·rlinal'io rioH nppu!•nlhos mdiolog_icos const.ltucm 
um ohstnculo closnnimnrlor PIII'O o osph•it.o dos scientistns, tor
tul'ndos peln .~êcfn incessante dn verdade •scientificn, da su. 
hlimo ·nspil'll~\ão, quo é, hoju, em nossos dia~. a cura cert.a 11 
sogum do cancro o de todos os ncoplnsmas. _ 
: · Em virtude do assombroso progresso da cvoli.Joilo radio. 

Jogica, nquclle humanilnrio medico· foi obrigado n ,despender 
ns-ol'R, forte sommn, sómonl!• com a l'Omodeinollo da -sua ln
stall&Qúo, llmbora mutilado iJ ainda bastante ferido! E para 
Pl'Oleg·er~so dn accllo t.rnhidot•a o assassina do,9 Raios· X, con
struiu uma cabine toda fm•radu de g·rossos lonçóes de chumbo 
pn-ra podlw cliri,gh• os n,ppnrelhos. Pa1;n podct',' em-fim, ocom
panhnt• pari.passo as grande~ invtl'sti&aQiies scientificaa na 
luta anli-•1mneet•osa necessita eile de adquirir mu.i$ ailuns .llP· 
parelllos, .- tl.l/redp Ellis. _ ·, . · 

N. 2o 

Onde melhor convier, accrcscente-se: 

· Art. Cont.im1a cm vigor o art. s• da lei n. 4, uo, de ~11 
dedezem!Jro de 1921. . · . ' · - . 

Justificaçiio 

A lei n, ~ .694, rle ,28 de- dezembro de t922, em sou nrt. 60, 
continha· a mesma diaposiç.llo, que a emenda manda manter, 

Da sua a-pprovnção vão resultar beneflctos e auxilias para 
que possam continuar a. ~~er oonstruidoa varlos edtfiolos rriO· 
numentaes e obras de arte, entre os quoes a Bas!1111a de Na- . 
zm·cth, na cida<le de Belém, cnplt.nl do ParA. · · · 

Já o Congresso deu seu .voto fnvornvel a essa medidn. 
Razão· do ·mais para que e lia 11e conserve, como estA na lei· 
vigente, quando serllo· porventura; mais valiosas ns razlles, 
que. a justificam, attr.ndendo o estado cm que· se ~ncontrnm · 
essas const.rucções, custcndn11 por dndivas e esmolas ·do povo. 

Senado F'ede-ral, ' dezembro de 1923. - ·1Lauro Sodré; 

\ N. 21 

·. Ao. nrt. .. 121 - Accrescente.,gô, entre as in·stl!uiçl!es de 
cnrldnde beneficiadoR pelns loterias federnes, a· Maternidade 
da Ordem Terceira de S. Francisco, de. Belém, capital do :Es.;· 
tado do Pará, dando-se-lhes a quota de to :0001000. 

ltlstificação 

A Maternidade de que t-ratn R emenda, fundada ·no hos
pital mantido peln Ordem a• de S. Francisco, prestn · innu
meros serviços ás familins pobres de Belém, apeznr de· n1io 

' ~ 
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rccllher auxilio algum dos cofres publicas. Dahi, a quadra de 
lmmensas. rlit'l'lculdadcs. que tem al.ravcssndo o que se vão 
nggravnndo, ameacándo de serem fechadas a.s portas de tão 
util eslabelecimenlo, abertas a senhoras desajudndas de 
fortuna, que al1 i enconl!·am o agasalho· c o tratamento que 
lhes dão medicas compclcnl.es. Os beneficias que disso re
sultaram são mantidos. E ·rim• ia de Laos l'acl.os testemunho 
a .populacão rlaquclla cidade. 

' ' 
. Para que. não cessem .tão. bons auxilias nos que delles 

carecL'm e os merecem, a providencia será a subvenção mo
dica, que a emenda .pede para a utilissima· instituiciio, fa
zendo-se-lhe o que .iá se fa~: a tantas outras casas de cari"' 
dado do paiz, CI'edoras como elln elo amparo dos poderes pu-
blicas. . 

Sala das sessões, !i de dezembro de 1923. - Laura 
So(jré, 

N. 22 
• 

Em obs.ervancin ao que :preceitua a seguinte parte do 
arL. 137, da lei n. 3,45.1, do o de janeiro de 1918, que .con
~tituiu a ~lasse dos praticantes ú primeira categoria do pes
soal titulado da Estrada de Ferro Central do Brasil, ex-v1, 
do nrt. 100, do decreto n., 13 _,g,,o, de' 25 de dezembro de 
t9i9, que· regulou a· assump,to, o Governo cobrará os emolu-, 
mantos · relntivos aos f.itulos, dos praticantes extranumera. 
rios. de conferente e de condúctor de trem, effectivando-os 
para todos·· os of.feitos, a contar di{ data em que foram ap-
provados em concu~so . · 

Justi(icaç/1o 

o- art. -137, de 1ei n. 3. 454, ae 6 de janeiro de 1919 
constituiu: a classe dos ·praticantes á primeira categoria do 
pessoal titülalo. O nrt.. ·tOO, do decreto n. 13.940, de de

. zembro de 1919, regulando' o: assumpto, estabeleceu . ' a 
priori, na conformidade do art. 61, do decreto n. 8; 610, de 
mareo. de 19ft, o concurso para · admlssllo ao cargo. Sub
mettidos · qtie foram a esse concurso e devidamente appro
vados; ·esses funccionarios já deviam ter sido titulados, 
nttendendo no que dispõe n lei n. 4. 632, de 6 de janeiro 
de 1923; dispondo· sobre os vencimentos dos .mesmos. Esses 
empregados assignam o ·ponto diariall)ente;· trabalham con
comitllntemente, com os demais e recebem , ..;encimentos 
equivàlentes. Niio ha, pois, augmento de um real no orca-· 
melito da despesa, mas sim no da receita. · 

·~ . . ' . ' . 
I() art. 106 do decreto n. 13. 940,. de. 25 de· dezembro de 

1919; que regulou o caso, diz o seguinte: "a admlssllo na 
primeira categoria' de qualquer classe do pessoal tilulado 
precederá sempre concurso, com liberdade de inscripção, 
respeitadas as ·disposições da lei, . devendo ter preferencia ·na · 

/ 

'' 
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nomeação os jornalcir·os da Estrada, que tenham sido clas
sificados. 

tSala das sessões, 
Machado, . 

de· r.Iczcmbro de 1923. · -'- Irineu 
, I 

N.23 
. I 

J .. apis de pedra ou massa para escrever com revestimçn-
dc madeira, 6$000 ldl()grnmmn. . , 

Sala das sessões, cm dezembro de 192t'l. - Benjamin 
'Barros(l. 

Justi{1cár;Ílo 

· A presente emenda tem por ·fim proporcionai• o •. au
gmento das rendas c .preencher uma lacuna das .tarifas adua
neiras, que não cogitam do assumpto de que trata a presente 
emenda. - Benjam.in Ban•oso. ' · . · . . · . 

. , . 

N. 24 
• • • 

Onde con,; icr: 

· . Na chisse decima, n. · 153, "Lapis'\ das Tarifas' dns. M
fandegas, diga-se: "Di1•eitos 2f500, 6f · e 16,, kilogrnmmns, , 

· resp~tivamente, em Jogar de:· "2f, 6$ c 16$000". · . • 
· Na classe Vigesima, n. 631, ainda das ·Tarifas das Al

fandegas, d iga-sc : "Direitos (lousa ·ou ardosia) cortada e 
. preparada em lnminns para ascrcver · 2•·500", cm Jogar. de 

f200: '· ,·,i I i •.;dJ 

Sala das sessõse, cm dezembro de. 1·923 
Barroso, 

Justificac.llo 
. ' 

,-, Ben.Jamin 

~. 

··.. Á' presente emenda lcm por .fim o augmcnto das rendas 
muito prejudicadas com favores a artigos de procedencia cs
trang,eira, cm prejuízo do fisco e da industria nacional, com 
os quaes rivaliza em qualidade, c principalmente igualar os. 
dii•eitos, .evitando assim que o fis~o ·Seja lesado com o. contra
bando que BC vem. fazendo, auxiliadó pelas nctunes tabellns 
das tarifàs nduimcit•as que permittem seja classificado por . 
precos .. dll' classe 20• o que é da classe 10•. .. · · · · · 
· Os h1pis, classificados de lousa (classe ·.20'), ailo feitos 

lguaes nos de gt•aphite (classe 10'), afim de fnvm>ecer o cõn- · 
ft•nbando, .isto é, j)Sf.cs ser.iio despachados como ~i fossem 
nq!Jellos, prejudicando assim n industria nacional,. cuja. mn
ter.in 'prima ó 'ioda bt'nsilrira c lesando enMmcmcnlo ns ren-
das da Nn~.ão; · · · 

. ·" . . 

· 'Sala dns scssõc.~, em clr.zrmbt•o do 1921i'. - /Janjainin 
Bm~·c~.~''· 

., 
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N. 25 

· _ Ao u1·t'. 3", § t•, -l· categoria, ~cct•csccnte-sc: "exce
ptuando dosto ou du quaJ,quur oulJ'o imposto os oft'iciacs 'da . 
ncth'a do Exerci! o c da Armada". 

JttsH[icaçtio 

Nenhuma'' outt•a 'consideracão :bastaria para justificar 
f!Sla minha· emenda que o conceito. do· i Ilustre Dr. Cincinato 
Braga, -quando Deputado, relatando o seu parecer sobro ·a 
mcusagcm de ao ele novembro .de 1922, c sobro o -Orçamento 
da :F'azcnda para 1923, que lransct•evo para mostrar a fide-
1 idade -com que o autot• traçou a verdadeira situação dos mi
litares ante as contingencias . nctuaes da vida material. ·Diz 
na .pagina -67, do seu livro: · · 

. O iJJ;.nJil llc ,ll~n;cm, de [Joja ·r: d.e Awz.an/tã, 

;,A justica manda qttc estes. uJLimos (ot:ficiaes do Exer
cito . e, Armada) J•ecebUiil da· Na~-ão melltçn·eti ~antagens .PC• 
cunlarms do que os demais, ·' · 

\ Em pt•imfJiro Jogar, o militai' da activa - seja soldado, 
~eja oft'icial -'- não tem direito (t tranquiJJi.dade ou pcrma. 
m~ncia de domicilio para si c pn~·a sua familia, condição es
'\;P.ilcialnientc primacial para economia. nas despczas gcJ•aes 
de sua vida. O militar da activa, seja soldado, s'c,ja ol'fichl'l, 
leín. o domicilio tenwot•ario das ordens ,superiores, que rc
ccbc .. pnra cumprir, som discutir, E' mandado para o Act•c, 
pura o Pará, pa,ru · 1\Iatto Grosso, para o Rio Grande do Sul, 
)Jura viagens ma ri limas -· quando menos espera. Qu ·segue 
sozinho, tlcixando a familia onde vivia antes de seu' embar
que, c então para esse chere de familia ha uma duplicata de 
desp_ezas 7 -us que faz ·com sua propria pessoa, nas .terras 
J>'ara onde· segue a serviço, mais as ·que faz com sua família 
. na terra onde a deixou,, ou, cm' vez de seguir sozinho, esse 
'militar curr.ega com a família ás costas para onde é manda..: . · 
tio· ir, c nes~c· caso a vida cm viagens J!Or terras estranhos 
rlesmoronn quaes:quer ot·cumcntos caseiros. Não podem os 
vencimentos dosse chefe de família obedecm· ·aos mesmos prin
cípios, que regi! Iam os vencimentos. dos .funccionurios. civis, 
'os, quacs, salvo algulnas ·excepções,, teem. seu domicilio tran
quillo; permanente, junto de ·sua família, podendo regular 
sem SUl'Prczas. 'ó. equijibt•io das· despesas caseiras. O militar 
tem sua actividade cortada paJ•a outras .profissões: o civil, 
não E' fl'equente o caso dos funccionarios civis accumularem 
empregos, ou êxei·cct•em. outras profissões lucrativas, além do 
cargo que exercem. Mas, o peior de tudo, é isto: o militar_ da 
activa está exposto cada dia a ser chamado para ir met·rer, 
flm um11 diligencia de manutentíío da ordem, ou cm uma ~a
talha campal.· O civil ·não tem. no seu espit•ito esta pi•eoccupa·
-~,ão: não é obrigado n cada·· instante ao tributo do sangue ou 

• de vida. Como equiparm• as vantagens para essas duns cale,.. 
gol'ias de runccionnrios? Não. A justiça, a verdadeira justil;a, 
est.;í exactamente .1ut tlcsigualdade de tratamento a essas 'duas 
clas~cs cm mnLe1·ia de vencimentos._ · · 

~!' ' 

'.; 

< 
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Além . disso, nós legisladores; temos possibilidajles ~ 
reduzir a despeza milit~r v.or processo que não podemos ap- . 
plicar ao funccionario civ11, - referimos-nos a reduoolio do 
pessoal. O effectivo de 40 mil soldados póde ser reduzido a 
ao mil, a 28 mil, a 25 mil, ·a 20 mil, com· prazer para os dis
pensados do servico :_ Uma· redueciio da terca ou da quarta 
parte do pessoal, é possível, sem que os dispensados gritllm 
com razão ou proponhaiffi accõés contra o Thesouro. Com o 

, funccionalismo civil, não se póde fazer o mesmo. Como dis
pensar, sem dôres e sem acções contra o Thesouro, uma terca 
ou uma qua1·la parle dos funccionarios c"ivilf? Pod&m as duas 

, . classes receber do Thesou1•o igual tratamento a este res-
peito? , . · , . . . 

lOs. of,ficiaes militares ~ão ob1•igados ao curso academico 
superior da Escola Milital'. · . · .· . · . · ·, -

· Só pódem ser officiaes os ~:litplomados. Aasim, elles cor
respondem na vida .civil aos baoharcis em direito, aos me
dicas, aos engenheiros. Uns e outros, dessas guatro ·classes do 
diplomados, queimam suas pestanas durante· muitos annos 
para conseguirem seus diplomaa. ·Mas ·ha unia grande diffe
renca: das quatro classes, a primeira, a dos di.plomados mi
litares, tem uma vida ,acildeniioa de disciplina· diaria muito 
severa; as outras tres teem vida academiêa, poUco trabalhosa '· 
e muito povoada de distrácc.ões. Depois de formados, o ·!IUe 
vae occorrer em materia de remuneração por sétis servigos 
pagos pelo Thesouro Nacional? Vejamos. 
. Um bacharel em direito, noineado ·procurador .da. Repu ... · 
blioa no J:?istricto .Federal l'ecebe logo iS :0001 por a11no; no
meado jUiz substituto, recebe 20:0001; nomeado juiz etfe
ctivo, recebe 32 :000$ por anuo. Um -diplomado militar no 
Districto Fedet'al começa em 2" tenente ganhando 7 :800t por 
anuo. Cbega a cwpitão, em média, com 36 anilos de idade, para 
então gail hat· .12 :000$ por antio; aos 48 annos de idade. c hera, 
em . média, a tenente-coronel para ga-nhar menils de- tB :0001. 

Si é da mà1·inha, comeca tambem 2• tenente oom 7:8001; 
cbesll a capitão de fragal.a mais oumenos aos 50 annos, isto é, 
depois· de 25 ou 30 annos de serviço, para não ganhàt ainda 
nem 18:000$ completos. . . · 
· · Qaundo cada destes militares chega aos .50 linnos, quanto' 
··ganhou onda. qual delles a menos do que os bacharela do Mi- . 
nist!lrio Publico ou da magistratura? Faca-sé e8se calculo. 

Passemos aos civis, engenheiros e medicos. Na àngenba· 
ria sanitaria (Saude Publica), recebem em moeda de 12:0001 
por a·nno; o mesmo· os. chefes de districtos Lelegrwphtcos: o 
mesmo, e po1• v~zcs . ma1s do que. esta. quantia, os en(fenheiros 1 

'ilas estradas de •ferro, da RcparlJcõo de Aguas, das m~peeto;., 
rins: etc. · · · . · . · · · · ·. · 

Os medicas inspectores saniturios vencem f2 :000$. Todos 
esses civis (salvo os magistrados) podem exe1;ccr, fóra no 
seu cargo, funccóes ouh'as ·que lhes permittem ausmentar 
seus rendimentos, por serviços de sua prQfisslio .executados 
fórà da's ·horas do serviço. publico. Os militares não estão 
nesse onso; não só uão teém · domicilio por elles escolhidos, 
rnas sim imposto por seus . superiores, e quasi empre in- · 
constnnf.e e Incerto, como tambcm não. teem hm•as certas . de · 
·serviço na repartição; o rnililat• não tem oito· nem nove nem 
dez horas de serviço prefixado; tem d( obedecer a. servióo a 
qualquer hora', em qualquer logar, e mudas vea111; dia e noi~c 
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sem interrupçlio, fóra de sua casa, e até ão relento, sob as 
intempéries. · . . ~· 

Não se comprehende que a Nação pretenda reduzir ven
cimentos militares, sempre que tenha de reduzir os dos civis, 
quándo .é certo que, em pl'imelro lopr, . os venotment.os 
aotua'es, mesmo .oom os augmentos do § 7• do art. UiO .da 
lei n. 4 .555, são na grande maioria dos oasos mais modestos 
do que os dos civis, aos quaes se ezicem habilitall6es • teoh
nioas oorresP.ondentes; e cm secundo locar, os servioos exi
gidos· dos m1litares são mais severos e mais duros, do que 01 
e:rigidoa dos civis. ' . . . 
· ·Demais dissot' os orriclaeij militares são obrigados a ter 
á sua custa os. oispcndíosos uniformes militares (cinco em 
média), para promptainente se apresentarem, IKli!Jndo aa or
dens que recellem; os oivis não teem igual despezli, nem igual 
obrlsaollo. · · · · 
. E' certo que a carreira' militar tem sempre sido e deve 

ser considerada pelos que a abraçam, antes ·como urna hoora 
e um saoerdooio no serviço da Patria, do que. como um meio 
de auferir proventos pecuniarios. · · . · · . 
mesmo com sepeclal sacrifício, ·colloear os militares em ai
tuaolo pelo menos Igual, slnAo melhor, do que aquella em que 

, . Mas isto nio é ra:&li.o para· que a Nação não procure, 
mosmo com .especial saorificio collooar os militares em si
tuação polu menos igual, siniio melhor do que aquella em que 
ella oolloca; · em materla de vencimentos, os cidadãos ·que a 
servem com muito menor somma de desinteresse e de sa-
criflcio. · · , 

Ropetimos: ·a ~ustiça manda que haja dous pesos e duas 
medidas om mater1a de reduooões de vencimentos para oívi~ 
e para: militares. " 

. O militar é obrigado a fardamento ou uniforme com os 
quaes faz grandes dispendios e para mostrar dou em &i!luida 
os preços do .t • semestre . deste anno, nas seguintes tabella'a 
A e B. . · , · 

No meu projecto de augmento dos vencimentos militare~ 
deixei de incluir o Corpo de Bombeiros e a Polícia· Militar, 
como faço' tambem agora, nesta emenda, porque. estes desde 
alguns a'nnOSi recebendo vencimentos iguaes aos do Exer
cito e da Ar~ada, teem mais do que elles um quantitativo 
para ·casa des1gnal nas duas corporacões, que ~ommado aos 
seus vencimentos (soldo c gratificação) dão vantagens pe
cupiarias maiores do que a·s dos officiaes do Exercito c da 
Armada. Conforme a tabella C. . • 

lllais . vantagens leem os officiaes de Bombeiros. e Poli
cia sobre os do -Exe1·cito e da Armada' como sejam, além de 
outras, residenciá fixa e não serem tão dispendiosos os seus 
uniformes quanto os dos officiaes da Armada e do Exercito 
com:..o aocreacimo de representaQão destes que os outros não 
,teem. · 

·E' fa'eil. comparar as tabetlru D e E do uniforme da Po
licia Militar e do Cor~o de Bombeiros com aquellas A e B 
dos uniformes dos off1ciaes da ·Armada e do Exercito, e ve
rifioa'r a enorme differenon dos preços dos uniformes das re
feridas corpor·acões armadas, nttestando o grande dispendio 

· .dos officlaes do Exercito e da Armada só com uniformes e 
provando a11 diftleuldades materiaes com que lutam para &ua 
manu~nollo. . __ .. . •. . . •. . . . . . , _ 

,,., 

. ' 
' .''' 
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E' voz ,corrente que os milHares tiveram /em o a uno pus~ 
sado augmento superior ao dos civis. Isi!'D não é cxacto,o .eu 
já demonstrei com a tabclla F que transcrevo .elo meu diti-
cm;so de agosto de 1922. . . . • , I . . 

.E' ,muito justo .que os funccioriarios civis obtenham ·a 
incorporação definitiva dos vencimentos o augmento da ·.ta
bella Lyra, augmento que, nüci corresponde na: situação ac~ual, 
por .ser· clle muito insignificante á diminuição do poder ac- • · 
quisitivo da nossa moeda ou o que é o mesmo á cartJstiu dos 
generos de primeira .necessidade. . · 

Mas querer juiltificar esta incorpor~cão dizendo-se que 
as· classes· armadas· tiveram maior augmento, isto é que não, 
conforme se .verifica da comparacão dos .vencimentos a:Ccre
scidos exarados na tabella F. . . _ · . · 

Os officiacs do Exercito c da Armada, qtÍando occupam 
predio na'ciona) pagam 20 'I' dos vencimentos ao passo ·que 
os'·do boinbeir•os c .policia nada descontam c raccbem em .di
nheiro o· quantitativo para aluguel do ·casa, em quanto o· Go
vel;no não lhes der habitacão gratuita, ·conforme tabella C. · 
Emquanto, aqui, os officiaeª. são sobrecarregados · de des
contos nos· vencimentos, na· .1\rgcntma, cujo exercito. e. ma~· 
rinha teem o mesmo destino e defrontam as mesmas con
dições ·de existencia, elles a:lli, al~m.' dos vencimentos quasi 
tres vozes super·iores não teem descontos, nem mé.çmo para o 

. montepio. Assim, pois, não fossem as difficuldades· financeiras 
do Thesouro; apresentaria um projecto,. solicitando do Con
gresso sua attenção para a idéa do supprimir• aos militares, o. 
imposto, a contribuic:ão do montcpio c dar ·quantitativo para 
casa. 

Appéovada esta emenda, restricta ao imposto de 1 % ')"., 
sobro os vencimentos, ainda ass.im os · officiaes do Exercito 
c da Armada ficam com vantagens· pecuniarias ··inferiores· ás 
dos da Po.licia Militar o do. Corpo de Bombeiros, conforme, se 
verifica' das tabellas apresentadas. . ' . ' ' 

I , • 

Novembro,, de 1023. -·Benjamin Bm•1•oso .. 
' ' 
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/ 

'· 

.-· 

: .. , :·.·· •' " .. 

..... 



!" 
I 

~ -X 

-"' 

TABELLA C 
OPI'ICIAES DO EXERCITO, MARINHA, POLICIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS, QUE PERCEBEM ACTUALMENTE 

()S SEOl}INTI!S VENCIMENTOS ' 

• 

Exercito e Policia Militar . Corpo de Bombeiros Armada 

-
Postos • ..!. - o • o - ~ ~ "' >a~ >a~ .. o ·tDo -., t:o.g -, 

bi)'!J. .... !!i"' 35 
Ql ... ~:r 

;lu Total <11~ =· Total 
ou c::"' . "" e 
""= 

..... .g.g "CC= ::S .. ...... - -- ::Se:>, o o Clc:>. -o Cl rn rn rn 

Coronel ou capitão de mar e guerra. 1:750$700 1:7501000 + 200$000,= 1:950$000 1:750$000 + 200$000 = 1:950$000 
Tenente-coronel ou capitão de fra-

gata •••.••.•••••••.•••••••••••••• 1:450JOQO 1:450$000 + 150$000 = 1:000$000 1:450$000 +180$000 = 1:630$000 
Major oú capitão de corveta •••••••• 1:200$000 1:200$000 + 120$000 = 1 :320$000 1:200$0QI) + 120$000 = 1:320$000 
Capitão ou capitão-tenente ••••••••• 1:000$000 1 :000$000r 90J()()() = 1:090$000 1:000$000 + 100$000 = 1:100$000 
Primeiro tenente . ..•...•........... 775$000 . 775$000 + 70$000 = 815$000 775$000 +100$000 = 875$000 
Segundo tenente .••••••..•••••••••• 650$000 650$000 + 60$000 = 70$000 650$000 +100$000 = 750$000 
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TABELLA D 

UNIFORME PARA OFFICIAES DA POLICIA MILITAR 

Discriminação 
' I . 
Uniforme de panno mescla, composto de tunica, 
: ca!l;as ou calções, boné e platinas de metal. . 
Idem de flanella kaki, composto de tunica, cal-

ças ou calções, boné e pla'tinas de panno .... 
Idem de brim branco, composto de bunica, calças 
' ou calções. boné e platinas de panno ..... . 
Idem de brim kaki, composto de tunica, calças ou 
: calções e boné com capa· ................ . 
Dragonas de -ouro fino ...................... . 
Fiador de ouro ........................... "#" • 

Idem de couro ............................. . 
Talim de cadarço ........................... . 
Chatelaine de couro ................ -. ....... . 
Espada . • . . ...................... ; ........ . 
Dragonas, ouro fino, euperior ................ . 
Jj'ia'dor de couro superior ................... . 

Somma . . ........................ . 

Rio de Janeiro, 22 de junho de 1923 

N; B. - Preços sem compromisso. 

TAB:!LL'A. E 

.,,. 

Preços· 

5001000 

4001000 

2351000 

1031000 
1808000 
201000 
61000 
61000 10 000 

180 000 
250,000 
28 000 

1:9:l8IOOO 

UNIFORMES PARA OS OFFICIAES DO CORPO DE BO~lUROS 

Discriminação 
l 

Preço• 

!Uniforme:. de panno preto fino, composto de tu-
:nica, ·calca, platina e kepi .............. . 

ldem ·de brim branco - linho - composto de 
· dolman, calça, boné e platinas ........ · .. . 

ldem ,de brim kaki, composto de tunica e ca1ça .. 
Capacete de couro . . ...................... . 
Fiador de ' sêda ........................... . 
Espadim . . ............................... . 
· Chatelaine · . . ................. ~ ........... · 

500$000 

2351000 
851000 
251000 
151000 
180,000 
10 000 

· Cinto . de cadarco, ·. .. ~ ..................... ~ 
, Peller1n.e . . ............................. . 

25$000 
'4001000 

' ·Somma .. ........................... . 1:4751000 

· Rio de Janeiro, 22 de junho de 1923 

, . 1f~ Jl,, - ~~soo.~ ~.13~ .opmp~;pmiss!i, :' · ·· ~. 
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. ' TABELLA F 

o 
"' "'"'8<lr 'ti ·- O O III bD<G ,.., o 

III "" 8111~011!;. ... III !=- ...l c 'ti 

"' Cl C' "' 8 <11 -·-:rlo :::"'~'~~= - > "' ... 0Cil ... 4.) > -'~~o ...... 
~"il~~.g u 

.S5 ·-19= u 
"' Postos ... III :::~ <:racn<~~ ... "' o 

=e 'ê ::I - ~ Q.IG 'iii = .8 bD t1J c.» c:: .. 'CI 
E "' ..,::s "'"' :E 5 cuS_! 8 o• .So u>o.,t:2o s e! ... c'l:l "'lll"'"'c:a. = ... oo~8<~> c. ~ <I) 

8 a 1!i!i -... u u . = = ~ ~ C1 

Marechal ..•.. 2:800$000 3:100$000 3:230$000 130$000 -
General de di· " 

vlslo ....... 2:350$009 2:650$(100 2:7~5$000 85$000 -
General ile brf· 

gada •.•••••. 1:900$000 2:200$000 2:240$000 40$000 -
-

Coronel ....... 1:4!50$000 1:750$000 1:745$0$0 - 5$000 
~ 

Tenente coro-
nel .. ....... 1:200$000 1:450$000 1:470$000 20$000 -

Major ••...••. 950$000 1:200$000 1:195$000 - 5$000 

Capltlo ....... 7!50$000 1:000$000 975$000 - 25$000 

1• tenente .... 5751000 7751000 782$SOO _7$500 -
2• tenente ..... 4501000 650$000 640$000 - 10$000 

Aspirante ••.•• 383$500 583~ 357$900 - 35$600 

O Sr. Paulo de Frontin pronunciou um discurso que nio 
foi publicado no Diario ào Congresso. 

Vem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas em discussão, as 
seguintes 

BMBNDAS . ......_ 

.:.•,. 
N. 26 

Supprima-se a verba 27 ·e igualmente .o. art .. a• restabe
lecendo-Se os ns. 41, :12, 45, 48 e .49· da ~ei ~llt rece!ia do oor-
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rente ·exercicio, sendo •estimadas em 12,000 :000$, 2.100 :000$, 
7.200:000$, 1.000:000$ c 10.000:000$ as rendas correspon
dentes., 

N. 27 

A verba 4 da rend•a com ap'plicação. especial ileverterâ 
para a :recetta ge·ral., 

N .. 28 

Reduza-s~ a ~O :000$ a verba n. 79 - Casa da Moeda. 

N.29 

Accresccnte-s·e : 

N. - Renda: da cmi;,são de moedas metallicas subsidil!'rias, 
3.000:000$000. . 

Rio do Janeiro, G de dezembro de :l\J23. - Paulo de 
F1·ontin. 

O Sr. Lauro Müller - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente -· Tem a palavra o honrado Senador. 

O Sr. Lauro Müller ( •) - Sr. Presidente, nenhuma 
apreciação podia desvanecer mais o Hclator deste parecer e á' 
Commissão do Orçamento do que a que delle acaba de fazer 
o nosso coHega cuJa eompetencia c op!lrosidade são urria honra 

,du Senado. 
O Sn. PAULo DE FnoNTIN -, IMuilo agradecido a V. Ex. 
O SR. Ju\URo MuLLER - A Commissão de Finanças como a 

Casa sabe, apresentou o projecto () qual v.eio da Camara por 
amor a brevidade, para que :poudessemos ainda em tempo votai-o, 
collaborar nolle, o deixar á outra Casa o iémpo necessarío para. 
apreciar es•sa collaboração. .. 

Nesse interregno, jus•bamenLc, o Relator procura saber a 
expliuacão do algumas da& duvidas apresentadas por S. Ex., em 
reolução a ·certas es•timativas que estão alteradas o a outras 
quo o não foram, a despeito de modificação que. parece deve. 
rem produz ii-a. 

E' r.erto, Sr. l'r.csidonlc, que poderá haver difficuldade!l 
cm Jazer 'U app!icação classica da média do •triennio 111 que so_ · 
referiu o nobre Senador, -em certos casos, por causa das alte::. 
l'ações continuas que fazemo·& poe!ll:s alterações de taxas, e; 
sobretudo, pela creacão ele novas taxas provenientes de pro<du
ctos incluídos. Ora, principalmente no imposto aduaneiro, 
orn no de consumo. Mas a verdade é que S. Ex. t,om toda 
a razão de querer qnc andemos com o menor arbitriD passivei, 

[( •) Nilo foi revisto pelo orador. 
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• isto .é, que façamos média triennal ou, como outros qu·ererr/, 
submettendo a média do triennio a uma média como o anno 
anterior, para approximar mais da actualidade. 

I·sso não priva alterações, quando ·houver justa .razão para 
sa acreditar que haverá augmento especial de uma ·certa :taxa, 
ou sua reduccão, por .eff.eito de modidas ou circumstancias 
conhecidas e aHinente& ao ·caso considerado. 

0 Sn. PAULO DE FnoNTIN - •Perfeitamente. 
O Sn. LAuno MuLLER. - Da qualquer fórma que seja, de

ve-se adotar um •Criterio'que não venha substitui·ndo estimati
vas pot• imaginações, porque do contrario nós veremos, como 
tem succedido que as verbas orçadas ·são ·exced·idas - poucas 
vezes é verdade- á orçada e, na maior parte das vezes, ficam 
a quem das ·estimativas fei·tlllS. Dahi, resulta que nós produzi 
mos o equilíbrio do orçamento ap.enas no papel ... 

Com relaçiio a:o ponto mai& impol'~nte das considerações 
fei·tas ;pelo honrllid() Senador e certamente d()S mais importantes 
que se debate ora na Receita, quer dizer a c•reação do imposto 
de renda, tive grande prazer em ouvir as cbnsi·derações do 

· honrado Senador, pQrque tambem ine parece grave a creacão 
de um impos•to dessa natureza--nos termos em que ~stá feito 
e neste moment«;), Procuro justamente, nes•tes dias os .entendi
mentos necessarios p•ara ver se conseguirei submetter á Com~. 
missão da Finanças. uma organização que sa:Usfaça os elevad'Os 
·intui-tos que teve o illustre e autorisa·âo relator da Receita na 
Camara do& Deputados, isto é, dar ao Governo recursos neces
sarios. •evitando as duvidas e incertezas que pairam no ·espirita 
do nobre Senad'or e no meu e tambem de outros mais· compe
ten~es. E' assumpto, por conseguinte; que opportunamente a 
Commis·são .submetterá ao Senado, se fôr caso. 

oPenso, Sr .. Presidente, ter-me occupado dos pontos prin
cipaes do discurso. do honrado Senador, faltando ainda a ques
tão I'elativa ao fundo de garantia e fundo de resgate. 

Como di·ss·e •a S; Ex. em aparte, tive a honra de ser o re
lator do projecto que creou ·o fundo de garantia e fundo de res
gate no tempo da administração Campos Salles-Murtinho. E 
tenho ainda a fortuna de estar de •accôrdo com o nabre Senador 
em que é ·mai·s imp'or.tante a manutenção do fundo de garantia 
que do fundo de resgate, ainda que como disse em resposta ao 
nosso •saudoso . colle~:a Sr. Erico Coelho, a ·sabedoria daquelle 
pro,iecto estivess·e muito na vice-versa, isto é, a possibilidad~ 
de •tra.ns·ferencias ·do fundo de resgate para () de garantia e vi
ce-versa, que era o meio que o Governo tinha para regular a 
as especu1a.9ões cambiaes e ·evitar que ellas pud·essem crear 
'!lma situacao artificial doa desequilíbrio na praça. Ainda que 
1sso seja verdad'eiro e que s•eja, por consequencia, de interes'Se 
crear .amboo os fundos" e s~bretudo porque o resgrutc do papel . 
moeda nos· termo·s em que está creado entl'e nós é de vantagem, 
feito gradualmente e de mQdo a· nã() prturbar n circulação e 
substanciando-o ~pportunamente por outro inst_rumonto, J?Orque 
devemos ter mmto em conta não querer valor1sar o· me10 cn'- . 
cu Jante creando crises dc circulação. Embora verdadeira a 
vd!lintagem .desse& fundos, é facto dt! que a influencia do fundo 
e garootl!l é superior, porque não só ex·erce essw influencia, 

mas conshtue uma reserva metallica que, cm condições ano-
malas póde servir.· ' 

' 

'· 

. , . 
. ' 

• 
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O Sn. PAur.o DE FnoNTIN - Pódo ser um thesouro de 
guerra. 

O Sn. LAuRo 1\fuT.LEn - Não foi senão isso que se fez com 
o fundo de garantia anterior quando compramos os 
drearlnouahts que ahi vivem pacatamente á falta de carvão 
para se moverem. 

Espero que cousa scmel!wnlc se não faça de futuro, mas 
Rc qu.or.l De.us avc1•tat, uma siluacão houver em que haja ne
ces·Si·dade pa1'a isso ou para outros casos mais provaveis, mas 
igualmente calamitosos, ·teremos creado um fundo cuja exis-
tencia será recurso ·pTecioso. · , 

NcRtas condições. recebo ccim sympathia a emenda do hon
rado Senador, para estudai-a na Gommissão a que pertenço, re
lativa á retirada de 10 mil contos do fundo especial. Mas, teria 

. grande empenho e desejaria ver. a CommJssão restabelecer,. se
não os 5 ·r· ouro. ao menos uma parte da quota ouro para for-
talecer um pouco maio· o fundo de resgate. . · 

Este assumpto, porém, s·erá subme!Jtido á Commissão de 
Financas que tomará. como eu, na mais alta ccmsideração as 
_observações Jeitas pelo honrado Senador, a quem agradeco a 
•collaboracão que acaba de ·nos prestar (Muito bem. Muito bem). 

10 
Comparecem mais os Srs. A. Azeredo, Pires Rebello, 

Indio do Brasil, João Thomé, Rosa c Silva, Pedro· Eago, .Tero
nymo Monteiro, Marcilio de Lacerda, Irineu Machado, Bor
nardo Monteiro, José Murtinho e Lauro Müller (12). 

Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs. 
Mendonça Martins, Silverio Nery, Barbosa Lima, Cunha Ma
ch.ado, .José Eusebio, Antonino Freire, Abdias Neves, Benja
mm Barroso, Eloy de Souza, Venancio Neiva, Carneiro d'a 
Cunha, Gonçalo Rollemberg, Siqueira ·de Menezes, Antonio 
Moniz, Nilo Pecnnha, Miguel de. •Carvalho, Sampaio Corrêa, 
Francisco Sallcs, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Alvaro d·e Car
valho, Ramos Caiado, Carlos Cavalcanti, Generoso Marques, 
Vida! Ramos, Soares dos Santos e Carlos Barbosa (27) . 

O Sr. Presidente - Continúa a discussão. '(Pausa) Si 
ninguem mais quer· usar da palavra, interrompe-se a discuss!l.o 
da proposição que vae ser devolvida á CommisBão com as 
emendas. 

Estão presentes 36 Srs. Senadores. 

(Assume a presidencia o ·Sr. A. Azeredo) • 

. Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito n. 7, 

. rl~ i !l22, á resoluoão do. Conselho Municipal que torna exten
·sJvas aos motorista·s da Assistencia Publica as vantagens de 
que gosam os demais empregados da Municipalidade . 

• 1\,pprovndo. 

O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Sr .. Presidente, 
requeiro a V. Ex. verificação da v·otação. 

O Sr. Presidente - Queiram levantar-so os Srs; Senado
res que votaram a favor elo -parecer, (Pausp,). Votaram a fa~ 
vor 27 Srs. Senadores. · 

' 
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Qneirnm lovantar-~n os senhores que votaram contra. 
(Pausa) . Votaram Donl.ra nove Srs. Sennd~res. 

Foi approvado o ?Jélo, que vae ser devolvido ao Sr. Pre
feito. 

Votação, em 2' discussão, da proposição d& C11mara dos 
Deputados n. 25, de 1923, fixando as forças navaes para o 
exercício de :1924. · 

Approvada. 
São approvadas as seguintes 

EMENDAS 

N. i 

§ 8." De 880 praoas do B11talhão Naval, incluindo infe
riores e cabos. Mais uma companhia de 51 soldados, tres ca
bos c um sargento para o serviço do presidio militar da ilha· 
das Cobras, escoltas e fachineiros dos presos militares ali exis
tentes. 

N. 2 

Continuam em vigor os arts. 13 e 23, do deereto n. t.626, 
rio 3 de janeiro de 1923. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

.N. S 
Onde convier: 

São promovidos ao posto de guarda-marinha os aspiran
t.es do actual 3• anno da Escola Naval, uma vez approvados 
nas cadeiras e aulas ·do referido anno. 

Pragrapho nnico .. A esses guardas-marinha serão confe
ridos lodos os direitos e prerogativas inherentes a seu posto, 
devendo porém concluir no anno lectivo de 1924, o curso de 
que trata o regulamento da Escola Naval, npprovndo por de
creto n. 16.022, de 25 de abril de 1923. -

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sir. Presidente, a emen(ln 
que tive a honrn de apresentar em plenario, constituindo 

(*l Não foi revisto pelo orador. 
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um artigo addilivo, não mereceu a approvação da illuslre 
Commissão de Marinha e Guerra, ·da qual foi Relator o meu 
prezado amigo, Senador pe-lo Estado do Pará, cujõ nome peço 
venia pa!'a declinar, Sr. Indio do Brasil. 

A razão pela qual a Commissão não ac·ceitou a medida é 
principalmente de ordem econon'lica. Seria, povtanto, mais 
razoavel que, nestas condicões, fosse feita pela Commissão. 
de Finanças do que, propriamente, pela de Marinha e Guerra. 

E' a unica observação que tenho a fazer, agradecendo a 
honrada Commissão ode Marinha e Guerra o seu voto favo· 
ravel ás outras duas_ emendas .que · apresentei á . fixação do 
força nava:I . 

. Sou forçado, todavia a fundamentar a emenda, que ~or. 
mulei, para que o Senado veja que ·ella não é propriamente 
sem base. O parecer da mustre Commissão de Marinha e 
Guerra diz: 

., 

cDe facto, os quatro alumnos do antigo curso de 
machinas, . ora pertencentes ao s• . anno, soffrem, não 
ha duvida, um prejuízo momentaneo com a demora da 
respectiva promoção a guardas-marinha.• 

O prejuízo está confessado pela propria Commissão de 
Marinha e Guerra. Com a fusão do Corpo Jt. Aspirantes da 
Armada,. o do de Aspirantes a. Machinistas, os a' um.1os que 
pertenciam a este ultimo foram prejudicados. Não póde 
haver duvida a respeito, que elles tinham direito a ser pro·· 

· movidos, no fim do s• anno a guardas-marinha. Agora, não 
o podem ser sinão no fim do ,,., 

A minha emenda não se limitava apenas a estes, cujos 
direitos me pareciam incontestaveis. Como se tratava de uma 
medida beneficiando, ella se dirigia tambem a todos os 
guardas.marinha, qualquer que fosse o corpo em que termi· 
nassem o s• anno. · 

Em relação a estes, 'diz a Commissão que apenas são 
quatro os alumnos do antigo curso de machinas e i4 os do 
da Armada. Parece-me, porém, que ha um engano. , 

Pelas informações ·que recebi, o numero de aspirantes 
a macbinistas é de cinco e não de quatro. Portanto, ha ahi 
uma tlifferenca . 

. 0 SR. I~Dio' DO BRASIL - Pondero a V. Ex. que é de 
cinco, mas um tem de ·ser ainda approva'do na ma teria do 
2• anno, em que foi reprovado, e pr~cisa de licença do Go
verno para prestar os exames do s• . anno. 

O SR. PAULO DE FnoNTIN · - Tudo isso é perfeitamente 
exacto; mas não é menos certo que o parecer da illustrada 

· co·mmissão o considerou como guarda-marir.ha para. o cal~ 
cuJo das despezas. 

O· SR. !NDIO Do ·BRASIL - Perdôe.mc· V. Ex. E' um pe~ 
queno engano. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - A Commissão multiplicou a 
despeza para· 18 aspirantes. Esse ouvinte, a. respeito do qual 
r.I1sse ·S. Ex. que eu não tenho razão, foi incluído por S. Ex. 
entre esses 18, para calculo de despeza. 

O SR. I~Dio Do BRASIL - Pcrdôe·mc v. Ex.; mas a deS· 
peza está calculada para 18 aspirantes, sendo U do curso dtl 
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marinha e quatro do curso do machinas. V. Ex. accrescenla 
um para o curso de machinas. 

O Sn. PAur.o DE FRONTIN - O engano é do meu illustre 
collcga. São 13 do Corpo de Marinha. A ·Commissão conside
rou um ouvinte do curso de machinas, como aspirante do 
curso de marinha. Ao curso de machinas pertencem nomi
nalmente: Victoria da Silva Maia, Raymundo da Costa Fi
gueira, José Moreira Maia, Laura Martins · Ferreira e Lui:r. 
Henrique Marques da Costa. São, portanto, cinco. Tirando da 
somma · total 18, cinco do curso de machinas, restam 13. O 
calculo do augment.o de despeza não deveria, portanto, ter 

·sido feito para os 13, porque a propria Commissão .reconheca 
que os quatro do curso de machinas - quatro que eu re-
ctifico em cinco - tinham esse direito. . 

O SR. INDIO Do BRAsu. - •Permitta-me V. Ex. a.inda uma 
explicação. São 18 os aspirantes do 3' anno, sendo 14 do 
curso de marinha, quatro do curso de engenheiros machi
nistas e um ouvinte. 

O SI\. PAUIJO DE FnoNTIN - Então não são 18, mas 19., 

O SR. INDio DO BRASIL - Por.quo V .. Ex .. augmentou essa 
· ,ouvinte. · 

0 SR. PAULO 'DE FRONTIN - :Ailli é que está .,o :cnganQ 
de V. Ex,, 
· O Sn. INDIO Do BRASIL - Tenho informações do gabinete 

do :Ministro. . . 
0 SR. PAULO DE FRONTIN - •Pode ser que O gabiriete do 

Minist.To informe isso; mas o positivo é •que o total é de 18, 
comprehendidos dous ouvintes, um do co11po de mariiiiha e 
outro do corpo de machinistas, sendo 13 de uma classe e cinco 
de outra. 

Estes são· os dados precisos a respeito .. 
.. Mesmo que fossem quatro e niio cinco, o .cãlculo . que a 

Com'missão fez-para o augmento de despezas niio deveria in-· 
cluir os quatro -· ou cinco, na minha cDnta - que tinham 
esse direito e apenas referir-se aos 13 ou 14. 

Nestas condições, me parece que houve · UJin excesS{), para 
o ar uma certa impressão de vulto á despeza accrescida. 

Ha ainda a deduzir certas despezas accessoria~. Uma vez 
que o alumno passa a guarcta.::.marinha, o Governo não faz 
mais com elle certas despezas que fazia quando era aspirante. 
Estas despezas deveriam ser deduzi~as do total. Assim, em 
logar de 118 contos, trata-se de uma quantia que niio exce
derá, talvez, a 70 ou 80 contos .. 

Niio ha duvida que a medida determina augmento de des~ 
pezas. No entanto, o numero de segundos-tenentes do quadro 
está muito reduzido. Ha uma série do vagas; e os guardas-ma
rinha quando terminam o estagio do posto são immediáta-
mente promovidos pela existencia destas vagas. . 

· De modo que, sob o ponto de vista technico, não me pa
rece que h a objecção alguma a apresentar. 

Conviria c~1amar a attenção do Senado parl\ o S!llguinte: 
em 1911,- foram promovidos, depois de tres annos de estudos, 
ao pos.to do guarda-marinha, tqdos ·os aspirantes ·matricula-
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d-os cm 1908. Quem poderia dar no illustrc Relator muito bons 
informações ora exnctam;mtc nm dos auxiliares immediatos 
do illustre Ministro da Marinha - o Sr. capitiio-tenonte Ed
mundo Muniz Barreto, que foz parte dessa turma e que, exa
ctamente, gosou deste bcn(lficio de ser promovido com tres 
annos por uma reforma regulamentar da escola,· é a mesma 
questão que discuto. Ha umâ refo11ma de regulamento. Em 
Jogar de preJudicar uma parte e não beneficiar a ou t.ra, acho 
que se devi.a benefi·ciar a Lodos sem pre,iudicar ninguem. Foi 
o que se fez em 1911 com a turma de 1908. 

0 SR. INDIO DO BRASIL - Os dous casos que V. Ex. in
voca são iguaes ao caso dos quatros machinistas, ·porque· as 
duas turmas que foram promovidas a guarda-marinha, pelo 
novo·regulamonto. que haixou quando estavam cursando a Es
cola N.aval, seriam obrigw.:las a cursar quatro annos 
quando pelo regulamento anterior, o cui1So era de tres. Estes 
H aspirantes, agora, leem de ctll'sar quatro anno~. nií.o só pelo 
regulwm.ento de 1920, como pelo de 1923. Por conscqnencia 
os teR não tecm direif.o nenhum a promoção. 

O SR. PAUW DE FnoNTIN - Não se está tratando de di
. rcit.o. Dircit.o não t.inham os de ·I 008, como não tccm M acl.nacs, 

so.lvo os. do curso de machinas. 
O SR. INDro Do BRABJT, - E estou informado de que o 

Governo acceitará os requerimentos que fizerem esses quatro 
aspirantes do curso de machinws, para serem promovidos a 
guarda-marinha, no curso de engenheiros macohinistas. 

O Sa. PAULO DE FnoNTIN - Permitta-me V. Ex. dizer 
que o Governo, uma vez que reformou o regulamento e acabou 
com os machinistas, não tem mais direito de fazer tal cousa. 
Si o Governo autorizou a fazer isto, não póde, constitucional
mente, praticar o act.o; que resolve esse 'conselho. 

0 .SR. INDIO DO BRASIL - Eu não disse que estava auto
r·izado·. mas apenas informado, qnanf.o ao caso de uma recla
mação por parte dos quatro que se ,inlgam pr.ejudicados. · 

O SR. PAULO DE FRoNTIN - Mas a questão não· é de re
clamar: O que estou dizendo é que o Governo não pódc fo.zer 
isto. Reín,edio haveria si as disposições tranei,torias conce- · 
dessem eRsc poder ao Governo, isto é, dessem-lhes a f.aculdadl' 
de .promover esses.gnnrda-marniha-machinistas. Agora ó t.nrde. 
t.anto mais quanto a fmão · ,iá foi feita. 

Como quer V. Ex. que a lei tenha off.eito rct.ronctivo ? 
Em relação ás ·duas turmas occorreu cousa muito di

versa, respeitou-se o numero de annos. 
O segundo exemplo a que me refiro é o da tnl'mn de 

1911. Esses' foram promovidos, em 1914, por disposiçiín legis
lal.iva, .no fim rio terceiro anno, a' gnaràas-marinha. · 

Si o regulame!llto cogitasse dn caso, .não havia nrccRsidndo 
de disposição legislativa. e ost.a veiu, como, ·no caso act.uf\1, a 
minha emenda, para resolve-r uuna in,iusti~.a, pelo menos cor
rigir uma falta de equidade que se daria com a t.urma pos
terior ao regulamento da Escola Naval. 
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São estas as ponderações que julg·o dever fazer. Mas como 
o caso depende de algumas informações, peço a V. Ex. que 
~e digne consullat· o Senado sobre si permit.tc na retirada da 
minha emenda, poi~, de posse das novas informações, reno
val-a-hei em terceira discussão. (Muito bem; :muito bem.) 

O Sr. Presidente - Os senhol'es que approvam a retirada 
da emenda queiram levantar-se (Pausa,.) 

Foi approvada. 

Fica prejudicada a seguinte 

Emenda 

.· Ao art. 1•. § s•, .reduza-se a. 880 o numero de prar;as 
do Bat.alhão Naval, incluindo inferiores e cabos. 

E' annunciada a votação, em discussão unica, rla indi
cação n. R, de t 923, que modifica alguns artigos rio ·Regi
mr.nt o e manrla, ndditar ouf.r.()jl dispositivo~. 

O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Irinen Ma
chado. 

O Sr. Irineu Machado - Requeiro a V, Ex. que se di
gne consultar a Casa sobre si concede preferencia para a 
votação .<Ja proposição ela Camara dos Dep!JI.ados . n .. 65, de 
1923, autorizando a nhertura de um oredJto, cuJa Jmpor-
tancia consta elo avulS(). · 

O Sr. Presidente - O Sr. .~:enador Irinon Machado re
quer prefe11encia na votação para a proposição n. 65, de 1923. 

Os senhores que concordam com o requerimento de 
S. Ex., queiram levantar-se. (Pattsa.) 

Foi approvado. 

Votação, em 3• discussão, da propo~icão da· Clamara dos 
Deputados n. 65, de 1923, autorizando o Presidente da Repu
blica, a abrir, pelo.Ministerio da Viac.ão e Obras Publicas, o 
credito ou a fazer" pperacões de credito no valor de rêia 
12.586:553$394. supplementar á verba ·a•, art. 92, I-Com
bustível- da lei n. 4.632, de 6 de ,janeiro de 1923 para 
occorrer ás despezas dessa naturer.a, inclusive pagamento do 
carvão nacional sub-beLnminoso (lignitos), nos termos dos 
contl'lllltos exis·t.ent.es. · · 

Approvnda. 

O sf. Irineu ~achado ('pela ordem) requer a verificação 
tia votaoão. , 

" 
O Sr. Presidente - Não havendo no recinto numero le

gal, de acoOI'do com o Regimento vou mandar· proceder á 
ch!JonÜl.da. 



' 
'300 ~NÍÜI!~ DO. 'sENADO ; 

. 
Proc()dendo-sc á chamada, verifica-se a ausencia doo! 

Srs. Justo Chermont., Costa Rodrig:ues, João Lyra, Ferreira 
Chaves, Jeronymo Monteiro c Irineu Machado {6). 

O Sr. Presidente - Responderam á chamo:Ja apenas 29. 
Srs. Senadores. Não h a numero; fica adiada a votação. 

CRiilDITO, PARA A ALLIANÇA DA BAJIIA 

3' discussão da. proposição da Gamara dos. Deputados 
n. 76, de 1923, que autoriza a abrir, pelo Miinisterio da Fa. 
zenda, o credito especial de 39:140$810, para pagamento do 
que é devido á Companhia Alliança da Blihia, em virtude <le 
sentença judiciaria. . . · 

;Encerrada e adiada a votação. · 
' . 

VANTAGENS ~\ OFFICIA:ES DA ARMJWA 

3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
. n. 122; de 1923, que manda comprehender officiaes da Ar
mada. nas condições que menciona, no caso do aviso n. 606, 
do Ministerio da Marinha, de 1921 • 

. ,!Encerrada e adiada a votação. 

CENTRO DE LETTRAS DO PARANÁ 

. 2' discussão do projecto do Senado n . 20, de 1923, con. 
siderando lie utilidade publica o Centro de Lettras do Paraná:. 

)Encerrada e adiada a votação. . · 

' 
CREDITO P~RA MOBILIAniO DOS TELEGRAPHOS DB S ;· PAUilo. 

2'. discussão. da proposição da C amara dos Deputapos 
n. 164, de 192il, autorizando a. abertura, pelo Ministerio da 

·Viação e Qbras Publicas, do credito especiâl .de lS2 :385$,' p:\ra 
. pagamento de despezas com o mobiliario 'do novo edificio dos 
·Telegraphos em S., Pauto. · · · · 

)Encerrada e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a. tratar, vou !e- ' 
vantar a sessão, designando para ordem do dia de amanhü o 
seguinte: · ' . · 

. . 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 65, de 1923, autorizando o Presidente da Re
publica. a abrir, pelo Ministcrio. d•a Viação e Obras Publicas, 
o . credito ou . a fazer operações de credito. no v·alor de 
.~2.586:553$394, supplementar á 'Xerba 6', art. 92, I-: Com-
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busfivel - da lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, par!!. 
occorrer ás despezas dessa natureza, inclusive pagamento· do 
carvão nacional sub-betuminoso (lignitos),. nos termos •Jos 
contractos· existentes (corn parece~ (avoravel da Commissão 
de Finanças, n. 317, de 1.923); · · 

Votação, em discussão unica, da indicação n. 3, de :IS123, 
que modifica alguns artigos do Regimento e manda additar 
outros dispositivos (eom parece1• da Cornmissão de Policia, 
favoravel a umas e contrario a outras das emendas apresen-
tadas, n .. , 371,· de 1923); · · 

.V otacãp, em . discussão unica, das emendas da Gamara 
dos Deputados ao projecto do Senado n. 12, ue :192·3, auto
rizando o· Governo a adquirir a easa, a bi:l>liotheca e as 
obras inéditas que pertenceram ao Senador Ruy :Bia11bosa e 
dando outras providencias (com parece1: favoravel da Com
missão de Finanças, n. 365, de. 1923) ; 

. Votação, em discussão unica, da redacção ·final da emen_. 
da do Senado, n. 88, de 1923, que autoriza a abrir, pelo Mi..; 
nisterio da Viação e Obras Publica~ um credito de 32.:000$', 
'supplementar á verba 6•, do art. 92, d111 lei n. 4.6a2, de 1923; 
'cEstrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte:.; 

Votação, em· 2' 'lliseussão, do projecto do Senado n. 48, 
de :!92a, considerando de utilidade publica a Assistencia Par
ticular de N. S. da Gloria (offerecido pela Com missão de 
Justiça e 'Legislação, n. 3ilq, ale 1923); 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 37, ·de l92a, autoriznndo a abrir, pelo Mi
nisterio da Viação e Obras Publicas, um credito esopecial de 
649:1:14$913, destinado ao pagamento a ,qUem de direito do 
restante da Estrada de Ferro do Bananal, occupada pelo Go
verno ~'ederal (com pa1·eccr fa.voravel da Com,missão de Fi
nanç'!lS, n. 801; de 1923) ; 

Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito n. 24; 
de 1923, á resolução do Conselho !Municipal que incorpor!' os 
vencimentos dos mestres, contra-mestres, inspectores de alu
mnos e porteiros das Escolas Profissionaes Souza Aguiar, AI.;; 
varo Baptista e João Alfrei:lo, a diaria que, em virtude do de
creto n, 2', 491, actualmente -percebem ( com• parecer contra~ 
r(ó da,Colnrmissão de Constitu-ição, n. 36/,de 1923); 
. Vot.a2ão, em a• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 85, de 192a, que considera de uti!Jdade publica 
a Liga Brasileira de . Hygiene Mental (com parecer favora.~ 
vel da Commrissão de Justiça e Leoislação, n. 278, de 1923); 

Votação, em a• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n .. 71, de ~92a, que abre, pelo Ministerio do ln.;; 
terior, o credito espeCial de 2:160$, para pagamento de ven
cimentos a Hermenegildo Melhado Bustos, em virtude do de
creto n. a.995, de 1920 (com. parece,; favomvel da Commissão 
ele Finanças, n. 238, de 1923) ; . · 

\ 

. Votação, em a• discussão, da proposição da Gamara do! 
Deputados ·n .• 94, do 1923, qun rr.'llnda nomear segundos te.o 



ANNAIIB DO Si/NADO 

nentes os alumnos da Escola de Vet,erinaria do Exercito, que 
terminarem o curso ( co;rn part!cer {avo1·avel da Com missão 
de llla1'inha e Guerra, n. 314; de 1923); 

Votação, em. 2' discussão, da proposicão da Camara dos 
Deputados, n. 33, de Hl23, considerando de ut,ilidade publica 
a Associação Beneficente Postal (com. pa1'ecer· favoravel da 
Commis.~ão de Justiça e Le{Jislação, n. 238, de 1923); • 

Votaçfi.o, cm 2' discussão, da proposi~.ão da Camara doR 
Deputados n. 78, de 1923, considet•ando de utilidade publica 
o Centro ;ros Carteiros (com. 1lm'cce1' fa·llor•avel da Commissüo 
de Justiça e Legisla(:ão, n. 275, de ·1923); . 

. Votacão, cm 2' discnssão, do projecto do ·senado n. 27, do 
1923, considerando de utilidade publica o Centro Alagoano, 
com séde no Districf.o Federal (com pw·ece1' favoravel da Com,. 

. missão de Justiça e Leaislat;íio, n. 271, de 1923); 
Votac!:io, em 2' discussã'?, ªo projecto .do .senado ·n.. ~11, 

de 1923, ::-~levando da prescl'lpçao em que mcorreu o drrmto · 
de D. Ro;:a Dias Guimarães, para o !'im de receber o montepio 
deixado p0 r seu irmão, carte!ro da Repartição Geral dos Cor
reios, Bella;·mino Dias Marhho (o(ferecido pela Commissüo 
~e Finan(:r~s, pm•ecm• n. 3-15, de 1.923); · 

Votação, em 2' discussiio. da proposição da Camarn dos 
Dapuf.ados n. 92, dn 1923, que :w Lorizn n contagem de tempo, 
para o effeif.o da apo:;;cnf.ndor.;n, a varios funccionarios do Mi
nisterio da Justiça e Ncgocios Interiores (com pm•ecer favo
ravel das Commissiies rle Jus!'ir.a e ,,Leaislaçüo e de Finanças. 
"· 237, de 1923); ' . 

· Votação, em 2• discussão, da proposiQão da Camara dos 
Deputados n. 98, de 1923, qt\C abre, relo Ministerio do Inte
rior, um r.rt:dito de 976$, PIU'a pa~amento da pensão que com
pete a D. Maria Pereira Toja, vmva do guarda civil Manoel 
Toja Navarro (com parecer {avo1'avel da Commissão de Finan- · 
ças, n. 32::!, de 1929) ; 

Votacão. em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputado~ n. 125, de 1923, que abre, pelo Ministerio da Justica 
e Negocias Interiores, os credif.os de 1 :059,677 e 580,645, para 
!:agamentD de pensão aos guardas-civis Bartholomeu Araponga. 
E Amaro ·Jacome de Araujo, nos termos da lei n. 3 .605, de 
19i8 (com parecer (avoravez da Commissão de Finançat, nu· 
mero 966, de 1923); · · .. 

Votacão, em s• •discussão, da :Proposição da Cãmara do's 
Deputados n. 53, de 1923, que manda applioar o saldo da 
verba 4", do orçamento da Fazenda, no pagamento dos juros 
das apolices emittidas em 1922 (com parecer favoravel daCom-
mit8ão de· Finanças, n. 2U, de 1923); ' · 

Vota~ão, em discussão nnica, da redacção final do pro
jecto do ::;enado n. ·37, de 1923, que releva a D. Maria Isabel 
Ramos de Mello a prescr'ipção para poder receber a penslo de 
montepio e meio ~o Ido deix!l.da por seu pae; . · 
· Votaçí'lo, em discussão unica, da redacção final da emenda 
do Senado á proposição da Camara dos Deputados n. 87, de 1923, 
que abre um credito de 279 :ooo• ao Ministerio da Agricultura, 
Il&ra a representação do Brasil na.· Exposição de Borracha em 
;B.ruJ:ellas; · · . 

·-·-~-·· . ., ... --·~· .... -.. -. ····-··· .. •· , ....... .... 
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VoLacão, em a• discussão, da .proposioilo da Gamara do~ 
Deputados n. 7G, de 1923, que autoriza n alírir, pelo Minis
terio da Fazenda, o crC!dito n,;pecial de 39:140$810, para pa
gamento do que é devido á Companhia Allianca da Bahia, em 
virf,pde de ~entenca ,iurliciaria (com. parecer• {avor·avet da 
Com1rnissão de F·inan("as, n. 288. de 1!!23); · 

Vof.aeão. em 3" •,iiscussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 122, de J!l23, que manda comprehender offi
ciacs da A1·marla, nas condi~.ües que menciona, no caso do 
aviso n. 601i, do ,JI!!inisl.r.rio da Marinl1a, de '1921 (com pa . 

. 1'Ccer tavo1•avcl dn Co111.111Ís.w1o de Mar'inha e Gue1'1'a, n. 36, 
de 1923); 

Votação, em 2" disrm~são do projecto do Senado n, 20, 
1:lc '1923, considerando rle utilidade publica o Centro de LeL
tras do Paraná (com Jlarcce,. favoravcl .da Cornmissão ele 
Jus liça. e Leaislação, n. :Jli3, de ·1928); 

Vola~ão, cm 2" discmssão, da proposição da Gamara dos 
Dcvutados n. ·t 04, de Hl22, antoriumdo a abertura, pelo Mi
nistci'io da Viação c Obras Publicas, do credito especial de 
182:385$, pa!'ll pag•amen to rlc dcspezas com o mobiliario do 
novo edifício do;; 'fc]egrn.phos em S. Paulo (com. pa1;ece1· {a
voravel da Comrnissão d'e Finanças, n. 299, ale ·1928); 

Continuação da 2• discussão da proposição da Gamara 
dos Deputados n. '109, de 1923, fixando a despeza do Minis
terio da Fazenda para o. exerci cio' de 1924 ( ~om pa1·ecer da 
Comntissão de. Finanças, .. favoravel a umas, contrario a ·ou-
tras, e of(e1'ecend;õ novas, n. 377, de 1928). · 

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 15 minutos. 

145' SESS.!O, EM 7 DE DEZIEMBR:O DE 1923 

PRESIDENCIA DQ SR, ESTAC!IO COIMBRA, PRESID!l!NTE 

'A's 13 1/2 horas acham-se presen·tes os 8tt's •. · Olegario •i.: 
Pinto, Lopes Gon~.alves, Laura Sodré, Justo Chermont, · Cunhii · < 
Machado, Josó Eusebio, Costa Rodrlgn.ws, José Accioly, João 
Lyra, Antonio Massa, Octacilio de Albuquerque, Manoel Bor-
ba, Rosa e Silva, Araujo Góes, Pereira Lobo, Moniz Sodré, 
Pedro Lago, Bernardino: Monteiro, Nilo Pecanha, MoJ.esto 
Leal, Sampaio Corrlla, Huono de Paiva, Bernardo Monteiro, 
!Luiz Adolpho, Ramos Caiado, Hermenegildo de Moraes, Ca.rliJS 
·Cavalcanti, Affonso de Camargo, Felippe Schmidt e .Vespúoic 
de Abrell (30) . • · · ·· •· 

O Sr. Presidente - Com a presença de 30 'Srs. Sena-
dores, está aberta a· ses~ão. " 

. ' . ' ' . . 
: .... i,"; ... ;. ;: ::·I ! 

:Vae §er. lida a acta da sessão anterior, ·: • .. , ., ., .. 

• 



O St. Affonso de Camatgo (se1•vin~1o de 2• Secretario] 
procede á leitura da a~ta da 'sessão anterior, que, po.sta. em 
discussão, é ~pprovada, sem reciamacão • 

.j • 
O Sr. 2• Secretario (servindo ele I•) declara que· não I1a 

expediente. 
O Sr. Affonso de Camargo (se1•vincJo de 2• Sec1•eta1•io}; 

declara que não ha pareceres. 

O Sr. Presidente - Contimía a hora \lo expediente. 

Tem .a palavra o Sr. Senador ·Moniz S'odré, préviamente 
inscripto. / 

O Sr. Moniz Sodré - Sr. Presidente, não é necess·arJo· 
sermos prophetas para que, desde já1 preve.iamos que o caso 
da successão governamental da Bah1a produzirá longo, por
fiado, caloroso e violento debate, não só neste recinto, sinào 
ainda, muito provavelmente, na outra Casa do no~lio Con· 
gresso. 

Por isso, venho, ne.~te momento, Sr. Presidente, com a 
plena cQllscien~ia das minhas responsa.bilidades nesta ques~ 
tão, que,· como s·empre as assumo intega>almente, . de todo em 
tododisposto para a luta intransigente na defesa da iude
pewctencia e dos brios da Bahia, que o desvairamento daa 

. paixões politicas e dos odios pessoaes, mais uma vez, pro·· 
cura. enxovalhar; venho, neste momento, no cumprimento dos 
meus deveres de honra politica, ·Que 'Re não abatem nem '!C 
corrompem, trazer ao Senado para que fiquem consignados 
nos seus Annaes os documentos que tenho em mãos, e. quo 
são do maior valor inl'ormativo para o debate a que me· 
acabo de referir, e estou certo tomará as altas propoN;ões 
que o assumpto ha de impôr á nossa consciencia e exigir 
l:lo nosso patriotsimo, porque não se trata de questiunculas 
de politica regional, mas, ao contrario, diz respeito com os 
princípios basioos ·do nosso regímen, com as condi,cões exis
tenciaes do nosso systema politico que, ainda confio, ha de 
triumphar · definitivamente, ·atravessando, apezar de tu<lo, 
victoriosamente, esse oceano de lama· e·m que se busca aro., 
gal-o. . 

Antes, ,porém, Sr. Presidente, de trazer ao Senado o co-
.. nhecimento dos documentos a que acabo de referir-me, pe

diria licença para fazer ligeiras considerações, em rapirJos 
traços, a respeito da candidatura do Dr. Góes Calmon, que 
tão vivamente vae ·abalando a tranquillidade da vida poli-
tica em minha terra natal. . 

Essa candidatura, Sr. Presidente, foi apresentada intei
ramente á minha revelia, no momento mais· doloroso e mats 
tragico da minha existencia, com o desa.pparecimento da 
pessoa que mais amei nesta vida; tornando-me de todo em· 
todo, iridifferonte o tnsensivel a todas as cousas \lo mundo; 
indiffercnca .c insensibilidade que, aproveito a opportunidade 
para consignar ruqui, teem sido a causa do' meu :l'orcado a:l'as-:
tamento desta tribuna, durante esta sl)ssão legislativa, e que 
agora cedem anlt' a pressão 

1 
irresistivel desse dever supremo 

de .acudir aos appellos insisLentes de meus amigos fieis, que 

• 

III 
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me incitam á luta para a salvaoão da Bahia, c da qual eu 
não poderia dcsel'Lar sem que fosse um trahidor á lealdade 
desses mesmos amigos, um trahidor á minha consciencia, um 
trahidor aos meus devores moraes e politicas, um trahidqr á 
Bahia, um trahidor á Republica I 

Apresentada, Sr. Presidente, essa , candidatura á . minha' 
inteira reve'lia, tive, dous ou tres dias depois, a honra de 
receber a visita pessoal, cm nossa residencia; do illustre 
candidato que, levando~me as suas condolencias, aproveitava 
a opportunidade pa'ra declarar~mc que desejava saber . cerne 
eu via a · sua candidatura, pois, dada a minha situação . no 
partido, elle não poderia crer na' sua victoria sem o meu 
apoio; e, entre outras referencias, excessivamente elogiosas, 
com que a sua captivante · generosidade me brindava, elle 
me assegt~rava que a minha resposta seria um dos motivos 
dec!sivos d.a sua re~olução sobre o assumpto. Deu-se-me, 
entao enseJO de afflrmar-lhe que pessoalmente nada tinha 
que articular contra a sua candidatura, mas que, politica
mente. eu só poderia aceeital~a se ella fosse realmente uma 
candidatura de concilia'ção, isto é, produzisse o milagre de 
congraçar todas as correntes politicas do meu Estado nessa 
obra patriotica e benemerita do progresso e engrandecimento 
da Bahia. No dia immediato, procurado tambem em minha 
residencia pelo meu prezado amigo e collega de Faculdade 
de Direito, o Dr. Mattos Souza, que me consultava sobro 
um telegramma ,a ser remettido ao Sr. Presidente da Re
publica em nome da nossa Academia sobre a: referida 
candidatura disse-lhe que só o assignaria nos termos da 
declaração que jâ havia feito ao candidato. Modificado o 
telegramma dei-lhe a minha assignabura. E essa asseve
ração de que eu só acceitava a· candidatura Calmou si ella 
:fosse realmente uma candidatura de conciliação eu a man
tive em todas as phases da questão. Repetia~se aqui ao senhor 
1\{iguel Calmon, ao Sr. Presidente da'· Republica; repeti-a em 
todos os documentos que publicámos sobre o assumpto, e, 
pai'LiCiularmente, com os meus amigos, outra não era a minha 
lingua·gem, invariavelmente a mesma. Acceita a candidatura 
pelo Sr. Arthur Bernardes, homologada pela convenção do 
meu partido, publicámos aqui uma nota explicativa da nossa 
divergencia e .depois um manifesto ao povo bahia'no em que 
demonstrámos esmagadoramente que essa candidatm'a, em 
vez de conciliação era, verdadeiramente, 'de mystificação. 

Tomarei a liberdade. de ler ao Senado esse documento: · 
• "No dia im'mediato ao da convenção que. homologou a 

candidatura do Dr. Góes Calmou ao cargo de Governador da 
Bahia, publicámos cm todos os jornaes da' Capital da Repu-
blica a seguinte declaraclío : · 

- "O nossQ apoio á candidatura, do Dr. Gócs Calmon, 
aliás apresentada á nossa· revelia, foi sempre sob a condição 
de ser ella uma candidatura de conciliação. 

Sob esse mesmo aspecto é que o seu nome foi lembrado 
pelo chefo do Partido Democrata aos representantes do op
posiciollismo da Bahia. · Jlfas essa candidatura não collimou 
o seu fim do concordiil c de paz, entre os elementos gover~ 
nistas o opposicionistas. 

:A opposicão continúa' incoociliavel com- o governo· ba
hinno. O Partido Democrata sustenta o Dr. G6es Oalm,on 
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na certeza de que· este, fiel aos seus compromissos, se ill~ri: 
t~z:á idenUJ'icad~) _com os. interesses. dt!- no.ssa aggremi~cão po, 
!Jtwa. A oppos1çao · a'cce!la esta candidatura na convzccão. de 
;que e lia satisfará us suas aspiracões de domínio. no Estado. 
Cada •um dos partidos espera. vencer e dominar o outro com 
a victoria dessa candidatura: · · · · . · . 

Um delles ha de ser forçosamente illudido. Não é wria 
candidatura de conciliação em que · lealmente todas ·as cor;. 
rentes politicas do Estado se congregassem em. um accôrdo 
gera'!, assentado em bases honestas. Elia nem siquer ·teve, 
até o momento actual, a virtude de apaziguar as paixões po
liticas, cada qual descobrindo nella um, meio t'acil .de .. tru
cidar o a'dversario. Longe de ser uma candidatura de con~ 
ciliaoão, ella é, até agora, •üma candida~ura de mysti!lcacão. 
Nestes termos, sem que se esclareçam . as responsabilidades 
e os co'mpromissos reoiprocos, Iiós não .podemos· . acceital-a, 
porque sentünos não nos caber o direito· de entregar a. sorte 
de nossos· amigos políticos aos azares de uma. triste aven-
tura." . . ... 

. "Passaram-se. quinze dias .c não obstante as duas entre
vistas dadas aqui ao Dio,·io de Noticias pelo -Sr.· Antonio 
:Moniz; reaffirmando essas vcJ'dades incontestadas e incontes
taveis, 'qúe então proclamamos, . a atmosphera de duvidas de 
mais a mais se vei.u .condensando até· formar .. o.· denso ne
'voeiro; de falsidades e de embustes que amor[alhám esta 
candidatura, mantida sob tão negros àuspicios. Não se de
finiram até hoje as responsabilida~es; não se esclareceram 
os comprqniissos .reciprocas, cújo conhecimento de t.odos, sem 
subterfug1os nem ambage, deve ser um ponto de honra pes
soaJ e politico. O pz·eclaro .chefe de nosso. partido; com o 
gesto largo e generoso d~ seu desprendimento habitual, .lança 
\una: candidatura que clle' quizera patrioticamente. fosse uma 
candidatura de concordia c .de paz ... A' sua .no)lre attitude se 
lhe. responde com .as negaças· das. evasivas tortuosas, esta
belecendo-se um regímen de engodos e · cila'das: Ao passo 
que .o eminente Governador da ;Bahia 'telegrapha ao. Sr. Mo
niz Sodré, informando,.i:J de que o .Dr. Góes Calmou· lhe de
clara que, inteiramente identificàdo com Qlllem o apresentou, 
acceita' a candida.tura. de combate contra tudo e contra todos, 
o . illustrc Ministro da Agdcnltura, irmão do candidato, af
firma pessoalmente ao mesmo Sr. Moniz. Sodré que . o Dr. 
Góe's Calmou não pod!;lria nunca ter ·feito esta declaração a·o 
Sr·. · Seabra, com ·quem o candidato. nãó tem, nem póde ter, 
nenhum compromisso, pois, sendo candidato de . conciliaoão, 
palra livre e desa·ssomi.Jrado acima· dos partidos. · 
· ·' O Deputado· Péreira Teixeira telegrapha ao Sr. 1\fonir. 
·Sodré, assegurá:ndo quo o mestre . (Dr, Seabra) tem de Cal
mon os protestos mais solemncs de sincera, profunda' soli~ 
daried;lde politica. No em tanto, o Deputado Octavio Man
gabeira affirma; di ali depois, ao me'smo Sr. Moxj.iz Sodré, 
·Qllle o Presidente·· du' Repnblica só acceitou' a candidatura 
Calmou .após lhe haver o sim Ministro da Agricultura de
'chirado que recebera communicncão tolcgr,apl!ica do seu .ir
mão' cnndidato rle que não· estava. preso a'o Governador dn 
'Bnhia' pelo nwnor compromisso:: O .Governador da Bahia 
~~ente- S() autorizado a ·nos assegurar;·. no alludido tele-:: 
gramma, q1,1c o. Sr. Cnlmon. cst.á com. clle identifica'do. e J?rom
llto. a. ser ·candHjato contra Judo :e .contra todos; o PJ;'CSidente. 
jin. Repu)llion crê, pelris · ·informacl5es que recebe,·· po.der cpn..:. 
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-tar com o mesmo Dr. Calmon para· a realização do pro
gramma. de restauração financeira, poliLíca e moral da Bahia 
consoante a·. notu que publicou, fundamentando o seu apoiÓ 
a essa candidatura. . . . . . 

Qtlll'l dos dous o Govol'nador da liahia ou o Presidente 
.da Republica está sendo a victima destia comedia? Si 'o 
.Dr. Góes Calmou acceita a candidatura que lhe offereoe o 
situacionismo llahiano, elle não pódo fa'zer cOro com os nossollj' 
malsinadores1 nem se aproveitar do apoio que lhe dá a op
IJOSição oo;nl'mda ·em. que elle. venha rege1_1e;ar o governo do 
·Estado. ·SI elle acceita o a'pOIO da opposiçao pura restaurar 
no lítica, financ.eira e mora_fment~ .a Babia, não lhe é lic 'to 
ser nosso candidato, para, mvestido de funoções que nós lhe 
confiamos, exercer contra nós a' .sua acção mo1'aliizadora. 
· · A nossa. posicão de fundadores do Partido Democrata c 
'impcrtcrritus defcnsm·es de seus legitimas interesses, atre,.. 
vés de todos os tempos de sua existencia, dá-nos o direito 
inalien,avel. de sabermos do can~i~ato ~uc pretende e disputa 
·os suifragws de nossos conc!Jt;IOnanos, quaes são, as suas 
intenções om l'ace dn nossa aggremiação politica, porque 
dedicados companheiros ã inclemencia de. soos rancorosos 
temos· o dever ;,uprcmo de não entregar a' sorte dos nossos 
·inimigos. Flm . todo caso, si o Dr. Góes Calmon quer ser 
candidato de conciliação cumpre-lhe declarar, · com a leal
dado ·o frunqueza' da sua propria dignidade, quaes as pro
messas que póde fazer a cada um dos dous rrupos diver
·gentes, opposição e governo·. Saíamos. dessa atmosphera da 
mystificação incompatível com o seu caracter de homem 
honesto, e indigna' de todos nós. Façamos essa politica su
perior a cujos ideaes são ·execra veis as ·artimanhas do en
godo, os artificias da simulação: A essa politica de embustes 
c ciladas voltemos as costas nauseados. . . 

· Os amigos do Dr. Seabra que privam na intimidade do 
candidato da Convenção de 15 asseguram que o Dr. Góes 
Calmon tem como questão de honra eleger o Governador da 
Bahill para a vaga de Senador· Federal. Não comprehendemos 
aocôrdo politico feito sobre bases honestas sem que este as
sumpto constitua um ponto de todos em todo indiscutível. En
tretanto, o Sr. Miguel Ca'lmon dec'larou pessoalmente ao . 
Sr. ·Moniz Sodré que era impossivel e absurdo o Dr. Góes 
Calmon tomar qualquer compromisso acerca das proximas 
eleições, porque estas se iam realizar ainda' sob· o Governo do 
Dr. Seabra. Essa dcclnraçiio ouviu~a o Senador bahiano do 
Ministro. da Agriculluru, no dia 20 do corrente, no Palacio do 
Cattetc, após n rennião fins Commissões de Finanças, con~ 
vidadas pelo P!•csiclenle da Republica para: ouvir a sua expo
sioão .f'innnceirn. Não é· st'r. Sabemos ainda, de sciencia certa, 
que osta éadeira de Senador está promettida' e destinada ao 
Dr. Anrelino Leal ou .ao DeputadO· Pedro. Lago. Temos infor~ 
mações seguras do chefe do nosso partido quo quatorze depu
tados toremos . na ropresontação federal. Mas tambem o. 
Dr. Miguel Calmon declarou no ·nr. Aurelino J"enl, em lon
ga cdnferenciii, que n opposiç_ão faria ,dezoito Deputados, que 
ao interventor no Rio :;e1·ia dada a presidencia. do-~enn:do Es~ 
tadual e que nn Commissão Executiva do novo partldn obte
riam ~naioi•ia os· nossos ntlvcr!l<lrios. Será isso ver~ ade? Será 
ment!rn? Cumpre ao candidato esclarecer ,O certo é que a 
duvida yuc sr nlni'trantlo por todos os nrrmnes, dominando '.11 
conscienein honesta· de correligionarios c 'adversarias. Haja 
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vista o seguinte cpisodio que nos i'oi relatado por pessoa da 
maior confian~\a. Ao D1•. Medeiros NetLo perguntou, na sex, 
La-feira passada, no Contencioso do Thesouro do Estado, em 

presença de varias ·pessoas, q juiz Dr. Lucatelli Daria: . 

. - Então, que é feito daquelle candidato certo que voCê 
tinha? Não lhe dizia eu que o Góes seria o candida~o do Ber:~ 

... nardes? · 
·) . 

Respondeu o Dr. Medeiros: - Quando lhe dizia que ·11 
Góes Galmon não seria escolhido pelo Presidente, não. o jul
gava bifronte, nunca o julguei capaz de assumir compromis~ 
sos antagonicos perante o . Seabra e perante o Bernardes. 

__, Mas, diz o Dr. Lucatelli, o Calmon não tem compro
misso 'algum com o Bernardes, e a ser· verdade ,o· contrario. 
não acredito em m:ais nada. Tudo estará perdidQ . 

. Sim, tem razão o· integro juiz. Tudo estará perdido, si 
os homens de responsabilidade não comprehenderem que a 
honra lhes impõe o dever de collocarem sempre os senti
mentos de lealdade muito acima dos interesses de occasião. 
anatomia, physiologia, myologiu, etc .. para se ministrar a 

Que valem victorias si ellas são obtidas á custa da nossa 
dignidade, sacrificada ás nossas ambições ? · . 

Aos f,riumphos conquistados nas surprezas da emboscada, 
preferimos derrota no campo largo da honra. 

~ ·· Eis ahi as razões da nossa divergencia, no tooante á can~ 
didatura Calmon. 

Acceital-a-iamos si clla fosse uma candidatura de . con
ciliação"dos elementos politicas do Estado, .si ella produzisse 
o inilagre · da confraternização de todas as correntes antago
nicas e divergentes, rasgando-nos os horizont,es de uma po~ 
lítica tão almejada por todos nós, politica de concordia ge
ral, mas sincera c honesta, em todos substituíssem as remi
niscencias . dos nossos odios pessoaes pelos propositos reaes 
de engrandecer a Brthía, com 1.1 ~iOllabaraçãoj efficiente da 
todos os seus filhos dignos. · · 

A verdade absolutaJ11enf,e verdadeira é que essa candida
tura tem sido, até agora, a mascarada de urr1 carnaval poli
tico.· Não ha um unico politico entre os mais graduados que 
nos possa ·a'ffirmar quaes as concessões que esse candidato 
porventura governador, faria realmente a cada um dos gru
pos oppostos, afim de corresponder á confiança do apoio que 
l'he prestaram. .E' tudo confusão e mysterio. 

Corre-nos rJ direit,o de não tomarmos parte nesta dança 
macabra, feita ás escuras,· cm que o jógo da cabracega ha 
de fazer o desespero de toda gente. Ao Partido Democrata 
ll,. principalmenf,e, ao. inclyto chefe, fallece o direito de se 
perderem nesta tristo aventura. Falla-se em compromissos 
formaes, tomados cm favor desta candidat,ura; mas esses com
promis-sos formaes presuppõem sempre a lealdade do candi
dato. Ninguem se compromctte ao suicídio, muito menos ao 
suicídio pela inepcia, pelo ridfculo, pela desmoralização que 
constituem sempre o ,justo premio de lodos os engan~dos. 
Os compromissos Jloliticos são .sempre reciprocas o esta re
~iproc.idado é a condição imprescindível da sua propria ex
!Stencw. Os compromissos do Partido Democrata são publi~ 
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eos, ·notarias, inequívocos para com a candidatura Calmon. 
Quaes os compromissos do candidato Calmon para com o P.ar
tidCi Democrata ? Quaes são? !E aqui está todo o ponto do 
honra desta candidatura. Com dignidade ella não póde sub
sistir, iflara ninguem, nas trcvas desta rr:ystificação. 

Acendam-se as .luzes, abaixem-se as mascaras, assuma
mos do publico as responsabilidades dos nossos compromissos, 
com plena coragem das nossas al,titudes moracs e politicas . 
. Mais uma vez nos collocumos na. defesa impeterriLa dos in
teresses supremos do nosso Partido a que temos dedicado, 
desde os. primeiras dias da sua exístcncía, todos os esfor
ços da nossa intelligencia, todas a1s energias· da nossa dedica
cão, inspirados sempre no deseJo intenso de elevarmos a Ba
hia a esta siLuação de prosperidade, de grandeza, de ·esplen
dor. que constitue os mais bcllos sonhos do nosso pat,riotismo. 
Mais uma vez zelamos intransigentemente, com o orgulho da 
nossa dignidade, pelos sent.imentos de .lealdade c de honra 
que devem. ser sempre os grandes inspiradores das nossas aL
titudes politicas. Sejamos francos c leaes com os nossos ami
gos, seJamos francos e lcaes para com os nossos propríos ad
versarias, para que não perdendo o respeito que nos devemos 
a nós milsmos, sejamos dignos da estima e confiança dos nos
sos cidadãos, a maior gloria que póde cobiçar o homem pu-
blico, nos anceios de sua grandeza politica. · 

Bahia., 31 de out,ubro de 1923. -Moniz Sodré. - Anto
nio .voniz. - Raul Alves .. - Arlindo Leonü 

Sr. Presidente, si nós livessemos reSquícios de duvidag 
a respeito·· da nobr·eza, da elevação e do patriotismo com que 
agimos ··nesta em~rgencia, não precisaríamos mais, para o 
confor~o da nossa consciencia, do que das demonstrações in
equívocas de mn.ior alcance e significacão politica e mornl, 
que nos vinham, nãc só por telegrammas e cartões, da Bahia. 
como ainda, das que recebemos ao chegar ao Sólo natal, ond1~ 
divergente de mnbo~ os governos, em franca hostil idade, des
assombrada e ostensiva, cont.ra ·a candidatura Calmon. sus
tentada .pelo Jll'estigío officíal dos esforços conjugados do í\r. 
Presidente ·da llepublica e r! o Sr. governador da; Bahia, o 
povo da minha terra, abria-me os bracos cm effusiva mani·
festacã'o .de cnthubiasmo .q·ue não (!ra uma homenagem ~re
stada ao seu humilde. reprt-sentante nest.a casa, mas que Hn
portava na reaffii·mação solemne de .que os seus sentimentoA 
pat.rioticos e uspiraçõcs politicas batiam unisonos com o,; 
daquelle~ lllHl se ·tinham revoltado contra ,a candidatura my~
tificadorn. 

O jornal que fund'ámos para .ser o porta-voz das nos~a~ 
idéas o das nos;ms aspírao5es, na defesa intransigente do~ 
hrios. da .Bahia, r.•ra disputado na rua pela populaç!ío ancío-. 
Ra· os seus 11umcros eram esg-otados e revendidos por preço! 
qu'e excediam n'iuit.ns vezes o decuplo do seu valor, o que 
ora um nttest.acio solemnc do que representavamos o verda-
deiro sentir do povo bahiano. . . 

Chegnd•) ú Ballia, era meu dever entcnder-!:llc ~om o 
chefe do meu pul'tido para mostrar-lhe que cf!e nwo tmha o 
direito do tmastal-o á iusania de tão t.riste aventura, que 
importava .na sua falai dissolução. Mas devo, com pra~er, 
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confessar ao Senado, tã,a bem cmmaranhado foi o tecido de 
insidias, de intrigas, embustes c niysl.ificações com que en
"olvm·am o govemador da Bahia, que o encontrei quasi im
penetravel, tão irritado c intolerante, na sua' obstinação que 
mal ,Jisfar·r;ava tl~ sentimentos de aborrecimento, sia~o de 
ilosUI irlarle que lhe ·despertavam as 'nossas justas pondern
';ôPs. Tive ri1• lhe· uizer. com esta: franqncza que os mens ·pro
prins nrlvr>r•.;:JI•ios rr·r~onhcerm, qne lhr fallecia o direit:o .de 
arm~l.ar o sr>rr p:rr tnlo. ro~sem CJLHl~s fossem as razõr,q que a 
isso o impclliam, a cllc, rcspopsnvel r1 iJ'Cclo pela sorte c fu
turo dessa aggremiaciio politica, rle arrasl.al-a, aos seus amigo~ 
c correlig·ionarios, áqucl'la aYcnl.ura cm que clles haviam de 
marchar r·csignadamento, ·trotando, como o gaclo que segue 
pachorrent.amentc par·a o cutelo do magarofc; que não lhe 
cah ia o ri i r·rd lu r.le 1 ransl'ormar os seu.o correi igiomrios. prin-· 
ci:pa.Inwutc os mais dedicados e em beneficio dos que Il~ll 
or·ant traidores, rir! • tmnsforrnal-os cm marl.yres expostos cm. 
nm no\'o I.' r·stl'nnllo amphit.hcalro. cm que fossem est.raart .. 
lhados pc•lo illl'tll' bmvio elas féras fan,intas de adio politico o 
do vinganr;a JH!.·~oal. E. como eu tinha a conscienci!\ nitirla 
de qrre naqr.re!ltJ momento cu não encarnava apenas os inf.e
rct'~t~s Ji'gilimos cio partido, mas1 c;· interesses vitaes da 
mi11lw l.o,.r·a. os rwincipios superíore.s da moral pt•lif.ica, fui 
ao rcclrrclo dos mnb tradicionaes chefes da oppo;ir;ão ba
h:an.a. fHHTt ihcs r11ostrar que, naquellE momento, .~ qne JlC
l'ig-'lvH c•ra a lronra ela Bahia, envolvida 11a,: t.J·o?V35 daq,tc!le 
rmgü(lo ANal, 'lllipendiada por solw:õe~ poLitica! qne n!iG 
con~nllavam as .<un' aspirações c qnc dcviamos porl;anto, e~
quccr•JHio r·rsr:ul irnc·ntos pcssoacs. congregar os nossos esfor
ços para a de! rncada rlr,CJLII'lla obra sinistra que ame<tr,avn a 
futuro eh nossa ll~:·.ra. · 

E anl.os de m.c o chefe do meu il&rfido tomas~é posir;õ<:s 
vi n pha\angc do'. mais representativos chefes locac~ da ca
pital rla J3nhia. · ;·eiirescntnndo as varias correntes politicas do 
meu Estado, se congrassarem naquella obra pat.riotica, pu
blicanclc no mesmo dia em que o fazíamos nós,dissidentes de-. 
rnor:ratns o mnnil'esto delles, apresentando, de acc1rdo com
nosco. o mcFmn nome que préviamr.nt.e havíamos escolhido 
para o nosso candidato. - . . 

Assignaram c manifesto da Co!loentraçãJo Republicana, 
as figurM de maior relevo. na poliL1Ca loc.al; que represe{lta
vam as varias correntes opposicionistas do Estado. Assi
gnou cssrJ manife~lo contra a candidatura Calmov o Sr. :Au
relio Viannr.., que, como toda gente sabe, é um representante 
tradicional do .[>JipOsicionismo na Bahia, cbcfe dos remane~
centcs do marcellinismo e pinhismo, governador . que .. toi !lO 
ultime. pr.rwiln governamental a que succedeu o Sr. Seabra 
em 101~: assignou-o o. Sr. Medeiros Netto, com o Sr .. ,To3é 
Bitt.ennmrrl., 1nrnl!ndo csto ultimo do Sr. Aurelino Leal, am
]J,;s J'(•prcsnn lnnl cs deste na politica bahiana. São signatn~ 
rios rio manifesto os Srs. Ajuricaba de Menezes, juiz que deu 
os «habrJas-corpus• cm favor da Camara opposicionista, .• o 
Sr. Raul ,passos, chefe d~:~ real influencia. E quando o 81'. 
Aurclinn Leal trlcgraphnva no seu cunhado, Sr . .Tosé BJt
Lenconrl .. podinào-lhc que lhe enviasse os nomes dos s~us 
ami~C>~ que se haviam mcttido naqnell.a conspiracão res
ponor.rr-lhr o lllriB1rc concentrista que niio ora necessnt'!,) 
onvial-os, prwquc nnqucllo movimento de repulsa á cand1-. 
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~al.ura Calmon esf nvam f.odos os seqs amigos, inclusive elle 
pl't1prio. CJiltJ ,i:í !•avia lomado posicão de· combate: 

Estes factos mostram, Sr, Presidente, que nós, os dissi
rlcntcs, não nn;; iJntiamci.s pOl' interesses partidarios, antes la
ziamos uma vuli.llr:a larga, de vastos horizqnles, substituindo 
o~ nos~os :·e,:t•nf imentos pe.ssones pelos des131ios patriotiflOs· 
a e salvar a Bahia da vet•gonl!!l rlc urna candidatum imposta. 
ú stm coni!bieneia livre, pelos conciliabulos secretos das se-· 
cr·clal'ias rlns gnvl!rnos, ferlernl e estadual, adversos entre si, 
mas t·Pll!garfos nnqnclla imposi~ão nffrnntosa. 

·Chnmo a affcnçã~ do Senado. Desejo que os meus emi
non trs c o !lega;; vejam quanto o desvairamento das paixões po
Jiticns Ir v a cs homens (t perda !.o tal do senso commum. Pu
blicado. o muni resto· da dissidencia opposiéionistn;-a Bahia foi' 
alarniuda. c•om o;. tc!egl'Ummas que o Sr. Miguel Calmon Mi
nistro dn. Af;rieulturn, enviava para lá em nome do Presidente 
da Republica. Vou lei-os, como trísLe revelação dos tempos· 
que corr·e111. Elles foram publicados no Diario de Noticias e 
n'A .Tarde, Ol'gfio& elo calmonismo. 

«S1·. Vila! ~oures - Peço pl'cvenir aos amigos que o 
Sr. Presidenl.n tia Hrpublica cleclarn estar definitiva a candi
datura Gócs Cnlrnon, consideranclo S. Ex. como. falta de res
peito de sr.us antif.!''H;, qualqurl' mudança de attitude que não 
ptlclr. .nclmill.ir· n muil.11 meJ!tJS npniar·. - Mfauel ,lJalmon,, 

IN·ão sal isfPil.o, nwndaYn. S. Ex; 'mais oul.rn 
bomba: 

1.clegramma 
. .. .. J' I 
. . ' '·. ~ 

«0 Sr. ?rcAiclenl.r ela Hopubl iM está profundamente in-. 
rlignàdo ante a ·rleslrnlclndc elos amigos dahi, os quaes consi
dera riscados de r1uaesqurr relações politicas. - Jfig~tel.Cal. 
m.on.,. · . . . . . . . , . · · .. ·'ii] , .. ., - . ' 

Ora, Sr·. Pr·~~irlcnto, bastariam para definir o .,caracter 
rles~a cnnrliclal.urn os despa~hns que aca!Jo de ler. 

Quem foi que orlcu ao Sr. Miguel Cnlmon', que se apraz em 
açular o~ jqJ•nacs mr.rcrnnrios contra os seus adversarias 
dignos, a quem, nliiís t.rntn pessonlmrnf.o com a maxima cor
rlialidnrle, Cfi!P.m frri que deu a S. Ex. o direito de, porque elle· 
~e tornou ~nrvir,nl do Cattcf.e, lançar o (lzorng-ue destn affron
tosa nmen()a no nlt.ivo povo bahiano? 

O Pre8ident.e da Republica não ndmit.te que o eleitorado 
hnhinno eormlhn o seu governador·, affirma ·o Sr. Calmonl! 
l\In;;, Jlfl!'VImtul'a, pensa essn ministro que nas veias elo povo 
rle nossa f.err·n, qt.Ir t.ão brilhantes oxnmrlos do civismo, i~de
rr•mrlcncin e nltruismn tem r!ado ao pai7., escrevendo pagmns 
rio ouro na hi~for·ia. do heroismo hrnsilciro por ventura pensa 
R. Ex., que nng vr.ias rlri povo bulriancl, cm voz do sangue 
qnont.e c rnbro ela· vergonha corr·n esse liquido frio, visqncnt.o 
~ ·incnlor· rlcr.~ ínvor·!Plnwlos, pnm qur sr amcdronLn com o ln
tro~o do fnii.O!' in~o!r•nLo nas suas all'cvidas arlmoesl.aç[,es? 

Fncn jusli~a ao Rr. i'!'osidnnlr~ <la Hl'publiea para acrerli
lnr que S. T•:x. rrt'm frvn ennlier.inwnl.ri tlt~ssr.s rlcspnchns. Elle 
l'oi viel.ima do ~r.·u minisl t'll, r:nnu' o minislr·o J'ni vi clima elo 
seu cnrinlro ft·nlcl'nn\ pela cnndidnluJ·a Calmon. 
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.1\fas P.nssemos sobro a vergonha desses telegrammas. Dei~· 
xemos a Imgungem desses senhores feudacs em uma Repu~ 
blica que se diz democratica. Quero passar sobre essa ver~ 
ganha para UClll!nl.uar outro facto. Que ó o que revelam esses 
telegrammas? Anlos d8 tudo a fraqueza extrema dessa can~ 
d~datura, qu~. ~o P.rimeiro abalo, para não esboroar-se, neccs~ 
s1ta desse cr1mmoso amparo. Si essa candidatura está assen~ 
tada em bases solidas, si não ha perigá do seu fracasso, para 
que então corre o Sr. Miguel Calmon invocando o ·nome do 
Sr. Presidente da Republica, para impedir, pelo medo, a. de~ 
bandada dos seus amigos ? Esses telegrammas demonstram 
tambem o seu desprestigio pessoal e politico. Para garantir o 
irmão era inclispensavel usar e abusar do nome do Sr. Presi~ 
dente da Republi(lal Mas para honra dos seus correligionarios 
nenhum ced~u n.em recuou ante a insolencia da sua interven
ção. ~I'odos rnnuteem-se firmes contra a mal si nada candida
tura c foi depois do seu infeliz ukase que o preclaro governa-

; dor da Bahia retirou o seu apoio ao Dr. Góes Calmon. Essa 
sua aLtitude lho era imposta pelo dever supremo de lealdade e 
de honra. mie o demonstrou plenamente no seu manifesto. 
Si o governador da Ba:hia tinha compromissos formaes com o 
candidato, esses compromissos não poderiam ·ser iguaes ou 

· superiores aos que elle Unha com os seus correligionarios de 
todos os tempo~. Ao contrario. O maior àever de um chefe 
politicu .é o de ser leal aos seus amigos . .Si outro dever poli
tico se contrapõe a esse, tem de desapparecer ante o supremo 
dever. Na eollisão de deveres predomina sempre o mais forte, 
porque em todas as deliberaç,ões do homem vence sempre o 
motivo mai@ poderoso. Nós não somos o asno de Buridnn que, 
atormentado igualmente pela fome c pela sede, se deixou mor
rer porque não ~oube decidir-se pela aveia ou pela agua. Não 
ha compromisso~ politicas uni!aternes. A reciprocidade é a 
ctmdicão principua da sua existencia. Demais, todo compro
misso politico com uma candidatura presuppõe a lealdade ao 
candidato.· Si esse se ·torna trahidor, como exigir fidelidade 
nos atraiçoados? Mas, Sr. l'resictente, os documentos que tenho 
'lm mãos provam .·á saciedade quão mystificadores foram 08 
I,roccssos que puzeram em jogo para o, victoria da candidatu-

. ra CaJmon. Não ri~ lr.rei. mas peço a sua publicação como par
te int.r.grantr. do meu discurs'o e elementos instructivos do de
bate. Eil-os aqui: appello do Sr. Seabra aos dissidentes de~ 
moci·atas, resposta' dos dissidentes; carta do Sr. .Moniz Sodré 

. ao Sr. llfedoir·o~ Netto. a respeito dos telegrammas do Sr. 
Miguel Calmon; manifesto do Sr. Seabra. 

. Devo ainda lembrar ao Senado que esses processos mysti
ficadores conf.inunm a ser largamente usados pelos nossos 
advr.rsarios. Elle~ monopolisaram os telégrnphos para melhor 
real.izarem a SLUI ••bra drJ logros e de embustes. 

J1í tive occnsiâo de affirmar que as rcp·artições telegra
phicas e postnes drt Bahia se haviam transformad~ em .dcpe~
dencias ~Jomesf.ic~~ da familia Calmon. ÜD funcmonarws sao 
seus famulos àr.dicados. Os telegrammas .que nos são enviacl_?S 
ou chegam af.rnzudos, ou não attingem .o seu .destino, ou sao 
mutilados, adullerados, invertidos no sou sentido. 

.. 
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Lerei ao Scnndo os seguintes d~spnchos telegraphicos du 
nosso collcgn, Senador Antonio Moniz: 

cNüo ignora voce difficuldndc nossa servir-nos telegrapbo 
nacional, onde acção adversaria prestigiada Ministro Calmon 
nãosc limita espionagem, indo archil•amento, demora c muti~ 
lacões.~. 

S. Ex. ainda dizia cm outJ'O telegramma: 

~Aqui e em f.orlo o Estado reina completa ordem s6 per
turbada boatos alarmantes intervenção governo federal postos 
circulação amigos de Calmon. Ainda ho,ie a imprensa diz que 
o Presidente \'ae mandar mais doua «destroyers~ attentar 
contra autonomia Estado e· paz família bahiana. Onde ha 
pressão inoir!inavel é nos telegraphos e nos correios até no 
cabo subma!oino es! ão Calmons intervindo por intermedio fis
calizacão mande dizer si rec~bcu meu telcgramma cifrado.,. 

Outro ainda: ,. 
«Estamos aqui verdadeiro estado de sitio com referencia 

correspondencias telegraphicas e epistolares. Telegrammas 
nossos ;~migos ~ão retidos, archivaclos, mutilados, conforme 

·resolvem prepostos Ministro Agricultura. Somos informados 
que até os tcleg-rammas governador s6mcnte são transmittidos 
quando visados. Para escrever-lhe resolvi endereçar corres
pendencia out.ras pessoas, afim de evitar que impeçam chegar 
seu poder.>. 

Mandou ainda S. Ex. out.ro despacho: · 

«Telegraphei Presidente narrando difficuldade!! encontrei 
Cabo Submarino para passar a V. um telegramma cifrado 
sendo constrangido a lraduzil-o para poder ser transmittido. 
Pela traduccão fis( ai \'cri ficou 86 inciden.temente meu tele
gramma trata politica.,. 

O. SR. PRESIDENTE- Chamo a attenção elo nobre Senador 
para. a hora elo expediente que está terminada. 

O SR. MoNiz SoDRÉ - Neste caso, requeiro a V. Ex. que 
se digne consult.ar a Casa sobre se me concede meia hora de 
prorogação afim ele concluir as observacões que estou fazendo. 

O SR. PRESIDENTE.- O Sr. Senador Moniz Sodré requer 
trinta minutos ele prorogaçüo ela hora de expediente, afim do 
concluir seu clisr.urso. ' 

Os senhores que approvam o requeriment.Q,. de S. Ex., 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

.Foi concedida. V. Ex. p6cle continuar.· 
I . 

o Sn. MoNiz Soon1~ - Agradeço a Y. Ex., Sr. Presidente, 
c ao Senado a gentileza dessa prorogacão, mas não devia si
lenciar neste momento em que trato do um assumpto que diz 
respeito a uma d!l$ garantias ma.-,;imns do cidadão brasileiro. 

'.i, 

. ' 
' 



•. ANNAII:S DO i:lii:NADO ,•', '· 

- a da livre manifestacão do pensamento através do Correio 
e do Telegrapho. · 

Nestes despachos o Sr. Antonio Moniz me falia em um 
telegramma cifrado que me enviou, pedindo~me accuse o seu 
recebimento, Devo informar ao Senado que elle ainda não mo· 
chegou ás mãos. Eis ahi os ardis indecentes o criminosos do. 
que se utilizam os sequazes da candidatura Calmou; Para creu
rem uma falsa opinião em favor da candidatura mystificadora, 
elles trancam os telegraphos aos adversarias, impedindo que 
a livre circulação das noticias os venha desmascarar. Os te
legTammas que vão daqui para os nossos jornaes são Lambem 
rekidos. Bem vê o Senado em que pedestal de lôdo se assenta 
a candidatura que repeli imos. Combato-o, pois, porque sou 
profundamente contrario a essas conspirações da mentira càn
tra a verdade. Eu prefiro a derrota franca e 'total, obtida 
na luta em campo aberto, é de viseira erguida, ás mais os-· 
trondosas vict.orias conquistadas pelas artimanhas da fraude e 
os ardis do embuste, ·a que recorrem os. seres inferiores, con
scientes da sua 'propria incapacidade, 

Tenho horror a essa politica gelatinosa de seres sem fórma 
. e consistencia propria, incapazes das resistencias viris, seres 

que revestem as fórmas que as circumstancias permittem, que 
se vão adaptando e plasmando ás condições d.o meio, que vão 
tornando a cór do ambiente que os envolve, por lhes. J'alt.arem 
as energias para enfrenLat·cm. na lulu os seus adversarias. 
Tenho horror a essa polit.ic(< sem idéaes, politica. de 'Cru~ta-. 
ceos, caranguejeando no lodaçal dos mangues, at.err·ados c.om as 
perspectivas dos longos nados pelo oeeano afóra, incapazes do 
supportarem a pureza crysLallina das aguas limpidas n pro
fundas. Podem conl.inuar os nossos adversal'ios com esses 
t,rist~s processos; mas eu lhes promel.l.o q~e, na constanci~ c 
f1dehdade dos meus supremos deveres, he1 de traçar. aqut a 
psychologia social desta época, a psychologia individual desses 
tartufos, expondo-as ao pelourinho do escarneci publico e ela 
execracão popular." (Muito bem; 'l'nuito bem.) · 

Documentos a que se referiu S. Ex . 

.. 
«A llllSPOSTA D.,\ ll!SSIDENCIA BAiilANA A' NOTA OFFIC!AL DO 

OOVERNO 

Dos signntnl'w~ do manifesto da dissidcncia bahiana re
cebemos a seguintr nota: 

«0 Dinrio O((ic'ial df! hontcm publicou a seguinte nota: 
·. ', . ' 

' Recrbomos do gabinc~c do Exmo. Sr. Dr. Governador do' 
Estado: . , •, · . . · 

«Tndicnrln. ~u~tr.nl nrln e pr•est ig-inrla como .tem sido a can
didatura do illust.re Sr·. Dr. Francisco Mnrqúes do Góes Cal
mon li succr·~sfif' governamr!nlal deste :jl:stndo, pelo ST', Go
vernador e pelo Partido Democra,kt, e, afinal,· após sete longos 
mozcs, tenrlo a rol ln nclhet·i•clo a opposi(!ÜO, ·denominada -Con
eent!'açãn ·- qual.r·o .prcsl.igiosos c eminentes membros da-
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quelle par·tido dissentiram dessa candidatura,. sob o. funda
m~nto de estarem salvarguar·dundo os interesses e o futuro 
desse mesmo parlido, . 

. Mas, ai, como ai'J'irmam os digno~ signatarios do :.Mani- ' 
feslo» dissidente, o Governador, Sr·, Dr .. Seabra, continua a· 
merecer-lhes eonJ'innça e é o chefe do alludido partido -é, por. 
isso mesmo, o responsavel directo [) immedialo pela sua sorte 

. ~~ J!Cln seu fut.uro, c, assim sendo, tem u mesmo Sr. Dr. Sea-, 
llra r·cspt)itaveis motivos pai'U, per·anl.c seus correligionarios e 
amigos, as,;urnir· t~sla I:esponsabiliclade, continuando a recom-, 
JlJCudar, eorn vivt! empenhu c apoio rloeididu, essa candidatura 
dn J>arl ido Dem"eruta, qLW consl itue ã maioria absoluta do 
n!Livo fl livre cleirot·ado do nossu glorioso EsLado. , 

Elll l.ue:; con<li\:úe;, ·ê dn e~pcrar que os illustl'es dissiden- · 
· f.es cessclll as !J•J~Li!idades que veem movendo ú dHa candida

tura. por amor· ú inlegr·idalio do partido de que são dignos, 
proceres. aguur~Jundo ~t!renumenle os !'actos, para moverem. a 
responsabilidade riaquello u quem pr·oclumam chefe ou se 
penitenciarem.~ .. · · 

Essa nota é um appello aos signat.arios do manifesto dis-. 
si dente e um rept.o ao candidato, até hoje emmudecido. Os 
sign atari'os do manifesto apressam-se em responder ao pre
claro chefe do !Jartido Democrata. Que o Dr. G6es Calmon, 
cump-ra o seu dever, embora tardiamente. E' certo que sem.,. 
Pt'e affirmamos e. continuámos a reaffirmar que o Dr. Sea
bra nos me.rece plena confiança. como chefe do Partido Demo-. 
crat.a, a que srmprr pertencemos, desde os primeiros dias da, 
sua existencia, tP.ndo surgido pelos nossos dedicados esforços, 
sob a sua, sabia direcção. Tambem declaramos que a nossa 
opposicão,' p!'tJfunr.la. radical e irreductivel á candidatura por. 
elle .svstentada não· dissolve nem enfraquece os laços que sem
pre nos uniram, de: sincera solidariedade politica. E a· nossa. 
hostilidade 6. candidatura Calmon, constitue tão somente .uma 
dtvergencia i SÇJlada o circumscripta exclusivamente ao . pro-. 
blema da sucee~sãc governamental no Estwdo, sem nenhuma. 
quebra das nossas relações de leaes correligionarios . com o 
partido a que pertencemos sob a patriotica chefia do eminente 
governador. E' rara o Dr.' Seabra ponto de honra nll.o oon-· 
stranger a conscicncia de nenhum dos seus corre!igionarios,, 
quanf.o mais a daquellns a quem cllé reputa dignos proceres, 
prestigiosos e eminentes membros dn Partido Democrata. A 
sua maior gloria foi semprc n d~ co·ngrcgar o dirigir os esfor
ços e ri dndiéaçiiC' de homens livres, sempre promptos e capa
zes de det'cnrler com desassombro. intrepidez e dignidade as 
suas proprins conyiccúes f' os interesses legitimas de todos os 
seus nmigog, Xest.a questfio rln candidatura Calmon divergimos. 
rm um ponto fundamental, que nos leva a posição oppostas: 
el!n t.cm moi ivn;: rrs,witnvPis para acreditar na sincoridade 
dos comrwomissn~ jur'nrlns pelo Dr. Gôes Calmon, até chegan
do a assumir a rcsponsal1ilirlndc ·l.remcnrln r!c responder pel!t 
sorll) r. pelo fnlurn do nossn pnrf.irlo, no prnximo qunf.riennio .. 
govm·nnmentnl; no; fJUUtr•n dissitlr.nfcs leem razões poderosa~ 
pnrn ,iulqarrrn femf'nl.idns essas promessa.~ rlc lealdade poli-, 
Uca. que lltn fnt. o ennclidal.o. Por isso o Dr. Seabra,· de 
accôrdo com n ;:un conscienciu, rccommenda e apoia,. com 
vi\~ ernpcnno, c~sa cunclidalura. I'or isso os quatro dissiden: 
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f.es, no cumprimento de um dever supremo, hostilizam e com· 
batem, com firme intransigencia, a candidatura de mystificn
ciio e ciladas. L irá o tempo, quem se ba de penitenciar. 

Assim respondemos ao appr.Jio do chefe do nosso partido. 
Mas como responderá O· ·candidato ao seu repto, ao repto do 
seu patrono? · 

O manifesto da dissidencia mostrou, com impeccavel fran
queza e absoluta lealdade, a atmosp'hera de embustes que en
volvem e amortalham a candidatura Calmou, Pedimos que em 
defesa da ~'111 l1onra pessoal e politica désse de publico a ex
plicaç.ão nece~saria. O candidato emmudeceu · e trapaceou. 
Demonstrámo> que ao Partido Democrata e á . Concentração 
opposicionista eram simultaneamente feitas promessas incon
ciliaveis e tomados compromissos incompatíveis, que geraram 
um ambiente ric mystificação e de engodo. Inquirimos qual 
dos dous grupos ~·oliticos estava send1J victima da sua boa fé, 
a qual delles seria leal o candidato. Este silenciou e rugiu. 

O tempo correu. A explicação se· impoz, cada' ·vez mais 
imperiosa. O chefe do nosso partido esperou a· palavra do 
candidato, cndn vez mais necéssaria. Ello furtou-se ás decla
:ra~ões publicas, enveredando-se pelos cochichos das confabu
laoõcs secretas. Ao espírito franco do Sr. Seabra repugnou a· 
clandestinidade áesscs processos, em cu,jas trevas surgem e· 
medram as negras conspirações da perfídia e da traição. Veiu 
então a publico, pessoalmente, para, supprindo a mudez do 
candidato, declarar que, como «chefe do Partido Democrata, é, 
por isso, mesmo, o responsavel directo e immediato p·ela ·sua 
sorti• e pelo seu futuro, e assim, sendo tem c:respeitaveis mo
tivos,., para, neranto seus correligionarios e amigos, assumir 
esta responsabilidade, continuando a· ·recommendar com vivo 
empenho e apoio decidido, essa candidatura do Partido De- . 
1n.ocrata•. · 

Eis ahi a declaração que nunca teve a coragem de 'fazer 
o candidato do Partido Democrata, Mas, por que lhe faltou 
sempre essa coragem? Porque os mesmos motivos respeita
veis tcem os opposicionistas para, confiados nos seus compro-· 
missos, o Julgarem tambem candidato da Concentração, e por 
isso recommendarcm aos seus correligionarios e amigos essa 
candidatura, ~com vivo empenho e apoio decidido,, O honrado 
chefe de nosso partido acabou rompendo o véo de toda ·essa 
embustice. As suas declarações claras, peremptorias, envol
vem um protesto formal contra o silencio do oeu candidato, e 
conteem lambem uma condemnação a este syslema de subter
furgios e evasivas. 

O Dr. Senbr, assegura que tem motivos ·respeitaveis para 
confiar J?lonamente na lealdade politica do seu candidato, as
sumindo publicamente por elle essa tremenda responsabili
dade. Que falle, agora, o Dr. Góes Calmou. As declarações do 
Qovernadm· da Bahia constituem um repto solemne ao candi
dato. Slio uma provocação· franca a qu~:~ o conteste. Fali e, si 
pódc, o candidato do Partido Democrata. 

Em tnes condições, é de esperar que. niio cessem' ail hosti,.. 
lidades que fazemos á candidatura ·mystificadora, por amor á 
i11teoridade do portido, de que somos intransigentes e irre
ductiveis defensores. O nosso querido chefe, unico que temos 
.tido em toda a nossa carreira politica, ha de con~ncer-se de 
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rjue não somos itós os que se deverão penitenciar si aos sus
f,cntadores da (•nr,didatum tarde vier o inl'allivel' arrependi
mento,) 

O !IU~Il'rnSTO DA DISSID!lNCI.o\. CO='ICENTRISTA 

A Bahia é testemunha do enthusiasmo e da sinceridade 
com que l'ot·mámos na ultima e renhida campanha pela succes
são presidencial, ao lado do illustre candidato, 0 E:xmo Sr 
Arthur Bernardes, afinal triumphante, salvando-se com· elle 
a ordem e a legalidade. Aquelles sentimentós que então nos 
moveram e ainda nos movem, foram sempre a êonstan'te a 
razão de ser das nossas altitudes. ' 

Eleito, reconhecido c empossado, o actual presidente da 
Republica, outros elementos, politicas no Estado, ensarilha
ram armas e applaudiram a nova situação que se creara na-
l uralmente, na poli Hca nacional. ' 

Sem idéa de exclusivismo, foi acceita a collaboração de 
todos, mesmo porque só animava aos «bernardistas», como 
eram chamados os partídarios do actual Chefe da Nação, 
quando apenas candidato, o ardente desejo de servir a com
munldade. 

Esboçado o problema da successão governamental neste 
Estado, os teaders opposicionistas constituíram S. Ex. arbitro 
na escolha do candidato. 

· Dentro, nos termos amplos desse mandato duas clausulas 
imperativas podiam deixar de ser comprehendidas, e não ca
reciam ser expressas: a escolha dentre politicas e politicas 
amigos. 

S. Ex., porém, dando desempenho a essa commissão, 
aconselhou o nome do Sr. Góes Calmon, em perfeita boa fé, 
pensando que assim cumpriria o seu dever de solidariedade 
politica para com os seus correligionarios bahianos, notada
mente os dos primeiros e mcertos momentos. Não tardaram 
os desmentidos dos factos. Temos razões para affirmar que 
os mesmos compromissos de ·solidariedade, os mais radicaes, 
feitos pelo candidato ao Sr. Arthur Bernardes, foram e estão 
sendo feitos por esse mesmíssimo candidato ao Sr. J. J. Sea
bra. Ainda ultimamente, estamos bem informados, o Sr, An
tonio Calmon exhibiu ao Governador um telegramma do seu 
irmão, o Sr. l\linistro Miguel Calmon, ao outro seu irmão, o 
candidato Sr. Góes Calmon, autorizando-o a ratificar todos 
os· llompromissos para com o primeiro autor de sua candida
tura: Pouco se nos dá saber da authentir.idade deste despacho, 
para, tendo a certeza, como temos, da exllibicão da •fit.n tele
graphica, concluirmos pela convicção inicial do regimen elo 
falsidade em que se gerou o se está. alimentando essa can
didatura. Homens de bem que temos sido o somos, .iãmai~ 
poderíamos aspirar o poder por taes prõcessos c, consequen
temente, jámais poderíamos collaborar, como não collabora
mos nem collaboraremos, na sua victoria, cmbot•a em favor 
de terceiro. Dahi nos sentirmos no dever polil.ico o moral do 
divergir dessa oricnta~'ão, ainda peroisf.indo, como persisti
mos. no proposito qe ma-r:t~r com S. E~. o. Sr. Presi~~nl() 
da Republica a mais perle1ta c leal solidariedade politiCa. 

Essa nossa attitude ainda se explica. pelas hostilidades 
do Sr. Góes Qalmon aos nossos _amigos. Dclla ó exemplo p que 

• 
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·se vem rlh passar no importante município de Santo Amaro, 
·onde o seu illustre genro, o Sr .. Tos é Pinto, assumindo a dire
cção das cousas polit.icas, fez timbre em menosprezar og 
nossos amigos, que teem á sua frente o Deputado Teixeira de 
Assis,· uma tradição de compostura. valor e lealdade na tor
mentosa vida politica do EstadO;' E1 de nosso dever estar ao 
seu lado, ao lado dos nossos humildes correligionarios contra 
. tudo c contJ:a todos, mesmo qu•J seja ,necessm·io, como acon-
tece. o rle;;l!g-amenlo do nosso r:hcfe da campanha bernar
distu. o Sr.· AuJ·elino Leal, que se:. sente no dever de não nos 

· acompanhar nesse transe. . . . .. 
A' ln la lia stJCcessão· cnncnrJ•eremos· eoJn. o nonie do Sr. f • 

. Francisco Pl'isco Paraíso. que reeomi11endainos ao~ suffr·a-
. fios do el~il.orarlo hahiano e lllJli pnrl.icularmente aos· nosso~ 
, cprreliginnarin:;, r.laqtlelles que forma1·am civicamente ao lado 
· õo Sr. Arl.huJ' Bernardes. quando incr.rta era a sorte da ~ua 
c~usa o não sómcnlc quando tt·iumphantc, pai'a. cotnü port.a:

"bandeira rla Yict.oria, nos assaltcar nos ~cus PJ'ovcnlos. · , 
.. . O nome, que aqui la111;amos vale "como penhor rios intui
tos nobres dPRsa· campanha pela hõa moral polit.ica e pel'o Ju,
'tur·o ria Bahia. Arredio, no Jnnmenti:J, das lnf.as '("Jartidarias, 
·cnde ningucm pelo .valnr .intellect.liitl c pelas virl.udes, lhe ex
eedéu, nr>s t.empoR aurens rle Sevei·ino Vieira e de José Mar.
.cellino. arlvognrfo, pml'cssnr S)!Jltll'i•)r, ,secret.nrio de. Estado n 
parlamentar. Prisco Paraiso' rcálizn o niilrugwe 'de.· incolnmc, 
'ter atravessado' a :v·ia cJ•uéis ela c!'itica c. 'da nro:prià calumnia 
,com. que flS. anões ·da politica jlrocuram dimintÚr os; SeUS gi-
gantes. . ' , · ·' . 
• · .. · Não rlnvidamos, uni. só ·moiucnlo, da sua. acquícsceticia :í 
càndidatura qnc m·a UPI'0ROllt:amos, nos l.imnos elevados. éin 
que a. pomos, inspirando-nos. nos, me><mos nobres intuitos qu'c 
séiripre dif.ai·am as al.titude>< cligiia>< de ~. Ex.",' quando poli~ 
tico militan~e r c nino cidadão prestanto' lJ.lle é: •patri~tism'o, 
amôr á Bah1a, Ma vontade. r.. ar·dcntp deseJo dP 'ser ut1l c ele 
contribuir pa1•a O hem publico, coni todas as ÍOI'I}as do que 
pessoalmente dispõe. ·· . . · · · . ·. ·. · · . · · 

Ao appello qm lhr. fazcnws; esporamos, ·serenos, que 
,S. Ex.' attenda, respondendo, l)ssim; ás verdadeiras aspira-
Qões da Bahia. , , .· . . .. . · · · · 
. Que nos responda. entretanto, a Bahia síi, "suffragando p 
seu nome puro c iJ )ovando cm trh,1mplio á curul govern~~ 
mental. . . . . 

Bahia, 20 de novmebrcr de 1923. · ._., Pelos bernàrdistas 
l:ahjanos 'e .. dissidimt.es da .concentraoão. rePPblicana.' - Au
relio Víavna . . - José. Bittencou1•t. ·- Ajuricaba' Menezes, -· 
Raul Pa!sos. - Medei1·os Netto,, · . · 

A CARTA DO SENADOR MONIZ BODRE' AO DR. MEDEIROS NllTTO 

E' rerli,::irln nos 'e·guint.e~ !.ermo!' R· carta· que o Senarlnr 
:Moniz Snrlrr dirigiu no Dr. Medr.iros Nntt.o e que motivntJ· 
a reeposta t"ftJc .in ptlhlicamos:. , . . ; . 

«Exmo. Sr·. D1•. ~rrdnirns ·NeUn - Vivnmrntc surprehen-· 
didM llOlll ns t.c!rgptmmns. ·ho,i.~ puhlicarloR, e ·al,tribuidos an 
Dr,· Miguel Calmou· que ropul.amos p11ofundamcnte offensi~. 
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. vos nos brio~. e 1í auton11mia do nosso Estado, além de consti
tui rem i!•l'avo ol'ft•nsa ú dignidade do illustre concentrista dis
sidente,. api·r;;sam(l~no;; 0111 ·ol'l'el'r;eer-llle as , coluJ!lna.s 
;l'O Tern)lO, afim rir. usai' dellns col\ln ,Julgar Inais convemente 
,í defesa de sua al.tiludc polit.ica. 

Cordea·cs saudur;õc'. - l'eb redacção d'O Ternpo. -
Moni;; Sod1'é'b. 

O Sr. Dr. Ji€dciros . :'l·cll.o, um rios illusf:res signa
tarios do mani~esto da: rlissidencia concentrista. c. cuja nobre 
der-me da pecha de. desleal contida no despacho do Dr.· ,Mi
.conhccirla cio toda a :;ente, envioú ao Sr. DI', Moniz Sodré 
a seguinte cai'La, cu.ias cfeclamr;õc:; se revesLem de maxima 
imporlancia. · · 

«Exmo. Sr. 'Dr. Muni~ Socjré - Af.f.enclcndo á gentilena 
de ;;na ca1·la de l,1oje, julgo desnecessario, devo ·diZüJ', defen-. 
der-me da pecha do desleal contida no clespacho rJo Dr. Mi
gllol CaliilOlJ, porquiinto a Lodos, 'inclusive a esse 1\!inislro c 
r.o Prf.'sirlenLe ria Hepublicn declarei. pci·empl.oriamcnte c em 
pesso'u, qué Jaria Liic!O quanl.o em mim esUvcsse para, com~ 
tatQI' a candiriul.ura do Sr. Ciúes Calmou~ isso porque não 
·poude aercdilarlconforme llws di,;sc c ainda hnje nãtl acrc'
dito na sinceridade dos proLes los feitos ao Br. Arlhm· BerC. 
riárdes; poli1 rlil.o candidato, atravtÍs de suu irmão, o i\J.inistro 
da Agricultura: ria sua solidai·iccfatle ·politica pui·a comnosco ·e 
de q11e a sua viclol'ia scl'ia a JiquidaçilO completa do seabrismo, 
'rlo q111'; ali{Js o~lít cm·f.o c me declarou o mesmo Sr. Pl'flsidcmf.e. 

Quem assin1 procede não teria a ~habilidade~ dos poli~ 
tico;;; f'Jllo ll'.'scum vantagens pcssoues, mesmo desamparados d:t 
büa JJHH'U:i; · pol''!rn, ,iárnais ·scní um desleal, qualificativo: {Jue 
a tantos. uuf.ro,; pódc·cabct• nu sccnario acLual da poliUca ba~ 
hiana; 

Atl<lnciosas saudacõ•es. : .... •, 

Balda, 23 ele novembro de Hl23. - Mcdch·os Nctto.>. · 

1\!. .. NlF~STO oco UJl.. J. J. SÚBRA~ RECUSANDO .SEU .APOIO ~ 
CA!'ID!DNI'URA OÓES Ct\LMON ,: '. 

,. A' BAHIA ' 
'· . ' 

Não lia quem ignore' que; ainda vivo o inolvidavel Senador 
Huy Bar·hosti: L'lll feve1!'·eiro dn corrcn.te anuo, se wgitou a ques
tão da· sll•r:r;c•ssfín· gnvm'JiiiJJllCillwl deste Estrudo' e aqueiie nosso 
pJ>ecJ.arn pali·icio propoz pm•a essa successão, o meu velho ami~ 
go; antign comtmn•heim de r.msa, nos tempos academicos do Re

. cife; o li o mudo dcsembargndrw ,J. · J. da. Palma, nosso con~ 
terraneo, ·.o que ,já havia ·~e.prescnludo este Esta.do na Gamara 
F1ederal. 

Si hcm que ,julgasse mui,lo' cOdo, faltando ainda mai,~ de 
um anuo '!là'rU a tcrmiiiaçíio do meu mtàndato. tratar-se da 

.solução de nssumpto lão importanle, ccmd1escendi, ent.retànto. 
· Não podando n.cceif ar, por motiyo's que 'llão .vêm ao caso 

exf.nrnnJ', n indicação do nome elo dcsemhn1~gador PI!Jlma, o 
querendo, todavia, dar uma dcmonstraç,iio incqu ivncn do meu 

,. •' 
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desprendimontd a intcr'esses pessoaes e dos meus sentimento·> 
de coll'wml ia, indiquei o nome do Sr. Dt·. Góes Ca.lmon i·r
mã·o do actual ministro da AgricuHu.:·a, com o ·qual mant.'inha 
apenas relacões do ·cortezia. 

De .como sustellltci, defendi c apoiei a candidatura do 
ndme indicado não preciso salientar, pol'que é •facto conhe-
t-ido de toda gcnLe. . · 

.Tendo a eH a adhcrido, délpois do sete mczes, o Sr. Presi
dente da Ropubli·ca, por deleg•ação dle seus cot'l~eligionarios, 
entre os quacs o mtrnislro da AgriciJil,Lura, que constituiam n 
oppo'sição neste Estado, alguns destes não fi.caram satis·feit'f'IS 
com a solução dada ao caso, bem como ou:tros dos meus ami
gos, rcsulbando dahi uma di.ssidenrcia cm ambas as aggremi•a
ções poli•tica.s. 

Por maiores que fotsscm as injuncções p<Jr pade dessea 
meus cor,rcligiona:rios dissidentes, as suas advertencias, as 
suas suggesLões ·c empenho impcrünonbe pa·ra que reh~rassc 
o meu apoio a essa. candid111Lura, a todos c a· tudo resi·sti for
malmente, chcg~ando ao extt'emo de mandar publicar no Diario 
O(ficial uma nota, em termos decisivos, e na qual me to.rnara 
ll'esponsavel, ~omo .chefe do Partido Democ~:ata, pelo futuro 
deste, pedindd-lhcs, a,inda, que aguardassem· serenamente 03 
:11actos, oessando as hostilidades contra a candidatura Calmon, 
para, em tempo . opportuno, promover.em perante o partido a 
minha responsabilidade ou se peni·tenciarem. 
· Não tendo' sido attend idos, não mais me procur!'llra.m para 
trwtar do scmelhanfc assump•to. · 

· De ouvidos moucos c indiff.erenJt.c a quantos boato's e in
trigas fervilhavam, eis quando, com espanto indiziv:el c maior 
indignação ainda, li, na tarde de 24 do corrente, no' periodico 
- O Tempo - o têor do uma carta diJrigida ao digno e integro 
SenadOT l'ederal . Moniz Sodré pelo illustre oe de·sa.ssombrado 
Dr. Medeiros Netto·, procor dos mais graduados e acatados da 
opposição. 

Eis o têor dessa ctda, da qual, vão por mim gt·y.phadt>S 
alguns per iodos: 

\ 

Exmo, Sr. Senrudor Moniz Sodré - Attendondo á gentileza 
de sua carta de ho.i c, julga desnecessa~io, devo dizer, defender
me da pocha de desleal, contida no despacho do Dr. Migüet 
Cwlmon pQ:I1quan:lo a todos,. inclusivo a esse ministro e ao Pre
sidente' da Rerpuhlica decl~rei, pm·emptoriamente em pessôa, 
que faria tudo quanto cm .mim ~stivess:e para combater a can
<lidatul'a do Sr. Gó~s Calm:o'n, i.sso poi'Que não pudo aeredi•tar, 
conforme lhes di'ssc, o ainda hoje não acrcdhto, na sinceridade 
dos 1JI'Otestos feitos ao S1•. Arthttr. B.ernardes, pelo dito candidato, 
at1'u11Ó de seu irmão o ministro da AuricttltUI'O., ela sua soli
da7•iedadc politica para com.nosco c de que a sua victoria se1•ia 
a liqttiâação completa do scabrismo, do que, aUds, está certo 
e me declarou o mesmo SI'. Presidente. 

. Quem assim ·procede • púde não ter a «habi.Iid~dc, dns 
'POJ.úticos que pescam vantagens possoucs, me:>mo éJ.esampa
rados ela boa moral; porém, jamais será um· desleal, qurali-
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ficaLivo que a tn.nlos outros pódo caber no. sconario actual 
ela poliJ,.ica lmh ia na. 

Atlencioõas saudacões. 

Bal1ia, 23 elo novembro do 1923. - Madeiros Netto.:.. 
Não podendo conter a revolta que em meu espirita pro-

vocaram a!l reve!alcões surprellendentes D gravíssimas feita3 
com Iouvavel altiver. nesse documento de alto valor actual 
e que· h a ele eouslituir importante elemento para o estudo 
e .i u!gamcnlo da triste êpocà que atravessamos enviei ao 
:Exmo. Sr. Presidente da Republica .o telegramma que ªe 
:vae ler. · 

Este o deSIJacho: 
• 
~Gabinete do Governador. - Bahia, 25 de novembro uS 

192:-l 

«Ao Exmo • Sr. 1Presidente da Republica -·.Rio. - O 
Sr. Dr. :Medeiro~ Netto, illustre advogado nesta Capital, ca" 
valheiro de elevado conceito publico, um dos que V. Ex •. 
distinguiu com c titulo de corrcligionario em nota publica• 
da na i:nprcnsa de>ssa e desta Capital, quando concordoü 
,V. Ex. com a candidatura Góes Calmon á successão .gover
naml!ntal deste Estado, · por indicação minha, ha mãis de 
sete mezes e que, a proposito, teve occasjão _de conferenciar 
com V. Ex., •segundo noticia divulgada por toda imprensa,· 
mandou ao i!lenadm• Federal Moniz Sodré, ora nesta Capital, 
cm resposta á que este lh.e dirigiu, a seguinte carta, bontem 
á tarde publicada: · · · 

«Exmo. .sr. 'Senador Moniz Sodré. - Attendendo á · gen
tileza de .sua carta de hoje, julgo desneecssario, devo dizer, 
defender-me da pecha de desleal, contida no despacho do Dr. 
Miguel Calmon, porquanto a todos, inclusive a esse Ministro, 
e ao !;residente rla. Republica declarei, peremptoriamente e 
.cm pessoa, que faria tudo quanto em ·mim estivesse para 
combater . a ilnndidatura 'do Sr. Góes Calmon, · isso .porque 
não pude acreditar. conforme lhe disse, e ainda Mie não 
acredito, na ·eincerldade dos protestos feitos ao Sr. Arthtn~ 
Bernardes, pelo elite candidato, atravét de seu irmão, o ;l!i
nistro da Agrieultura, da sua solidariedade .P,_olitica para 
comnosco, e à e ·qu c a sua Victoria seria a liquidação · com
pleta do seabrismo do que aliás está certo e me decl'arou o 
mesmo Sr. Presidente. Quem assim procede p6de não te~ 
a «habilidad~~ dos politicas que pescam vantagens ;pessou1~s. 
mesmo desamparados ela boa moral; porém, ,iámais será um 
dcselcal, qualificativo que a tantos outros p6de caber, n·o scu
nario actual da politiea bahiana. 

Bahia, 23 de novembro de 1923. -; llledeil·os Netto., 

Pelas rt'Sponsabilidades -que tenho para . com o parti~! o 
que me honra com a sua confianoa neste Estado, sou forcada 
a Je\·ar ao c:onhecimonto de V. Ex. essa gravíssima revcla
~~uo feita. por eidadão do molho~ conceito em nosso me!o •. es
perando <t respei.to a palavra directa de V. Ex., pcrmittmdo 

S. - Vol. IX 21 
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que repute c. silencio de V. Ex., dentro cm prazo ,razoa.vel, 
oomo confirmação do revelado. .. 

Atten~iosa.s saudaÇões. - J. J, Seabra . 

1Prccisarei fazer qualquer commentario a materialidade 
brutal e eloqucr,·cia suggestiva dos factos que neste documen
to memoravel estilo narrados, para justificar a attitudc que 
sou for·cado a assumir, cm razão das minhas responsabilida
des, como chel't! ele um partido, por cujo futuro, .em boa fé, 
me responsabilizarei .e que, no ·emlanto, se pretende «liqui
dar ·(•om.pktamenle.: (na phraso incisiva. do Presidente da 
Republica) sob a denominação, quem sabe se nã:o pejorativa, 
do - seab1•ismo - ? ! 

Tenho rwcessidadc de mostrar aos homens de bem qual 
o c~minho que a honra indica e o dever impõe? . 

A Bahia, é certo, precisa de homens, no momento, acima 
dos partidos,· estranhos ás paixões partidari.~s. corno bem . 
doutrinou um dos orgãos de publicidade desta capital; mas, · 
a Bahia culta, a Bahia cavalheiresca, a Bahia .generosa e 
leal, não póde tolerar, nem querer alguem que venha «liQtti
dar" pessoas ou partidos para, satisfação de :Pequenos odios, 
e mesquinhas vinganças de quem quer que seJa por. mais 
poderosa c elevada posição social que occupe . 

. A Ba:b ia só póde applaudir a quem lute francamente, ãs 
claras. 

Ninguem saue na Bahia o que approuve ao mais graduado 
!Magistrado da Republica denominar de - seabrismiQ. 

Ha, sim, na Bahia, um partido politico, com a denomina
ção de - De·nwc1•ata, fundado ha doze annos, e cujos mem
bros escolheram, mal, é certo, a um cidadão cujo nome ob
scuro é - Seab1•a - para dirigil-os com lealdade, altivez e 
honra, nas lutas politicas. 

Si esse cidadiio tem sabido ou não cumprir seus deve
res, elles que o digam, e só elles podem ser juizes. 

Os ca!•gos que esse cidadão tem occupado foram sempre 
conseguido~ pelo seu esforço e serviços á causa publica. 

A Republica, essa infeliz Republica que ahi est,á vivendo 
na noite eterna, do· estado de si tio e aeoiTentada a libe!'dade 
do pensamento com uma lei barbara, tyrannica e indigna de 
figurar na legislação de um povo medianamente culto c edu
cado nos principias I illeraes, quando foi proclamada, encon
trou-me professor· .catbdratico da Faculdãd·e de Direito do 
Recife, posição conquistada em porfiado concurso. 

Naquelle t,emplo do Direito concorri com esforço e na 
medida de minhas habilitações para a educacão superior de 
varias gerações de dignos moços, ·muitos dos.quaes teem as
cendido ás ma:is altas culminancias, na administração, na po
litica, na ndvooacia, no magistcrio superior, na magistratura, 
na diplomacia. 

. Por todos o:o meus discípulos sempre respeiLado e que
rido, a todos tratei sempre com affecto e carinho, principal
mente aos meus patrícios bahianos, que sabiam berr.• que, sem 
dislincções nem excep\~Ões, a minha casa, pobre embora, como 
era c con.tinúa a ser .até hoje, graças a Deus, era a casa delles. 
· Na Republica, vcn'ho desde a Constituinte, da qual fiz 

parte como representante dcst,e glorioso Estado, prestando os 
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sorvi\IOS que as minhas forças permitLem, e, ccmforme ·os di
tames da minha consciencia e do meu patriotismo, ao paiz, e, 
~specialmente, á terra estren&cida onde tive a fortuna de 
nascer, e por cuja honra, altivez e aul,onomia derramarei gos
tosamente, si preciso, o meu sangue, que a ella pertence, por-
que e lia mo deu a vida c as posições. · · 

Desde o inicio do actual regime venho combat,endo e lu
tando pelos meus idéacs de liberdade 11 de jw;tiça; por amor 
a elles soffri a deportação e depois o exilio; por amor del
les se me arrancou a cadeira que o meu ·esforço conquistára, 
mas que, afortunadamente, a intrepidez dos meus queridos 

ldiscipulos me restituiu, por causa. delles, P,ae e Irmão, com
pletamente alheios ás lutas politicas, foram demHtido.s de seus 
cargos, como traidores á Republica. 

Passada, porém, a refrega, .serenados os animas, extin
cLas as· paixões, foram reintegrados nos seus Jogares; os de
portados e exilados poderam voltar á Pat,ria ·estremecida, sem 
mais odios nem vinganças. 

Tudo isso, ao tempo em que se afigurava ao meu patrio
tismo e aos meus principias liberaes que viviamos sob o 
guante da mais feroz das tyrannias; entretanto, o cidadão 
gosava da mais ampla liberd,ade do pensntento; as medi
<las de excepção tomadas duravam tanto quanto lo tempo. 
preciso para o restabelecimento . material da ordem. 

Que saudjades despertam a;quelles te.mpos ·~~ tyran
nia 1 ... 

Hoje, não sei porque crime nefando, pretende-se a cli
quidação completa'~> do que se denominou () - cseabrismo, 
na Bahi.a. 

Pois que o façam, si puderem porém, em luta leal, 
franca, e nunca pela traição e pela astucia. · . 

Mas, o que é o - seabrismo ·- que, não ha muito, ' 
pretenderam «liquidar» pela violencia e pela força, .e, hoje, . 
querem «liquidar» rpela perfídia I 

Si seabrismo - é o Seabra, individu(), /Pessôa, eida
dão, já alquebrado no physico, mas, mercê de Deus, viril . 
na alma, podem lU[uidal-o. Comtudo, só o farão lutando,. e 
jamais · conseguindo. que elle concorra, por inepcia ou co
vardia, para o seu suicídio politico. . - . 

E, assim .sendo, o - seabl'ismo-cidadão, solus totus et 
unus, nega positiva. e francamente a conLinuação do seu 
apoio, embora fraco e sem valor, á candidatura Gócs Cal
mon á sucessão governamental do Estado, porque o - "sea
brismol>·Seabra pref.ere a luta ao suicídio. 

Si - seab1•ismo - significa - collect,ividadie, aggrie
miação, emfim, Partido Democ!'ata, - a Commissão Exe
cutiva deste partido sorá convocada para o dia 29 do cor-' 
rente, afim de deliberar livremente sobre o caso, resolven-
do si prefere o suicídio á luta.. · . 

Bahia, 26 de novembrq de .:1923. - J. J,, Seabra,, 
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SÚCCESSÃO GOVERNAMENTAL ., 
' 

" 
Recebemos do gabinete~ do Exmo., Sr. Dr •. Gover:naojq~ 

do Estado: 

Ao chegar ao Acclamação hoje, 27 do corrente, ás 10 1/2 
da manhã, de , volta do enterro do meu saudoso · e mano .. 
grado amigo Senador Campos Franca, foi-me entregiue, em 
presença lie varias amigos, c seguinte teles:ramma do 
Exmo. Sr. Dr. Presidente da Republica: 

«De P. Cattete, 142.220- 93- 20•- 14 h. 10. 

orr:· - Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado da Bahia. 

Em resposta ao Lelcgramma de V. Ex., datado de hon-
tom, lembro-lhe que minha acção na escolha \lo candidaLo 

. á . successão presidencial desse Estado consistiu até agora em 
aconselhar meus amigos á ooceitação do nome do Dr. Góeg 
Calmou como candidato· de conciliação apresentado por V. Ex. 

V. Ex. facihriente comprehenderá ·os motivos que me 
levam a não J!Jscer ás i·ntrigas )ocaes em effervescencia: na 
Bahia, · por mais que a ellas se pretenda arrastar o Cheto 
da Nação. . . · · 

Attencios'as saudações. - 1\rthur, Bernardes,, •: 

·. ' Com a devida venia, sou forcado a declarar que esse 
despa.cho de modo algum responde aos termos lio telegramma 
(Jue dirigi a S. Ex. sobre . as graves revelações_ do illustre 
Dr. Medeiros Netto, conhecidas do publico, sd,bl:'e a candidn· 

· ' l.ura Góes ·Calmon .· 
· Na primeira parte. deste ·despacho S. Ex. se equivoca, 
«lembrando. me que a sua ,accão .na escolha do candidato á 
successão presidencial do Estãdo consistiu até agora (em 
que consistirá ella de aoora por deante ? /) em aconse!hnr 
seus amidos á acceitacão do nomé do Dr. Góes Calmon como 
·candidato de conciliação aJJrcscntado por .V .. Ex,,, 
· : Ora, para mostrar o equivoco, ou antes, cs equívocos 
em que labora S. Ex., basta reproduzir o que vem publí· 
c ado na A 7'arde de 15 de cutubro · proximo passado, e que 
~ o· spguinte, smido · meus os gryphQ~; 

. . «Rio, 14 - (A 1'a1•de) - 'A secretaria do· Palacio· do' 
:catLele forneceu O:os jornaes a seguinte nota: 

:· « O Sr. Presidente da Republica, preoccu;pm:lo, como 
sempre se revela, com a boa ordem politiila, a que so prendo 
nc;c.cssariamento o progresso das varias unici:lLdes da Fe· 
dcração, e correspondendo ao appcllo quo lho foi reiterada· 
mente dirigido pelos seus coJ•rcliaionm·ios na Ba.hia, resol· 
vou aconselhar-lhes a solucúo do rcs:pecLiv·o probloma. da 
successilo governamental, pelo assentamento lle{'initivo da 
candidatura do Sr. Dr., FranciRco :Ma_r;ques dq _(\óes ,Culmon.J 



SESSÃO EM 7 DE DEZEMBRO DE 1923 325 

!!'el-o o Sr. Presidente, dt>pois de trocar idéas c·om os 
varias elementos ·Jirigentes da politica bahiana, notadamentc 
os Srs . ..,Drs. Aurelino Leal, Octavio Mangabeira e Pedro 
Lago, que, por sua vez, se entenderam com os seus amigos 
no Estado. 

Não o faria si não estivesse convicto de que, tratando-se 
de nm candidato da mais reconhecida idoneida·Je e de que 
o seu 11ome exprime, por si só, um programma de BIESTAU
MÇÃO FINANC;EIR.A, POLITICA E MORA!L. 

Em vista disso, os membros da Concentr.acíio Republi
cana, que apoia o Governo da Republica, resolveram indicar 
e sustentar nas urnas o nome uo ,sr. Dr. Francisco Marques 
<l0 Góes Calmou na proxima successão gover:namental do Es
tado. ~ 

E' bem facil verificar que na nota mandada aos jor
naes e acima transcripta não se allude, por sombra, á ac
ceitaçíio ·de candidato de conciliação, e, muito menos, que 
esse candidato fosse apresentado por mim. · 

Ao contrario disso, afl'irma-se que o assentamento de
~initivo da ca:ndidatura Calmon foi resultante de combinação 
íentre S. Ex. o seus correlligionarios (sic), resolvendo todos 
« inc,licar c s1tstentar nas to·nas » essa candidatura. 

·:Mas não se limitou S. Ex., nessa celebre nota, a com.
binar, a,çsentar, mandar indicar e sustentar nas urnas a can
didatura Calmon, sem alludir absolutamente á minha indi
cação a respeito; accrescentou, fazendo manifesta allusão ()f
fensiva a mim c ao meu governo, «que esse· candidato, por 
sua reconhecida idoneidade, exprime um programma dll re-
stauração financeir·a, poliUca e moral da Bahia ». . 

Certo, poderia eu, revidando, indicar o que é que com-. 
promette financeira, politica e moralmente, não a Bahia, mas · 
a Republica; não o farei, entretanto, e nem o momento será · 
opportuno. 

·Na scgmida parte do telesramma, S. Ex., ao envés de 
responder, contestando Clll confirmando a verdade das asser~ 
livas do Dr. Medeiros Netto, ladeou a questão, e nada ar
ti cu! ou em substancia. 

Aprendi na infancüt que, pelo caso que se faz' á per
gunta, se dá a resposta: 

Cuju.~ cst hoc m·atio? Ciceronis. Pr•o quo réo ? Pro M·i
lone. 

Ora, o quo tomei a liberdade de perguntar ao Exm.o. 
Sr. Dr. Presi·Jente da Rrpublica foi si S. Ex. tinha, stm 
ou não, dit.o ao Dr. Medeiros Netto. o que consta lie sua 
carta ao Scnaclor Moniz Sorlré. e S. -Ex. responde que «NÃO 
DESCE AoS . INTRIGAS T...OCAES EM EFFERVESCENCIA NA 
HAHIA POR MAIS QUE A ELLAS SE PRETENDA ARRAS-
. ['AR O .GHEFE DA NAÇAO ». _ 
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Antes de tudo, o Chefe da Nação é o unico culpado de 
ser immiscuiclo nas «intrigas locaes ,, porque o Chefe da 
NDciio procura intervir na politica •dos parLidos nos.-Estados, 
àisl inguindo correligionarios e ai:lversarios seus, o que, certo, 
não lhr: é permittido fazer pela Constituição Federal, de que 
é exemplo eloquente a- nota mandada publicar por S. Ex .. 
nos jornaes do Rio, sobre ·e escolha do candidato á succesoão 
.governamental Jeste Estado. · 

Depois, no caso, não ha intriga de qualquer nc~tureza, 
além de qu c a intriga, ou mexerico, póde ser feita em torno 
dtl um facto verdadeiro. · · 

Portanto, pelos motivos de não querer S. Ex. "descer 
ds intrigas em e{fervescencia neste Estado", não se segue 
que não tenha dito ao i\lustre Sr. Dr. Medeiros Netto o 
que elle revelou em sua altiva carta ao Senador Moniz SotJré. 

O digno· Sr. Dr. Medeiros Netto, com quem não tenho 
relações, nem de cumprimentos, não fez nenhuma intriga ou 
mexerioo. ' 

:S. Ex., em um assomo de bem entendida altivez, e ex
plosão de dignidade of!'endi<da pelo telegramma do Exmo. 
Sr.· Dr. Miguel Calmon, Ministro da Agricultura, que lhe 
lançou a pecha, para não dizer a affronta, de « desleal:., re
pelliu a grave offensa, apontando quaes eram os deslea~s 

, . nessa- questão de successão governamental \lo Estado, nas re
velações feitas em sua carta. · 

. · Assim, portanto, conservo a attitude que divulguei no 
manifesto «A' Bahia ~. attitude que mais se a1firmou com 

.·a resposta do Exmo. Sr. Dr. Presidente da Republica. 

Bahia, 27 do novemLro do 1923. - J. J. Seabra. 

(Do Diario Official de 28 de novembro de i923.) 

O Sr. Pedro Lago - P~.o a palavra. 

O Sr. Presidente - 'rem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago - Sr. Presidente, o Senado não per~ 
derá, aguarda)\dO a pu blicacão do •discurso que acaba de pro~ 

. ferir o illustre Se·nador pela Bahia, para ouvir minha res
·posta. Preciso attender a todos os itens da sua accusação, 
J•ebaler tod'os os documentos ·que S. Ex. não leu e que rc
Mrvou para inchiir no sen discnrso. Então, o Senado ver; .. 
fioa11á que a candidatura Góes Calmon está prestigiada paln 

.maioria. sinão pela quasi totnlidarie do povo bahiano. Pa
tent~ ficàrá, então, que a candidatura Calmon. lançada pelo 
Sr. Governador da Bahia 0 ncceita por toda a otppos.icão, coiJll 
o placet do Sr. Presidente •da Republica. é nma candidatura 

·que aoazigua todas as paixões, qnc corresponde ás aspirn
cões do. povo· hnhiano. que consulta no's altos interesses r\n 

.Bahia. que âcslróc por romplelo a pnlitien do nr\io. inau~ 
gur~d'a na. minha terra, h a longos annos, politica •ile ndin qne 
o illustro Senador quor continuar, e politica de odio que o 
i!lnstre Senador nüo quer rsquocor. E r.m virl.ude .da pres~'in 
rlcRSII polit.lcn conrlrmnnvcl. qnc S. Ex .. afnsl.nndo~se tln., 
sens correli.c:lonarios. Ftfnstnndo-so do chefe do seu ipnrtltlo. 
Já tinha dado o grito de revolta li'ontra essa candldat~Jra, que 
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nós ou Ll'OS accciüínws, nós da opposiç.fio na Bahia que cu, n 
mai~ anUgu opposicioniBI.a no E~l.aclo, o mais ' constante, 
'aqncllc que. não tem dado lJ•eguas aos advcrsal'ios c a quern 

. us advcnmJ'IllS lambem nunca pouparam, acccil.ci com<J nma 
candidal.ura qLic tr.adux o anccio por rlia8 de paz e ·de pro· 
grcsso pa1·a a Bah m. 

J~' natural, Sr·. Presiclenl.c, é natural que um candidato 
de conciliacüo não entre cm conciliabulos, que um candidato 
de conciliacão não firme pactos, porque, neste caso, deixaria 
de se1· candidato de conciliação, pam ser escravo dos in· 
!cresses dos pactuantes. Um candidato de conciliacão est i 
acima das paixões, deve pairar sobre os interesses ·dos par· 
f.idos c nunca se prcoccnpar com as pcqtwnas aspirações de 
plcil.eantos ;\s posicõcs polil.icas. Um eandidato de conci!iq· 
r;ão rlistl'ibnr. .iustiea imparcialmente entre todos os agrupa
mentos poliLicos. A admimstrar;ão da cousa publica deve con
~lil,nir o. seu unico escopo. Srímente, assim, póde inspirar 
cnnl'ian~.a aos que tccm visto os seus interesses esquecidos c 
postergados, ns seu'' direitos conspurcados pela politica dc.,;
l.ruidora da riqueza da Bahia. c cu.io progresso t~m vetai
dado. 

Sr. Prcsirlcnl.c, a hora do r.xpcdienl.e está esgotada; peçll 
a V. ;Ex. qtw me inscreva para o cxpe•.:liente da sessão de 
amanhã. . 

O Sr. Presidente - V. Ex. será att.endido. 
,·-' ' 

Si ncnhtlm Senador quer mais nsar da palavra, pa,ssarci 
á ordem ·Jo clia. (Pausa.) · · 

ORDEM DO DIA 

Comparecem mais (IS Srs. A. Azcredo, Pires Reboli o . 
• Toão Thonié. Ferreira Chaves, Eusebio de Andrade, .Teronymo 
Monl.niro, MiA'tlCI rlc Carvalho, Paulo ·de 'Frontin, Irinett Ma
chado, Alfredo Ellis, José MUJ·tinho c Lauro Müllcr (12l. 

Deixam de comparecer, com cansa Justificada, os Srs. 
Mendonça Martins. Silvcrio Ncry, Barbosa Lima, Indio do 
Brasil, Antonino Freire. Abdias Neves, .Bcn,ia,min Barrioso. 
Eloy de Soma. Vcnancio Neiva, Carneiro da ·Cunha, Gonçaln 
Rollcmbcrg:, .f:.iqncira de )fcnc?.cs, Antonio Moniz, Marcilio ode 
JJncorda, Francisco Sn!Jcs, Adolpho Gordo. Alvaro de Oar
Yalho. Ramos Caindo, Generoso MarrplCR, Vida! Ramos, Soarr.~ 
rios Santos e Carlos Barbosa (21). · 

O Sr. Irineu . Machado (pela nrdcm.) - Sr. Prcsi·,ienl.e. 
pedi a palavra pela ordem pnra solicitar· de V. Ex. que sub-

. mclla ao, Senado n mc11 pedir!o de invm·síio da ordem do •,lia. ,, 
al'iim cln rlm·-sc n conlinnacii.o ria scgnnda •.:Iiscnssfto do or-
';nmcnl.n da Fnxcnda antes elas rlcmais mat.crias, passando. 
pm·fnnln. para primeiro Jogar. o oroamcnl.o da Fazenda, c, 
cm scgtli'dr~, ns demais mnlerins quo const.um clll orclom clCJ 
à lP.' 
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O Sr. Presidente - O Sr. Senador Irinou ·Machado re· 
quer anl.ecipat~ão (t maleria cm votação da discussão ·Jo or-
camcnto da Fazenda. · · 

Os senhores qtie approvam o requerimento queiram .le
vantar-se. (Pausa .. ) 

Foi approvado . 

. OllÇAM:llNTO DA FAZF..NDA PARA 1924 

Continuação da. 2• discussão da proposição da C:ama.ra. 
dos Deputados n. 109, de 1923, fixando a desp.eza do Minis
terío 'Lia Fazenda para o exercício de 192-i. 

O Sr. P11ulo de Frontin - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente -· Tem a palavra o Sr. Senador Paulo 
de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (•) - Sr. ·Presidente, pedi a 
palavra especialmente para agradecer ao eminente Relator do 
orçamento da Fazendá a gentileza com que attendcu ;ás pon
dera•ç.ões por mim feitas, ·dentro as quaes estava a soHcitação 
de informações, que .S. Ex. •.:lesenvolvidamente tpresta, prin
cipalmente na parte relativa ao serviço de juros e amorti
zação da divida. externa, denominada « 1• {uruiing,. 

Effectivamente, S. Ex. nos dá, no quadro que consta da 
seu parecer, a explicação da ·.iiffcrenca entre a importarncia 
em circulaçiio c o valor primitivo, c rectifica a:lguns en
ganos da publicação, que não pcrmittiam a comprehensão dti 
que constava da mesma tabella explicativa. 

0 SR. JOÃO LYRA .- Muito liem. • 
O SR. PAULo DE Fno':'i'TIN - A este respeito, dada esta 

explicação, nada mais tenho . a dizer, sinão quo agradeço a 
S. Ex. a informação que a completa. 

O SR. Joii.o LYRA - Procurei cumprir com o meu dever. 
, 0 SR. PAULO DE FRONTIN - Muito obrigado a V. (l]:.x. 

Sabemos, agora, 'Srs. Senadores, quanto representa o c:~
, pita! do primitivo {undina - -E 7. 794.977, fóra os quebrados 
- e ao mesmo tempo que o serviço annual de juros e amor
tiz.ação, inclusive commiRsões, corresponde a 478.436 libras 
e 10 shillings. E' esta ll importancia annual que tem de ser 
paga, porquanto o {undinr1 não entrou na suspensão da amor
tização estabelecida pelo (undina de 1914 .. 

· O Sn. Jo.\o LYnA :...... Muito bem. 
. 0 SR. PAUf,o DE FRONTIN - E' a razão pela quai um:i 

parcella import.flinte corres.ponde ú amortização, na verba. nn
nual exigida para o serviço ela nossa divida externa. Ficou 
igpalmentc esclarecido Por .esta l'órma que o . Governo lem 

( •) Niio foi revisto pelo orador. 
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em seu poder :C 1. .t71.000, de quo póde dispor, e que pelo 
contracto de 24 de abril entre o 'rhêsouro e o Banco do Bra~ 
si! entregou para pagamento das entradaJs. 

· Reservo-me para analysar, na terceira cHscussão, os in
convenientes que adveem da fórma pela qual esta operação 
f'oi feita. Acho que teria sido preferível empregar essa quan~ 
tia no resgate de titulos, evitando por essa fórma que o 
O!'ç,a,mento fosse sobrecarreSI!l•.:lo das :E 430.000, destinadas á. 
amortização. Si o Governo adquiriu f 1. 431.000, destacando. 
no orçamento de 1924 f 430.000 daquella importancia, não 
precisaria comprar na praça, nem precisaria remetter para 
amortizar o lucro, no resgate feito de títulos inferiores ao 
da amortização. . 

Parece-me, s'alvo clausula especial do contracto que a: 
· isso .se opponha, e que o illustre Relator do orçamento da 
Fazenrla poderá verificar que seria preferível, durante tres 
annos consecutivos, evitar o dispendio de f 430.000, papel, 
e recorrer á quantia que já possuimos em titulos do empres. 
timo, que seria remettida aos nossos banqueiros, e destin~da 
á amortização obrigatoria annual que se tem de fazer para o 
primeiro tunding. E' deste ponto que mais detalha:damente 
me occuparei na terceira discussão, mas que o illustre 'Re
lator poderá examinar dentro do contracto do primeiro 

• {uruMng. . · 
Si esta amortização póde ser feita por compra de ti

tulas, na Bolsa de Londres; si isto é permittido e tendo sido 
já feita a compra·, nada mais facil do que eliminar as libras 
430.000, .em 1924, reservando a importancia para 1925 e 1926 
e tendo a vantagem de que estas f .430.000 correspon~em a 
12.000 contos. 

O Sn. JoÃo LYRA - Tomarei em consideração as obser. 
vacões de V. Ex. e, em terceira discussão, quando fOr sug
_gerida a questão, estarei habilita:do a dar as exnlicações que 
V. Ex. deseja. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Muito agradecido a V. Ex . 
. Quanto aos outros pontos, o iiiÜ.Stre 'Relator do orçamentei 

da Fazenda está inteiramente de accôrdo commigo na parte 
'relativa á differenca de cambiQ, sómente a solução que S. Ex. 
apresenta differe da que eu formulei. Em logar de deduzir 
da despesa essa differ.ença, S. Ex. prefere crear, sob o ti
tulo "Differença de cambio", uma verba na Receita, que per
mitta intervir com clln no total da receita para equilibrar a 
desp·esa. , 

O Sn. JoÃo LYRA - Acho que V. E'x. levantou uma 
· questão importantissim\l e a Cqmmiss~o está de accôrdo com 
V. Ex. Elia acccilou o generalizou a 1déa do nobre Senador. 

O Sn. LUiz AooLPHO - O unico ponto a observar é que 
essa verba figurou sempre no areamento da Fazenda, quando 
não havia parte cm ouro a considerar. Depois a verba foi 
retirada. 

o Sn. PAULO DE FRONTIN - Mas essa differença de cam
bio eslava na despesa e agora está na receita. 

o Sn. Lu1z AooLPiHO """" Sim, no orçamento da Fezen~tl, 
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101 Sn. P,mr,o DE FnoNTIN - O caso é bem differente, 
felizmente. • 

O orçamento acRbou com essa differ.enca de cambio, que 
constituía a verba mais desiquilibradora do orçamento. Agora, 
temos a possibilidade de collocal-a na receita, mas acho -
e é este o ponto que peco venia para submetter á conside. 
racüo do Senado· sobro a fórma pela qual o illustre Relator, 
ouvida a Commissão de Finanças, julgou preferível para re
:solver o assumpto - que isso não const.itue propriamente 
uma receita. Si tivemos um emprestimo i'rancez, si tivermos 
um omprestimo belga, teremos que pagar, respectivamente, 
nas duas moedas, do mesmo modo que quanto o emprestimo 
é em Jilbras esterlinas temos que pagai-o . em moeda libra 
esterlina. O ·que se deveria collocar no orÇamento da des. 
peza era mais uma alinea, onde em Jogar de se fazer refe
rencia apenas a ouro e pwpel, .considerassemos ouro, Ubra · 
esterlina, e papel. Por esta fórma ficaria a questão comple
tamente resolvida, sob o ponto de vista teohnioo, porque, ef. 
feotivamente, a verba de que se ~rata não constitue uma re
oei,ta. 

O SR. JoÃo LYRA .,.. Mas V. Ex. deve ter attendido a 
que eu, em obediencia ao contracto existente com o Banco 
do Brasil, para a emissão de vales-ouro, quiz que a Conta
bilidade ficasse habilitada a registrar os factos financeiros • 
conforme occorressem. Isso. traz lucro para o Thesouro .. 

IÜ iSR. PAULO DE FRONTIN - A fórma que nos é apre
sentada é uma fórmula, não ha duvida, a que eu chamarei de 
compensação. E' urria fórmula em que a despesa é majorada 
no orçamento respectivo, quer seja ·no orçamento da Fazen
da, quer no do Exterior, em que o mesmo facto se dá em 
relação ao pagamento de vencimentos do corpo diplomatico 
e consular, quer seja em outras verbas, como garantia de 
juros, em que (lSSa garantia, sendo paga em Hbra:s, não é paga 
em ouro, havendo uma compensação no orçamento da Re
ceita. Havendo uma majoração no orçamento da Despesa. 
uma verba correspondente nos dará, na receita, o elemento 
compensador. A mim me parece preferível não dnr ao Go
verno o direito de gastar, em cada um dos servicos publicas, 
sinão aquella quantia que realmente o Congresso o autorizou 
a gastar. Ainda mais: si o pagamento deve ser feito em h
bras, o Governo só póde despender o numero do libras que 
está autorizado· a gastar. Si houver vantagens, como p6d'c 
a·contecer, no valor da libra, tran&formn:do, esse saldo, tal 
qual acontece com as economiaJS feitas na verba do orçamento 

. ordinario, deve ser conservado no Thesouro. Quando se dá o 
inverso, e o pagamento !lm libras póde exceder a importancia 
computada, estimada, haverá a necessidade de um credito 
supplementar, que scrt\ .pe-dido pelo Governo, para o fim de
terminado. De modo Qtltl refrearemos um pouco o arbítrio. 
do Governo cm gastar, e este arbitrio é de tal ordem que o 
illustre Relator do areamento da Fazenda teve occasião de 
citar que cm um só orçamento - o do exercício de 1920, a 
imporL.ancia resultante da conversão ·cio cambio attirngin a 
19.321:000$000. . 

<Compreilende-se, portanto, que, querendo um areamento 
rigoroso, é um tanto perigoso df:'ixar ao seu arbitrio, verbas 
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do uma · impotlancia j•ú cxcossivamente elevada. Em Lodo 
caso, do uma fórma ou ~lo outra, o que for decidido pelo ii
lustro Relator e pela d1gna Commissão de Financ.as resol
verá g problema. O mais nü.o é fundamental, é apen'as uma 
questuo ·de fórma, de modo que não me ca.be sinão fazer estas 
observações, para o caso de, sendo J'Cconhecida a conveni·enci R 
do figurar na dcsrper.a essa reducção, faz.er-se a modificação 
da receita. 

O SR. L~uno M'CI.LRn - E' dlfficil porque varia o agia 
papel e o ag1o ouro. 

O 1SR. PAULO DE FnoNTIN - Toda a despeza é variavel. 
Quam.do vot11mos a quantia de 24.000 :000$ para combustível, 
não sabemos qual o preço do carvão, nem igualmt>nte qual o 
da libra. . 

O SR. LAuno MlLLRR - Ahi, é reduzir a quantklade. 
0 •SR. PAULO DE FRONTlN - A questão é de verba. 
O SR. LAURo MüLLRR - Dá-se o quantum. 
0 1SR. PAULO DF. FRONTIN - Qualquer solução é accci

taveJ. Resta saber qual a preferível. Prefiro na despeza. 
para refrear a acção do Governo; a Commissão prefere fa
cilitar o ,jog;o dos vales-ouro. E' uma questão da Contadoria 
Geral da R.cpublica. Acceito, indifferenteniente, qualquer um~ 
dessas fórmulas. A questão capital é não figurar como sendo 
de51peza nquillo que realmente não é. 

Na parte relativa á .primeira considero(}ão,. o illustre Re .. 
laf,or mostrou-se de acllôrdo com a solução, que lembrei e que 
resülve, de voz, o problema. Para que estarmos nos illuidindo 
sobrt> a massa do papel-moeda em circulação e, ai.nda mais, 
para que estarmos nos illu•dindo, suoppondo que conhecemos 
o orçamento, cujo equllibrio é tão difficil e ·cujo resultad{) 
ainda não att.ingiu á qu:mtia de 400.000: 000•$•, afim de que 
pudessemos pagar ws promissorias do Banco do Bra.sil ? 

0 SR. LAURO MtJT,LÉR - E' uma illusão clara. 
O SR. PAur.o ~)E FRONTIN - Porque tem juros. Ainda 

resta esse mal; está feilo, e temos de pagar o mal que fi
zemos. De modo que é preferivel, incontestavelmente, essa so
lução, c a emenda, que a illustro Commissão •dt> Fin11nça.s 
apresentou, virá, portanto, sanar as difJ'iculdad.es. 

Quanto á terceira observação, está tambem demonstrado . 
. de modo inteir~~tmente satisfactorio, o que ha. a respeito. A' 
sub-emondn apresentada .pela Commissão dou o meu assenti-
mento. . . . 

Feitas éstas rapidas ponderações sobre o parecer do emi
nente Reo!a:tor da FaZJenda, ca.be-me agradecer á acceitação 
das outnas emendas, qnc formulei. Ainda que se mantivcssr. 
a quantia de 200:000$ para papel_ c imprcssãlo de !JO~'S ~o 
Thesouro acmdito que essa reduocao, em Jogar 'lia ehmJn~tcao 

. por mim 'proposta, teria toda a razão de ser, approva~a a me
dida, hontcm, lombrad·a, na cliscussão, dfr que as notas de pe
queno valor não ·;lo\'lam ser emittidas sin~o pelo Governo, em 

· subsLilui,c!io das ox:i~t.onte>. Si isto se dél.', é lncontestave.J_mente 
neces·sar!a uma cerln verba para o papel correspondente. 
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Do mo·do que, tambem nesta parte, rupezar de •só pareei· 
ladamente ter sido acceita a emenda, voto pela sub·emenda 
da Commissão, porque attende ás considerações por mim, hon
t.cm, feitas a esse respeito e apoiadas por grande numero de 
El·enadores que me deram a hOnra ·de ouvir. 

Com estas observações, termino, agradecendo novament11 
o o illustre· Relator o seu parecer. . 

O ,sn .. JoÃo LYRA- O Relator do areamento da Fazenda 
é quem agradece a collaboraoão de V. Ex. 

0 SR. PAULo DE FRONTIN ,- Era O que tinha a d.izer. 
(Muito bem; muito bem.) 

A'!iprovada. 

São approvadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Na tnbella B: 

Ministerio da Justiça e Negocieis Interiores: 

.Subsidias aos Deputados e Senado~es - Depois das pa
lavras - durante as prorogações - acrescente-se: "ses
sões extraordinnrias e devi.cto no preenchimento de vagas"; 
e na parte Secretaria do Senado e da Gamara dos Deputados, 
accrescente-se tambem, depois das palavras - durante as 
prorogações - "·e sessões ext:raordinarias do Congresso". 

N. 2 

A' verba 32' 'd aproposição ou 34' aà iProp'osta do Go
verno, (creditas supplementares) ...:. •Seja fixada a, dotação 
de 5.000:000~, papel, em ;vez de 500:000$, ouro, e 6.000:000$, 
pppel. · ' 

N. 3 

A' verba 4' "!nativos": 

tSupprima-se o augmento de 22 .·547 :H 1$716, transferin
do-se ás verbas correspondentes dos orçamentos da Guerra o 
da Marinha as dotações de i 7,649 :253$551 e 4. 879:858$165, 
respectivamente, destinadas ás classes inactivas dos referidos 
de parlamentos administrativos . 

• N. 4 

A' verba 7': 

· .Suppl•ima-sc o augmento de 5 :O.\ O$, destinado ao paga. 
mcnlo ctu g·raLiJ'icagiio addicional .rlc 30 % sobre os. vencimen-
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tos de 16 :SOO$ annuaes que percebia o ex-chefo de secção da 
Secretaria da Camara dos Deputados Agenor Lafayette de 
Roure, ac_tual ministro _do Tribunal de ~antas •. · ·-- - · · - · · 

'' ,• 

N,_ 5 

·Substitua:-se o art. · 13 da proposição pelo seguinte: 

Arto Logo no começo do exercicio de 1•0124, o Governo 
expedirá decreto determinando quaes as repartições que po. 
derão dispor de automoveis officütes e qual o numero a cada 
quaes as autoridades que, além dos. -srso Presidente e Vice
uma nccessario para os seus respectivos serviços; e, outrosim, 
Presiàente da Republica, Vice-.Pr:esidente do Senado e Pr:esi
dentc da Capmra dos Deputados, presidente do Supremo Tri
bunal Federal e Ministro de Estado1 ter.ão direito á conducção 
nos mesmos automoveis. . 

§ 1." O Governo providenciará junto á Policia e a Pre. 
feitura do J)istricto Federal no sentido de que não seja -li
cenciado ou registrado, nem possa usar: a placa de official 
qua1que_r carro pertencente a repartições. não incluidas no de
creto ou que não sejam destinados á conducção das autorida. 
des indicadas neste artigo ou contemplados no referi!io de
creto, por conveni-encia · ou necessidade do serviço publico;, 

§ 2o" Quaesquer despesas com automoveis de repartições 
ou autoridades que delles se não possam utilizar, na confor
midade deste dispositivo ou do decreto que for expedido, serão 
levados á conta !!e quem as autorizar, nesta Capital ou nos · 
Estados, não podendo ser pagas no Thesouro ou em quaesqu!lr 
repartições a elle subordinada_s. · 

§ 3o" Na proposta de orçamento para 1925, as despezas 
com os automoveis officiaes, -quer .sejam de pessoal, quer de 
material, _devei:ão constar de consignações ou _sub-consignacões 
especiaes, em cada ~eriartição e em todos os ministerios ,o 

N., 6 

A' tabella - verba 1 • - (Serviço da: diy.ida externa: fu~-
dada) ,, : 

Na columna relativa li - Amortizacão - ·t'mde se· lô 
;C 84.005-0-0, diga-se "i: 84·. 005-i0-0", sendo esta mesma iin
portancia dcclarfrcla na linha- correspondente á somma da 
mesma columna, cm vez de ;C 43 o OGI~-0-0, conforme está ai! i 
mencionado o E na columna relativa a ".Turos", na primeira 
-parcclla da parle referente á "Importancia", cm vez do 
;E 389.7 4 9-0-0 diga.se "i: 389.7 48-0-0", corrigindo-se a som
ma da mesma parte da mesma columna, que é f 5.1.78.<549-8-§, 
em vez pe oC 5.21~.118§.-8-06, cppíorme .está. ajlj esoripto., 
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N. 7 

A' verba 27' (Ex:crcicios findos) : 

Supprima-se a dotação de 50 :000$, ouro e reduza-se a 
500 :000$ a dotação papel. 

N. 8 

A' verba 28' "Obras": 

Depois das palavras - Delegacia Fiscal de Gayaz, réis 
100 :000$, accrescenta-se: "destacando-se tambem 200:000$, 
para a reconstrucção do edifício da Alfandega de Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte" 

o Sr. Presidente - Estão no recinto 32 Srs. Senadores, 
numero estrictamente necessario para as votações. Peco, 
portanto, ao Srs. Senadores conservarem-se nos seus 1-ogar.es. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. 2 

Redija-se assim a emenda: 

Onde convier: 

As vagas que se forem dando no corpo de agentes fiscaes 
do imposto de consumo do Districto Federal deverão ser pre
enchidas pelos agentes fiscaes de differentes Estados que ser
vem actualmente na respectiva recebedoria, e pelos denomi-
nados interinos. - Oleyario Pinto • · .. · 

O Sr. Olegario Pinto - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Olegario Pi!llto. 

O Sr. Olegario Pinto (pela ordem) - Sr. Presict·ente, re-
queiro a V. Ex. que consulte a C~tsa sobre se consente na 
reLirada desta emenda. 

o Sr. Presidente - Os senhores que consentem na reti
rada da emenda n. 2, pedida pelo Sr. Olegario PinLo, quei
ram levantar-se. (Pausa.) 

Foi retirada. 
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E' auuunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

N •. 4 

Al'L. Fi0am 0x:tensivos ú Caixa Bcncficeutc dos J?uncc!o
narios Pu!Jlicos no Ceará - os favores concedidos ao Banco 
dos Funccionar.ios Publicos, Montepio dos Servidora~ do Es
tado, Banco l'rcdial do IUo do Janeiro e Sociedade Benefi
cente dos Funecionarios Federaes, para operar com os funcclo
narios civis e 'militares. 

Sala das .~essões, 22 de novembro de 1923. - José Accio~y. 

O Sr. José Accioly ,- Peço a palavra pela. ol\lem. 

O Sr. Presidente - 'rem a palavra ·pela ordem o Sr. Se
r:ador pelo Ce:lrá. 

O Sr. José Accioly (pelà or·dem).- Requeiro a V. Ex., 
· Sr. Presidente, .que consulte a ·Casa sobre se concede na re-
t'rada desta emenda. · . 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador José Aocioly requer 
11. retirada da emenda n. 4, que teve parecer contrario da 
Cqmmissão. . . 

Os senhores que approvam a retirada da emenda, queiram 
levantar-se. (Pausa.) 

Foi retirada. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA • 

N. !i 

F'icam extensivos aoR fiscacs de soguros 'nomeados de
.pois do decreto n. ·.g. 208, de 8 do setembro de 1910, as re
galias e direitos assegurados aos demais funccionarios da 
Inspectoria de Seguros de confo!'midade com as leis: n. 2.083, 
t;e 30 de julho. e decretos n. 7. 751, de 23 de dezembro de 1909; 
n. 8.208, de 8 de setembro do 1910, e arL GS, do decreto nu
!nero 14.593, de 31 de dezembro de 1920 . 

. o Sr. Olegario Pinto - Pe!)o a palavra pela "rdem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Olegario Pinto. 

O Sr. Olegario Pinto (pela ordem) -· Requeiro a V. Ex. 
que consu.Jt.e ao Senado, sobre se consente na retirada da 
emenda n. 5. ·: ..•.. ''· .... ~1 
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O Sr. Presidente - O ·Sr. Senador Olegario Pinto re
quer a rcLirada da emenda· n. 5. 

Os senhores que approvam o requerimento de S. Ex., 
queiram levantar-se .. (Pausa.) 

A emenda foi retirada. 
E' approvada a seguinte 

EMENDA 

N. 9 

' 

Ficam transferidos os saldos das quotas loLericas do In
stituto Salesiano do Districto. Federal e do Collegio Sale
siano de Therezina no Piauhy, do anno de 1923 em deante 
para a Escola Agrícola Salesiana c a Santa Casa de S. Ga
briel, no Rio Negro (Amazonas). 

Sala' das sessões, 22 de novembro de 192~. - He~mene
gildo de Moraes. 

Suli,-emenda 

Em vez 'de - Ficar transferidos - diga-se: "Fica: o Pd· · 
der Executivo autorizado a transferir" - (o mais como está 
na. emen.da). 

iN. 10 

Art. · Fic.a revoga'Clo o n. XV[, do art, 2' da lei nume
ro ~ .440, de 31 ~e dezembro de .1924. 

Art. . O Governo annexará á proposta de 'orcamentõ, 
que é annilalmente enviada ao Poder Legislativo, uma . de
monstração sobre qs conversões de moedas realizadas no exer~ 
cicio anterior, incluindo na receita ou na despesa do Ministe
;rio da Fazenda, conforme as IJ)revisões que ditas demonstra
cões e as circumstancias do momento autorizarem, sob a; ru
l:Jrica dà ren'CJa 0'!1 despeza SObre taeS COnversÕeS • 1 

. Art. !E'.• o Governo autorizado a· abrir, os creditas neoes
sarios pa~n adq!lirir POr compra todo o .ouro e a prata 4e 
<procedencJa nac10nal. 

N •. H 

. •Onde se diz ..;.. Inipõrtanciã: 'destiriáillii ão ;Sêr'Vicõ iie ~üros 
de apolices cuja emissão já foi ·autorizada, 'bem como para 
juros e resgate das obrigacõe~ do Thcsouro, ,f7. 000 :oooeooo: 

n· •,"":"11 · 1ga-se: , ... 
"Para resgate na proporção 

de 10 ,o/o e jpros de 



I 

' 

7 o/D das obrigações em 
circulacão . . . . . . . . 14.649:900$000 

"Para juros de apolices; cuja 
emissão jã foi autorizada 2.350:100$000 17.000:0001000 

N. 12 

"A' verba 11" (Casa da Moeda) : 

Material - N. 8 - "Materíal para fabricação de notas 
do Thesouro Reduza-se a dotação de 500:000$ a 
300:000$000. 

N. :121 

A verba "Obrasn: 

Reduza-se a importancia a 3.500:000$000. 

N. H 

VP.rba n. 33, additiva: 

Para o augmento provjsorio ao pessoal deste miníste
rio, (lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, art. 151), réis 
fi.089:724~i75. 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de :1923, - Pauro de 
Frontin. 

N. 15 

Ao orçamento da Fazenda : 

Onde convier: 
Art. A gralificncão pl'ovisoria instituída em benefi-

cio dos funccionarios, mensalist.as, diaristas, J,orna·leiros e 
operarias da União, na lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de i 923, 
e conhecida por Tabella Lvra., fica definitivamente ineorpo
rada, para todos os effeitos, aos respectivos vencimentos, 
mensalidades, diarias e jornaes. 

·Sala das sessões, em 22 de novembro de, i923. -. Irineu 
Machado • ..-. Sampaio Corrda. - Paulo de Frontfn. . 

N. i6 

Onde convier: 
· Art. •Continúa em vigol' o art. t67 da lei n. i. 632, d8 

I! de janeiro de t923. 

·. Sala das sessões, · 22 de novembro de f923. · - Pedr~ 
tau o. 

S.- 'llol. IX ~ 



ANNAÉS ·DO Sl!NADO 

. N. 17 

Onde convier: 

Art. Fica o Poder ExecuLivo autorizado a transformar 
em coll~cLoria a actual mesa de rendas de Mamanguape, do 
Estado da Parahyba. 

N. :18 

7' - Tribunal de· Cóntas: 

Pessoal: 

'.l'itulo 7• - "Gratificações regulamentares.". 

Restabelcca-sc.a quot.a de 48:400$, ouro, da. proposta do 
Governo, ficando :assim mantida a dotaclío, ·ouro, para ·o chefe 
c membros da Delegação do Tribunal junto á Delegacia do 

. 'rhesnuro cm Londres. 

São successivamcntc rejeitadas as seguintee 

EMENDAS 

N. 1 

Os funccionarios da União, que hou\'erem exercido car
g·os em cornmissão por mais ile oito aunos e que se encon
trem actualmente, nos respectivos quadros em cargos im
rnediatamente inferiores, por outro tanto tempo, serão pro
vidos na effectividade daquelles que venceram em commis
são, nas primeiras vagas que se verificarem, de preferencia 
a quaesquer outros, na ordem da antigui4ade da commissão, 
contando para· todos ·os effeitos aquelle tempo. 

N. 6 

Ao ar!. accrescente-se: 

· Ficam creados dous. Jogares· d~ eonter~ntes ·na· "Alfandega. 
de Victoria, Estado do Espirita Santo á semelhança das Al
fandegas de Parahyba o Florianopolis, com :15 quotas e or
denado de 3:000$ annuacs cada um; augmentando por isso 
~!cuJo da gratif'icaçlío para todo o pessoal daq1.1ella repar
tiçao, para i82 quotas, na razão de 6 % sobre a mesma lo
tação de 6~3 :000$ calculadas e pagas no mini mo, sobre o 
valor da lotação de 40:992$, valor de cada quota 225$230. · 

· Rio de Janeiro, 2i de novembro de 1923. -· Bemardino 
Mionteiro • ' 

' .. . ... 
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N. 10 

Verba i O' - Caixa de AmorLiza\'.ão: 

ÜJHle se diz: 8 confct•cnlns - ordenado 4:400$, gi·aLifi-:
eac;ãu 2:200$ - tola! 54 :800$; diga-se: «8 conferentes -
ordenado 7:200$, gt•aLificn('ão 3:600$, lota! 86:400$000,, 

Sala das sessões, de novcmlJJ'O de 1923. - lrineu. ilfa-. 
citado . 

:N. 19 

Accrcscentc-sc onde convier: 

«Ficam extensivas aos funccionarios da Fiscalização das 
Loterias que tiverem mais ele 20 annos de serviço, as van
tagem; do art. 121 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro ele !915,, 

Sala das Comuli.ssõe~. 23 de novem!Jro de 1923. - Afur-
cilio de Lacc1·da. 

N. 21 

l•nt.lc~ convier: 

Fica o Gul-eJ'JHI aulorizndo a apl'o\·eilat• C•.l!TIIl etJl[Jil'ga
uos de primeira cnlrancia do Thosnuro Nacional, por pro
posta dos respectivos directores e á pi'O!JOl'ção que se derem 
vagas, ns nctuaes empregados da Imprensa Nacional que a!li 
SrJI'I'irem ha mai.s de dons annos ininl.crrupLos, nxeercMdo 
fl!nc·;~ocb de cscriptura{~ão c que contarem n!.l;S rle d.J;; annos 
de e.rr·viços ptblicos fedcracs, ficando sup;>rimicias na Im
r·•·cr.•~a Naetonal as vagas .que se verificarem ~c.rn n apr•JVI!i
'.Uiill!lll.o rlt•• H esmos empregados. - Oct,lcil!; '!~ Albuquc•r·- , 
IJUC. 

N. 22 

Onde cC\nvier: 

Arf.. Os cscript.urarios do Tribunal de Contas, em nu~ 
mel'fl riu C! não poderá· exceder de cinco, servirão na rnsp·ecção 
Geri!! de Fazenda para os seus scr\'Íços' o afim de, especial-, 
mente, nas administrações g·ovei·naliva.s, civ-is ou militares, 
fiscliliznrem á formação dos invenlariós, á escripturação dos 
mal,eriaes o variações nos mesmos operadas - Ludo de ac
côrdo com o cstaluido no art .. 828 c § do Codigo de ConLa
bi!idadc. 

Sala das scssõc8, 23 . de .novembro de f ~23. 
Borba. 

ManocZ 
'·•~ I •1 
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N. 24 

t)nclc convier: 

ArL A reinlegra~ão do agente fiscal <la Capital Fe-
deral Alfredo Pires Bittcncourt. mandada faz.er pelo dec1·eto 
n. 4.362 de 8 de novembro de 1921, será contada da data 
em que foi nomeado para idcnl,ico log·ar no Estado da Bahia 
c não no Estado· do Amazonas, como consta no referido de
creto. 

N. 28 

Ao orçamento da Fazenda (Despeza) : 

Estatística Commercial: 

. 'Fica equiparada, á dos delegados de s,. Paulo e 1\finas, 
a gratifieação que percebe o delegado da Estatlstlca Commcr
cial do Estado da Bahia. - Pedro Lauo. 

Ficam prejudicadn·s as seguinlcti 

EMENDAS 

N. U 

A verba 1' - Serviço da divida externa fundada - Ac· 
crescente-se: «differença de cambio proveniente da depra
ciação da libra esterlina: 

5 % sobre 47.691:221$834 seja 2.38·1 :561$09!,. reduzi
da· assim a verba a 61.524 :433$801, ouro. 

N. :12 

A' v.erba 2' - Scr\'iço !la divida interna f.undad:a -
Substitua-se a parcella final, pela seguinte: 

Importancia destinada ao serviço de .i u~os de apoliccs 
a emitlir até o ma;.:im~ de 150 mil contos de I'éis, bem corr;o 
para JUros de obngaçoes do Thesouro a em i Ltir até o ma
ximo de 200 miL contos de réis, autorizado pelo decreto nu
mero :14.946, de 15 de agosto de :1921, 15.418 :400$, papel. 

N. :13 

A' verba 11' - Casa da Moeda: 

Material, n. 8 - Stipprima-~e: «Mnt~rial para f~;~brica~ 
çiio do notas do 'l'hcsouro, 500 :000$000~. 
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N. 16 

Onde convier: 
Art. O Poder Executivo abrirá, pelo Minislerio da Fa-

zenda, o credito de 11.089 :724$176, para occorrer á despeza 
com o pag·amenlo, neste mesmo mi·nislerio, da gratificação 
provisoria insULuida na lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, 
em beneficio dos funccionarios, mensalistas, diaristas, jorna
leras e operarias da União, c conhecida par 7'abella Lvra, e 
a qual fica pela presente lei, e para todos os effeitos, incor
porada aos respectivos vencimentos, mensalidades, diarias e 
jornaes. 

Sala das sessões, 22 de novembro de 1923. - Irineu Ma
chado. -Paulo de Frontin. -Sampaio Corrt!a. 

N. 26 

Accrescente-se onde convier: 

Art. O Gove11no mandará pagar aos herdeiros do doutor 
Erico Marinho da Gama Coelho a importancia dos vencimen
tos que este na qualidade de lente cathedraLico da Faculdade 
de Medicina do Ria de Janeiro deixou de receber durante o 
tempo em que exerceu os mandatos de Deputado e Senador, 
abrindo o credito necessnrio e relevada, para esse fim, qual
quer prescripcão. 

São approvadas para projecto especial as seguintes 

EME:SD.\B 

N. 57 

Verba 6' -- Thesouro Nacional: 

Art. Ficam ostensivas aos fieis de pagadores e de the-
soureiros federacs as disposições do art. 502 do decreto nu
mero 7. 751, df) 23 de dezembro de 1909. 

Sala das sessões, 22 de •novembro de 1923.. Olegario 
Pinto. 

N. 58 

A' proposicito n. 109, de 1923 (orçamento aa Fazenda): 

Accrescentr.-sr onde convier: 

Arf.. ,\s vantagens da aposentadoria dos funccionarios 
publicas civis serão calculadas sobre os vencimentos perce
bidos no momcnl o em que esta fô~ concedida. · 
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N. 59 

A' verba 10' - "Caixa de Amortização": 

Accrescente-se na sub-consignação "um lhcsoureiro rla 
divida publica o seguint.e: augmentada de 2:500$000. - l!er
meneaildo de Jlloraes. 

N. 60 

Accrescentc-se onde convier: 

«0 montepio militar, deixado p.elo offictal solteiro, á mãe 
viuva, reverti', por morte desta, ás irmãs solteiras e vinva9 
daqucile. 

Sala das Commissõrs 23 de novembro de 1923. - Mar
l'ilin de Lace1•d.a. 

. N. 61 

( 

Accrosconl<•-sc onrlo convier: 

Fica restnhelecido o quadro dos conferentes de riaRcarga, 
mandado supprimir pelo n. XXV do art. 89 da !<Ji n. 2.232, 
de 5 de janeiro de 1917, limitado o ~eu numero ao actualmente 
existente. 

Sala das ~~~ssõt'~, 23 de novembro de 1923.-Luiz Adol.plr.o. 

O Sr. Presidente - O orçamento passa á 3' discnssão. 

Votaoão, cm 3' discussão, da proposição da Qamar:t dos 
Deputados n. 65, do 1923. autorizando o Presidente da Repu
blica, a abrir, pelo MiniHLerio da Viação e Obras Publical. o 
credito ou a fazer operações de credito no valor de réi~ 
:!2.586 :553$39·1, Hupplcmentar á verba 6', arL. 92, I - Com
busLivel - da lei n. ~. 632, de 6 de janeiro de 1923, pa'rn oc
corret' tis doHpezas dessa natureza. inclusive pagamento do 
t1arvão nacional ~uh-hrt.nminoso (lignitos), nos termo~ dM 
contracto:; <:!xi-.1 rnl r'. 

:\pprnvada. 

O Sr. Irineu Machado -· Prço a palana pr.la m·dcm. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra n .Sr. Irincn Ma
chado. 

o Sr. Irineu Machado ()Jel.•l OJ•rlcm.) - Rcqneiro vcrin
carãn da, votação. 

O Sr. Presidente -· O Sr. Senador• Irinr.rl Macharln I'C· 
quer verificação da votação da proposicfio da Camara do9 
Depntados n. 65, -de i923. 
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Os senhores que approvam a proposição queiram levan-
tar-se conservando-se de pé, afim de serem contados. (Pausa.) 

Votaram a favor 30 Srs. Senadores. 

Queiram levantar-ee os que votaram contra. (Pausa.) 

Não houve votos contrarias. 

. Não ha numero. para se· proseguir nas. votações.. Vae se 
proceder á chamada. 

. Procedendo-se á chamada, verifica-se . a ausencia dos 
Srs. José Eusebio, Pires Rebello, Eusebio de Andrade, Jero
nymo Monteiro, Pereira Lobo, Moniz Sodré, Modesto Leal, 
Paulo de Frontín, Sampaí·o Corrêa, Irineu Machado, A. Aze
redo 11 Vespucio de Abreu (12). 

O Sr. Presidente· - nesponderam (t chamada· apenas 30 
Srs. Senadores. Nlio ha numero; fica adiada a votação desta 
e das demais materias da ordem do dia. 

' 
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar·. drBigno 

para ordem elo dia da sessão de amanhã o seguinte: · 

Volar;ãn r•m ::• discussão, da pr·opo~i~Ü<J riu Can1ar•a rios 
Depu lados n. ü5, de ·i !l23, autorizancln o Pre~idenf.•• ria ncqm
l•lica a abrir, ·pr.lo :Minister·io da Yiacão c! Ohras Pn!Jlicas, 
q credito ou . a fazer operações de credito ou valor de 
120580 :55:J$:3lJ.I, supp!rmcml.ar· :í verlJa a•, art. 02. I- Cóm-
3ustivel -- da lei no 4o632, de li de janeiro r!ci 192:1, para 
occorre1• ús de;;peza~ dessa natnreza. inclusi•;n jlag'~:mento do 
carvão nacior.nl sub-!Jetuminoao (lignilos), no . .; termus elo~ 
contractos existm1tcs (com pai'('C''·r {avuravel dn ÇoJnmissúl> 
de. Fina:rça~. :1-17, de .J923); · · 
. Votacão, em discussão nnica, ela 'indicacão ·n. :!, de 102:1, 

que modifica alguns artigos do Regimento e manda adclila!' 
outros dispositivos. (c.om JHII'eCel' da Comil!'issüo ·t~~ Policia I.'I(-
1.'01'{11Jela 1trtU/s e coutrario a oul7'rts das r!mendas 11Jl7'r·s••ntlll•l.l'o 
u. :m, de ·192/J); · · · 

Voluaão, em discussão u·nica, das emendas ela Camara 
àos Deputados ao projecto do Rnnarlo n. ·J2, de 192.3, auto
T'izando o Governo a arlquirir a casa, a !Ji!Jliotheca e ns 
obras inéditas que. per teceram no Senador Ruy .flnl'hosa r 
dando outl'!ls providencias (com pm•ecc7' fav07·avel da Oom
nriov.~ão de Fiilllll(:as, 11. 365, de 1.923) ; 

Votação, em discussão nnica, da redacção final da emen
da do Senado rro 88, de 1923, que nutorizn, a abrir, pelo Mi
nisterio da Viação c Obras Publicas um credito ·de 32 :000$, 
supplementnr á verba o•, do m·t. 92, da lei no 4, 632, rlo 19.'?3, 
"Estrada de Ferro Central do !Uo Grande do. Norte; 

:Votação, em· 2' discussão do projecto do Senado no 4R, 
de 1923, considerando de utilidade publica a Assistencia Par
ticular do No S o dn Gloria ( o{fe1·ecido pela Commissão d1! 
Ju.~tiça e Leaislnçtin, n .. 127. rlc 1923) ; 
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Votação, em .2• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 37, de i923, autorizando a abrir, pelo Mi
nisterio da Viação e Obras Publicas, um credito especial de 
649:114$913, destinado ao pagamento a quem de direito do 
restante da Estrada de Ferro do Bananal, occupada pelo Go
verno Federal (com parecer {av01•avel da Commíssão de Fi
tlanças,·n. 301, de 1929); 

Votação, em discussão miica, do véto do Prefeito n. 2i, 
de i 923 á resolução do Conselho Municipal que incorpora os 
vencimentos. dos mestres, contra-mestres, inspectores de alu
mnos e porteiros das Escolas Profissionaes Souza Aguiar, 
Alvaro Baptista fl João Alfredo, a diaria que, em virtude do 
decreto ·n. 2. 491, actualmente percebem (com parecer con
tt•ario da Com missão de Constituição, n. 961, de 1929) ; 

Votação em 3' discussão, da proposição da Camara. dos 
Deputados n. 85, de i923, que considera de utilidade publica 
a Liga Brasileira de Hygiene Me'ntal (cont parecer favoravel 
da Commissão de Justiça e Leuislação, n. 278, de 1923) ; 

· Vqtação, em .3' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 71, de i 923, que. abre, pelo Ministerio do In
terior, o credito especial de 2:160$. para pagamento de ven
cimentos u Hermenegildo Melhado Bustos, em virtude do de
creto n. 3. 995, de 1920 (com parecer (avoravel da Commiss6o 
de Marinha e Guerra, n. 3M, de 1929); 

Yot.aciio cm 3' discussão, da proposição da Car:wra dos 
Deputados n. 94, de i923, que manda nomear segundos te
nentes os nlumnos da Escola de Veterinaria do Exercito, que 
terminarem o curso (com. pa1·ecer · {avoravel da · CommJ.ssáo 
de Marinha e Gue1•ra, n. 31~, de 1923); · 

Votação,· em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. ::13, de 1923, considerando de utilidade publioa 
a Associação Beneficente Postal (com parecet• (avo1'avel da 
Commissão de Justiça e Legislação, n. 298, de 1923); 

Vof.acão, em 2• discussão, da proposiç~o da Camara doa 
Deputados n. 78, de i923, considerando de utilidade publica 
o Centro dos Carteiros (com parecer {avoravel da Commissifo 
de Justiça e Legislação, n. 275, de 1923); · 

Votação, em 2' discussão do projecto de Senado n. 27, de 
1923, considerando de . utilidade publica o Centro Alagoano, 
com séde no Districto Federal (com parece?' (avoravet da Com. 
mls.~ão de Justiça· e Leuislaçllo, n. 271, de 1923); · 

. Votação, em 2' discussão, do projecto do Senado n. 47, 
de 1923, relevando da prescripção em que incorreu o direito 
de D. Rosa Dias Guimarães, para o fim de receber o monte.. 
pio deixado por seu irmão, carteiro da Repartição Geral dos 
Correios Bellarmino Dias· Marinho (o(ferecido pela Commis
são de Finanças, parecer n. IN5, de 1929); 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara do~ 
Deputados n. 92, de 1923, que autoriza a contagem de tempo, 
para o effeito da aposentadgria, a varios funccionarios do 
Ministerio da .Justiça e Negocias Interiores (com parecer {a;. 
tJoravel das Commissúes. de Justiça e Legislação e de Piflalll. 
ças, n. 297, de 1923) ; 

• 
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Votaoão, em 2' discussão, dá proposição da Camara dos 
Deputados n. 98, de f923, que abre, pelo Ministerio do ln· 
terior, um credito de 9716$, para pagamento da pens.ão que 
compete a D. Maria Pereira Toja, viuva do guarda civil 
Manoel Toja Navarro (com parecer (avoravel da Commissflo 
de Finanças, n. 322, de 1923); 
' ' ' 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 125, de 1923, que abre, pelo Ministerio da Jus. 
tica e Negocias Interiores, os creditas de 1 :059$677 e 580$645, 
para pagamento da pensão aos guardas civis Bartholomeu 
Araponga e Amaro Jacome de Araujo, nos termos da lei nu· 
mero 3 .605, de 1918 (com-pa1.·ecer favoravel da Commissilo 
de Finanças, n. 366, de 1923) : 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 53, de 1923, que manda applicar o saldo da 
verba 4', do orçamento da Fazenda, no pagamento dos juros 
das apolices em.ittidas de :1922 (com parecer favoravel da 
Commiasão de Finanças, n. 2U, de 1923); 

Votação, em discussão unica, da redacção final do pro. 
jecto do Senado, n. 37, de 1923, que releva a D. Maria Isabel 
Ramos de Mello a prescripção para poder receber a pensão 
de rnontepio e meio soldo deixada por seu pae; 

Votação, em discussão unica, da redacção final da emenda 
do Senado á proposição da Carnara dos Deputados n. 87, 
de ·:t923, que abre um credito de 279:000$. ao i\Iinisterio da 
Agricultura, para a representação do Brasil na Exposição de 
Borracha em Drt·.xellas; 

Votação, err1 3' discussão, da proposição da Carnara dos 
Deputados n. 76, de 1923, que autoriza a abrir, pelo Minis
terio. da Fazenda, o credito especial de 39: :!40$810, para pa. 
gamento do que é devido á Companhia Alliança da Bahia, em 
virtude de sentença judiciaria (com parecer favoravel da 
Commissão de Finanças, n. 288, de 1923); 

· Votac.ão em .'l' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n, 122, de 192~, que manda cornprehender offi
ciaes dn Armada, nas condições que menciona, no caso do 
aviso n. 606, do Ministerio da .1\!arinha de 192:! (com pa. 
recer tavoravcl da Commissão de Marinha e Guerra, n. 36, 
de ld23); 

Votação, em 2' discussão do projecto do Senado, n. 20, 
de 1923, considerando de utilidade P.ublica. o Centro de r...et· 
tras ~o Paraná, (com parecer (avoravel da Commissáo d{1 
Justiça e Legislação, n. 953, de 1929); 

Votação, em 2' discussão da proposição da Camara dos 
Deputados n. 164, de 1922, autorizando a abertura, pelo Mi. 
nisterio da Viação e Obras Publicas, do credito especial de 
182 :385$, para pagamento ele despesas com o mobiliario do 
novo edifício dos Telegraphos cm' S. Paulo (com pm•eccr fa
voravel da Commi.~sao de Finanças, n. 299, de -192.1); 

3• discussão da proposição 'da Camnra elos Dcputados 
n. 103, do 1922, que .adia para 17 de fevereiro de 1924. as 
eleições federacs para a renova«;ão da Gamara dos Deputados e 
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do terço do Senado e. modifica diversos dispositivos da lei elei
.toral vigente ( corn parecer das Com missões Especial e d.e Jus
tiça e Legislação e emendas já approvadas, n. 869, de 1928); 
· . 2• discussão do projecto do Senado n. 41, de 1923, que 
modifica os vencimentos dos funccionarios da Policia do Dls
tricto Federal (com parece1· {avoravel da Com,missão de Fi-
Jlanças, n. 981, de 1928) • · 

vnnta...se a sessão ás 15 horas e 25 mlnutps. 

146' SESSÃO, EM 8 DE DEZEMBRO DE 1923 

PRESIDENCIA DO SR. OLEGIIRIO PINTO, 2• SECRETARIO 

A's 13 e lf.J horas, acham-se presentes os· Srs. Olegario 
Pinto, Justo Chermont, Cunha Machado, José. Eusebio, Costa 
Rodrigues, João Lyra, Antonio Massa, Manoel Borba, Araujo 
Góes, Pereira Lobo, Moniz Sodré, Pedro Lago, Bernardino 
Monteiro, Modesto Leal, Miguel de Carvalho, Paulo de Frontm, 
.Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Ramos Calado, Carlos Ca
. valcanti; Felippe Schmidt e Vespucio de Abreu (21) . 

O Sr. Presidente- Havendo numero, está aberta a sessão. 

Vae ser lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. Pereira Lobo (servindo de 2• Secretario) procede á 
leitura da acta da sessão anterior, que, posta em discussão, 
é approvnda, sem reclamação. 

O Sr. Carlos Cavalcanti (srrvinrlo rlr. 1• Secretario) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

. Do Sr. 1• Secretario da Cama r a dos Deputados, cornmu
nicando que foram adoptadas as emendas do Senado. á · propo
sição que estabelece penas para os crimes de peculato,' moeda 
falsa e falsificação de dooumentos, a qual foi eriviadn á 
sancçüo. - Inteirado. 

Do Sr. Secretario da Assembléa dos Representantes do Es
tado do Rio Grande do Sul, communicando a installação da 
3" sessão ordinaria da 9' legislatura e a eleicão da Mesa que 
tem de servir nessa sessão. -Inteirado. · 

. Telegrnmmiis : 

Do Sr. juiz federal dn secção da Bahia, accusando haver 
recebido os 459 livros que serviram no ultimo pleito· sena-
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torial e solicitando serem devolvidos os documentos, laudos 
periciaes o t.itulos eleitoraes que acompanharam os mesmos 
livros, afim de poder attender ao requerimento da Procllra~ 
doria da Republica. -A' Secretaria, para attender. 

Da Associacão . Commercial de Pelotas, solicitando, em 
nome das classes que representa, a não inclusão no orça
mento do imposto sobre lucros commerciaes. -A' Commissão 
à e Finanças. 

O Sr. Pereira Lobo (servindo de 2• Secretario) procede á 
leitura dos· seguintes 

PARECERES 

N. 390 - 1923 

As razões do parecer da Commissão de Constituição ,justi
ficam plenamente o pedido da Associação de Imprensa do 
Pará, para ser declarada de utilidade publica. Assim, opina 
a Commlssão de .Tustiça pelo deferimento do pedido. 

Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1923. - Eu
sebio de Andrade, Presidente interino. - Manoel B01·lm, Re
lator, - A([onso Camm·oo. - .lm·on1rmo Jllontei1·o. - Cunha 
Machado · 

PROJECTO DO RENADO N. 37, DE 1923, A QUE SE REFERE O PARP.í.:ER 
SUPRA. 

O Congresso Nacional fJecrct.a: 

. Artigo unico. ·Fica considerada instituição de utilidade 
publica a Associação çle Imprensa do Parú; revogadas a;; dis
posições em .contrario. 

Sala das sessões, _27 de outubro rio 1923. -Lauro Sod1•é, 

A Associação de Imprensa rio Pará, qttfl ha annos Pxisl.e 
nm Belém, vem, desde a data da sua fundação, prestando sor
vicos inestimaveis, sempre !\ testa das bllas causas a t.orn;mdo 
iniciativas, quo a recommendam, toda vez que t\ um hem 
para a educação cívica do povo não deixar que passt•m des
percebidas o sem merecida commemoraç•ão ns grandes dataf 
nacionacs, promovendo o culto pat.dotico dos vultos que, nos 
factos nellas occorridos, tiveram parte,' 

Nesse gremio so associam os que vivem o labut!lm na im
prensa, ·cooperando, assim unidos, para melhor cfficncia da 
sua acçiio tornada commum no intPresse das classes sociaes, 
a que servem. · · · 

Mais do uma vez, govemo quo fui, f.ive que applaudh· os. 
quo tão bem se desobrigam dr1 Sl'tts encargos, cumprir:rlo os 
,estatutos por que se regem. 

Senado Federal, 27 de outubro de 1923. -Lauro Sodré, 
A imprimir. 
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N. 391 - 1923 

A' proposição da Camnra dos Deputados n. 55, de Hl2~, 
reconhecendo de utilidade publica o Centro Militar Benaf1~ 
conte, desta Capital, proposição já relatada e ncceita por esta 
Commissão, foi apresentada em plennrio, pelo Senador general 
Carlos Cnvnlcnnti. uma emenda estendendo aquelle favor á 
revista A Defesa· Nacional, de assumptos militares. · 

E' a Commissão de parecer que seja acceita a. emenda 
pelas razões com que o seu illustre autor a justifica. 

Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1923. -Eusebio 
de Andrade, Presidente, interino. - Manoel Borba, Relal.ot•. 

A(fonso Camargo. - /eronvmo Monteiro. - Cunha Ma~ 
citado. 

EMENDA Á PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 55, DE 1923, 
A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Accrescente~se, depois das palavras ·".Rio de Janeiro": 
... bem como A Defesa Nacional, revista de assumptos mili
tares, publicada na mesma cidade. O mais como está. 

Justificação 

Não ha no meio militar quem não conheça a importante 
publicacão de que cogita esta emenda. Vulgarizando com tena
flidade e lntelligencia os estudos profissionaes, só essa revista, 
mercê do esforco continuo e abnegado de seus mantenedores, 
em uma cruzada patriotica que já vae pat•a dez annos, tem 
produzido maiores benefícios ás classes armadas, do que não 
importa que outro insh·umento qualquer, adrede preparado 
para obtet• a transformação que elln, entretanto, viu surgir 
espontaneamente, na maneira de ser dos nossos quadros, gracas 
em gt•nnde pat•te :i sua pertinaz actuação, 'nelles despertando 
a devoção magnifica pela Patria nessa inquebrantavel porfia 
que até hoje não cancou para obter o aperfeiçoamento na 
arte do commandm• tropas, cada vez mais efficicntes. 

Nada, portanto, de maior utilidade publica do que a re~ 
ferida revista. 

Sala das sessões, 22 de novembro de 1923. -Carlos Ca· 
t•alcanti. 

PROPOSIÇiio DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 55, DE 1923, A QUI 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso N aclonal resolve : 

Artigo unico. Fica considerada associação de utilidade 
publica o Centro Militai' Beneficente, com séde no Rio de Ja~ 
neiro; revogadas as disposioões cm contrario. 

Cnmara dos Deputados, 27 de agosto de 1923. -A7'nolfo 
Rorlri(Jtte.~ de A:evedo, Presidente. - Pedro da · Costa . Rego, 
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f• Secretario. - Ascendino Cameiro da Cunha, 2• Secretario, 
interino. - A imprimir . 

. N. 392 - 1923 

O projecto da Camara dos Deputados sujeito ao estudo 
desta Commissão estabelece para a legislatura de 1924 a 1926 
o subsidio diario de 125$ a cada Senador ou Deputado, du
rante as sessões, o. a ajuda de custo de 1:000$000. 

Mantém as mesmas disposições do decreto legislativo nu
mero 4 .274, de !i de fevereiro de 1921, que fixou o subsidio 
e a ajuda de custo dos Senadores e Deputados pura a legisla
tura que está a findar. 

A Commissão pensa que o mesmo projecto deve ser ap
provado pelo Senado nos mesmos termos em que veiu da Ca
mara. 

Sala das Commissões, 7 de dezembro de 1923. -Eusebio 
de Andrade, Presidente intet•ino.- Cunlta Machado, Relator. 
- Jeranvma Monteiro, com rcstricções. - Manoel Borba. ~ 
Alfonso Camargo. 

PROPOSiç,\o DA CAMARA DOS DEPUTADOS N, 133, DE 1923, A Ql;E 

SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 

·Artigo unico. Na legislatura de 1924 a .1926, será de 12S$ 
o subsidio dinrio de cada Senador ou Deputado, durante as 
sessões, e de 1 :000$ a ajuda de custo; revogadas as disposicões 
em contrario. 

Camara dos Deputados, 29 de novembro de 1923. -
Arnolfo· Rodrigues de Azevedo, Presidente. -Pedro da Costa 
Rego, 1' Secretario. - Ascendino Carnei!'O da Cunha,· 2• Se
cretario interino .. - A' Commissão de Finanças. 

N. 393 - 1923 

PARECER SOBRE AS !!::>lENDAS EM 2' Dl!!CUSSÃO DO ORcAMENTO llO 
l\IINISTERIO DA AGRICULTURA . 

Por occasião da 2' discussão do orçamento do Ministet•io 
da Agricultura, Industria e Commercio, foram apresentadas 
22 emendas no plenurio e seis á Commissão de Finanças. 

Sobre essas. 28 emendas a Commissrio passa a dar o seu 
pa,recer. 
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EMENDAS APRESENTADAS NO PLENARIO 

N. 1 

Supprimam-se as sub-consignatlões relativas a serviços 
imlustriaes do Estado: Verba 1', ns. ü, 7 e 8; 3', ns. 70, 71, 
83, 84, 87, 88, 92 e 93; 4', ns . .\, 27: e 28; 5', ns. 20 e 21; 6\ ns. 7, 
17 e 22; 7', ns. 6, 37, 38, 43, 44, 49 e 50; 8', n. 10; 10', ns. 8, 
17 e 20; 11', ns. 5, 18 e 19; 12', ns. 22 e 23; 13', ns. 4, 7, 13 
e 15; 14', n. 3; 16', ns. 3, 88, 89, 95, 101 e 111; 17', n. 24; 
18', n. 15; 20', ns. 4 ·e 16; 21', n. :11; 24', n. 24; 25', ns. 6, 
23 e 2-i; 26', ns. 8 e 18; 27', ns. 15 e 16; 28', n. 10;·29', ns. 5 
e 7, e 30', n. 13, na importancia de 355:000$000 . ..;_Paulo de 
Frontin. 

Parecer 

A inclusão, nos orçamentos, das consignações relativas 
aos serviços industriaes do Estado é feita em virtude de dis
posições taxativas do . Codigo de Contabilidade Publica. . 

Póde-se discordar da convcniencia da medida, mas ha de 
se reconhecer que ella não implica cm augmento de despesa, 
pois que, se esta figura no orçamento das diversas reparti
ções que se utilizam dos serviços industríaes do Estado, a 
importancia correspondente deverá figurar como receita no 
orçamento respectivo. 

Convém salientar que, entre as sub-consignações cuja 
suppressão é proposta figuram as de ns. 7 e 17 da verba 6', 
que são destinadas ao pagamento de publicações feitas por 
uma Escola de Aprendizes Artífices em outra escola que dis
ponha de offíoina typographica. Essas escolas não dispõem 
de recursos para. effectuar trabalhos, mas para simples apren
dizagem dos alumnos, de maneira que precisam que esses 
trabalhos sejam pagos e que a renda, como dispõe a respe
ctiva legislação vigente, possa ser applicada, não só á compra 
de mataria prima, como ao pagamento de operarlos, porven
tura admittidos para cada trabalho. . . 

A Comniiàslio opina ·pela rejeição da emenda. 

N. 2 

Supprimam-se as sub-consignações destinadas a pessoal 
a contractat•: Verba 2', n. II; 3', n. 63; 6•, n. 26; 7', ns. 49 
e 50; 1:1•, n. 31; 1~·. n. 12.4; 16', n. -67; 20•, n. iS, no valor 
de 599 :875$48!. - Paulo de Frontin. 

Parece!' 

As sub-consignacões cuja suppressüo é proposta não se 
destinam exclusivamento a novo. pessoal a contractar, mas, 

.. 
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em grande parte, a novos cont1·acto~ com o pessoa) cujos co~ 
tractos terminam no correr, o mesmo em janeiro, no começo 

· do exerci cio. 
As consignuçijos para pessoal contr·actado são destinadas a 

serviços previamente reconhecidos como transitorios, a outros 
quo ainda não podem ser definitivamente incorporados, ou a 
funcciotlaJ•ios cujos servi~~os não convenha empenhar perma~ 
nenternente. 

Algun.i desses serviços extraordinarios, como o da remo~ 
delação do ensino technico profissional (sub-consignação 26•,, 
da verba 6•), é feito só com pessoal contractado. 

A Cornmíssão opina pela rejeição da eme11lda. 

N. 3 

~uppmnarn-so as verbas para novas installações: Verba 
3•, ~Materiab, n. 51; 6', n. 4; 14', n. 17; 16•, ns. 2i e 29, 
11a importancia de 1.035:000$000. -Paulo de Frontin. 

Parecer 

A t:ommisslio é de parooer que a unica · reducaão que se 
póda l'asoa-velmente fazer, entre as que a emenda allude, é a 
da verba 6' n. 1, por isso propõe a seguinte substitutiva: 

Reduza-se de 200:000$ o n. ·i «Material:., da verba 6'. 

N. 4 

SupprJrnD-~ll . a· verba 32•, c«Exeroiclos 
500:000$000. -· Paulo de Frontin. 

Parecw 

· A Commlsslio acceita a emenda. 

N. 5 

At>.crescente-~e: 

Verba cAugmentq provisorio dos vencimentos, mensa-
lidades, diarias e jornaes de que trata a Lei da Despeza de 6 
de janeiro de Hl23, 5.828:196$4!llf. 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1923. - Paulo de 
Fruntin. · ... 
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Parecer 

A Commíssão acceita a emenda. 

N. '6 

Inclua-se '·crba na imporlancia de 5. 828: 196$·191, para 
occorre:- ú de~pnza com o pagamento, neste ministerio, (da 
AgricuUura), da gratificação provisoria instituída na lei nu-. 
mero .1.'((23, de 6 de ,janeiro de 19•.23, em beneficio dos funcdo
narios, mensalistns, diarislas, jornaleiros e operarias da 
União, c conhecida por Tabella Lyra. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - lrineu •lla·· 
chado. · 

Pal'ecer 

Prejudicada pela emenda n. 5, que lhe é identica, e 4 
·qual a Commissão q·cu oarecer favoravel. 

N. 7 

· Snb~tHua-se na verba .22•, o n. 92, pelo ·seguinte: ao posto. 
dr. vif.icultura cPoplade), cm Curityba. . . . 

Sala das sessões. ele novembro de 1·923. 

Jltstificação 

A subsliLuição de que trata n emenda, tem por nm au
xiliar o desenvolvim:mto da vi•tlc:uHura no Esoodo do Paraná. 
com lerras e climas apropr!·ados a esl.n industr.ia, sem que ·a· 
agricultura tenha pro,iuizo com a retiradn da subvenção ao 
posto· agronomi<Co de Ara.ucaria, visto como os fdns que esto 
eolima já estão vant.ajosamiml'!l realizados pela Escol·a de 
Agricul·tura do Para•ná c posto de oxperiencias do trigo em 
Jl'onta Grossa no mesmo Estado,. · 

Sala das sessões, em 30 de novembro de 1923. - Alfonso 
Camar.uo. - Ca1•los Ca!Ja!canti • .....:. .Genroso Marques. 

Pm·ecer 

A Commis~ão acceita· a emenda, ·accrescentando-se, depc.is ·. 
de «Gurilyba~. o seguinte: ccom a obrigação de fornecer, gra;.' · 
luitntn('ntc, ao ministerio c aos lavradores em geral, b:.ir..ellos 
do sua produ~cão, o de manter uma secção de · experiencias 
de viti o vini-cultu~a á. àisposição d'os interessados,, . . · · 

-• • 
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N. 8 

A' proposição u. 119, de 1923 (Orçamento da Agricll!· 
tura). 

Accrescente-se, onde convier: 

Art. Fica 'J Governo autorizado a construir uma· est:-a
da de rodagem entre o porto de Guayra, no Alto Paraná, e a 
cidade de Fóz de Iguassú, commum ramal, ligando directa
mente o Porto de Guayra á actual estrada de roda~em de 
Guarapuava á fóz do Iguassú, no logar denominad·J cCat.n
duvas•. 

· Justificação 

A região a. que esta estrada vae servir é a limit J")phe 
com as Republicas Argentina e do Paraguay e com o F.:Jtarlo 
de Matto Grosso. E' obvio que, sob o ponto de vista de nossa 
defesa, offerece sérias vantagens, e assim tambem sob ,, ponto 
je vista economico, porque virá desenvolver zona bailt.ante 
rica e que poderá abrigar uma grande população nacional, 
que para ali será attrahida, havendo facilidade de commu
nicacões. Actualmente a populn~'ão existente na região citada 
é, geralmente, adventícia contractnda pelas emprezas herva
teira&. Não se fixa ao solo, sendo, o que não deixa dc offe
recer um grave inconveniente, quasi toda de Ol'igem estran-
geira. · 

Não é demais, portanto, insistir sobre a adopção desta 
emenda. Precisamos. quanto antes, fixar nossa gente nessa 
região que ella desenvolverá e povoará, com grande proveit:> 
para o paiz. 

Sala das sessões, em 30 de novembro de 1923. - Carlos 
Cavalcanti; - Alfonso Camaroo. - Generoso Marques, 

Parecer 

A fiHca!i:m1;ãc das estradas de rodagem publicas, para o 
effeito di! recoherem subvenção pela sua construcção pelos 
Estados, pelos Municipios ou por particulares, compe.te ao 
Ministerio da Viação, de accordo com a lei n, 4. 460, de U 
de janr.iro de f P.22. Da mesma fórma cabe a esse ministerio 
a construr.ção das estradas de rodagem publicas, quando feita~ 
directnmenl.o pelo Governo Federal. A Commissão opina, p:'Jis, 
pola rejeição da emenda. 

N. 9 

Ao ·;)rcamento da Agricultura:. 

Onde convier: 

Art. Fica o Governo autorizado a conceder .o p!'cm)o 
de duzentos contos dó réis (200 :000$000), a cada uma das 
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ires pt•tmeiros fabricas de aço electrico, esiahelecidu:< no 
Brasil do~adas por~anto, de forno clectrico e laminadot•. wm 
tJaJpacidade de .Produzir de oito a dez toneladas de aco cm 
24 horas. 

1." No caso de qualquer das lres primeiras raLJ•icas 
praduzit· ou elevar a sua producção em 24 horas aeimu de 
dez tonolacla~, ser-lhe-ha concedido além do prem.i1' e&ta
belecido por o& te artigo, correspondente á producção mini ma 
de oito e maxima de dez toneladas, o premio, pago de nma 
só vez, de 12 contos por tonelada acima das dez. . 

2.• Os :favores acima estabelecidos só se tornarão ef
.feclivos S1i as iustallações respec~ivas e as condicões eco
nomic.as e financeiras das fabricas ·afferecerem garanl;ia~. a 
juizo do Governo no seu perfeito e regular funccionam<'nLo. 

3." O Governo poderá abrir os creditas necessario.; ou 
fazer ::;peraoões fie credito para al.lender aos pagamentos ~os 
premi os constantes do presente artigo. 

Justificação 

A presente emenda, reproduzindo o dispo:;to no :1. 20, 
do art. 80, da vigente lei da despeza (lei n. 4. 632, de 6 de 
janeiro de 1923), se destina a habilitar o Governo a abrir 
o& credibs uecessarios ou a fazer operações de credito, afim 
de effectuar o pagamento dos premias a que se refere, cor
rigindo a omissão havida no dispositivo citado. 

Sala das sessões, em 30 de novembro de J !l23. - Jlfm·
cili o de Lace1•da . 

Parecer 

A Unmmi&>ão é contraria á approvacão desta emMda, 
porque cm 3' discussão apresentará autorizações mai·s amplas 
sobro o masmo objecto. 

. N. 1D 

·Emenda - Agricultura: 

Fica ·a Governo autorizado a adquirir 3.000 cxempllr~s 
rlo trabalho «A semente· e sua importancia~. não excedendo ·o 
volume de 15$000 c contendo gravuras coloridas litlhiigra
phadas. em um total de 280 paginas, grande formuf.o, 

Sala das sessões, em 30 de' novembr0 de t!l23. ~ Ma1'
cilin de Lace1·da. 

Justificação 

O trabalho acima. referido ·é da autoria de um compn.
.tente engenheiro-agronomo do Ministerio da Agricultura ·e 
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.vorsa sobro materia de alta irnportancia, sobretudo nas actuaes 
oircumstancias. O livro em qtJcstã~ vem attcndec· a premento 
necessidade. 

Pelo desenvolvimento bcnefico que tem lido nos uHi
mo;, ann'os a agricultura no paii, procurando o agricultor da 
actualidade tirar o ma:'timo pr:wcito do seu ,;t,tlo ,, da sua 
ou!lura, o autor .iulg·ou aecrtado, partindo do enunciado: Bôa 
auricultw•a (az-se com. b~a semente, desenvolver no eon.iunto, 
c parliculamJCnlc em rolacão aos ccrcaes, ·1 thema «A se
mente c a sua importan0ia~. ret.!JlÍJtdo ent um livro lodo;; os 
factores de maxirna infltlllncia sobre a semente c st!ll des
envolvimento. 

O de0rcscimenlo da e1 1 lluru de cel'eaes - lr igo, cevada, 
centeio c aveia - cm grande parte deve-se atlribuir ao in
sufficiento conhecimento por grande parle de nossos lavra
dores, da importancia da semente, base fundamental da 
agricultura,. e principalmente falta de conhecimento da parte 
biologica, da genetica da mesma. 

O autor demonslra a maneira segura de avaliar c co
nlweer uma bóa semente, os característicos para determinação 
do Heu valor, a faculdade germinativa com o methodo simples, 
racional o completo para esse fim. Uma vez conhecida a se 
mente mostra os vario~ modo.; de 1 >l'eparar as semente<> para 
a semeadura, a:; influencias l.ienefjcu:; e os resultados obtidos 
em varias ensaios. 

Nos capitulas "Semeadura dos cereaes em geraln, são re
feridos os varias factores, que devem ser tomados em con
sideração para o fim almejado e as importancias e e:x:igen
cias dos mesmos factores. 

J~m :;eguida, vem bastanl.e desenvolvida a parte biolo
gica dos cereaes, por excellencia em relação ás suas exi
gimcias e condic;ões especiaes de cada cereal, thema principal 
do trabalho. 

Outrosim, indica os varias processos da conservação das 
sementes, o ataque c defesa contra os inimigos e a immu
nização das mesmas, bem como menciona alguns dados ob
tidos no paiz em relação ao~ eereacs,- mostrando os resul
tados já obl.idos sobro bases seguras c as vant.agens e impor·· 
tancia do plantio dos cet·eaos no Brasil, que é destinado com 
as suas excellcn!cs l.r)J'J'as. clima J':woJ•avel, de ser o celeiro 
mundial pnt•a granrlcza e felicidade do paiz. 

Esse Lt•allal ho seJ'Yil':í Iltll'a rlemonsLrat· n importunei o 
que dore ser alll'ilmidu :í ~eJn(•nl.e, como lwse l'nndnmontal 
ria ful.tn·a planla u da qual, em gt·nncle parte, depende o re
sull.ado (!COnOilJiCO das colheilns, C eonsoqucnt.emente a OVO• 
lu~.fio agrícola do puiz n o J'ttl.ul'p cconomico do mesmo. 

Cabe ao Govct·no, pol' intcrmcdio do Minislerio da Agri
cultura cliffnnrliJ· os conltecimcnl.os, csclat·ccimentos, estudos 
o tinsaios encontrados. nesse trabalho, adquirindo os volumes 
nccossaJ•ios para cslo fim. . 

A distribuinão · devc!'11 sm· feita desde o Amazonas até o 
Rio Grande do ·sul, em torlos os municípios, por intermedio 
dos Intendentes Municipacs, ·cm urna base. do 10-15 cxem-
nlnres por munieipio. · 

Essa valiosa iniciativa por Plll'l.o rlo Governo, levando 
lo lat· do ag!•ic.nllor o conhecimento solJr.e o trato e a im
'Ortnncia da· semoote para· a semeadura, estudada nos ·sew .. - ' í 
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varias aspectos, só poderá produzir effeitos beneficos em 
pró! da agricultura nacional e principalmente a favor da 
cultura dos cereaes. 

Parecer 

A Commissão é contraria á emenda. 

N. 11 

Parte 1' - Verba. 13': Serviço de Informações: Pes
soal-7', sub-consignacão: 1 porteiro-continuo- Elevem-se 
os vencimentos de 3:000$ para 3:600$000. 

Parte 2'- Verba 15': Serviço de Protecc;ão aos Indios: 
Pessoal - 10". sub-consignacão: 1 porteiro -- Elevem-se os 
vencimentos de 3:000$ para 3 :600$000. · 

Parte 3• - Verba 26': Serviço de Sementeiras: Pessoal 
- 8', sub-consignação: 1 porteiro-continuo - Elevem-se os 
venc.imcntos de 3:000$ para 3:600$000. 

Sala das sessões, cm 30 de novembro de 1923. -.Mw·
ciUo de Lacerda. 

Justificação 

Os porteiros das repartições acima, os da 1' c 3', já 
existentes, e o da 2', cu,io restabelecimento figura no pro
jecto, são os unicos, no Ministerio da Agricultura, que tOm 
os vencimentos de 3:000$000. Os das outras repartie,ões têm 
3:600$ alguns, e 4 :800$ os demais. A emenda visa equiparar 
os vencimentos dos tres porteiros aos ·dos seus collegas do 
grupo monos favorecido, isto é, do grupo de 3: 6001;1 e não 
do grupo de 4 :800$000. 

Tratando-se do funccionarios que exercem funocõos 
identicas, e nesta mesma Capital, parece de justic.o. o quo 
propõo a emenda. 

Sala das sessões, cm 30 do novembro do 1923. - li! ar
cílio de Lacerda. 

Parecer 

A Commissão prefere não alterar,. na lei do orçamento, 
vencimentos de pessoal pcrmanenLe. Reconhecendo, porém, 
que os porteiros de que tratam a 1' e a 3' partes da emenda 
são tambem contínuos e, como tnes, devem ter um auxilio 
para fardamento, como os seus coUegas, propõe a seguinte 
l1mcnda Bnbst ilut.iva: 

"Na verba 13', Pessoal, sub-consignacão n. 12, accres· 
cento.:se, depois de "fardamento" o seguinte: "do porteiro· 
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continuo á razão de 300' annuncs e", o transfira-se da sub
consignação n. 14 do "Material", para esta, a importancia de 
300$000; 

Na verba 26', Pessoal, sub-consignacão n. 11, accres
ccnte-se, depois do "fardamento", o seguinte: "do porteiro
continuo, á razão de 300$ o", e depois de "servente", accres
cente-se "á razão de 200$, annuaes", e transfira-se da sub
consignacão n. 18 para esta, a importancia de 300$000". 

Quanto ao porteiro-continuo, da verba 15', a emenda está 
prejudicada, por não figurar na proposição da Gamara. 

N. 12 

Fica o Governo autorizado a pagar, mediante processo 
àe depositas de 1922, a subvenção de 50:000$, devida ao 
curso de mecanica pratica do Lyceu Coelho e Campos, de 
Sergipe, fazendo para ess·e fim o estorno para a sub-consi
gnação da verba 22' do saldo necessario a completar o mesmo 
pagamento e que deverá ser deduzido da sub-consignação VI. 

Justificação 

Tendo-se verificado engano em uma das l;equisições de 
pagamento feitas pelo Ministerio da Agricultura pela verba 22', 
que mandou effectuar o · alludido pagamento pela sub-con
signação V, quando a despesa devia correr pela sub-consi
gnaclio VI, o Tribunal de Contas, ao l'egistrar a relação rle 
restos a pagar, apurou não existir saldo na sub-consignação V 
para satisfazer ás subvenções relacionadas pelo referido mi
nisterio. 

Tratando-se do um equivoco que concorreu para onerat• 
uma sub-consignação, mas existindo saldo nessa mesma sub
consignação, desde que seja feita a devida rectificação, o quo 
é possível com o estorno da importancia erradamente classi
ficada, a subvenciio de 50 contos a que tem direito o Lyceu 
Profissional Coelho o Campos, em virtude de contracto fir
mado com o Ministcrio da Agricultura para a installaciio de 
um curso de meoanica pratica, deve ser paga do modo por 
que autoriza a emenda. -Pereira Lobo. 

Parecer 

A Commissão t\ favoravel á approvação da emenda, pois 
se trata de uma divida legalmente contrahida e que não poude. 
sor regularmente paga por causa de um ligeiro engano de 
classificação. 

Propõe, porém, a seguinte emenda subsUtutiva: 

"Fica revigorado o saldo de 50:000$ da consignação V da 
verba 22• do orçamento do Ministerio da Agricultura para o 
exercício de 1922, para o fim de ser por elle paga a sub
venção de igual lmportnncia devida ao curso de mecanica pra
tica do Lyceu Coelho e Campos, de Sergipe, cujo pagamento 
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deixou de ser registrado na occasião opportuna pelo Tribunal 
de Contas, por ter sido a despesa ch.tssificada, por engano, 
na consignação VI", 

N. 13 

Verba 22' Subvenções e auxilias: 

Estado da Bahia: 

Sociedade Bahiana de Agricultura, para o serviço 
de estatística da produccão agrícola do Es
tado, avaliação de safra annual e informação 
do preço corrente dos productos e seu stock 
nos mercados nacionaes, puln. imprensa ba
hiana, para o conhecimento dos productores, 
cumprindo-lhe enviar,· ao começo de cada tri
mestre, ao Serviço de Informações do Mi
nisterio da · Agricult.m·a, cópia de todos 
aquelles dados estatisticos, rcfr!rcnl.rls :to tri-
mestre anterior .............................. . 

... 

30:000$000 

Sala das sessões, 
Lauo. 

de novembro de 1923. - Pedro· 
. ~ .. " .......... ;,_, ···-. 

Justificação · 1 

• 
Trata-se de uma assomaçuo cu,ios serviços e utilidade 

estão presos inteira o efficienf.emenf.i:l á vida economicn da 
Bahia. Tem sido, nf.é este momento. e continuará sendo. a 
linha de união cntrn os intere:;sados do productor e o Go
verno o vlce-versà. 

Fundada, em 1897. gt•àr)aS aos. esfor~.os de um grupo do 
propugnadores da agricult.ilril na Bahin, e tomado ·o rilddelo 
da Sociedáclc Nacionol de AgricnHma. n primeiro traço qur 
lhe caracterizou a exisl.rmcia foi a reunião do 1" Congresso 
·Brasileiro do Car:ío, qne c lia pt·omovcra, e do !lttnl resultaram 
auxilias e g:irantins mais ot.i riienos rie. efficiencia para a la
voura cac:\oeir·a, a mais impdrf.nnte da Bahia e qtie resumo 
a producção elo cacáo no Brasil. 

Por ultimo, confirmando-lho essas utilidades c esses va
liosos serviços á economia publica no Estado, a Sociedade Ba .. 
hiana de Agriculturn. promoveu c realizou com sabido exilo, 
e sob o patrocínio do Minist.crio da Agricultura. uma cxpo
sioão de pecqaria, em julho findo. commomorando o cento

. nnrio da Independencia na Bahin. Estes dois ccrtàmens com
provam-lhe plenamente os prcsLimos e os merecimentos. 

Toda a cxistcncia ria socicdndc ten1 sido cm velnr o· ~elilt' 
os interess~s da agricunm'a hahiana. o onde !lUCJ' que se fallo 
das necessidades rlo prorlüct.or, clln. ahi está com n.· as>i'
tencia providencial, auxilinnd0-o,. instruindo-o, informando
lhe tudo o muito conseguindo rln Gov~rno para entregar o 
para. ceder nos lavradores do Est.ndo. E' a !egil.ima inlor•rcs
sora dos prodtictores perante os poderes pnblicos. 

Inst.allaclà convcniimtement.o no cpnf.rn dit cldode, com cn
jJnclclnde c pessoal preciso c bastante :pura o seu funccionu-
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mento, do proveito será que, cm se lhe reconhecendo os. me
reeímentos o as possibilidades de pt•esl.imos no futuro, se lhe 
dê o auxilio que nunca pedira, nem lhe fóra dado, depois 
de 26 :umos de cxistencia l!evol.ada á vida cconomica do Es
tado. 

Dest'arl.e, a emenda CtiLá abtiolutamcnto justificada, quanto 
mais quando se definem para a Sociedade Bahiana de Agri
cull.ura obrigações, que são de verdade serviços proveitosos 
á estatístioa nacional. .• 

Parecer 

A Commissão é contraria á emenda. 

N. U 

Ao art, i"- Verba 14•-Se?•viço de Industria Pastoril: 

A' J•uhrica VII "Estações de Monta", accrescente-se no 
final, em seguida ás palavras - e .hd:; de Fóra, em Minas 
Gerne.1· - o Morrinhas, em Ooyaz; c eleve-se a 14 o numero 
de enca!•regados e a 84:000$ a importancia da sub-consignação 
n .. 60, elevando-se igualmente a 140:ti00$ c a 5:400$, respecti
vamente, as irilportancias das suh-consignal;ões ns. 117 e 133 
(Salarios. de ll:atudores de nnimaes e l1•abalhadores e diarias 
e ajudas de cu.sto) da consignação Pessoal. para o custeio da 
Estação de Monta ·de Morrinhos. em Goyaz. . 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Hermc
neuildo de M 01'GC.~. - Ole(fario Pinto. 

Justificação 

Só tendo sido crenda por ncl o de 7 do corrnnte mez, n 
Estação do Monta de Morrinhos, Pm Goyn~. pnra cuja instal
làção está o Govet•no habilitado pelo ·n. III da consignaçãil 
Material., da ·Verba 14', do art. 79, da lei n. 4.032, de o rle 
Janeiro rio corrente nnno (J,ci da Despesa), o projecto de 
orçamento em discussão niio consignn o credito necessario ao 
seu custeio no anno proximo fntmo, pelo que se impõe a 
approvnção desta emenda. 

Parecer 

A Commissão acccit.a a emenda. 

N . .15 

Emenda no pro,ir.cto n. 
Agricultura) : 

rio 1923 (orcnmcnf.o da 

Angnwnl.r-si1 11nra !,00 :000$ a impoJ•Lancia rln snh-CL'llsi
gnn~•lío :17' - (Ob1•as de inslallaçrlo, construcção c oltlras 

.. 
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obras novas que intere.~.~em ao serviço), da consignação 
J,fate!•ial - Rubrica I (Matetial permanente), da verba 14' 
- Se1•viço da Industria Pastotil-, para a installacão da Es
tacão de Monta do Morrinhas, no Estado de Goyaz. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - H erme
negildo de M oraes. - Oleuario Pinto. 

Justificação 

Creada por acto de 7 do corrente mez, a Estação da 
Monta de Morrinhas, em Goyaz, o Governo, . por escassez de 
tempo, não poderá se utilizar para a sua installacão da im
portancia para este fim concedida pela Rubrica III - (Des
envolvimento da Industria Pastor-il), da verba 14', do art. 79 
da lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, fixa a Despesa da 
Republica para o corrente exercício; pelo que se torna ne
oessario dar-lhe os meios para o fazer no proximo futuro 
exercício, o que faz a presente emenda. 

Parecer 

A Commissão acceita a emenda, com a seguinte alteração: 
em vez de "para a installação, etc." diga-se: "inclusive a 
installacão das estações de monta de Morrinhas, em Goyaz, 
e do Patronato Agrícola Visconde de Mauá, em Minas Ge
raes", e supprima-se a parte final do art. s• da proposição 
da Camara dos Deputados : "bem como a installar a estação 
de monta, já creada, no Patronato .Agrícola Visconde de 
Mauá". · .. ::- :_. ,. · 

N. 16 

Onde convier : 

Aos auxiliares de que trata o art. 90 da lei n. 2.·924, de 
5 de janeiro de 1915, ficam concedidas as vantagens con
stantes do art. 94 da mesma lei. 

Justificação 

O art. 90 diz: 

"Art. 90. Os auxiliares creados pelo art. 47 da lei nu
mero 2. 738, de 4 de ,janeiro de 1913, e que são agora sup
primidos, ficarão equiparados aos terceiros officiaes da Se
cretaria de Estado para os effeilos de aproveitamento no 
respectivo quadro, por occnsião ·de ser elle reorganizado, de 
conformidade com a presente lei, nas vagas que então exis
tirem ou que posteriormente se .derem. 

O official pagador da Directoria do Servico de Povoa
mento ficará equiparado aos primeiros officiaes da mesma 
Dlrect.oria para o nproveitament.o no respectivo quadro nus 
condições licima indicadas". • 
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O art. 94 diz: 

''Art. 94. Os funccionarios effectivos o interinos deste 
1\Iinisterio, dispensados em virtude desta lei, continuarão ad
didos, com seus vencimentos ás repartições de que fazem 
parte, até que sejam aproveitados cm cargos de identicas 
categorias, abrindo o Governo para pagamento dos referidos 
vencimentos os necessarios creditas". . 

O art. 90, acima transcripto, só aproveitou ao official 
pagador da Directoria do Serviço de Povoamento, tendo ·sido 
citados, auxiliares dispensados, só sendo readmittidos tres 
annos depois por força do art. 96 da lei n. 3. 454, de 6 de 
janeiro de 1918, concebido nos seguintes termos: 

"Empregados addidos- Verba 20'-Para pagamento dos 
auxiliares em numero de dez, a que se refere o art. 90 da 
lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, que ainda não foram 
aproveitados como dete1·minou a mesma disposição." 

·-
Como o proprio artigo acima indica, os auxiliares de que 

se trata deviam ter sido aproveitados em 1915, como foi o 
official pagador do Serviço de Povoamento, sendo pois de 
toda a justiça a approvacão da presente emenda. 

Rio, 27 de novembro de 1923. -Bernardino Monteiro.-
Benjamin Bm·roso. . .. ·· -

Pa1•ecer 

A Commissão é de parecer que a presente emenda deve 
constituir projecto separado para ser melhor estudado o seu 
fundamento. __ _j 

N. 17 

Accrescente-se, onde convier: 

Para Estação Experimental de Cacáo, no Tocantins (Es
tado do Pará) - 100:000$000. 

Justificação\ 

· Bastarão para fundamento da emenda acima as palavras 
por mim escriptas em documento officinl de data recente: 

"Si ha producto por assim dizer natural ao nosso sólo é 
o cacáo, que é quasi espontaneo, vicejando de tal modo a 
arvore prodigiosa desse precioso fructo que um dos nossos 
melhores autores· patrícios, dado ao estudo das sclencias eco
nomicas, alinhava n exploz•aclto do cncáoeiro na lista das in
dustrias oxtrnctivns. 
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H a longos nnnos escrevia o Sr . .F. Ponna esf.as verdades: 
"Talvez não haja .P1·ovineia nlg·uma no Impct•io onde a terra 
retribúa mais gonerosamonf.e a quem beneficia do que no 
Pará, ·e aqui nenhum genel'o de cultm·a of1'erece ao lavrador 
tanta gn t·antia de propt·iedade como o cacúo, principal base 
da riqueza publica da Pl'Ovincin. O lavrador· que o cultivou 
methodicamente póde tei' a certeza de que mais dias, menos 
dias. a fortuna lhe irá bater á porta." 

Tendo entrado em Belém no :mno passado 2. 080.780 kilos, 
delles só foram exportados 1. 835.860 kilos, no.· valor offi
cial de 1.199:693$240 .• Tá em .1917 os embaracos creados á 
sabida desses e de outros productos nossos reduzira a. expor
tação a 2. 571.425 kilos no valor official de 1. 950:462$21 O. 

A exporta()ão no semestre j:i escoado do corrente anno 
foi dll 2.683.472 kilos, no valor official de 3.135:922$420. 

. ·Si não occupamos hoje, no commercio mundial, o log!l1' 
que nos devia caber, como centro productor do' cacáo, isso de~ 
vemos em grande partr. á rotina qUe ainda hoje reina' no 
seio dos que cult.ivam o inestimnvcl producto, alheios aos 
processo~ que a ~ciencin indica como proveitosos e neces
sar;ios p:irn que desgn cull.um saiam mais fartos lucreis·. . 

E ,niin é que nos fnlf~m pnlavrnr. 1iem consrlhos. Ahimdarn 
ris mémorias o as instrncc.ões por .onde se poderiam guiar. ,os 
cultivadores da arvore preciosa. Tamhrm não. faltam, antes 
abundam, queixa~ e ln.ment.nc,ões. pondo n mnl eomo· oxisto 
ao Indo do bem qur devrl'in ser. 

A rotina damnosa ntfl'ihnem-n'n todos á carencia elo rm
sino ngricola one ministrariam escolas profissionnes, ele que 
apenas entrr nó~ agora se faz nm primriro ensaio. com passos 
ainda t.imidos. Eu mnsmo ,i:í um dia rscrcvi nu e a ngrieul
turJl, si não é uma. srirncia, applica os princípios. de quasi 
todas as , sciencias." . , ·· · · · , 

A emenda importa levar rrmcdio no mal ahi apontado. 
Não poderia dai-o agora o Eslnrlo. 1111r ainrla sr drhate na crisn 
fimmcciJ'a q1111 o assaHon. romo ri dr todos sabido. A Uniã.o 
acudindo-o com rsto nnxilio hrneficia-o rllr. rí ccrt,o, mas 
t.ambem faz a si mesmo um beneficio. 

Senado FedeJ•nl, de novemhro de f923. -'T..anro Sodré. 

Parecer 

A· Commissão acceitn a. emr.nda. com o seguinte subst.i
t.utivo: "Na verhn 16', Material. TV - Fundaoão de novas 
est.acõfls, nccrescenf,p-se: depqi~ r!e "Bngó". o seguinte: "Ga-

. " l ' '· . " .. G "' I " I" . ' t' """ I. -::nas r, c epo1s de R.w ran .. o (o ~u . o segum e: ,n.s .aoao 
Experimental de Cac:'io, no Tocantins. Pnr(t, o Campo Expe
rimental de ,Fumo, em nezeT]do, .Rio de Janeiro, ougmf'n-
t.ando-se de 80 :000$000". · 

Accroscent.c-se, no finnl dn emenda suhst.it.utivn, o se~ 
guinto: "A discriminação rln quoln J1:1J•a p11ssoal 11 mnt.crinl. 
exigida pelo Cocligo rle Contahiliclnde. Kcr:l feita pm• occr\siiío 
dos pedidos de distribuição dos creditos". 

.. 

.-; 

IJ • • • -., 
ll 
III 

.. 



SISBÃO EM 8 pg Pll?.llMilRO PE i 923 336 

N. 18 

Onde convier: 

Art. Oontinua em vigor o n. XIV do art. 28 da lei 
r .. 3.991, de 5 de joneiro de 1920, podendo o .Governo, para 
cumpri l-o, abrir os nocessarios creditas .• 

Ju-stificação 
I 

O n. X•TV do arL 28 da lei citadru nessa emenda auto
I izou a concessão de favores espcciaes a quem estabelecesse 
no paiz usinas de beneficiamento e prensag:em do algodão sa
tlsfcilas cerlas cnnrlicües. que dariam lagar :í concessão das 
vantagPns conslanl ns ria lei. Sucecdc que tacs favores foram 
ol:·tidos por· empr·cxas CJue se rJer·am pressa em solicitai-os. 
Outras h a, JlOrrlrn, r! nas mcflmas cond içúcs para que mereçam 
esses hencfieio;;, que. pela demora no csturlo dos processos, 
CJlir se lhes rcfer·cm não puderam a tempo lograr o despacho 
re()rlerido com evidente Pl'I!j11izo de seus 'legitimas interesses. 
1~· e;;sa dcseg·rraldadc que. a emenda procura corrigir, man
tendo cm \'igor um prece i I o de ler, cuja importancia é mani
fEEia e cujas vantagens não se podem contestar, tt'atando~se 
rle proteger uma das principaes .industrias do nosso paiz. 

Senado Federal, de novembro de 1923. - Lauro Sodré. 

Parecer 

·A Cornmi~~ã.o acccita a emenda. 

N. f9 

verba «Subvcnc•1es~. accresccnte-se á rubrica cPiauhy»: 

«Patronato Agricola . rlc S. Raymundo Nonnat3), 
17 :500$000:>. - Pir·es Rr:bello. 

Ju,,ti(icação 

O Patronato Agricola S. Raymundo Nonnato, associacão 
civil instituida por iniciativa privada. sem ter recebido até 
agora ·Rilbvon(!ãO alg-uma dos goyernos. está destinada a prestar, 
e vem prosl.nndn ,iá inrportaill.r.s sc1viços á eclucaoãci profis
Sional das pnpuln~õc~ ruracs de uma grande zona do sertão 
do Piauhy c da Bnhia, cnm fJUc se limita o mnnicipio de São 
Ilaymundo. . 

Entregue n rfirccciio e a docencia n professores. especia
lizados nessa ordem rle ensino, como são os Mercedarios, em 
pouco tempo a frcqucncia c n aprnvci!.amonto elos alurimos !.em 
nugmont.nrlo. l ornan•io-~~ mgcnt.e n nlar·gamento e nppurelhn
mentà das aulas, pura o que os directores teem recorrido uos 
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rJodcrcs publicas, que niio rlcvem deixar de auxiliar, como o 
taz a outros institutos da mesma natureza f.unccionando em 
Zl'nas muito mais ricas c de maiores recursos. 

O patronato mantem igualmente por um processo eco
r:omico, mas proveitoso, aulas primarias na séde do município 
tl nas povoaÇões visinhas, {ts quaes, como para as aulas pro
fissionaes, admitte alumnos gratuitos, mediante attestados e 
recommendaç.õ,es da! autoridades municipaes, como se pro
\'ará perante a ·honrada Commissão de Finanças, para cujo 
amor á instrucciio c patriotismo se appella afim de que re
commende á approvação do Senado a emenda supra. 

Par~c~r. 

A Commissilo acceita a emenda. 

N. 20 

Verba 22' - Subvenções e auxilias: 

Titulo r - Auxilias para aperfeiçoamento de conheci
mentos technicos no estrangeiro : 

Onde se diz: c ... correndo tambem por conta desta con
signação as .dia~ias, ajudas de ~usto e passagens que se tor
narem necessar1as, etc.• - d1ga-se: c ... correndo tambem 
por conta desta consignação o pagamento das diarias, ajudas de 
custo, passagens e das demais despezas que se tornarem na-
cessarias, etc.". - Oleoario Pinto.. · 

Nota -· A verba continúa sendo da mesma. importancia. 
não havendo assim augmento de despeza. 

Parecer 

A Commissão é contraria á emenda. 

N. 21 

Orçamento da Agricultura 

Verba 3': 

Fica o Governo autorizado a criar um patronato agrícola 
no município de Barreiras, no Estado dá Bahia, nos termos do , 
regulamento approvado pelo dAcret.o n. t3, 706, de 25 de ,julho 
de 1919, subordinado ao Serviço de Povoamento. ·desp·endendo 
até a importancia de 200 contos de réis, sendo 80 contos com 
pessoal administrativo, technico o operaria, e t20 contos com 
material. 

Sala das sessões, novembro de i 923 . - Pedro Lago, 

., 

I 
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Justi{icativa 

Os patronatos agrícolas que o Ministcrio da Agricultura 
vem mantendo desde princípios de 1918, teem prestado á causa 
da infancia moralmente abandonada inestimaveis servi9os, 
transformando menores vadios e desvalidos em verdadeiros 
cidadãos uteis ao paiz. 

Foram até agora creados dezoito patronatos agricolas1 que 
se distribuem pelos seguintes Estados: «Senador Pinneiro 
Machado, e cVisconde da Graça,, no Rio Grande do Sul; "An~ 
nitapolis,, em Santa Catharina; cMonção,, cJosé Bonifacio, e 
cDiogo Feijó,, em S. Paulo; «Visconde de Mauá,, "Delfim Mo
reira", "Campos Salles", Lindolpho Coimbra", "·Wencesláo 
Braz", "Pereira Lima" e "Casa dos Ottoni", em Minas Geraes; 
"Barão de Lucena" e "João Coimbra", em Pernambuco; "Vida! 
de Negreiros", na Parahyba; "Manoel Barata", no Pará, e "Rio 
Branco", no llerritorio do Acre. 

Os patronatos agrícolas são, exclusivamente, destinados ás 
classes pobres, e visam a educação moral, civica, physica e 
profissional de menores desvallidos e daquelles que, por in.o 
sufficiencia de recursos, foram postos á disposição do Serviço 
de Povoamento. 

Os educandos, quando desligados dos patronatos agrícolas, 
são encaminhados para os cursos complementares, onde aper
feiçoam seus conhecimentos, para, em seguida, serem collo
cados na lavoura, pela Directoria do Serviço de Povoamento. 

Como se verifica, Estados · ha que possuem diversos pa
trona tos, quando o Estado da Bahia não conta um unico onde 
possa abrigar centenas de menores orphãos, que ali perma
necem em completo desamparo, no littoral, no centro e no 
mais fundo sertão longínquo do importante Estado. 

Justifica-se, pois, a creação de um patronato agrícola na 
cidade de Barreiras, um grande município do interior, tão 
grande no seu territorio e no seu progresso como nas distan
cias que o separam dos centros, de onde se irradia mais pro
fusamente a civilização, as vistaa e os auspícios do Governo. 

Barreiras é o eixo de immensa região agrícola e cciinmer
cial, aos limites com Goyaz, ao qual estará em breve ligada 
pela estrada de rodagem que vae ter a Porto Nacional, e ás 
suas visinhancas ficam os municípios de Santa Rita, Correu
tina, Santa Maria, Sant'Anna dos Brejos, Angical e Campo 
Largo, que entre si representam as farturas maiores de pos
sibilidades economicas no sertão da Bahia. 

Ahi, pois, deve ficar um patronato agrícola, para o am
paro da multidão de crianças desprotegidas pela orphandado, 
preparando-se nos deveres e obrigações sociaes c moraes, para 
serem uteis a si, á família e ã pntria. 

Justíssima, portanto, a medida consignada na presente 
emenda. 

Pm•ecer . ' 
A Commissão accoita a emenda, accrescentando-se depois 

das palavras "Estado da Bahia" e um no município de Ma~ 
cahyba, Estado do Rio Grande d~ Norte. 
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N. 22 

Onde convier: 

::;: 

' 
OH) j .. ~-~ ~ 

"' 

Art. Como anxilio :í Iavout•rt de cncáo, o Govm•no fica 
autorizado a emprestar üs emprezns ou particulares, nacio
nacs, que construirem cslrndns dn rodagem, cinco contos do 
réis por kilomett:o, pagaveis por seccões de cinco kilornetros 
cm trafcg·o, para o fim de !ignJ· os ninnieipiof. prodnctores aos 
portos de embarques que sejam l'requcuLados, mensalmente, 
]lOl' mais de quatro vapores. · · 

~ 1." Esse emprcstimo será concedido para construcção de 
estradaR qne liguem um porto do mar a município cuja pro
<lucçãu annual seja supí!J'iur a seis milhües· de kilos do cacáo, 
~ cuja extensilo não exe~tla de cem kilometros. 

B 2." O emprestimo serü resgalavcl crn dez annos, a jm·os 
ode H % ao anno, dando o prestamist.a como garantia, em prí
neir·a liypotheca, caução e penhor, ·todos os bens, moveis o 
irnmoveis, pertencentes á empreza, além da sua concessão mu
IJicipal para construcção, uso e goso de estradas de rodagem. 

§ 3." Para levar a efl'eilo as medidas constantes dos pa
J:"agraphos anteriores, poderá o Governo fazer as necessarias 
operações de credito. 

Sala das sessões, 20 do novembro de.,1923. -,-Jeronymp 
Jdonteiro. 

.Justi('icação 

Afim do não ficarem su,icilos ao pagamento da tarifa ex
torsiva da Estrada de Ferro de Ilhéos a Conquista, que em 
\im 'percurso de 59 kilometJ'os liga dois municípios bahianos 
lfll8 produzem 60% da produnr.ão de cacáo. de todo o Brasil, 
os fazendei~os .de .cacáo peusm·aw cm construir uma estrada 
'd.a rodagem que, pudesse transportar o cacáo por uma tarifa 
l!lodica. · 

O município de Ilhéos deu-lhes uma concessão para con
strucção de estradas de rodag·em. Conseguiram do Estado da 
B~bia um auxilio de 4 :000$ por kilometro, p.agaveis · por 
seccões de dez kilometros construidos; do Governo Federal, 
2 :000$ por kilometro, paga veis por secções de cinco kilo-
m.etros em trafego, do município de Ilhéos: . . 

Obtidos esses atixilios, organizaram esses fazendeiros 
urna sociedade anonyma, com o capital de 300:000$, ái qual 
.(!eram o nome de Sociedade Anonyma Auto-Viação Sul 
Jlall ia na. · 

Feita a chamada de 50 % do capital subscripto, en!J.•aram 
<a!Bilns com a. sua quota e deixando· de realizai-a uma outra 
]JIUte dos accionistas, devido á baixa do cncáo, 

Da parte arrecadada construíram-se dez kilomotros, entre 
:a cidade de Ilhéos r. o arraial rio Bnnco da Victoria, trecho 
qtLo não está tot::rlment.e em trafego pol' faltar o acabamento 
d~ ponte sobre o rio Fundão. 
c-· ·.À construct,üo · eslá paralyznda por falta do capital. . 

O fazendeiro se su,ieita, hoje, a mandnr o seu cacáo, por 
r-neio de muares, de sua fazenda ao porto ·de Ilhéos, do que 
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se submeLler. ao pagamento do frete de. dois mil e oitocentos 
e sete réis pelo il'ansporte do um sueco de 60 kilos, em 59 
kilometros. 

Entretanto, com esse transporto, se sujeita o fazendeiro 
á perda do animaes, que annualmente é enorme, e a mofar o 
caeáo c ao apodrecimento dos saccos em que elle ú conduzido 
para o porto, porque os pessimos caminhos que existem são' 
á margem dos rios, muito pantanosos. 

:Para se j ulgmo da necessidade premente que tem· o la
vrador de cac:io de uma estrada de rodagem que seja o escoa
douro de sua JJroduccão, . basta dizet· que os dois municípios 
bahianos, que mais cacáo produzem no Brasil, Ilhéos e Ita
buna, são servidos por uma estrada de ferro ingleza, de 59 
kilometros de extensão, a qual cobra pelo transporte de· um 
sueco de cacáo de 60 kilos neste percurso. 2$887. 

Comparando-se o custo do transporte de um sacco de 60 
kilos, nas estradas de ferro paulistas, com o dessa estrada 
de ·ferro resulta: 

Nomes -Em 59 kilometros- Por tonelada-kilometro 

Sorocabana ....................... . 
Paulista .......................... . 
S. Paulo Railway ...............•. 
Mogyana .......................... . 
State of Bahia: .................. . 

$807 
$837 

1$023 
1$160 
2$887 

220 réis 
236,4 réis 
289 réis 
327 réis 
815 réís 

E' bom lembrar que quando o Brasil produziu o seu pri
meiro milhão de suecos de cacáo, em 1920, o município de 
Ilhéos· concorreu com 401.049 suecos de 60 kilos e Uabuna 

. coin '215.950, em .um total ele 61G.999 saccos, equivalente a 
mais do sessenta pot· cento da producoão do todo o paiz. 

Ora, si os dois mais importantes municípios productores 
de cacáo do Brasil, estão sujeHos áquella tarifa extorsíva, 
calcule-se o que soffrem .u; out1·os municípios, menores pro
ductores, onde nenhuma estrada ·de ferro ou de l'Odagem existe 
para a sabida da produccão. 

Pedem os fazendeiros que o. Govomo Federal lhes facilite 
sob garantia de caução da concessão municipal, da estadual, 
cinco contos , de réis por· k:ilomet.ro; paga veis por 'secoões de 
cinco kilometros em trafego para a terminaoão da estrada, 
havendo assim garantia de sobra para o auxilio que pre
tendem em beneficio dos interesses econQmicos do Brasil. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1923. -Jerimumo, 
~onteiro. 

Parecer 

A Commissll:o reconhece os fundamentos apresentados na 
justificação desta emenda, mas não lho ó favoravel. pelos mo
tivos expostos no parecer á. emenda n. 8. 
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EME:NDAS APJ\ESENTADAS Á COMMIBBÃO 

N. 23 

A' verba 4', "Jardim Botanico"-Il-Pessoal variavel
Mantenha-se, como na proposta, o salario para oito guardas 
a 250$ mensaes. O mais, como está. 

Sala das sessões, de dezembro de 1923. -Lauro Sodré. 

Justificação 

A proposta apresentada pelo Governo reproduz a . lei 
n. 4. 632, de 1923, que estabelece o salario mensal de 250$ 
para cada um dos oito guardas; a proposição da Camara, re
fundindo a verba, supprimiu a verba ~iscriminada para esses 
guardas. Quasi todos guardas têm mais de 10 annos de set•
vico e passam para a categoria de trabalhadores, o que não 
é justo. A emenda visa apenas manter a mesma sit.uacão para 
esses funccionarios, sem lhes augmentar quaesquct• vantagens 
ou sejam considerados os seus vencimentos em dois t or()OS ela 
ordenado e um terço de gratificação. 

Pa1·ecer 

A proposição da Camara dos Deputados não refundiu, não 
supprimiu a verba discriminada para os guarda~. como diz 
a justificação desta emenda. 

O que a Camara fez foi, simplesmente, accJ•cscentar um 
sub-titulo ao titulo "Pessoal variavel". E tanb é assim quo 
clla propria, na mesma emenda (n. 5, Diario do Conuresso 
Nacional de 13 de setembro) alterou o numero de trabalha
dores, isto é, alterou uma das sub-consignacões dessa con
signação. 

A emenda está, pois, prejudicada. 

N. 2 

Ao art. 2', n. VI-Eleve-se a 4.000:000$ a importaniJia 
de 2.000:000$ concedida "para attender aos pagamento~ CJUe, 
por falta de recursos orçamentarias, deixaram de SOl' feitos 
nos plantadores de eucalyptus ·e outras essencins, o3 ás em
prezas ou particulares que construiram estradas de >•odngem 
até 31 de dezembro de 1921, desde que uns e oult·os tenham 
preenchido ns condições Iegaes de que dependiam ns conces
sões de premios ou auxilias concernentes a tnes culturas ou 
construcções", incluindo-se· tambem. as municipalidades e tlll
minando-se a parte final, que manda tornar esta disposioão 
extensiva aos premios e nuxilios previstos no art. 2•, ns. III, 
IV o V, da presento lei. · 

Sala das sessões, 3 do dezembro de 1923.-Hermenegildo 
de Moraes. - Oleoario Pinto. 
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Justl{'icação 
~ ' I I ' ' ' ' ' o 

A j ustu providencia ap'provada pela CajDara na primeira 
parte do n. VI, itutorizando o Governo a fazer as necessarius 
operacõcs do m:edito até 2.000:000$, para attcndet' aos paga
mentos, que por falta de recursos' orcamenta1•ios deixaram de 
sor feitos aos plantadores do eucalyptus ·o outras · csséno;us 
c ás·. empt•eza$ ou particulares, aos quaes a emenda manda 
accrescentm· as municipalidades cuja exclusão nada justifica, 
que construii•am estradas de rodagem utó 31 de dezembro de 
1921, e. que empregaram. capitaes avultados nesses .emprehon-. 
dimentos coni'iàdo~ nas pi·omessas de · dispcisicões lê'gaes, é 
unnullada,·· .póde-:so dizer, pela ultima 'parte · que determina, 
que; côm essa iinpqrtancia; sejam tamb!Jill pagos os premias 
c auxílios ·Pt'evistos nos .us .. III, IV e V, do art .. 2•, da Pl'C-
sente lei. · . ·. · · . .· : · . · · 

De fncto, só as estradas de rodagem, . adaptadas .ao .tra
fego de autoníoveis, já inspeccionadas: pelas commissões .de· 

1 engenheiros designados poJo, Ministerio da 'Agricultura para 
esse' fim;- :C ·pol'. elles julgadas· do aceô!•do com ·as exigencias 
legaes, montum· a 2. 97:1'',787 como o demonstra a seguinte 
relacíló:· , . · - · · , . · ' 

' ' I • 

Estl'Ctdas do EstlitÍo' de· .Vínas Ge1•aes.' · 

llatrocinio· a Paracalú. :· ...... , .- ... ~-· ........ ~ .· ....... -. 
Patrcicinio a Monte . Carmello, ....... · .......• ; .... . 
Patrocínio a Uberaba ..... i ••••• : •.• :· • • , ••••••••••••. 

PatOs a Santa Rita ................. .-~~-;-......... :.-. 
S.:,Pedro de Alcantara: a Ara."iá ... · .......... _. ; ... 
Paiaisopolis a Cambuhy ...........•.• ·~ •••. : . • , • 
Sacramtinfo a Araxá;.; ........... : ........ ,.;;. 
Ibertiogaa· Ibitipoca ............. .' ............... · 
·rh b ·n· · P d · · · · ·. · 

Metl·os 
149.31)0 
49.000 

. 261.470. 
30;'000 • 
61.300 . 

' 43.310 
109.800 

e as a 10 ar o . ........ ; .. ~ .. · ......... · ...... . 
Uoerabinha :a Monte Alegre.;· .. ~ ; ........ ~. ~ ......... . 
Uberabinha a Monte Alegt;c .........• ,\, . . . . . • • · 

24'.220 
28.360 
50.500 
40.000 

1> t s· t'An · · · · · _aos. a. an. na .• --.......... -.... : ........... · .. 
' , . ' 

I .. 
' - . ' 

• Estado de Goya:: 
. " . ' ' " . . . 

~ - . . ' : ' ' ' - . . . . ' ... \, . 
DomfiUl. a. estação .Pil'es dó Rio;.,., da Estrada de 
· ".Ferro de Goyaz ...... ; ........ . : . .' ... : ... ; .. 
Annapolís a Pyrenopolis ...... ; ...... ,_. ....... . 
Santa Rita do .. Parahyba a Mineiros ... ; . · ..... ; .. . 
llforrinllos a Pouso ·Alto ........... , .......... . 
Morrinhes, u Caldas Novas .... ,'; .... ; ........ . 
Gorumbahyba á.Araguary.: ............ i • · ..... .. 

Santa Rita do Paranahyba a Burily Ales·re ....... . 
Pltmaltina a Çryst(llina e Ipamery ............... . 
Santa Rita do 11nl'nahyba a !Horrinhos ......... . 
Pltmartina a Santa Luzia ..................•...• . . 

' •. o" 

I 

'50.5011 

'' 887.260 

M:etpos 

116.000 
101.000 
493.000 
52 .• 600 
66;480 

158.000 
40.000 ' 

308.000 
105.200 
i38i000 . 

1.578.280 

24 

f 
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.. 
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Estado.de S. Páulo 
Metros . .. 

Gatanduya u Tabtipuam ... · ....... : .......... , . ; 23.7 44. 
Catanduva a Ariranha ..... , ......... : ...... .'.. ... . 23.475 
Itajuby a· lHundo 'Novo: .. ; .. ' .... :·. . . . . . . . . . . . . . . . 35.500 
São Simão a Pantana ................... : . .... ;·. 20.470 
Itapoli$'a. Ibitiuga ................. : .... : ..... ,. · .. · 37.250 
BoiJedouro (rêdo Iigunôo diversas localidades).:. HO.OOO 
Da é.stação Candiuo Molla ao rio Pnranupanemu 

, (Municipio,doAssis) ..... : ... -................ · ·21.000 ·~ 
Hio Preto· a Nova Grau ada u Crissiuma .......... ; . 87.790 '·1 
Araraquara (rêde. ligando diversas localitludps) . ... .78. 62ü. 
Ma tão (rêdc ligando cpverstis localidades)- ....... ,. · .'46. 492 

I c 

· Estado. de· Perna·'mbuco 

Garanlluns aLagõa Comprida: .. .' ....... ·. , .•. ; . ; . 
;Metros 

~1.900 

Total: 
.. Metros . - . ' :·. 

'Estádo de Minas Geraes;.; ...... : ........ : .. ·... . SS7 .260 . 
. Estado. de Goyaz. ' : • ...... ; ........ ; ........... · 1. 578.2.80 
Estado do S. Paulo ............................ · 484.347 
Estado de Pernambuco .......... ~ ~ · . . :. . . . . . . . . . . 21:900 
' / ...... 

. 2.97:1.781 
• I 

. Só para estas estradas que estão préstandô inestimavois 
bemificios ás regiões que cortam, são necessarios 2.971 :787$, 

-· arbitrando-se: o auxilio a ser cotíciedido em ·1:000$ por ldlo
metro, quantia· esta. insignificante, si, ·.tivermos em vista, que 

. no· Nordeste, 2.139 kilometros e 700 metro$ .de. estradas ele 
l;Odagem -alli ~onstridas, CUStaram •34.064:385$254,. OU, em. 
média, 12:892$740 por kilometro, ·sendo frequentes os trechos 
cujo custo kilomeLrico oscilla entre 30 a· 200 contos.· 1 

" Os ns. III, IV e V, a que ).e refere a ult_ima parte do 
n. ,VI1 autorizam o Governo:. o n. III, a auxiliar .pelo p·razo ' 
de cinco anno~ as tres J}rimeiras emprezas- organizadas. no 
paiz com capital não info.rior a 1:500:000$ cada-uma que Rc •1 

· · submettam tis exigencias que .e;numern; com 10$ por onça de . ' 
· sementes seleccionadàs que ceder aos criadores até o maximo 
de 10.000$ nnnuacs; com 100$ por nlilheiro de mudas. de amo-. 
reü·á que distribuir nos ditos criádores ató o .ma:'<i{TIO de 200 . mil por anuo, o com 3$ por kilo de fio. de. seda produzida 

· ,. com casulos nacionaes até o maximo de 25.0'o0 kilos por t\IillO; 
-o n. IV, a auxiliar com 500 :000~ a co'nstrucciío da estrada · 
de rodagem H.io-Pctropolis que. :cst:í fazendo. o Automovol 
Club do Brasil; - c o n. V, a auxiliar os Estados que man
teem o serviço de defesa 'do :algodão e combate a lagurlit ro
sada, sendo o pagamento em quantias iguaes tís que gastam 
~~Estados, .especific!J.das nus suas leis ·ºrcamentarias. ' - ' . . . 

' . 
' 

•' 
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Da sÓ. enumeração desses grandes encargos resulta a· im
possibilidade de serem attendidos por quantia tão diminuta , ·· 
para esse fim, impondo-se a sua rnujorar;ão. 
, Por outro lado, já estando, como .çstá, O Governo, auto- · 
rizado pelos proprios ns. ·ni, IV· e V, a J·ealizar as operações 
de. credito nccessarias pura cumprimento dos auxílios que 
concedem;· póde. sem inconveniente,· ser· eliminada a u!Lima 
parto· do Íl .. VI,' proposta rJela presente emenda, que nos pa- .· 
roce ~plenamente justificada. 

Parecer 

· A emenda está plenamente justificada quanto á insuifi
eiencia do credito de 2~ 000: OOOS constante da. proposição, 
para oceorrer q:o pagamento. das subvencõe~ üs estradas de ro.;. 
cingem construídas até 31 de dezemb1·o de 1921, aos planta
dores :d,o eucalyptus, e demais, para o pagameÇJto dos auxí
lios de que tratam os ns. lii, IV e V do t~r~ . .2~ 'da referida 
proposição; Por isso, propõe que· àquelle credito seja elovact·o 
a 4. DOO :000$ e que par·a occorrer ao pagamento dos auxi

·lios de que tratam os ns. III, IY e .V, sejum applicudos os cre-
,Jitos mencionados nos mesmos numeros. · · 

. · Os ns. IV e V incluem, ·com effe'ito, au turização para o 
Governo abrir ·oS respectivos creditas; aquelle é referente a; 
tima estrada de. 'rodagem, e, como tal, não deveria figurar neste 
orçamento, pois como lembrã o parecer dado ás emendas 
ns;;-8 e . 82 do plenario, as sub'vencões pelas. estradas de ro
dagem· const'riJ.idas ·desde 1922 competem ao; Ministerio da 
Viação; o n. V éreferente ao serviço de algodão dos Es-
tados; · . · . . ... · . .. ·- . · ·· ·' : ....... .t.9('t . 

Quanto ao n. III, porém,v não contém .autorização para 
abertura. dé credito.-· Por isso a Comm'issão accei ta a emenda, 
com o· seguinte·· additivo: c accrescente-sc, no fin:tl do nu
mero III do ·art. 2', depois· de "favores", o seguinfe :·"podendo 
o Governo; para' isto, fazer as necessarias operações de cre-
dito até á importancia. de 200 :000$000". · · 

•' .1 I . , . 

.N. 25 
' . ' 

Onde convier: . . ' ' 

Inclua-se na verbá 4•, rubrica I (Pessoal permanente)', .e 
irriportancia de 59:640$, destinando-se a mesma ao paga
mento · do ·pessoal abaixo espeoi~icadó, e supprima-se bem 
assim, Igual importancia da rubrica 11, (Pessoal variava!), 
onde foi considerado esse pessoal : • • ' 

' - . . ' . 
' ' . ".. . 1 meoanico; a 400$ ................. ; : .. . .. 

3 feitores, a 300$~ ...... , ....•............ ·. 
8 8')1ardas, a ,250$ ..............•....... · ..... . 
O s~rventes, a 195$ .•. , .... : ............... . 

Jitstificacão 
r··~:·-~ .•.• -I c,.... . ... ~ . --............ . 

·I :800$000 
10:800$000 
2-i :000$000 
10:040$000. 

A presente em·cndà que; seja dito, não traz comsigo au
gmento de despesa, :visa norm.alizar . .a situação do pessoal 

\ 
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atUngiclo, o qual, considerado como foi na rubrica, II (Pes
soa.! varia\'el), se encont1·a sem a menm· pal'cclla de gm·anliu; 
lia,ia vi~ ta a Jll'OJJI'ia verba que o considerou. 

De resto, a verba ;,•, do or~arnento óo presente e):cJ·cicio, 
o de Hl22, comquanto considerasse esse pessoal na rubl'ica H, 
fixava, comtudo, o rtturntum do vencimento que lhe competia, 
e dahi não se comprehendcr como .poss~t o ot·çamento do J'u
tm·o exercício olvidur a uwdida anteriormente posta el}l JH'a
tica, deixando, por assim dizer, os . .fá minguados vencimento~ 
desse pessoal, cm t:ondi~ões. susceptíveis de reduc1;ií.o. 

Ainda mais. Entre o pessoal couJ]Jl"IJlicnrlido na I'llhi·ica (!. 
são encontrados os trcs feitores do .Tardnn Botauico, ao pass.o 
que ·Os .inrdinciros :;uhordinndos dircjltos ·desse:; mesmos foi.:. 
tores, são consideJ•ados na rnbrica I (Pessoal ·permanente), o 
que impol'ta dizer que só este argumeúto basta para toruur 
justificavcl a presente emenda. · · 

• 
. · Sala das C o mm issões, 4 de dezembro de :1923. 

Machado. - José Euscb-io .: 
Cunha 

o 

A presente emenda foi formulada na me&ma supposição 
cem que foi feita a emenda n. 1; o' que eHa deseja, porém não 
é o mesmo que pretende a ·Cmenda n. 1, mas que os empre
gados que ella menciona sejam tran~feridos da consignação · 
d'esó·oal var·iavel» para ·a consignação «Pessoal. perm::mc:mto•. 

At.é Hl15, o pessoitlde que se trata, figurou no t"ilulo «Pcs·-· 
~na]~. A lei n. .:3. 089, de 5 de janeiro de 1916, que orcou ll 
d~spcza r.·ara' o exerci cio de 1916, supprimiu. o Horto Flore;tal 
c. o fundiu no Jardim Botanico, c passou .para o titulo «JJ-ta
teriab os l'Of<lridos empregados, tendo conscrwdo no tit•IIo 
«Pessoab t'.pcnas os as~alariados que lá ainda figuram na p:·.o
posta e na proposição, isto é, os jardineiros. 

· A pat•tir de Hl22, o oJ•çamcnto fez a ·separacão ·~utre «Pes~ _ 
soal pOJ•nHmmltc» e «Pessoal variavel», o incluiu neste· os P.m-
prcga:.lo;;. cm auestão. · · · · · · 
. De accord·;) com o art. GO d~ Regulamento cln Codis-o de 
Contabilidade PQblica, deverão· figurar na consignação desti
nada a «Pessoal permanente» os empregados do numero e re
muneração anterionneutc pixados .cm lei ou regulamento. O 
rc:;u!anwnto do Jardim Botanico fixou o numero c o ~alario 
cios. foil.orcs, ·Sllal'das, ''JlCdrciros, carpinteix:os, carroceiros, co
clieirM, servente>: c àprcndizc~ além dos ,j<ar'dineiros. Esses 
numcro5 .c salurios foram. 6. verdade, ·modificados posterior
monto en1 lois oreumcntaJ'i.as; mas isto não altera o fundo da 
ques(ão, Quanto aos dcmílis cargos, o seu numero c s'alario 
nii(o c(lnstam do regulamento, nQm houve lei anterior a c·~ta 
quo fixaBso l1>1or:~ numeras; apenas as leis do oJ·çwocnto l.ecm 
consignalin crcclitos .para os pag>amcnt.os respectivos, mas sem 
ostal;clcccr explicitamente, 11ma fixação. · 

A Connnissãg, pgrém, é cQntrar:ia ,:l. cmQnda. • 

I 
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N. 26 

Onde cqnvi I} I\: 

· Ar L Fica o· Governo autorizado a abrir o;; neccssaríos 
creditos, até a imporlancia de 17.\ ::000$,. para liquidar. coin o 
Estado elo 'i\Iaranhão ús subvenções relativas aos annos ele . 
1920 .c 11122, destinadas ao,scrviço do algodão, seg:undo a parte 
j'inal do arL. 50 da lei n. 3.9!H, d·e 5 de ,ianeiro ele 1920 e 
a lcLtra v do art. 47 dp. lei .r1. 4 .2·42, de 5 ele jallei.ro .ele 1921, 
combinado com a leti,ra r elo art,. 106 ela ·lei n. 4.555, ele 10 
ele agosto elo 11122. 

, .Sala elas Commissões, 4 de dezembro de 1923. ·- José 
Eu.::ebio. - 1Cunha Machado; 

Justificação 

Não tendo o Estado elo Jiaranhão recebido as importan
cias das suhvençúcs acima alludiclas não obstanLe o seu di
reito a ellas, é de toda conveniencia reproduzir ás autorizn
çiJcs respcctivn.s. - José Eu::ebio. - Cunha Jllacha!;{o. 

Parecer. 

A Comm1ssiio ·acceit.a a emenda accrescentando, depois de 
«abrir c·~ necc•ssarios creditos»- o ·seguinte: «OU a fazer .us no
cessaria~· opera!:ões do' cred'it.o:t, 

N. 27 

Accr.cscentc-sc á rubrica «Subv.enções,: 
' ' 

Para manutençü.o e custeio de cinco postos de assis tencia 
aos selvicolas do Rio Branco (Estado do Amazonas) compre-

. hcndenclo ensino elementar, ins~rncção profissional, ·campos 
de cxpericncin, auxilio medicà, distribuição de roupas,. ferra
mentas c .5cmcníes, a cargo dos Benedictinos, 20 :000$000. -
Barbosa Li-ma. · 

Jusii{ieal)ão 
.• 

' . 

Sito conhecirlos os inl'sl.imavr.is. srrviços prrsl~aclos pela bc- !' 

nemcrila Prolazia do ruo Branco, jú na cutecbese dos se!.vi
colns. jít nos nuxilioA nwlicos e na instrucção Jll'Ofissionnl 
liberalizada . t\ populuçiio claque !la vnsla regii'\O 1 imil.rophe 
'no Brasil sept.cnlrional, llo.ic mais qu:c ~mnca, com n c1·ise eco
nomica c financ·eira em que se rlebate o Amazonas, abando
nada dos poder

1
cs publicas c entregue a uma gradual desna-

\ 
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cionalizacíio, á mingua de quaesquer testemunhos efficientes 
da solidariedade administrativa e politica por parte do Go
verno brasileiro. 

Sala das redacções, 20 de novembro de 1923. - Barbosa 
Uma, , . 

·Parecer. 

~~ Cilmmissi'ío, reconhece a necessidade de habilitar o Gci.
verno a ~orncccr assistcncia aos se!Vicolas do Rio Branco, pelo 
que é !'<rvorave1 á emenda. 

N. 28 
I 

Fica· o President0 da Republi.ca. autorizado a despender 
r.té a importanciQ., de 1 00:000$ para melhoramentos na região 
do Rio 'N-egro (Amazonas), abrindo os necessarios creditas no 
corrente exerci cio e fazendo as • operações de credito neces
sarias. 

Sala das redaccões, 30 de n'ovembro de 1923. ..:... BarbÓsa 
Lima • .. 

Justi(icaçãó 

Convem pôr no seu jusf,o relevo- o 'éaractér patriotíco 
quem . tem a MiRsão• Salesiana rln 'Rio Negro. tcndn cm conta 
também a sua po~ioão topngraphica ao -lado da Colomhia e 
da v.rmczuola. As condições de abandono desse irr.menso hin
terland nra.sileiro, e o seu valor est.ratcgico, encarecem inne
g-nvelmente a benemerencia das obras. que ahi estão sendo rea
lizadas pela missão e que passo a enumerar summariamente: 

Escnla Agrico'Ja S. Gabriel frequentada por, 130 alumnos; 
Ambulatorin c dispensaria; 
Santa Casa com 20 Ieit~os: , 
Coll-egio e nsylo gratuito de meninas com SO .alnmnas; 
Tntnrnnfo gratuito 'rio meninos pobreo; . ' 
Missúo c collcgio de Taracu:l no rio Uaupês; :·-
TJ•cs ohservatorios meteorologiros; 

,lllissfio c, collrg-io do Barccllos (baixo rio No'g'l'o) a se 
almr no prox1mo anno, . 

Gollcgio Salesiano c escolas gratuitas ele Man:l.os,' fre-
qnonladas por ~00 alumnos. 

. Esse,, commcl.t.imentos j:'L realizados pela missão ahi 
· fundada cm 101 G n cm via rln progresso, est5.o onerados pre
_r-rntemenl:-c do uma forl.o, divicla. superior a 180:000$ e pre
r~isa~ .rio nmpnro pal.rintico ·r! C~ Govcrhn Federal para n ,,lHl 
r.~l.nhllJda:le c rlcscnYolvinwnln iJ'riispcnsaveis nn· J'cgiiio do 
J'lrl Neg-r·n, ahnnclenncln c clominnr.la pclns f'chros pnlustres Q 
ouil'as molest.ins cQ11nlorincs. . · 

O cnsjnQ primn-rin c ng-ricola niini~lrndn em .SllUS escolas, 
n prophylnxm rural r o ampnJ•n no~ doentes, a incorporacão, 
)ontu mus conslnntc, elo clem•:nto iníligcnu uo putrimonio ·nt~~ 

·• ' . . 
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' cional, o combate ao analphabet!smo, as pesquizas e observa-
ções meteorologicas realizadas em seus observatorios, o en
i:ino militar ministrado em seus collegios, a permanencia em 
territorio nacional de muitas familins brasileiras, que sem esses 
auxilios iam se retirando para as Republicas visinhas, mesmo 
sem contar os valores de ordem ethico e disciplinar, que a 
missão cultúa o- desenvolve, constituem obras taes que sem 
duvida serão consideradas pelo criterio esclarecido' e pat.rio
ticb das supremas autoridades federaes, como elementos do ·· 
mais elevado alcance, nacional e merecedores do amparo of
ficial, que lhes facilite a sua existencin e vitalidade. 

. E!ala das redac(íões, 30 de novembro de i923. -Barbosa 
L~ma. .. 

Parectf'. 

A Commil!sllo é. contraria ã emenda. 

Sala elas Commissões, 8 ·de dezembro de i923. ·- Btítno 
da Paim, Prt>sidente. -Justo Chermont, <Relator. - Lauro 
ltfüller, -João Lyra. - Berna;do Monteiro. -los~ E'UII!·· 
llio. ·- Felippe Schmidt; - Moniz Sodr~. - Vespucio d~:' 
A.br<!'u. '· · · - ·-·-··-~-

Comparecem mais· o~ Srs. A. Azeredo. Jeronyino Mon
teiro, Sampaio Corr~a., Irineu Machado, José Murtinlio r. 
Lauró Mül!e;r · (6). . .·· · 

:Qeixam de cómparecer, .com causa justificada, os Srs. 
Mendonca .. ~fartins, Silverio Nery, Pires Rebello, Barbosa 
J"ima, T"opes Gonçalves. J"auro Sooré, Indio do Brasil, Anto· 
nino Freire,- Abdías Neves, João Thomé, Benjamin Barroso. 
José Accioly, E!oy· de Souza, Ferreira Chaves, Venancio Nei
va, Octaeilio de Albuquerque, Carneiro da Cunha, Rosa e 
Silva, Eusebio de Andrade. Gonoalo Rollemberg. Siqnefra de 
Menezes, Ant.onio Moniz, Marcilio de Lacerda, Nilo Pe~.anhn. 
Mi-guel de· Carvalho, Francisco ,s·anes. Af,jolpho Gordo. Al
fredo .'JllJli~. Alvaro de Carvalho, Lniz Adolpho. Carlos . C:n
valcunti, Generoso Marques. Affonso de Camargo, Vidal Ra
mos, Soares. dos· Santos ·e Carlos Barbosa (36) . 

. O Sr. Pedro Lago - Peço a pnlawa. 

· O Sr. Presidente ·- Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago - Sr.. Presidente, por se · achar c~~ · 
g-of.ada a hora do expedienf.e na sessão dr? hontem, c po1·qnr 
o illustrc· Senador .pela Dnhin não leu os documentos que dr
claron faria incluir no ~cu di.l;ourso, deixei dr. dar-1hr. im
mcdintn resposta, declnrnm'lo. desde Jogo, qu() o fnrin qunnrto 
publicaela, com os docnmentos, a orncão de S. Ex. ·no DiariíJ 
r,ln Connresso .. . 

'Nno tendo o Diario do Conm•esso pnblicarlo cm snn crlir,fln 
rlo hoje o •,iiscmsn rle :::. Ex .. c não devrnclo cn dnr a ro~
posl.a (!lle lho elevo unt.r.~ dessa publicaci'ío, ro;:ro n, V. Ex. 
C!UO 8A di!fnc inscrpyer.,mo p!lrl\ O QXJlCfljA!)tp C,]/1 ~ossiíp C]il 

.. 
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scgtmdn-fcira, afim rir drst'mpenllar-mc do compromisso que 
assumi com o Renado. 

O Sr. Presidente 
pedi elo de V. Ex. 

A Mosa tomará cm consideração o 

ORD,El'l! DO DIA 

' 
O Sr. Presidente - Não havendo numero para as vota-

~ões constantes ela ordem do 'dia, passa-se á materia cm di·i~ 
cnssão. . · 

MODIJ'ICAC::\0 DA LEI Ef,EITORAL 

3• ·discussão da ·proposição 'da Gamara dos Deputado! 
n. 103, de :1923, que adia para· :17 de . fevereiro de 1924 as 
eleições fcélcraes para a .renovação dà Gamara dos Deputados 
c do terço do Senaçlo e modifica •iliversos dispositivos da lei 
vleitor•al vigente. · · · · 

O Sr. Irineu' Machado" (•) - Sr. Presidente, aprcsrn(ei, 
na segunda discussão, duas emendas; uma, suppriminrlo a 
disposição que adia as eleições para 17 de fevereiro do nnno 
futuro; outra, pura o caso de não ser esta npprovaclu. fixando 
o adiamento para -1 O de fevereiro.. · · . 

Não quiz a honi·ada Cominissão dm· o sen itssentimenl.o. 
a essas minhas emendas. Elias se flmdavam, entrctant.o, cm 
uma .necessidade im:leclinavel. Ouve-me o honrado Pl!'c~i·· · 
dente da Commi~são Especial, o benemerito . .Senador Buen{l 
i:le Paiva, honra desta Casa e g•loria do paiz, digno· da aclmi-· 
1ação de todos os brasileiros, pelas suas efcvadas qualh:laclei! 
de caracter, pelo seu nobre o puro espírito de justiça. 

o SR. PAULo DE FRoN'I'IN ·- Muito bem. .. 
0 SR. BUENO DE PAIVA -.Muito agradecido· a V. Ex. 
O SR. IRINEU MACH .. \Do -Venho( por isso, ·confiado nesso 

sem espirita de justiça c . nu 09mpetenoia e zelo .dos domai• 
m'r.mbros da Com missão Especial e da Commissão de Jus· 
tu)a, chamar a attcn~ãq para o caso que voti e~pôr. · 

Os Juizes toem ~:lireito,, scg.undó a logislacão local, a .rlous 
,mezes de 'férias, . que correm nos mezes de janeiro c fe
vereiro. Ha. portal)lo, um c1ever, uma obrigação' que con~ 

· . traria um direito: a obrigacão de presidir as mesas e lei
tornes, colliclindo com o direito que .teem os juizes das mesas 
cleitoraes do estarem cm goso ele férias ao f.empo que vão 

.correr as eleições. Na maior:ia, os membros das mcsàs clc>i
tnraes são juizes, representantes rio ;~!inisterio Pn-bli_co, nesta 
CUJpital,_ qnc, cançados, esgotados .pelo pesado serviço do fur·o. 
cosLumam retirar-sr. cio Districto .Fcclrl'lll para, no inf.orior 
dos Estados, gosm· do rr.pou~~ reconfortante das ferias. Fo1'-

. (') Não foi revisto pelo orador. 
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cndos, como são, o. permanüCCJ' acrni, para presidir as mesas 
clcHoraes, serão privadoR, ele faclo, ele .. mais de meio mbz rlo 
fr.ír ias. 

Parece-me que será uma 'medida de equidade concedidO: 
u esses juizes, pcrmiLt.indo-lhes .o direito de férias supple
mentares de :l5 dias, em qualquer época do anno, a seu juizo, 
no caso do presidirem· as mesas nas eleicões i'ederaes de 
17 de fevereiro. . 

Já 'expuz ao honra•do Sr. Senador Bucno de Paiva a hy:.. 
pot;hese, suggerindo~lhc a idéa ele deslocar o periodo de. fé
J'ias, de modo que ellas começassem a -correr depois das 
ole,icões, e se completassom em melados de U:bril. 

S. Ex. não acceitou essa idéa .. Meditei novamente sob!'c 
o assumpto e penso ter encontra·do a solução equitativa, que 
não· póde deixar do cab'er no proprio processo eleitoral, como 
uma componsacão ao direito elo que, os ,juizes e demais em-

. pregados da justiça loeai ll federal, são privados, de facto, 
om. ilonsequencia do a·diamento. das ·eleições. 

E' essa a. medlda que vou 'propOr, pedindo a S. Ex. que, 
do novo,. examine o caso, darido uma compensação· ou repa
ração. ao pre,iu izo que terão do soffrer os magistmdos, es-
criviles, etc. . . · 

A outra medida, que me parece necessaria e •.:la qual 
estava cuidando ha muito tempo, antes mesmo de se f'alJar 
ou de se pretender reformar a lei eleitoral era a relativa 
aos rfiscaes. · . 
' Outrora, rlava-~r aqui ·um grande abuso:·. um candidato 

que queria ·vencer u eleição cm 11m determinado ponto do 
Districto lnundava a secçiio de fiscaes de candidaLos ima- · 
ginarios, afim de conseguir superioridade de votos sobre o. 
seu adversaria, naquella circumscripção. · , 

Determinando esse abuso conseqúencias desagradaveis, o· 
nosso sau·doso collcga Octacilio. de Camará eonseg•uiu fazer .· 

· passar uma emenda prohibindo .que no District.o Federal. qual;
quer· eleitor pudesse ser fiscal f6ra da secção, onde estivesse 
inscripto. De modo que· a consequencia vem a ser esta: 
ct rriginrlo-se um abuso, produziu-se outro: Ha secc.ões ond·e 
não se encontra ningucm em condicões de exercer essa fun
eçii:o, Podemos ter cinco1 seis, oito ou dez amigos com hOJs-

. tanto ~ompctencia, bastante ,pratica var~ cli~jgir ~- seryieo do 
mesas elmtorae~, para ser,'lr de mesarJO, .para, 1Jscahzar as 
eleições em uma secoão; entretanto, cm outras, poderemos 
não ter ningucm nessas condic.õcs. 

· Ora, isso importa, do fac~o. cm res~rijlgir· a fiscalização. 
A i dila, que me parece mais p!ausivel· será 'esta: a~rí um 

rlot.erminndo numero de dias ante~ da eleição, os candidatos 
t':u·-sc-hão inscrever no .Juizo Federal com a aprescnt.ação de 
nfficins firmados, pelo menos, por .100 clcitorc,;, indicando 
as suas- cnndidat.uras .. Os que assim o' fizerem porlerão go
sar ela vanl.ag·cm de indicar: fiseaes para rruaescrucr sccc,õJcs 
rlrilorars. cmbnra esses !iscacs não sc,iam -eleitores na srccão 
onde tenham rlo exercer a snru t'iscali~ll()ão. 

Para coJ•r•igir·-se o inconveniente rlo votar o individuo, que 
não é r.leitol', na secção onde est:'L fiscali:z•anclo, facil é a pro
videncia. or incJ'ivicluo que assim fiscalizasse, enviaria o seu 
voto (L secção onde, de facto, é effectivamente elçitor, com o 1 
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officio. e a sua carteil'a, de modo que olle não votaria no Jo
gar ofide fiscalizasse, mas no proprio Jogar onde está inscri
to, com a sua carteil'a. Ahi é que o sou \•oto ~CJ·.ia contado, 
embora exercendo a sua fisc:ilização cm outra secç.ão, onrle 

· ~ não teria voto. , 
Parece-me, pois, que o' abuso contra o qual cstabelceeu 

providencias o Senador Camat•{t póde ser corrigido com a 
emenda quo apresento o que esl.tí assim redigida: · · 

"Art. Até 10 dias antes da eleição o juiz fe-
deral da 2' Vam no Districto Federal reccl:ier:í offi
cios assignados pelo 'menos por 100 eleitores, indi
cando os candidatos aos logàros de Députados e Sena
dores. Esses candidatos poderão nomear fiscaes quaes
quer cidadãos, embora não se.iam eleitores da secção 
nem do Disl.ricto Federal. O fiscal qne for eleitor de 
. outra secção mandará:, por officio, ao presidente da. 
mesa eleitoral cm que estiver inscripj.o .o . seu voto 
acompanhado do seu t.itulo eleitoral". · 

·Esta medida não inllibe ninguem de ser candidato; ape-
nas exige a insc!'ipção prévia para t.er o direito de indicar , . 
fiscal na secção eleitoral, embora o fiscal nfio se.ia eleitor · 
rlella. . 

Vê-se, pois, que a emenda não infringe nenhum preceito 
da lei; não >collido com nenhum dos pl'incipios capitaes da lei, 
ao contrario facilita o seu pen:~amenl.o, pcr·miLtindo 'il fisea
li7.ação em todas ns seeçiies rio Disf.riclo, som qne. do modo 
nenhum produza o. inconveniente qt1o o Senador Cn.mará quiz 
arredar, qual o de se inundar nma · socçiío com 100 ou 200 
fiscaes imaginarias, vol.ando ahi l.nclos ·os fiscaos. 

Esta é a primeira rmenda qne ~pt·esonl.o. 
' . . ' 

A segunda, que von redigir é' n seguinte: 
,.1 

"Art. Os .iuizes e runccionnrios ria ,iu;;Liçn. lnnto 
federal como locnl, que pr·esi'rlirem mr•sn;; no ploif.o elei
toral do 17 de fevfll'oir•o do 1021,, porlr;r·iio gosar· no cor
rer desse anno rle um por•iodo supplr.mnnLar·, :í sua 

.escolha, de 15 r.liQ.s de férias". · · 

,São duas prbvidenci~s ;ncoÚ;"'e de fl't'ando Yantagmn pnr~ 
n regularidade do pleito. 

Ern o que tin hn a dizer. 

' ' 

VOm :'t Mesa, sfio lillns, apoirHlns ·c poslns cm discussão, as 
seguintes · 

gJ\n~ND.:\S 

N. 1 

Trinl.a dinR nnlcs dn rlcsignnrlo pnm qnnl'qrH•r· rif;i~fio. o 
juiz socnimwl rio B-~ 1 ndo, nm quo f!ll:t sn ''"nliznt·. I'l'lll<'li"''IÍ :'t 

.,. f-;oorctul'!~:~ ao SeULidO o d!l Cumuru dos .Dopl,ltuc.tos [\ l'CitlÇÚÇl 
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numerica dos eleitores até então alistados com discriniinação 
dos districlos, municípios e sec1;Õr!s l't:iil u't·acs n rjue [Wrien
cerem. 

Salà das sessões, 8 de novembro de 1923. - Be1·nardo 
Montei7'0, 

N. 2 

Art. Até 10 dias antes da clr.if)ão, o juiz fedm•a! da 
2' Varu, no Disl.ricto Federul, reccbr•J·;í of!'icius assignados, pelo 
menos, [lOl' 100 elcilores, indicando o;; candidatos aos Jogares 
de Deput.ados e Senadores. Esses canclirlalos poderão nomear· 
fiscaes· quaesqner cidadi:ios, em hora não srjum eleilores da se
cção nem do Districl.o Federal. O fiscal que fôr eleitor· ele 
nnl.ra sec()fio, mandará, por ofi'icio, ao pl'esidenle da mesa elei- ·. 
loral em que estive~· imcripto o seu volo, acompanharJo do 
seu ti tu lo de eleitor. 

Sala das ·sessões, 8 de dezembro de 1923. - rineu Ma
chado. 

N. 3 

Art. Os ,iuiws c funccionarios ela .Tusl.iça,. tanto fe-
deral, como local, que presidirem mesas no pleito ·eleitoral de 
17 de fevereiro de 1!12!,, poderão gosnr. no eni'J'OJ' rlcsse anuo. 

' de um período suppleinentar, á sua escolha, de :15 dias de fé
rins .. 

Sula das sessões, 8 de dezembro. ele 192:1. - lrineu Ma
chado. 

Accrescnn l.e-se onrle convier·: 

.. Art.. No Disl.riclo Federal. os liV!'os de .actns riA eleições 
fr,deram< r municipar,~ serão cni.I'PAlleS no .T11izo Fode1·al da 
2' Vnrn, mr•rlinnl.n lermo, aos respectivos presidoril.cs de mesa 
até ao ü" (sexto) dia antes du · elciofio, sendo expedidos. 
pnln modo rrno esl e juizo julgm· mn i~ cnnYrnirn Ir. os · qtw 
não forem l'Pr.lnmndns at.ó rssP r! in. O referi rio .Tuim clcs
ignnrft por !1r!if.n.l, pnhlicndo no Di11r1:o O((icinl.; ns rlins r horn~ 
em qun atl.nndcr1í .. os p!'Psidrnl.r,s. ri I' mrsn, qnr rlevrrãn fazrw 
crrla a suli .idnnl idnrlr\ 1•m caso rJ,, rln,·idn. 

Pm·ngTapiJo nnicn. O presidenlr r!P mnsn qur niio pmln1· 
\'ÍJ' n .Tnizn. drnl1·n do ]JI'nzn r~lnlwlnrirlo nn JWinHdJ•a parir 
clr.slr. nrtir;o. offininJ•;í, rlnndo ns I.'IIZiiP~ P ri prnvri rio imprdi
mrnln . 

Arf. Qunnrln, pm· qnnl(JIJI't' mnfi\·o, no DiRfricl'l 
F'nrleral, n lllf'i':t niín rrrl'hnl' n lli'JHt nn ~~~ lll'nn;; pam a ,•Jcir:iín. 
poclOl'~ sm• qf.iliznclo nesse fim um l'ecepjenl ~ que usscguro o 
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segredo rlo volo, mrncinnnnrlo-sr. l.nl cil'cumstn.ncia nu respe~ 
cliva a ela. 

:\rt.. A ,auscncia, pnt• motivo de molesLia, dos prcgi~ 
dcn l.t.•s e mosar·.io~, dovrr•;í. ser· colll[)l'ovarla por ntt.éslnrlo me
dico, firmado por· dois !H'Ofissionaes. · 

Sala ·das sessões, 8 de dezembro dn 1923.·- Sampaio CoJ·-
rêa. - Paulo de Frontin. . · ·· 

O Sr. · Presidente - Em virtude· das. emendas apresen
tadas, fica suspensa a ·discussão, afim de serrJm ouvidas as 

·Com missões de .TusLiça e Logisla~'ão e a Especial. 

VE:NCIMEN1'0S DO PESSOAl, DA POf,ICIA 

2• discussão do projeéto do Senado n. 41, de 1923; quo 
modifica os vencimcillos dos funccionarios da Policia do Dis
tricto cderal. 

O Sr. Pereira; Lobo- Per;o a palavra. 

O Sr. Presidente ~ Tem a palavra o. honrado SenaclC>r. ' 

O Sr. Pereira Lobo (*) -. Sr. Presidente, no pro iectb 
ora cm discu;;são, noto uma· lacuna que, felizmente, ainda ·póde 
.ser preenchida com a ,iu~Lica que l'a~ti o Senado ... · 

O projecto em rlehato· trata apenas da melhoria rle venci.: 
· mcntos fios delegados o cscrivães rJo 3• · 2' o 1•. entrancias o 
dos amnnucnscs. · . 

No art. 2' ainda trata. da melhoriá rlc vencimentos do de
legados auxiiiares de 3•, 2• e 1• .entrancias, deixando, porém, 

·em olvido funccionnrios que correm iguaes per·igos· e na mes-. 
ma ordem de ·serviços, como sejam os commissarios do· po- · 
licia. · 

Além do mais a melhoria de vencimentos feita agora em . 
favor desses funccionarios estabelece uma desigualdade' tão 
flagrante em relação aos outros que não sãó contemplados 
que absolutl\mente não é. possível acceital-a. Para tanto, 
basta raciocinar de accôrdo com a emenda que vou· ter a honl'a 
.de submetter á sabedoria de meus íllust.res collegns. · · 

Actualmente, Sr. Prosidente, percebe o delegado auxiliar 
!J90$ UJensacs; passará a perceber 1 :500$, ou 18:000$ por 
anno. O Chefe de Policia, a. autoridade suprema da Policia, 
entretanto, percebe actualmente 2:000$000 .. : .. verifica-se por 
ahi que o Chefe de Policia que nomea.esses ;.;~'nnccionarios, 
fica apenas com uma difí'erenoa .de vr.ncimrmtQR ma iR que ri
dícula, poiR não excrdr.r(L ·de 500$, sobret.mln si so ai. tender á '' 
categoria rio cargo, a irnportancia c aos ser\:icos qno tem de 
prestar. . . · ·. . 

· E' realmente cottsa inconcebível. · . , 
Os vencimentos do commissario ·de policia são actual

mente de !tOO$; cnlrülanl.o, como ,já disse, cllcs leem as mes-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
'· 
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mas funcçües dos delegados, pois os substituem, fazem o mes
mo serviço e pernoitam nus deleg·acius; teem de assistir á la
vratura de nuLos de flagrantes, além de outras muiLas J'uncçües. 
No enLanLo passando a perceber, pela tabella proposta os 
delegados auxiliares 18:000$ por anno os de 3' entruncia 
14:4.00$, os de 2', 10:000$ e os de 1' 8:4.00$ cllcs continua
rão a vencer nu proporção que .iá estabeleci, isto é, 4.00$000 
mensaes. 

Nestas condições, apresento á consideração do Senado a 
seguinte emenda: 

"Accrescente-se ao art. 1', onde diz: "Delegados auxiliares, 
18 :000~ (unnuues", "Chefe de Policia, 30 :000$" e ao art. 2', 
onde d1z: "Delegados de 1' entranciu, 8 :000$ (unnuues), o se
guinte: "Commissarios de 1' classe, 7 :800$ (annuues) e com
missurios de 2' classe, 7 :200$000". 

Assim, Sr. Presidente, ficam mais ou menos equiparados 
os vencimentos desses servidores, cujos riscos e perigos nu 
manutenção da ordem publica da Capital não são differentes 
dos que correm os delegados e mesmo o proprio Chefe de Po
licia, podendo a importanciu do caso ser de tal ordem que 
exija a sua presença in loco. 

Julgo por demais justa a contemplação desses dignos 
funccionarios no projecto ora em discussão e é a razão por 
que mando á Mesa a emenda que tenho a honra de apresentar 
ao Senado. (llluito bem; muito bem.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão a se
guinte 

EMENDA 

(Ao projecto n. 41, de 1923) 

N. 1 

Accrescente-se ao artigo 1•, onde diz: DAlegacias Auxi
liares 18:000$ (annuaAs), chefe de Policia ::!0 :DOO$ e ao ur
tigo 2• onde diz: Delegados de 1' entrancia 8:400$ (unnuaes) 
o seguinte: Commissarios de 1• classe 7 :SOO$ (annuues) fl 
cornmissarios de 2' classe 7 :200$000. 

Justifica-se esta emenda: 

Por considerar que o referido projecto, -visando augmen .. 
tar os vencimentos rios delegados auxiliares, districtaes e bCJr. 
ussnn de todos os funccionarios das delegacias, exclue deste 
favor o chefe de Policia c os commissarios, que, dest'arte, fi
carão com os vencimentos em sensível disparidade dos demaiH 
funccionarinR Rubalter·nns, visto que o delegado amdliur, qull 
percebe actualmente 900$, passará a perceber mensalmentcl 
1 :500$ e o chefe do Policia, suprema autoridade da Policia, 
que percebe actualmente 2:000$ mensaes, portanto mui~ 
1 :000$ que o seu auxilia r, funccionario de sua nomeação, 
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ficará quasi com os mesmos vencimentos deste e os commis
sarios, que são os substiLutos legues dos delegados, tanto que, 
ex-vi do Regulamento Policial em vigor, approvudo pelo de
creto 6.4-:10, do 30 de março de 1907, capitulo IV, art. 48, nu
mero 5, toem competenciu para mandar os escrivães e escre
ven tos, lavrarem sob sua prcsidoncia, dada a ausencia occasio
nal do delegado, os autos de prisão em flagrante, respondendo 
além disso por todas as occorrencias que se verifiquem no 
districto como representantes directos do delegado, não é ra .. 
zoavel que passem a perceber os mesmos vencimentos que o 
escrevente, mero auxiliar do escrivão cujo funccionario sem
pre percebeu vencimentos inferiores ao dos commissarios e 
do que o escrivão de 1• entrancia que por sua vez sempre 
porcr.beu menos que o commissario de 1• classe. 

Por considerar, ainda, que os commissarios de Polica, 
obrigados como são a pernoite de 24 horas na delegacia, ron
das nocturnas e a di! igencias arriscadas para captura de cri
minosos e contraventores, expõem a integridade da propria 
vida, em prol da ordem e segurança publicas desta Capital são 
igualmente mal remunerados com os actuaes vencimentos que 
percebem de 400$, por isso que, além das considerações fei
tas, parece de absoluta .\ustiça o augmonto de que trata a pre
sente emenda. - Pereira Lobo. 

O Sr. Presidente - A discussão fica suspensa, afim de 
ser ouvida a Commissão de Finanças sobre a emenda apre
sentada. 

Nada mais havendo a tratar vou levantar a sessão, desi
gnando para ordem do dia de segunda-feira a seguinte: 

Votação, em 3' discussão. da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 65, de ·!923, autoriza.ndo o Presidente da Re·pu
blica a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, 
t1 cr·r.dito nu a fazer operac.õcs de credito no valor de 
12.586:553$394, supplemcnt.ar á vrrba o•, art. 92, I- Com
!Jllstivel - da lei n. 4. 632, de 6 do janeiro de 1923, para 
r.rcorrcr ás dcspczas dessa naturcla, inclusive pagamento do 
carvão nacional sub-betuminoso (Jignitos), nos termos dos 
contractos existentes (com par•cce1• (avoravel da Commissão 
de Finanças, n. 317, de 1923); 

Votação, em discussão unica, rla indicação n. 3, de 1923, 
que modifica algum artigo::. do Regimento e manda additar 
outros dispositivos (com. pm·ece1· da Comndssão de Policia 
{uvoravel n uma e contrario a outras das emendas apresen
todas, n. 371, de ·1923); 

Votação. em discussão unica. das emendas da Gamara 
rios Dcputad8s ao projecto do Senado n. 12, de 1923, auto
rizando o Governo a adquirir a casa, n bibliotheca e as 
obras inéditas que pertenceram ao Senador Ruy Barbosa e 
dando outras providencias (com pm•cccr favoravel da Com
missão de Finanças, n. 36/J, de 192.1); 

Votação, cm discussão unica, da redacção final da emen
ae. do Senado n. 88. ele 1923, que autoriza a abrir, pelo 1\fi
nisLerio da Viacão e Obras Publicas, um credito de 32:000$, 
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supplementar á verba 6", do art. 02. da lei n. 4. 632, do :I.Oi3, 
~strada de Ferro Central elo Rio Gt·andu rlo Norte»; 

Votação, om 2' discussão, do pro,iceto do Senado, n. 18. 
de :1.923, consicleranclc• de uLiliuade pnllliroa a Assisl:encia !.'ar
ticular .ele N. S. da Gloria (o(fr:rl!cidu pela Counnis.win dr: 
Justiça-e Lea-islação. n. :12i, de ·192:1): 

Vota~ão, em 2' discussão, da pJ·opusi~iiu da Calllara dos 
Deputados n. 37, ele 1923, uul.odzamlo .H abrir·, poJo l\li
nisterio. ela Viar)ão e Obras Publicas, um r'J'•:dilo •:,;pecial de 
649:114$913, destinado ao pagamento a quem de direito do 
restante da E:;Lrada de Ferro do Bnoaual. ucwpuda pelo Go
verno J?ederal (cO?u parece·r j'avora·1H:l da. •Co,nm.issrio du F-i-
nanças, n. 30-/, de -1923); · 

Votação, em discussão ·uniea, do fJélo do J'rcJ'eito n. 21,, 
. · de 1!}23, á reaolu~iio do Conselho :\lunicipal que incorpora os 

vencimentos rJos mestres. conLr·a:mestres. inspceloJ·es rle alu
mnos e -porteiros das Escolas Prol'i~sionaos. Souza ·Aguiar·, 
Alvaro Baptista e João Ali'J'edo. a ·diaria Lllll~. em virtude do 
decrelo n. 2 ..4•9:1., actualmenlc percebem (cu111 1JifruccJ· con
t7·m·ió da Cormnissão ele Const itu.içíiu, u, .Uil, ele -1.923) ; 

' 

Votacão, cm 3" discussão. da prupDsi1;fio da Camar·a dos 
Deputados n. 85. -de 1923. quo coJJsirlet·a do ut,i!iclade publfca 
a Liga BrasiJeiJ·a de Hygiene :lfental (com. parecr:1· (av01·avel 
da Comrnissão de Justiça. c Leaislaç,io, n. 278, de ·192H); 

Votação, em 3" discussão, da pJ·opo;dr;iio da Gamara do~ 
Deputados n. 71, de 1923. que abrL', pelo ~linist.crio do In
terior, o credito csppeial ele 2:160$, riar·a pagamento de ven
cimentos a Hermenegildo illelhaclo Bustos. ern virLucle do de
creto n. 3. 995, de -1020 (corn parcce1' (a'V(n·avt'l da Cornrnissão 
de Finanças, n. 233, de -1923); 

Votação, em 3• discussão. da proposição da Camara dos 
Deputados n. 94,. de 1923, que manda numua1· .segundos te
nelíles os alumnos da Escola de VCltel'inaria do l~xercito, quo 
tPrminat·am o curso (corn parecer favoravel íla Commissão 
de Marinha c. Guerra, n .. 31!1, de 1923); · 

Votação, em 2" discussão, ria. proposic-iio ria Gamara dos 
Deputados n. 33, de 1923, consirleranrln de uliliclarlo publica. 

·a Associação Beneficente. Postal (corn parecer {IW01'tWCl da 
Cornrniss1io de .Tnstiça e Legislaçlio, 11. 2:18, ílc 192.1); 

Vohçiio. o1n 2"' discussão, ela' 'PI'Opusi~ão ela Gamara dos 
I'.opuLaclos n. 78, de 1923, con.>idcrandu de ul.ilieladc pu!J!ica 
o Centro elos Carteiros (com pú·,·ccer {a·oora·vel da ComifJLissti(J 
da .Tustir.ã e Legislação, n. 2iii, de 192.1) ; . . . 

VoLàção. cm 2" discussfio, do pro,jeelo do Senado n. ~7, do 1 
J923, consiclcrmllln de utilidade puldica u Centro Alagoano, 
c•om ·Sécle no Distrido Federal (cum Jllli'CCÚ'I' ravoravel ela CO'in
misslio de .tústiça e Legislaçâo, n. 2i I, de 192:1) ;· · 

Vntacão em 2" discussão, tio JH'o,iei'Ln do St.!IHtdn n. U, 
do :!923, r·elevnndo ela prescrJp,;ilo I!IJI que ineol'!'eu o dir·eito 
cll• D. nusa Dias Guimarães, lltll'lt P fim dr! receber o monto
pio deix9.clo por seu irmão. c'arlciro da llcparLir;ilo Geral elo~ . 
Correios: J3ellarmino Dias Marinho ( o((crucido pela Cornuds
Mio ~ Finanças, parecer, n. 3·1 li, de 1923); 

.. 

'' 
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Votaç<io. cm 2• discussão, .-Ja pJ·oposiçãn da Camara dos 
ficpuladüs n. 02, de 1!12:3, que aulo!'iza a contagem de tempo; 
llaJ'a o cf'feito da aposentadoria, ·a varios funccionarios do 
Minisl.crio .da ,Justica c Negocios Interiores (com pa.recer {a
voJ•avcl rias Com.m.issúes de Ju.stl(:a •e Lc(Jislação 11 de Finan-
!'Os, n. 2:11, de 1923); . 

-- Vot::tç:lo, em :!' discussão, d<Ji proposição da Gamara dos 
· Deputados n. !18, de 192:3, que abre, pelo Minislerio'· do In
terior, um et·editó dó ni•ü:l',. para pagumenLo da ,pensão CJUO 
compeLe ·a .n. .Mraria Pereira 'foJa, vi uva do guarda· civ.il 
1\lanocl 'l'o.iâ 1~avarro (com pm•eccr favorável da Commissão 
i/e Fina11ças, n,., 3.22, de f.IJ.23); · · 

Votacão, cm 2' discussão, ·da .proposicão da Gamara dos 
Deputados n .. 125, de 1023, qu,e ab.rc, pelo Ministerio da .Tus
tica .c Negocios Interiores, os c1•celitos ele 1 :059$677 c 580$615, 

. para pagamento de pensão aos s·uardas civis Bartholon;ltlu 
Araponga c Am;~ro J acome elo Araujo, nos termos da lei nu
rnero.3.605, de 19.18 (com paJ•eceJ' (avoJ•avcl da Commissáo de 
Finanças, n. ,366, de -1923); 

l'olacfLO, cm 3' discussão, da propos1çao da Gamara dos 
Deputados n. 53, de 1923, que manda applicar Q saldo da 
verba 4•; do orçamento dd Fazenda, no pagamento dos juros 
das apolicc~ cm i ttldns de 1922 (com JW1'CCC1'· {avoravet du 
Commissiio de Finanças, 11. 211, de ·1923); · · 

Votação, .em discussão unica, da redacção final do pro
.iecto do Senado n; 37, de 1923, que releva a D. Maria Isabel 
rtamos de Mello a prescripcão para poder receber a pensão 
de mont~pio e meio soldo deixada por seu pae; · . 

Votação, cm discussão unica, da redacção final. da emen
da do Senado <I prpposição da Camara dos Deputados n. 87, 
de 1923, que abre um credito de 279:000$, ao Ministcrio d!a 
Agricultura, para a representação do Brasil na Exposição de 
Borracha em Bruxellas; 

.. votação, em 3' discussão, da p1•oposição da Camara dos 
Deputados u. 76, de 1923, que autoriza a abrir, pelo Minis

. te rio da Fazenda, o credito especial de 39:140$810, para pa
. gamento do. que é devido á .Companhia Alliança da Bahia, cm 

virLur;le de sentença judiciaria (com pw•ece1• (avoravel da Com-
missão de Finanças n. 288; de 1923); · 

Vot.ação, em· 3' discussão, da proposição da Camura dos 
Deputados, n. 122, de 1923, que manda comprehender. offi
ciaes da Armada, nas condições que menciona, no caso do 
âviso n. 606, do ,MinisLerio da Marinha, de 1921 (com pa~ 
recer favoravel da Commissão de Mm•inha e Guer1·a, n. 36, 

'- de 1923; · · . . . 

Votação, em 2' discussão, -do projecto do Senado, n. 20, 
de 1923, considerando do uLilidade. IJUblica o Centro do Let
tras do Paraná (com pa.1•cr:c1' (tt.VÓ!'avr.l da Cornmissão de Jus-
t:iça c Lcyisln.ção, 11. 353, ele 1923) ; · ' 

Votação, em 2' disqussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 1ô4, do 1922, autorizando a abertura, ,pelo Mi
nisterio da Viac;ão e Obt·as Publicas, do credito especial 'do 
JS2_:3_8.5S, para pagamento de ~eSP.C~ns ·p_om ~ m9l?l1i!l~~Q º·q 

•. 
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nova edificio do.-; TeJegi'HJJllll.'', 1'111 S. i'<lldll (cO/Il JWI'cccr (a
voravel da Conwtissüo de Fiuan,·as, u. ~U!J, de ·10:!:3); 

:J' discu::;:;ãu da JH'O[Ju:d~ão da Ualllat•a do::; ]Jcpulado,;, 
n; ·10\l, ue 1 !J:!:J, l'i:mndu a de:;peza do Mini::;Lerio da Fa~ent!a, 
[Jtll'a u cxercicio de Hl2~ (uum cnwurlus, jâ approvaúas, e pa-
1'Cdcl' [avu1'iWcl da Cuuunissrio liG Pi11anças, n, 377, de 'l!J:!:J); 

:J• tlí:;cussão d;t [JI'O[Jo:;i~üu da Camat•:t dos Deputado~. 
u. 25, de Hl23, que fixa as fort•as navac::; pal'a o cxcrcicio da 
1 \l24- (com c·mendas, já UJlP1'ovaúas, c parecer [a'Voravcl du 
Comm·issãa de Marinha e Guerra, n. 2üü, de 1923) ; 

.. 2' diséussão da proposicüo da Gamara do; Deputados 
n. 1.2ü, do 1923, que aulol'iza a al.Jrir, pelo lllinisledo da Jus
Liça c Negocias InLcJ.•iorcs, o credito cspc~.ial de i :785$375, 
pat·à ,pagamento ao Dt·. Ft·asu:i::;co '!'a vares da Cunha c nlcllo, 
,iuiz Jcclcral cm Pernaml.Jucu (com pm·cecJ• (avuravel da Com
missüo de Finan('as, n. 381, de 1023); 

Discussão unica da r(•,;olu~ãu do Congl'cs~o Nacional, ve
tada pelo St·, Presidente ua !\~publica, t!LIC Lurna extensivas 
aos mestres c conts·a-mcstt•c:; du lnsl.il.ulo Benjamin Uunslant 
as vantagens do::; J}t'oJ'e:;sorcs o repcf.idores do mesmo e:;Labe
lccilllcnlo (com }JII1'CCCI' [avo1'avel da Commissüu dt: Pinwwas 
u. 387, de 1923); · ' 

2• discussão da proposioãu da Camam dos Deputados 
11. 12!J, uc 1923, CJUtl define· os dit·cilos autm·aes e tlcLcrminti. 
u rcgislt·u, na Bibliotlwea Nacional, das cornposi~ücs thea
trac~ ou musicacs de CJualquct• gcncJ'u (eom parecer (avuru
:vcl da Conlmis~o·iiu de Justir,·a ç Lcyislaçílu, n. 380, de 1!J2:l); 

;!.• di:;cussüo da Jll'OJJ\lSi~.ão da Camara dos Deputados 
n. 110, de 1923, que autoriza a abril', JlClo ~!inisleriu da Jus
liva c Negocias lnlcl'itJt'e,;, lllll ercdito especial de 2 :59~$518, 
pal'á pagamento de pensão que compeLe a D. Ircna Pu~ do~ 
Santos, viuva 'do gual'(!<t-('.ivil 1\vclino Climaco elos i:ianlus 
,(cii'Jn pareccJ' fo'VOI'Cl1Jel da Cu/HIIIis:;iio rlc· Vi11anças; n. 382, 
~le j 923); 

, 2~ discussão da pt•oposil;ãu da Cnmara dos Dcpu/ados 
n. 115, tlc 1!J23, qutJ iRenla ele impo;;to ele cxpot·Lat;áo o ma
terial importado pelo govrrno rln ]~;;lado rio Maranhão, desLi
uado ú inslalltH;ão de Yns·io~ ,qf'l'l'i•;os pub!ir)OS (r:mn Jlnrcr·cr 
(a'VOI'a'Vd da Comrnissiíu rlu Firwnr;as, n. ::l83, de :1923); 

3' di~cus,;ão da JH'Oposit.•ão da Camu1·a r!os Dcpulatlo~ 
n. G3, de 1923, que ap[)t'O\';t ·a JH'Csla•;ão de eonla~ feita pela 
Estrada de Fcrt•n Tlwrczopolis da quantia de 12 :OOO:S á nws
ma supprida pnlo '!'hr;;olll'n (com JWJ'I'Ct:r (avomvr.l da Com~ 
misstio ele Pimmros, n. 30li, dr. 1923); 

s· di"enRsão. da JH'Opo,;ir;iío rla Gamara rio;; Dcpul.nclos 
n. 62, de 1023, que appt·ova a iH't!slacão de conlas t.la qunnLia 
de 20:000$, fcil.n pela Esl.l·ada de Fcl'I'O Thet·ezopolis (cmn prz
l:ccq {avoravel da Commissiíu de Finanças u. 303, clrJ Hl23) i 

( ), LcvauLa-stf u· scssüu ús H· }lUr.as.: l .~ :. ,· 
I . -· •. -.. . 
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ANNABS DO SINADO 

f.\7' SESSÃO, EM 10 DE DEZEMBRO DE t923 

PRESIDENCJA DOS SRS. ES'!'AOJO OOlMBIIA, PIUlSlDENTE, I! PlR"S 
IIEBELLO, 4 • SECRETARIO 

A's· 13 e meia horas acham-se presentes os Sr:;.: A. Aze
redo, Olegario Pinto, Lopes Gonçalves,· Justo Chermont, Cunha· 
Machado, José Eusebio, Costa Rodrigues, José Aooiol:y, Joiu 
Lyra, Antonio Massa, Octaoilio de Albuquerque, Manoel Borba. 
Rosa e Silva, Eusebio de Andrade, Araujo Góes, Pereira Lobo. 
Moniz Sodré, Pedro Lago, Bernardino Monteiro, Jeron~ 
Monteiro, Nilo Pecanha, Modesto Leal, Paulo Frontin, Bueno 
de Paiva, Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Luill Adolphol 
Ramos Caiado, Hermenegildo de MQraes, Carlos Cavaleanti, 
Felippe Schmidt e Carlos Barbosa (34). 

O Sr. Presidente - Havendo numei·o legal, está aberta 
a sessão. 

Vae ser lida a aota da sessão anterior. 

O Sr. Carlos Cavalcanti (ser·vindo de .2• Secretarioj · 
procede á leitura da acta da sessAo anterior, que, postA em 
disoussã(), é approvada, sem reolamaçãQ. 

O Sr. 2• Secretario (servindo de I•) dá conta do seruinl•· 

EXPEDIENTE 

Requerimento de DD. Maria e Paulina Coitinbo de Oli
veira, irmãs do finado capitão de corveta. 1osé Antonio Cou
tinho, pedindo reversão de penslo. - A' Commieslo de l'i ... 
nancas. . . : !'li; j;IJM•· 

O 81'. 4• Secretario (servindo de .2•) declara que nlio na 
pareceres • . I 

O Sr. Presidente - Está terminada a leitura do ~pa
diente. Tem a palavra o Sr. SenadQr Pedro Lqo, pHvla
mente inscripto. 

O Sr. Pedro Lago - Sr. Presidente, nilo mr agrada 11 
assumpto que fóra -o objecto do discurso do honrado Senador 
da Bahia, meu illustre companheiro de bancada. Tamb~ti!J. 
não póde merecer as prei'erenoias do Senado; 

Evito, sempre, as discussões politicas, porque easaa dimí., 
nucm os homens que nellas tomam parte, desprestisiando 'o 
Estado. Na minha h>nga carreira parlamentar, Jamais trou.se· 
para o recinto do Congresso as quesUles partldarias que se· 
desenrolam e se teem desenrolado, repetidamente, no meu Es
tado; e dia a dia, Sr. Presidente, mais me OODV!NJOO dll qu,e a 

' 
~ 
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·;}! 
· ·"l i·azão está commig·o; e mais Illc convenoo' de que, assim pro~ 
· ·: cedendo, ·C"ponho monos o meu Estado aos commental'ios Lia 
· ,i~ ·malcdiccncia. . 

·· Não esqueoo que, certa vez, em discussão politica acalo~ 
rada nesta Casa, o mais delicado, o mais prestimoso politico 
brasileiro, referindo-se á Bahia, o fez em termos pejorativos, 
dizendo que era o ropositorio de "casos", onrJ.c os JlOliilicns :.:l!lll~ 
pro pudiam ir beber noções de fraudes e attenlados á Consti~ 
tuição e ás leis. Estas phrases candentes feriram minha sus~ 
ceptibilidadc de bahiano. E nesse momento desejei exercer IJ 
mandato de Senador, para affirmar a e~sa iJ.lustrc politico qtiO 
o povo da Bahia tem sabido resistir a todos esses attentados, 
c ~ô se tem submettido á forca das circumstancias. Nesses 
a.l.tcll'tados, nessas fraudes praticadas desde a consUluição 
do Senado por um Senador, até um Governador feito pela me
tralha, nesses factos todos, Sr. Presidente, nem o humilde 
Senador pela Bahia, nem os seus amigos tomaram IHII'te. Nús 
x·cpresentavamos e reprasentámos o protesto vivo da alma 
popular contra o predomínio da violencia. 

O SR. A. AzEREDo - Mas tudo isso justificava o que o po~ 
Jitico disse. V. Ex. mesmo o está justificando. 

O SR. PEDRO LAGo - Mas, Sr. Presidente, diz o meu ii
lustro amigo, o Senador a quem mo refiro, que é o Vice-Pre~ 
sidente desta Casa, cujo nome tqdos nós repetimos com pra
zer e carinho, que tudo isso se justificava. 

O SR. A. AzEHEDo - 1\fui to obrigado a V. Ex. 
. O SR. PEDRo LAGO- Mas, a asses fa.ctos todos, ainda o ii~ 
lustre Senador póde, neste momento, addicionar outro mais 
escandaloso. Não é o producto da fraude, não é o resultado 
da violencia, mas é a manifestação clara e evidente da mai;, 
deslavada mystificação. 

Senhores, o meu discu.nso nãu se imporá á aLtcnção du,; 
meus collogas, nem dcspertani outt·o intere~se, sinão pelos. 
documentos que venho trazer ao cónheciment;o do mundo po
litice. ' ·: :~lí,litllliJ•Il 

Não fomos n6s da opposiçãn, S1·. Presidente, não foi o 
meu part.ido, não forarn os companheiros de luta contra a 
actual situacüo da Bahia, que iniciámos esse movimento da 
successão govcrnarnental. Foi n actual Oovrrnarlor rln Bahin, 
o Sr. Dr. J. J. Seabra, quem, por si e por seus delegados, 
precipitou a solução desse problema. 

O Senado me permittirá que entre desde logo na ma~ 
teria. 

Ainda vivo o nosso inolvidavel chefe, o immort.R.I brasi
leiro que era o conselheiro Ruy Barbosa, d·e saudosa memoria, 
o Sr. Dr. Seabra reuniu o seu partido na Bahia c delegou 
poderes irrevogaveis, eomo rlizia Pm sua carta ou prooura~ão. 
ao Sr. Doputado Pereira Teixeira, meu illustrc amigo, para 
!.ratar com o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa sobre a escolha do 
candidato que o devia succcdcr no Governo. 
· Esta carta tem a data ·de O de fevereiro de 1023, c diz o 
seguinte: ~ . ·' .,r 

c:Mestre. - Recem~vinrlo da Bahia, ônde · as~isti 
e tomei .parte na reunil'o· do Partido Demóérata. iOb 
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e em contacto com as Slllas necessidades, o Deputa:do 
Arlindo J.eon! ó o politico bahiano que mais directa
mente conhece o nosso Estado .. Juiz de largo tirocínio, 
tendo exercido a .iüdicamra cm varias comarcas, no 
reconcavo c no litoral, 2x-senador ilo Estado, advoga. 
do na capit,al bahiana e ora nesta Capital, eleito suc
cessivament.o desde a legislat.ura de 1912, o Deputado 
Arlindo Leoni não precisa que se faca a prova da con
fiança qtw o »en nome inspira para occupar com fe
licidade a cadeii·a de Governador da Bahia. 

Com esta indicação volve-se o situacionismo ba
hiano para o alto criterio do Mestre, confiante o Dr. J. 
J. Seabra em que. ao despedir-se do Governo da Bahia, 
terá lançado, sob raizes seguras, os alicerces que hão 
de sustentar permanente e progressiva a desejada e 
res.peitosa harmonia entre os elementos de va1or na 
politica do nossa terra. 

E', pois, perante a suprema autoridade mora.! do 
Me&tre que cu, seu velho amigo de todos os tempos, 
me s·into altamente honrado J)'ara conferenciar e rece
ber, cm definitiva. a solução convinhavel a este magno 
assnmpto. 

Realizada a eleição estadual de Deputados e Sena
dores c annunciados cm contradicção os resultados ob
tidos pelas duail respectivas chapas, creio não avançar 
demais, affirmando que as noticias, que t•etmem os 
caracteres dr vr.rosimilhanca. não abonam o exito da 
chapa ·opposicionista. Organizado com elementos de 
incontesl.avcl influencia eleitoral, occupando por mais 
de um deccnnio as posições locaes, fortalecidas pela 
disciplina dos S(lUS proccres c contando com o apoio do 
Govemador do Estado, o Partido Democrata registra 
em favor de ~ua vict.or•ia. nas umas, tantas e tão accen
tuadas proba1bi! idades que se torna dispensavel a ten
taliva de um p'arallelo. 

No eml.anto, c a proposit.o, correm boatos exdru
xulos c alarmantes. com o fito de impressionar a cre
d·ulidade. A partir ele uma propalada du·plicata de diplo
mas, aliás impossível de ser fabricada sem a ostentacão 
maxima do escandalo, tal a rigidez preventiva dos textos 
da lei cstadnal. que semelhante á loi federal, instituiu 
uma só .Junta Apuradora na Capital e esto. composta de 
membros insubstituivcis, o boato cresc-e de vulto. Dis
tribue previamente r a sru talante as cadeiras do ter
ço do Senado contm a autoridade incontestada dos Se
nadores remanE>scnn l.cs, incumbidos, sem recurso, da 
verificação c reconhecimento de J)'oderes de seus mem
bros eleitos; c dahi investe na sna originalidade até 
o ponto culminante de assoalhar um projectado le
vante, com irradiaç6rs pelo interior e, mais do que isso, 
sob as inspirações c o patrocínio do Exmo. Sr. Pre
sid.ente da Republica, para assaltar as posições offi
ciaes pela intervenção já deHibernda manu m'ilitarit 
Bem compt·ehende o Mestre que só o dever de infor
mar com exactidão o que está occorrcndo na nossa terra 
me conduzit•iu a essas r.eferencia~. tão inverosímeis e 
absurdos se revelam os boatos, a·os quaes, entretanto, I 

~ 
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não tem fallado, com geral surpresa, o acolhimento de 
alguns jornaes que, aliás, se inculcam dedicados ao 
Exmo. Sr. Presidente da Republica. 

Na Bahia, tCllizmente, salvo um <.u outro ingenuo, 
não ha ninguem que de bôa fé acre.dite na vet'UCidade 
de taes boatos, acostumados como estamos a Lestemu~ 
nhar os sedit;üs e muHiformes ,·ecursos de exploração, 
tanto mais arteirosa quanto mais elevada e mais 
acatada: a responsabilidade moral dos nomes que ella 
mira de preferencia envolver. Ao Exmo. Sr. Pre
sidente da Rep•ublica não duvidamos fazer a justiça 
que S. Ex. deve merecer com a conscir.ncia de sua8 
grandes responsabilidades·. 

Pondo de parte os boatos, ainda que viessem a 
constit,uir de facto uma ameaça contra a qual o Go
verno do Estado saberia cumprir com dignidade o s.eu 
dever, retomo o fio das minhas considerações para as
signalar mais uma vez os intuilos do DI' . .r .. T. Seabra, 
no firme propoR i to em que se encontra de deixar, an- · 
tes de concluir o seu Governo, estabelecidas e já ini
ciados os seus ef~eitos, com o apoio do 1\1 m.t.re, os ali
cerces em que assentnm, duradouras e soHdas, as fun. 
dadas esperanças de uma politi.::a alt.amenl.e pacifica, 
liberal e tolerante. 

Encerrado como e&tá o pleito eleitoral, approxi
mn.se a phase da expedição de diplomas e consequente 
verificação de poderes. voltando agora a op•portuni
dade para um prévio entendimento, em virtude do qual 
se congracem desta vez e para sempre, em uma har
monia respeitosa, os valores politicas. que, divididos e 
sub-divididos, em prejuízo de todos e principalmente 
da B'ahia, visem doravante harmonizados, e de um 
plano impessoal e s·uperior, os grandes interesses do 
nosso Estado. 

Como vi! o :Mestre, o assumpto requer uma confe
rencia pessoal para ser examinado e resolvido. Agua·rdo, 
pois, que o Mestre me ordene dia e ho1'a em que pro~ 
porcione o grato pra.:er de visital.o. 

Com um abrnço de - Pereira Tei:reira. 
A esta carta respondeu o Sr. conselheiro Ruy Barbosa 

com est.a outra, ultimo I rabaJ.ho, ult.imos conselhos do grande 
apostolo das liberdades. Para este documento chamo a at
tençQo do Senado: 

cPetropolis, 16 de fevereiro de 1923 - Meu cal· 
lega e amigô Dr. Pereira Teixeira: 

Tive a honra de receber, no dia H, á noite, a carta 
que V. Ex. me dirigiu, r.m dat.a de ant.e-vespera, sobre 
os ne>gocios da Bahia. E, !.ratando para logo di'> rr.· 
unir os meus amigos aqui presentes. n quem cabia a 
resposta, OR tive hont.em aqni congraçarlos, sendo esta a 
solucão, que deram ao caso todos, ainda antes de ou
vida a minha maneira de sentir, que j:i era e foi a 
mesma. 

Evitando perder·me no exame dn longa e animada 
missiva, cujas considerações . politicas não nos leva. 
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riam a nenlnun r·csullarln nl il, [H1r.:n no rr:eu illnstre 
nmig·n me prr·milla cingir·-mr rslrielurnentf' {L mnlerta 
da proposf a, que s~ dih'rr rrn tantas rcflrxõcs a cerca 
rlc assnmpt.ns rlivcrsos, cu,ia discussão ali<ás parece 
qrrcr·c·r· anrclar, quan:rln. rrconhrcrndn "A sr•ruAçÃo \'r~
XNI'nlll,l» de nossa I erra, declara, . rnlrctanl o,. que «n 
Mol\mNTO ''~Ã:O COMPOfl'CA A ,\PUUAÇÃO, NEM A DIRCniMI-
NA~:.:i.n DAS SUAS llERI'ONSAB!LlPADES». . · .. 

«Aos bahian"s, 1!'1/1. (Jm·nl», entende V. E.r:. que «não 
é. pm·rnittida a· ()seus a 1wlos 1JC.Tflm.es, q1111 a. Ba./t.ía tern 
awm·au.raclo. A todos cab11, nessa· dolm·asrr partilha, o 
seu (JJ'anrle qu.iuhíio~. 

Pela minha parl.c, limitando-n~e a rcsponclrr a cor
tczia com a corl.czia, larnbrrn «nü" 11111 pJ•()ponho rlis
cnf'ir 1'~sponsab·il'idacl()s». Mas cus I o n ver qual se,jn, 
nrssa divisão de J'r!sponsahilirlarlcs, a grande parto de 
uma oppo.~irão, qtw, rrn Ires situações succcssivns de 
nma sô 'Poliliea official, nunca cessou de cumprir o seu 
rlevrr ele lhe rcsisl.ir, nem se poupou a nenhum modo 
lrgit.imo ele rcsistencia, desde a imprensa c a tribnnn, 
c até a revolução m·mada. conforme as circumslancias: 
r, cm um regímen, que aboliu o systema cleit.oral, qne 
·subsistiu as suas opcracõcs pelas rlo bombardeio e da 
occupação rnilil.aJ•, nunca rrcuou, c foi, virilmente, até 
onde iam as ohJ•iga()·ücs do .';cu posto. 

Opina o meu nobre amigo CJUC «1n·ccisamos de 
acçtio pntri.otica c rlcciúva), E' clla «rtue deve ser ef
{ectuadu 1l01' u.ma sol!!(!Üo, de di(lnidadc para. todos», 
que, so nos não .levar «ao ideal de urn sú partido poli
tico~, ao menos nos condu7.a «ao respeito n toclos o.Y 
credos pela cm•tczc;. !la repJ'c,çcntação pJ'opoJ•cional, 
justa c necessa1'ia dos elementos de valor pouderavel» ... 

. E' essa a perspectiva que nos vem descortinar o 
convrnio suggcrido por V. Ex. na sua eloquente carta, 
onrJr. «o situ.acirmi,çmo bahil11w màntém 'íntàcto o selt 

.. csp'irito de coO?lC01'dia~. 
Ninguem melhor escolhido que o 1hei.J «velho ami

go do todos os tempos,, para vir commigo «conferen
ciar,. o assentar a soltH:ão «deste magno assumpto», em 

. um entendimento, «cm virtude do qual se congraccm 
desta vez, para sempre, cm uma harmonia J'espeitosa, 
com um plano impessoal r superior, os grandes inter-
csefls do nosso Estado,. · 

Deste. appello, cabe a V. Ex.,, ca honra de ser o 
mnndalario, CO!\{ PLENOS PODERES DE ACÇÃO; C, o;visando 
esta solução honrosa c benemerila, sente-se apparelha
rlo», para entender-se commigo, «c. ASSENTAI.-A DEFJ'NJ-
TJV.~. IRREVOGAVEL», · " 

Queira Deus que o meu · aener.oso · II!miao nüo srja 
d1Mlu.m.b1•ado pelos seu.,ç amndes scntimento•s na. apJ•e
ciaçtio desses altos porlm·~s. rlrs.~cs atrevidos com.met
tinumtos e rle.~sas hnmensas possibílirlacles, · · 

Mas os mr.ios, com que V. Ex. encara a ·cxccncão 
dos seus planos, r rm qur. se lmduz o a~pccl.o pratico 
<ln sou nccôrdo não infundem nenhuma corrfianc·n na 
~nn oxequipilidnd.e. · 

i 
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Essa concepção nos offorccn l.rcs lados ele contacto 
com a rr.alidarlc, pelas quacs se Lraduz na applicação: 
as elcÍI;õcs esl.aduncs, a chapa federal, a candidatura do 
Govcr·nador. . . 

Nn ·r.onccrt'enl.e ás eleições nsl.nduaes o processo elo 
r.sor·uLinio n~l.á .consnmrnaclo .. JtcsLa saber que Camara 
c .qnn Senado locnes a verifica~ão apuratoria cxtrahi
ria dos resultados eleit.oraes. E' o terreno, onde a into
Icrancia exaggeracla, a. brutalidarJe rios seus Lriumphos 
até a unanimidade e a perennidadc. Nem uma unidade, 
· sBqLrr.r, rcpr·csenta a np.posição nas Crumaras do Estado. 
Dir-se-hia, pois, que, por leve que fosse a velleidade 
elo situacionismo, de reagir contra os governismos con
tinuas, incondicionaes e unanimes, ahi é que haviam 
de emergir os pr·imcit;os signar.s de indeprnclrncia, os 
asoomos iniciacs de virJa. · 

No entanto, realizada a elr.ioão de Deputados c Se
nadores, e· aT)nunciado~ cm contradiccão os resultados 
:obtidos pelas duas respectivas chapaR, tem V. Ex., j:1. 
nos prciiminarrs, na exhibioão do que reputa as cre
drnciacs. do accõrdo, a J'l'n:tqucza de clGclarar que ~.cnfl: 
')>1,\0 AVA!'IÇAR DEMAIS, .\"FIRMANDO QUil AS NfJ'J'IGIAS, QUE 
1\JWN JlM ()S CAIIACTERJlS llll VllHOSI'MILlLINÇA N.\:0 ATIO
!UM O llXITO 

1
DA .CHA'i\LIDA CHAPA OI"POSTCIONIS1'A". 

Donde so põe de. manifesto que, operada a t•lcicão 
sob. a influencia deste singular espírito de conciliaoão 
c eqmrladc que anima ns propo~it.os do situacionismo 
hnhiano, nem na constil.uicãn do poder legislativo es
tadual pnderr:.mos I r.r osperanr:a ele ycr allerado o pri
\'ilegio absnlufo que dcsfrunlam os nossos ad\'crsarios 
no cxrrcicio rlo govrrno do E~tarln. 

«Tomando como ponto di' partiria a indicação do 
nnno.Hclalo tí succcfisão governamental) diz-me V. Ex .. 
l]nc, «riClpois rlc d.iscuticlos yarios nomes de connELI
oroNAiliOA DO SJTUACJONiflMO BAHIANO, dignos lodos dn 
alta investidura. acertou-sr na indicação do Depu
tado Arlindo Leoni", que a til.u!los conhecidos reune 
os das suas relações de sympatlria, a: um tempo, com

. migo· c com o Dr .. .r .. T. Seabra, os de filho do sertão, 
e· de Dep'Lrlarlo desde HH2. smHlo «O politico bahiano 
que mais directamente conlwcr o nosflo Estado». 
. Acredita, p'ois, V. Ex. qur. «o Deputado Arlindo 
I,Mn i não precisa qu c se faça proya, que o. sen nomo 
inspira, para occnrpa-r, com fe'licidade,. a cadeira de Go-
vernador da Bah i a» . . 

Os meus amig·os não cont.esl.am as qualidades pes-· 
soacs, · que recommcndam esse conh()'Ciclo. homllm poli

.. fico algumas das quacs m'o tornam parlicularmcntc 
· cslimavel a .mim c a alg·uns rios meus amigos. . 

Mas, shndo tão mullipla c variamcntr complexas as 
qnalidadcs que elevem carac·tcrizar o mc-t·cciment.o rlo 
um gov~rnadot• elo Estado, om esper.ial quando sr trufa 
r! e ·experimentar <'m uma sit.uacão chc.ia elas maiores 
rlil'.fieuldarlr.s, após uma longa crise ele opprrssão o 

· anurchia, nppondo-so as virtudes p'allificacloras da f.o
!cJrancia c legalidade aos vicias elo nrbiLrio, da. exalt.a
~;Qo c. do personalismo, quo nüo achni:rn, n clcspeito cjo 
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seus talentos e me ri to, não corresponda este candidato 
int.eirarn~nte tis habilitações, que requerer.io. o. supre
ma administração da Bahia, actualmente. 

E tanto menos é para estranhar esta reserva quanto 
a carreira politica deste candidato, nascendo com o si
tuacionismo bahiano de 1912, coincidia com o seu des. 
envolvimento embebeu-se nas sua•. pai:tões, combateu 
SO!Idario COm OS Seus inlereR&"eS, participando nas SUa! 
responsabilidades, ás quaes não se pOde tornar tão 
alheio, quanto cumr.riria, para hoje ser o genio de 
reorganização e pa011'icaçlio, que se desejaria e necessi
taria. 

Se houvessernoo de lançar as bases d~ \lllTl aooôrdo, 
o noBllo objecto, agora, não seria discuf.i.r individuali
dades mas debater princi{Yio&·, comecando por criar 
urna ~onjunctura, que, .estribada nelles, nos désse as 
condições precisas c elementares da liberdade, para 
negociarmoR e lutarmos com seriedade e dignidade. 

DESDE 1912, NÃO TEMOS, NA BAHIA, LIBERDADIII, NÃO 
TEMOS VOTO, NÃO TEMOS LEI, NÃO TEMOS RESPONSABI
J,JDADE. E' MISTER QUE OS TENHAMOS. PARA OS TERMOS, 
NECESSITAMOS DE GoVERNo. 0 QUE TEMOS É UMA NEGA-
ÇÃO TOTAL, . · 

Entrou, em 1912 com os canhões do bombardeio, e 
reconstif.uiu-se, em 1920, com todao· as armas do Exer
cito brasileiro na mais completa occupação militar. 
Tres administraoões nasceram dessa gestação illegiti
ma, todas as tres sem o concur~o do povo, uma das ou
t.ras. A terceira é a actual. 

Se o. ·pólitic!l que a represelllta, o que quer de nós 
é a paz, Isto é, a lei, a liberdade e a ordem. renuncie o 
actual governador ao governo, para termos com quem 
tratar. flrn terreno igual e livre, a escolha do seu suc
cessor. Não nos queiram reduzir á ndopclio, para. esse 
log11r, o mais alto na confiança politica, de um seu 
amigo, oonsocio seu na mesma parcialidade, solidaria 
com ella e com elle nos seus netos decisivos. 

A sltuaçllo, que presentemente sobre nós pesa e 
· que, por ultimo, neste momento, se queria consagrar 

com as honras de um tratado por nós mesmos subscri
pto, JOmc. eonfi.s~>llo de uma dependencia irresgato.vel, 
nllo resulto., corno se afiguraria por essas illusorias 
convençõeR, de uma capitulação consolidada pelo tempo 
e, afinal, seBada com n nossa assignat.nrn como venci
do~ e resignados. 

Não; nós é que fomos e somos os vencedores. 
Este é que é o facto his.torico, de que todos o~ 

conternporaneos· foram teRt.ernunhas; e nós preferiria
mos que elle subsisUsse na sua brutalidade, com o 
protesto em Blnrnor das nossas consclenclas, a que en
trasse na categoria dos successos legitimados por uma 
triste carta de subalt.ernidade, 

Quando a nossa Victoria já est.ava senhora do cnm
PI.I da luta, e as nrmas da revoluollo quasl batiam ás 
portas da capital, o Governo do Estado, qunsi em si
tuae!lo de assedio, e orçando pelo desespero, invocou. 
como recurso unlco de salvam~nto, a intervenção do 
Governo Federal, que lhe acudiu, que o nsuentou, di .. 

i 
I 

I 
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vidindo a sua autoridade territorial entre o Exercito, 
cuJo prestigio o Halvára, e os caudilhos da revolução, 
cujas armas lhe ameaçavam a garganta. 

Assim é que se preaervou o Govwno do EstadO, 
d~sapparecerulo rnor(J/.mente. N6s não podemos vir re
eJ'(Jttel-o, com este pacto de irresistencia e rendição, 
q1w NC no.v o{{e1·ece como de conciliação e alliança. 

E' nas m·nas• que devem arcar com o poder. Os 
nossos vol.os, recebidos e apurados, é que hii.o de mos
trar entre os dons partidos qual a força numerica de 
cada um, contraposta á do outro. Não nos curvamos á 
proporção de cterço nnmerico~. com que nos querem 
arracoar a dieta na partilha da representação popular 

· e governo es•tadual. 
· Não concordamos com. a e.vcolha dós noaso1 1'epre

sentantes, senão dentre o.v nos.vos ami(IM, ou dentre os 
que, não tendo pmticado a politica, puderem entrar 
nella sem su.vpeição, para e:JJercerem o govemo, ou o& 
cm·oos legislativo.v. 

Não admittimos, como fl:cpreasão do nos&o direito 
na (ormaçlir! electiva dos podm•es, executivo e legisla
tivo, ttrna taxa de rr:p1•esrmtação pré?Jiamente determi-
_natlu, · 

.Não annnimos a nenhum accõrdo, que nlio comece 
dando como prova da sua sinceridade a retirada pré
via do governo, cu,ja continuação seriw, duhmtr. a lu
ta, nm elemento de desigualdade e forca em prol dos 
nossos ant.agonist.as, .iá favorecidos pelas clausulas pro
tectoras do pact.o. 

Sr\ assim consultará elle os interesses reaes da Ba-
, · hia, só assim será honesto, só assim não figurará uma 

convenção impossível. 
Eis o nosgo ponto de partida. O meu illustre ami

go termina dizendo quA «O assumpto requer uma con
. ferencia pessoal, para ser examinado e resolvido•. Esta 

casa abre as suas port.as á fortuna de receber a grata 
visita do amigo, no rlía e á hon que escolher. 

Com um abraço do seu amigo - Ruy Barbo.Ya.• 

Sr. Presidente, recebida esta carta pelo Dr. Joaquim Pe
J'flira Teixeira. enviado plenipotenciario do Governo e do Par
tido Democrata da Bahia, foi elle ter uma conferencia com o 
Sr. Sr.nadm· Rny Barbosa. Nessa conferencia foi assentada, 
r o mo il·r•r.vngnvrl, a candidatura do Dr. J. J. da Palma. 
O Consülheiro Rny Barbosa rouniu os. seus amigos e communi
cou-lhcs que, usando do seu direito de chefe incontrastavel 
r.!a opposição bahiana, no uso das aU.ribuições que lhe dele
gámos, havia assentado com o Dr. Joaquim Pereira Teixeira, 
Deputado pela Bahia, a candidatura do Desemba1•gador .T. J .. 
da Polma. 
· Protendo, neste meu discurso, não avançar uma só pro
posição .qnP não seja, desde lc.go, comprovada com um do
cumento. O Sr. Deputado Joaquim Pereira Teixeira, ratlfi
rando o pactuado com o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa, depoi! 
de r.on~nltar e ouvir o Sr .J. J. Seabra, a quem comrnunicara 
toda .a conferencia. Q. a quem natur~lmente teri11 enviado a 
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carta qnr. 111c ui1·igim o Cnnsrlheiro, cscJ·r.vcn-IIH', no dia 2~ 
elo J'cvrJ·eit·o ele l!l:?:.l, n srgninlc car•tn: 

«Rio, 2·1 rir frvcJ•rirn rio ·1023. 

Exmn. amigo r. ·mr~lrC', Cnnsrlhrim Rny .Barbosa. 

Dr pois ria e:onfrrrncia rr:.1! izarln rnt.J'C n6.~ cm :Pc-
I!'Opcllis. na quarl.n-J'cira, 21 t.lo corJ'Ontc. transmitti ao 
D1·. Srahm a I ig!.a dos nomes dos Srs. Pirr~ ele Alhn
qurJ•quc, .Pautn Fnnlrs . .r .. l. ela .Palma, Anrel.io Vinn
na, Simõrs Filho. PNIJ•n .Lago, Amrricn Barrolo, Madn
rnir·n rir .Pinho, Mig·url Gulrnon, Vit.al Soares, Antonio 
Calrnnn, Arn·t>lirm Lrnl. Aledr.iJ'OS Nclo, J\IorciJ·a de .Pi
nho, Octavio Mnngahrira, João Mangahcira, Homei'O Pi
rr.~ . .\IJ'Jwlo Hny, .Pinl.o rio Car\·alhn I' A!rgrJs/.o Vianna, 
romn ca(W%f'S rif', arcPilo qnalqrrf•r• rlel!es pam govrl'
nadnr·, ""lvr•J' o ea~n pnl i /.ica ria Bnh ia. 

Ae·abn r/i~ r'I'CC!hrr· a rc>'pMia do Sr. Scahra, rnr 
qno ollc mo pcrlc para rleclar·ar a V. Bx. que ncccita 
n Jlfllllr• do illrJSit·o dcsembnrgarlor .1 • .r. ela Palma. 

GnngTatulf!-mc com n mc;;LJ'C pm• essa solução fJIHl 
n\'i I a poss ivel conflagraeão ria Bahia, nossa querida 
lrrra. qnr fica a clrvc.r ma i~ um serviço a V. Ex. 

~mn. 11111 ahraen do ~eu amigo - Pereil•a Tei
xf!ú•a.~ 

Ern Yi r·l.urle ril.':;la cal'i.a n C"ns~llwil·o Ruy Barbosa re
lrnill, em l'eit'ti!JDii,:, ns HPUs amig·oê, e lhes commnnicou o as
sentamento dPJ'.inil il'n dn cartf!idalo de conciliação, indicado 
pelo sil.uacinnismn bahinno. 

V ti V. Ex .. Sr·. Presidente, que no dia 26 de fevereiro 
rio rntwnte annn l'icnn po~il ivamenlc asiicnl.nda entro a oppo
~içfio. repr·escnl nela cm tnrlns os scns grupos c matizes pelo 
Sr. ConsPihriJ•o Rny Bat·bosa c o D1:. ;r. L Seabra, govcrna
rlnr ria Bahia, por si, como rcprcsenl.anlc elo Partirlo Domo
CI'al.a, aqni rrprnsent.ados ambos pelo Sr. Dr. Pereira Tei-
xeira, a canrliclal.ur·a elo Dr .. T. J. da ·Palma. . 

Qua:l não foi a minha surpresa. Sr·. Prcsiclenlr., qual não 
foi a surpresa de todos nó~ da o'pposição ela Bahia, digamos 
mais, qual nãn :l'ni a sm·pt•esa de lodos os polil.icos da Bnhia, 
inclusive o Sr. Deputado ·.Tnaquim .Pereira 'l'oixcira, quando, 
no r! ia 28, o Dr·. Miguel Calrronn Jlf'l.~ commnnicàYa o sreguinto 
telegrnmma recebido ela Bnhia: 

«Bnhia, 28 tlr fcvrJ•cir·o clr Hl2.3. 

llfinist.r•o Mig·nrl Calmon - Rin - Tinha confiado 
mrn amigo illnstrr.', Dr.pntado Prrrira Teixeira mis~üo 
t•asolver pacificarnrntc caso Bahia ahi. Ha dias, 24 pe
la manhã, recebi t.elegramma dizendo f.Cl' acccil.o meu 
nomo· candidatura illnslrc desembargador Palma 1m
vendo porém. condição ·com a qual jtímai~ accordafl'ci 
que ti renuncia mcn cargo ante;; !.el'minacão legal. Tc
lographei immedialn e rcpcticlnmenlc recusando tal nc-

' . corda. Declm·o V. Ex. nome: D1t~ Q6es,· Calmon illus.~ 
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trc advoaado, alheio inteiramente tis lutas politica.~ c 
IJUC UÜO pót{e SCI' SltS[ICÍtU ri j'aC!'ÜU OjJJJOSÍCÍOnista SCI'Í!Í 
um bom. c acceito candidato desde r[tte continue Bst.atlu 
sua vida polilico-tutmJnistrul'Í'vtt rcaulw• e lranquilla
uwntr: sendo cllc elr:ito sem cmnpctiçúes po1• parte par
tido (fO'VCI'nisla cm tempo lcaal c reaular evUo,ndo lutas. 
pr.cjudic'iae~· aos altos ·interesses do Estado c ela Repu
blica. Attcnciosc~~ sau.daçõr:s, - Seabm." 

Razão tinha o Conselheiro Ruy Barbosa quando avisava 
o Sr. Deputado Teixeira nos seguintes tct•mos: «:QLleira Deus 
que o .meu generoso amigo não seja deslumbrado, pclosr B-cu~ 
grandes scntimenl.os na apreciação desses altos poderes, desse~ 
atrevidos. commettlmenlrw c dessas immcnsas possibilidades»! 

Os pleno~ poderes de acção de que se ,jactava o Depu~ 
Lado Pereir·a 'l'e.ixeira e qne cffcctivamenlc lhe !'oram conce
didos, para assentar clcfiniliva c il'l'evogavel a eandiclatur·a á 
successi'io elo Estado. foram summa1·iamcnla ca~sadoS! ... · 

Nlio parou, porém, ahi, " D1·. J. J. Seabra .. .'fendo !'ul.o 
minado e~-ab1'UJJlo a camlidalu1·a ,J •• l. da Palma. assentada. 
com a sua approvação peln :;cu representante, propoz, como 
n Senado acaba ele ouvir, ao Dr. Miguel Calmon, a candida
tura do ·Dr. Góes Calmou para seu succcs'sor, a lclcgrapllou 
ainda. sobro o mesmo assumpto ao pr·oprio Conselheiro Ruy 
Barbosa: · 

. cBahia, 28 de fevereiro de 1923. - Senador· Ruy 
· Barbosa. - Pelropol.is. 

No intuito evilat~ a lula que se annuncia, cujus con.o 
sequencias podem pcrf urbar profundamente. a vida nor.o 
mal do Estado c acquicsccmlo a um dos alvitres lem
brados por V. Ex. da escolha ele pesso;t csti·anha ti 
politica parlidaria, sr1ggeri para meu successor, na 
época legal, ao Exnw. Sr. Ministro da :\gricullura, seu 
digno irmão D1·. Gócs Calmon. devendo aqLJelle natu
ralmente se entender 'eom V. ·Ex. Atlcnciosas s'auda-

. : · r,IJes, .:;_ S eaúrà.» 

· Preoocupado, nat.uralmcnlc, S1'. Pre,;idenlc, cn1 dat· Lo
dos os testemunhos da sua sinceridade e da sua rcsolur,ão re
flectida na ·escolha do Dr. Góes Calmun par·a &cu successot·, o 
Dr, J. J; Seabra telegrapltou ainda ao Sr. Prcsidcnlc da 
Republica: · 

«Bahia; 28 de fevc1·eiro de 1923. 

Exmo. St•. Presidente da Republica - lU o ele Ja
.. · .neiro. 

- '-

Na qualidade de govcrnado1' rle~le Eslarlo, não ten
do oulras p1·eocwpações scnüo as -rtJH: me podem in
spi~·al' oH cll'vaclos interesse;; da f.err·a que gnvm·no c 
os da paz da Republica, e comu ,oinlo que u !t'ritarJão dos 
inlct•est<es suhalll•l'nos gira ent 1111'111• da rn111lia suecos-
são; u qual provoca a cobjca dtt~ ~lcmcnlus cm lu~a: o 
_qw:rcmlu llttr' dcmonôlt'ttçao postLiva t.lo meu cspmto 
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conciliador a respeito deste as:;umpto, provocador de 
di~sidio~, lemJ)l'ei ao Exmo. Sr. Dr. Miguel Calmon, 
rligno ~tmistro da Agricultura de v. llJ:,, a quc111 '"' 
.podem ~o•• osl!·anbas a sorto da· Bahia e a paz do sou 
povo, o modo pelo qual poderia sei' resolvido o caso, 
a mou võr sem difficuldades. 

. Acharia que um aocordo digno se póde realizar em 
torno do nome acatado do· Dr. Góes Calmon, membro 
proeminente das classes conservadoras e presidente do 
Instituto da Ordem dos Advogados, inteiramente alheio 
ás lutas partida1•ias, não devendo 1er seu nome ~w;'
pcitàdo por um ou outro lado, continuando a vida ·ad.: 
ministraLiva do Estado a correr calmamente, sendo clle 
eleito na época estabelecida pela lei, sem commocões 
tumultuosas nem competições. 

Attonciosas saudaç.ões. - S~obru 

Deante de tacs documentos, licito não e11a, n001 mc&mri 
ao mais rancoroso inimigo do governador da Bahia, duvidar 
da sua sinceridade tantas vezes affirmada. 

Não falt.ava mais nada, Sr. Presidente, esquecida. a pri
rnoira proposta ou a primeira escolha irrevqpvel do Sr. Dr. 
J. J. da Palma, para que tivesB!lmoa como que . definitiva
mentA acoeit.a pelo Sr. Dr. J. J. Seabra a o3andidatura do 
Sr. Dr. G!les Calmonl 

E o Sr. Dr. Góes Cahnon, em fae.e de t.ão inequívocas ma
nifestações,. tclegrapha ao Conselheiro Ruy Barbosa. Entre pa
renthesis: o Conselheiro Ruy Barbosa morreu· ignorando to
dos esses J'actos, oom conhecer esses telegrammas, que lhe ohe
r:aram no dia 28, quando S. S. jú acamado e quasi nos paro
Ji:il!mos dll morte impiedosa que nol~o roubou •. 

O telegramma d() Sr. Góos Calrnon é este: 

cBahia, 28 de fevereiro de .1923. - Conselheiro 
Ruy Barbosa.. - Petropolis. 

. . Procuradõ hon'tem pelo Sr. Dr. Seabra, que me 
consultou i'4e poderia acceil.ar candidatura conciliação 
para governador, surpreso consulta, respondi qUe só 
annuiria caso meu nome fosse aoceito primeiro lo~rar 
Vossencia, depois todos leadérs correntes op~osiolonis
tas, som esquecer acquiescenoia Dr. Art)lur aernard~s. 

· suggerindo Dr. Seabra se dirigisse a Vossencia ........... _ 
Communicando occorrencia a VoRsencia, aguardo 

pronunciamento. ~ Respeitosas saudac6es. - F!·an
cisco de G6i1s Ca!111on.-. 

Nesse mesmo ·dia 28, Sr·. Presidenté, f.ambem, .t.iy~ oomo 
humilde repr·esentantill da opposicão bahiana, a honra de r·e
cebel' do Dr. Góes Calmon o SBI!'Uinte eabogramma: 

<BalJia, 28 do feveroh·o de 1'923. - Deputado Pe
dro Lago. - -Rio. 

Procurado Dr. Seabt•a consultou-me ·se acceitaria 
meu .. IJ"me pa~·a. rovernador, concilia!liO. Surpreso res-

I 

I 
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vond~ só unnuirla mediante prévio wentimanto Con
sclbell'o ~uy Barbosa demaiB leaders correntes politicas 
em. confhoto, -entre os quaes Vossencia é li&'llra das do 
ma1or relevo, sem ·esquecer apol!l Dr. Arthur Bor-
narde~~. · 

Communicarido occorrcncia Vossencia, aguardo 
pronunciamllnto. 

Saudaolios attenciosa!!, - Frtmcilco dt G61s clll
uwn.• 

Respondi. lmmediatamente: 

cRio, 28 de fevereiro de t923, ..... Dr. i'r~cisco 
de Góes Calmou. - Babia •. 

1\ecebi oabqramma. Póde contar miaba lbsoluta 
solidariedade. Bstou muito convencido V. reune todoa: 
requisitos conciliar diverrenoias politicu Blbi!A. que 
l'eolaxna concurso unanime seu" tilboSI para impulaiollV 
sua .prosperidade. 

· Accordo carta eacripta pelo Con~~elbelro Rur. Bar
boas. ao Deputado Pereira Tei:~eira, tol J'IIOiuo&o .., 
mada por todos, communicada PreaidentAt da 1\eDubliea. 
seja candidato escolhido iQID)ediat.amente eleito, em
poasado, afim fazer cessar qitaçió, reentraod.o DllliiiMo 
terra regímen lei, trabalho. 

Cordiaes saud~. - Pedro Lllqo~ 

·Pos~ ~ pouaas no& te pé, Sr. Presidente, havendo falp 
lecillo o conselheiro Ruy Barb:lllla, e tendo o Sr. Govet•!i~trior 
do Estado apPdllado para o Sr. Preaid&qte da Republiil&, 
em cujas mãos depoz a solução do caso, nós oub·os, membros 
<la Ooncenhouol'o:> Republicana, entendemos ·do nosso !lever 
dirigir umaoarta ao Pl'imeil'O magilitrado da Nação, fazendo 
lambem de s. Ex. o arbítro da queatio, :por ·qr,~sa pqrt.,, ·· · · 

As~im, Sr. Presidente, no d1a 20 de marQO diririmos • 
S, Ex. ·a seguinte carta: · · · · 

· c-Exmo. Sr. Dr. Arthur da 8ilva BernardP!, M. D, 
Presidente da Republic', · · · . · 

Preclaro amiro: 

Appef.ecemos a V. Ex. exeallente sat~~e e Pl!ll· 
· Raf.ifiea.ndo:> as varias palesf t'IIS :que1 .ternos 1!i6a 

. com V. El'. sobto:e a politica bahhma. temos o prazer 
de oonsignar nesta carta que a V. Ex. entregamos r.ilm 
~absol'llta confian~n. 'SQI·iloi.tando-lhe o acceil.e, " · en .. 
cargo de nosso m•bitro, nem só quant:"l á~ questões que 
ora se acham em via de solução, Clomo no· tocante .á 
successiio governamental ao Estado, na 11erteEa de que 

I ADOPTAREMOS BEM VACILLAÇÁO QUALQUER iNDICAÇ~:l Pl!l, 
V, RX. 

Chefiados, como erarnos, .pelo saudosi,simo e 
sr ande . brasileiro Sellador Ruy Barbosa, de eujaa inJ. 
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piraçüe:; nos privou a i'atalidade; scr-nos-á suprema
mente agradavel, pelo Jnenos muquanlu dumr a rc
UJ'gauizut;ão da politica ba!Jiana, conlat: Cl!lll a collu
bomção. de uma pct·sunal}du.lie lll'!JC!I.::.~;el, ~e I.wnltu,
JJ!a SO llOS U.fig'UI'll. IIIUÍS lJilü V. Ex., que i,:,. o JllUIOI' da.; 
nossos corr.eligionarius c amigQS. 

Sem ouLt·o moth·"· e anl.eciil[mdo wrdcacs ag'l·a
dooimcnLos poJa acceila~ilo da iuves~idu_ra qL~e l~o e~
ponta·neamcntc confiamo~ ao alto crtlcrw c .Juslu;a de 
V. Ex. u~s subscrevemos de V. Ex., altos. an1o~. r. 
admiradores sj.nceros, : Miuuei. Calmon. . _;, Pedro 
Laao. - 1\lvnro Cot~a. - Simücs Pilho .. - A.urclino 
Leal. ;.:... Octav'io Jlauuabei,·a. - A.l(1•cdu l!tty !Jar/)(lm, 
- J OÜ.O Jfan(f(lbCÚ'Il,'J>. 

Escolhido ·:• ·St•; l't·esidenle da Repu!J!ica vat·a arhilt·n 
nes~a questão. por ambos ns contendores, c como u Sr. J. J. 
Sóabra declai:ara na sua prnposl a fJUC a eleição do :;eu suc
dessor só se i'al'ia na (•puca not·mal u leg-ahucnlc designada, 
nós ·:1ut.ros nem um pas:<o mais demos. sobre o assumpln. 

· ·Ag'LJUrdamns · ~crenam1.~11l''' a decí~ilo du Sr.· Prcsiclcnlc 
da .Republica. Nunca lhe fizemo,; nenhuma suggeslil), r~ :Jre
ciso é que i'iqut! consignado positivamente que nenhum mem
bro da opposkiio, nenhum, J,embro11, indicou u nome respci
~a.vol do Dr·. Góes Cahn:Jn, ~'' nteio das no~sas cugil.:u;õc~, 
quando ]ll'OCUI'avamos 11111 canüidai.tl que· l'f!iJl'I!SCIII.l\%C O 
nosso scnli t', que fosse o exr,ocnle. :das nus:; as paixões. nunca, 
Sr. Presidenl.c, nos wfo <i men 1:1! r1 üó St•. Dr.· Góes Cahnon, 
que foi lcmbranl]a exclusiva dn St·. D1·. J . .r. S1mbra. Xão 
quero,. nem devo cnlt•at· nos moi ivos dessa sug·goslão do Go
vernador da Bnhia, emhOi'a .·ncrfidilc qne f.ive~sc sido rlr.tá
mina:da á vista dn.s a !Las viTLuncs. que lanl.o ennnbrcccm 6 
carael.er ;lesse meu eminente conlerr·anno, indicado candidato. 

E' .meu pt.·opnsilo não pl'cl.e.ndet· ,jamais Jlenelt·ar nessas 
}larticularidades, que muitas yezcs nascem da paixão do 
momento !e, dissipada essa .paixão, desappat·ccom. Devo 
crer, entretanto, que c~~a canrJidal.ur•a foi .flilarla pelo inl.c
ressc de bem ~N·vit• a Haiti a. i'ut• que não rlizr.l-o? Este 
gesto consti,lue sem i.luvitla ,) nwlltor ~et·vi1;o que S. Ex! po-
doria 1lreslar :'t Bahiu. . · . . 

Ü ll'OVCI'IlO rla J3aJiia, ]JIII'Uill, linha prr..s,;a de I'CSO!VCI' O 
assumplo. E delegados rio goVI'I'nador, delegados rlo Par·lido 
Democrata pncnraram in~islcnlcnrenl.o o Sr~ Pt•csiclrnl.r. rla 
fi()publica, peclinclo a so!u1·ãn rio ca;;o. Enl.re esses emissa
l'ios. que conl'ercnciamm com S. Ex. àcsluca-sc o lllCII l'Oll1-
pauhciro de bancada, o· Dr. Moniz Sodr1.í.· A sua ultima con
for.cncia clovia [,cr·-sc daí:lo enlt'l) 29 rlc setembro ~ ~s pl'i
mciros dias de onlubro. l~rn nnia dellas o D1·. Moniz Sndt•é, 
solicitando do Pt•esidcnlc da Rr.prthlicã resposta definitiva 
sobre o sen laudo, levat•a a S. Bx. o l.elí~gramma que passo 
a lêr •o que me fora I'!Jr•nccid:• na cnnslanciu das r.on!abnla
çõcs que fiVCI'UillOS sobh> O :lSSIIlHj)i.O . 
. . 9.81'. P!'esidcnll' jJa ficpuhlicn. rlcpois do ouvir a S. Ex .. 
mqmrm elos membJ'OS da ··1pposioão o pal'f!Cer sobt•e o caso, 
dando-nos ncs8a opporl.un,icladr! Ü conhecer esse despacho. 
E$cll~ado é ropcliJ· ao .Scna•do a minha resposta ao .Sr. Pre-
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sidentc da Republica, que foi a ~eguinle: «U:.J,LUnlu homar 
minha palavra, quanto mab a minha firma. V. Ex. tem um 
document::J ·por mim subsc!'iplo, · em que o escol111 pa!'á ar
bitro dessa questão. !>óde escolher quem quizcr para sue
ceder o Sr. J. J. Seabra, mesmo entre os poliLicos dos auacs 
estou afastado,) · 

Permitta-me V. Ex. (di1·ioindo-se ao S1'. Moniz Sod1•é), 
para ser verdadeiro, repetir, que ao Presidente da Repu
blica ·CU dissera acceitar até ·~ proprio Sr. Antonio l\loniz, 
se merecesse a sua escolha, atê o Sr. Antonio ·Moniz, que 
em mais de um incidente tragico me envolver a. 

Como se vê
1 

o Exmo. Sr. Presidente da Hepublica, para 
attender .ás sohcitacões de toda a ordem e de lorla~ a> 
aggremiacões que o procuravam, estava ·empenhado na sJ
lucão do caso. SómenLe do Sr. Dr. Miguel Calmou, não o 
recebera, muito embora acossado pelas continuas senão im
l[}ertioontes instigações que lhe vinham a todo mr}mento. 

Ent.11e e&tas,. manda a verdade que se registre, cBtá ,, 
a:p.pello insistente e repetido do então secretario da Fazend!l 
do governo da Babia. o Sr. coronel Jl.fanoel Duarte, que bem 
mereoo ser lido : 

Eis os termos desse appeU::J, em duas cartas. que são 
bastante expressivas : . 

«Meu illustre amigo Dr. Mig·uel •Calmon. 

!Minha& affectuosas saudacões, com os melhores 
votos de felicidade, extensivos á Exma. esposa. 

Permitta meu bom amigo que neste mom:•nto, 
falando .e tendJ no coração o nome da Bahia, vcnh~. 
solicitar uma acção decisiva em prol do futuro e da 
grandeza do prestigio da noss·a terra, certo de que 
meu appello bem écoará no seu espirita, tal a j u~tit;a 
que encerra. 

Em uma deliberacão feliz, consultando os altos 
intere&ses do Estado, deixando á maroem aq!t!.'lll's que . 
fossem de ordem partidaria, (oi indicado o nom.r do 
Dr. Francisco Calmon para o cargo de oovet·nad6r da 
Bahia. 

Este nome, que é escusado àizer, reune tod::s o~ 
requisitos para um administrador modelar, exemp!HI' em 
honestidade e capacidade pouco commum; este nom<' 
que levanbu em torno de si todas as classes bahianu~. 
que foi homenageado em uma manifestação unica, 
pelo mais elevado Tribunal de Justiça do Est.arlo, que: 
impõe confiança, estima e admiraçiio, não póde, não 
deve ficar a vagar sujllil.o ás surpresas politicas . . t\tJUi 
da p.ctrte da situação rlominante, eu lhe af{irmo, im-
pos.vivel é ,,e afastar da trilha iniciada. · 

Não 6 justo, porém, que de Lodas as parLes já ello 
não cste,ia consagrado, por todas as razões acima ex
postas, c, por isso, appcllo para o meu. ve!hc amigo, 
afim do ·envidar o~ csi':Jrc;os pam determina(' que com 
snn influencia decisiva Lenha Lermo Ln! situaciio qn•! 
não so pódc comprohender âcante da aprcscnt:lcnn rio 
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·nome do Dr. Francisco Calmou, impondo, pol'l:mtu, 
absoluta acueiLal·ão. 

EsperJ quo' o meL! digno aruigo, aLlcndondo C3t~ 
ap,pCJllo, preste mais um x·elevan.tc servit:o ú. ll'l'l':l IJLW 
tanto se vu,ngloria de lel-o entro seus filhos, daqui!ll~::~ 
que sabem honrar o berço &eu c dos sons ma i ore~. 

Abraça-lhe, csporanao uma palavra sua, o S>~l! 

Manoe-l Duarte. 

Bahia, 'H do mar;) do 1923.:. 

TJ·es mozes depois, rucobia o Sr. Ministro da Agricu!Lut•a 
nova carla: 

cBahia, 17 de agosto de 1923. 
Meu prezado amigo. 

Minhas affcctuosa& saudações, visitando rom os 
meus melhores votos de felicidade a Ell:ma. senh'lt'a. 

Ainda confiando na n·Jssa velha amizade. olhanch· 
mais do que nunca para a nossa Bahia, quorendo Cl'('l' 
no~ dias felizes que a nossa terra ainda poderá tr!l', 
dirigindo-me n um dos seus dignos filhos e que sem
pre a honrou, é que começo esta carta. 

E' a segunda que far;o ao meu prezado amigo ,ohre o 
assumpto. Na J)rimeira, já não .podia oomprl'hrnrl"'' 
porque ainda nüú se havia assentado em definitivo, a 
candidatura digna por lodos os títulos do D1·. Fr:l!J
cisco Calmou. 

Nesta, não •NSSo admittir como possa e~!a p2~
manecer em uma situação como que do esquecimento. 
depois de unanime se terem manifestado todas a~ 
classes da Bahia cm uma bella e rara approvacão . 

.Ninsuem de frente ousará. reousal-a. O aove1·no 
da Bahia jamais recusará, jama'is admittirá apaoar 
tal candidato, cujo nome trouxe a paz aos l(n'r's · ba
h.ianos. 

Pai.> bem, meu caro amigo, permitta CJI1C mais urr. 
a]ipcllo faça n!im ele que. de maneira docisiv:~ ~Cjl 
ncceita a no·ssa (da Bahia) candidatura ha tant":l 
tempo indicada. 

Lembre-se, meu caro amigo, que a Bahia prt'ci~a 
ser administrada de verdade o o sou irmão já t,,m 
dado sobejas provas dr eapaoidado vnra isso. 

E' o que ainda uma vez, cm nome da Ballia e 
pela Bahia, lhe pede· 

! ... , Seu velho e sincero amigo 

Manocl Duart~.» 

r.idos rsles documento~ c para guardar a ordem rhrono
Iogica, voltemos à con rcrcncia qtrc o D1·. Moniz Sodrr t.ivera 
com .o Presidente da Republica, em 29 rio setembro findo, 

I 
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Nossa occasiiio o illusLro Senadot· J'ornecei·a ao :Exmcl. 
Sr. Dr. Arthur da Silva Bcrna!'dcs, o seguinte LclegT3mma: 

O Sn. MONiz SoonÉ- Mandei levar. 
O Sn. PEDRO LAGO - Este telegramma é do Sr. J. J. 

Seabra: 

"Bahia, 29 de setembro de 1923 - Senador l\loniz 
Sodré - Rio - lia já muitos dias communiquci que-· 
rido amigo Commissão Executiva ia reunir-se marcar 
dia reunião convençúo fim indicar candidato successão. 
Acrescentei provavelmente seria designado dia 12 a 14 

· outubro. Sem qualquer ponderação dahi a respeilo a 
commissão reuniu-se dia 2-1 c designou dia 15, isto é, 
21 dias depois da reuniúo. Não apontarei facto ante
cederam indicação fiz nome Dr. Uóes Calmon porque 
elles são do domínio publico comprovados por do
cumentos publicados. O telegramma que então dirigi 
ao Exmo. Sr. Presidente da Republica não mereceu 
resposta alguma. Candidato apontado mereceu apoio de 
todas as classes do Estado inclusive quasi todos os 
Conselhos Municipaes. Consta, entretanto, opposicionis
tas não acceitam candidato mas o partido que repre
sentam nada tem com o parecer da opposir;ão sem en
tretanto desprezar o seu apoio se for dado ao seu can
didato que este sim é que póde acceitar ou não a in
dicação do seu nome conforme julgar conveniente por 
não ter merecido o apoio r.lu ioilas as correntes. Só 

· agora o querido amigo dá noticia mais ou menos de-
, talhada da conferencia que teve com o Exmo. Sr. Pre

sidente da Republica cujo parecer no caso não lenho 
duvida em admiLtir seja muito valioso. E por isso 
.mesmo peço ao . querido amigo procure conferenciar 
com S. Ex. a r•espeiLo, antes da reunião da Convenção, 
ponderando-lhe as condições e termos em que o caso 
está collocado. A qucsLão depende actualmente mais do 
candidato apontado do que do partido ou ant.e.s de quem 
o apontou contando com o apoio do partido que foi 
geral. Isso mesmo disse uma e mais vez<Js ao nosso 
Antoninho que sempre concordou commigo a quem 
pedi transmitisse ao querido e bom amigo. Felizmente, 
tenho o consolo de ter collocado acima inte:.oesses subal
ternos apontando um candidato que não devia nem po
dia ser suspeito á opposicão local da qual é um dos 
chefes o seu irmão Ministro do Sr. Presidimte da Re'
:Publica e Ministro que até agora nada disse que pu
desse impedir essa candidatura tomasse vu!Lo na opi
nião publica e merecesse as sympathias gernes do par
tido que o apontou. As considerações que acabo ele fa
zer não podem deixar de calar no espírito uscl;tr~cido e. 
na consciencia recla do querido amigo a quem mando 
meu affeetuoso c apertado abraço. - Seab1•a." 

Verificam os Srs. Senadores o empenno que o Sr. Dr. J. 
J. S<Jabra tinha em que o caso tivesse uma immediata solúçúo 
por parte do Sr. Presidente da Republica. 

O Senado acaba de ver que todos desejavam, que o povo 
da Bahia queria, que todas as correntes politicas, todqs os. 
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municípios do Estado, se tinham manifestado pela canl;lida
tura Góes Calmon. 

Uma vez que o Senado me permitLiu ler o telegramma 
que o Sr. Governador da Bahia passara ao nosso illustre coi
lega, sobre o assumpto, para que este o levasse ao Sr. Pre
sidente da Republica, devo tambem, prestando homenagem á 
lealdade com que S. Ex" tratou do caso com u Chefe da Na
cão, ler o telegramma que S. Ex. mesmo fornecera, como 
tendo transmittido ao Sr. Governador da Bahia: 

"Governador Bahia - Recebi telegramma querido 
amigo dizendo· pensar convenção ser1a convocada f4 
outubro. Jornaes noticiam foi ella marcada dia f5., 
Sinto-me dever fazer prezado chefe seguintes pondera
ções respeito. Conferencia tive Presidente ficou com
binado elle iria ouvir opinião representantes opposicão 
aqui e depois me convidaria nova conferencia fim so
lucionar caso amigavelmente. Devo accrescentar agiu 
commigo na maior gentileza pois evitou tratar nssum
pto qualquer representante opposicão inclusive Miguel 
antes conversar commigo. Penso que estes factos ti
ram-nos direito de indicarmos nosso candidato antes 
minha segunda conferencia Presidente pois isto impor
taria rompimento brusco em meio nossas combinações 
tão lealmente iniciadas além de ser contrario pensa
mento querido amigo tantas vezes proclamado resol
vermos assumpto por um accôrdo honroso que con
sulte interesse superior Bahia. Posso affirmar que 
Presidente revelou-me tambem mesmos intuitos pa
trioticos. Sei não cabe nas attribuicões consUtucionaes 
Chefe Nação interferir successão governamental Esta
do, mas caso vertente Presidente recebeu ·~arta oppo
sicionistas tornando arbitro situação nome deste e que
rido chefe tambem lhe telegraphou assumpto indicando 
Calmon meio conciliação. Não sei como convenção sem 
revelar propositos bellicos poderá prescindir resposta 
adversarias para tornar qualquer resolução acerca pro
posta candidatura conciliação. Tambem flStranho falte 
a Miguel elementos meio seus amigos para apressar 
necessaria resposta como não comprehendo amigos 
candidatura Calmon aliás apresentada como bandeira 
concordia geral estejam em entrevistas, telcgrarnmas e 
artigos a crearcm para os mais velhos e dedicados ami
gos do actual Governador urna situação de constrangi
mento como se fosse possível elles zelarem mais do que 
nós os interesses reaes nosso partido e fosse licito ven
cerem passando por sobre nós. Saudoso abraoo. -
,lf oniz Sodré." 

.:\. leitura que acaba. de ser feita, assegura a todos nús a 
conviCção de que o emmente Sr. Arthur Bernardes não se 
entend~ra )Jma só .vez sequer com os membros da opposicão, 
sem pr1men·o ter a certeza de que o Governo da Bahm queria 
a todo transe a candidatura do Dr. Góes Calmon. 

Sr. Presidente, deante destes documentos, pergunto eu, 
verguntar~í o Senado: ser~ possível que irrompesse qualquer 
1mpugnacao a uma canchdatura levantada pelo Govcrnadot• 
da Bahia ~em condicões, acceita pela opposição sem condições 
- a cand!d!ltura de um homem que pairava e oaira sobre to~ 
dos os part1dos, que nunca militou em politica- era possivel 
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que, depois de acceita por todas as correntes pnrtidarias, fosse 
ella impugnada pelo Governador da Ballia, que u indicara e lhe 
pleiteara a acceitar;üo ? ! Não ! responrlo. A resposta r! ove 
tambem ser dada, em consciencia, pelas correntes politicas, 
por aquelles que Umbram em honrar os seus actos, a &ua as~ 
signat.ura, a sua palavra. 

Ouvidos todos os representantes, sanccionada por todas 
as facções que declararam ao Sr. Presidente da Republica 
se conformarem com a candidatura do Rr. Góes Calmon, o 
Presidente da Republica fez publicar no Jornal do Cmmne1'c'io 
de 13 de outubro a nota que vou lêr: 

"O Sr. Pre~idente da Republica, preoccupaao, como 
sempre se revela, com a boa ordem politica, a qnll ~;c 
prende necessariamente o progresso das varias unida
des da Federação, e correspondendo ao appello que lhe 
foi reiteradamente dirigido peloe seus correligionarios 
da Bahia, resolveu aconselhar~lhe a solução do re
spectivo problema da successão governamental, pelo 
assentamento definitivo da candidatura do Sr. Dr. Fran~ 
cisco Marques de Góes Calmon. 

Fel-o o Sr. Presidente, depois de trocar idéas com 
os vnrios elementos dirigentes da politica bahinna, no~ 
t.adamente os Srs. Drs. Aurelino Leal, OcLavio Man~ 
;abeira e Pedro Lago que, por sua vez, se··entenderam 
com os seus amigos no Estado. 

Não o faria se não estivesse convicto de que. f.J•n
tando~se de um candidato da mais reconhecida idonei
dade e de que o seu nome exprime, por si só, um pro
J!Tamma de restaurarão financeira, politica e moral. 

Em vista disso, os membros da Concentração R~
publicana, que apoiam o Governo da Republica, resol
veram indicar e sustentar nas urnas o nome do Sr. 
Francisco Marques de Góes Cnlmon, na proxima sue
cessão gÓvernamental do Estado." (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE - Observo no illustre Senador que está 
terminada a hora do expediente. . 

0 SR. PEDRO LAGO - Requeiro a V. Ex., Sr. Presidente, 
consulte o Senado sobre so me concede meia hora de proro~ 
gação, afim de terminar o meu discurso. 

O SR. PRESJDENTE - O Sr. Senador Pedro Lago requer 
prorogncão da hora do expediente por 30 minutos. Os senho
res quê npprovam o requerimento, queiram levnnl.nr-se .. 
(Pmtsa.) 

Foi approvado. 

Continúa com a palavra o Sr. Senador Pedro Lago. 

O SR. PEDRO LAGO (continuando) - Depois desta nota, 
Sr. Presidente, reuniu-se a Convenção do Partido Democrata 
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o proclamou candidato :í succcssão do Sr. ,J. .T. Seabra, o 
Dt·. Gócs Culmon. A Uon\'Onc}ãO o proclamou t11Htt1imcmenl.e, 
sem discrepancia de um vol.o, e o Dr. ,J. ,J. Seabra compare
ceu a C8Sa reunião c fez os mais calorosos elogios ao candi
dato que indicou para succcder ao Govel'!ludot' JJaldmto. 

Surgiram posLeriomcnLc impugnações cm uma 110La as
sigmtda pelos illustrcs Senadores Moniz Sodré, Antonio Moniz 
e mais dois Deputados. O motivo dessas impugnações et·u 
que "a opposicão continuava irreconciliavel com o Governo 
huhiano". 

Mas, senhores, a opposioão nada tem com o actual Go
verno da Bahia. A acccifação, pelos opposicionistas, do can
didato de conciliac}ão, não queria dizer que nos conciliassemos 
com o Governo da Bahia. Nós iríamos collahorar com o suc
cessor do Sr. Seabra, com esse que entrava no Governo sem 
compromissos comnosco, é verdade, mns sem compromissos 
l.amhem com o Sr. .T. J. Seabra. 

Por que, então, esse pretexto da dissidencia democrata 
para não acceitar, para repellir, para recusar, para repudiar 
uma candidatura que jú tinham acceil.o, jú tinham proclamado 
pelo orgão do illuslt·e Senador e j:'L tinham levado á sancção 
do St•. Presidente da Republica? 

O Srt. MoNJZ SoortE' - Nãõ apoiado; nunca levei candi
datura ú sancr;ão. 

O Srt. PEorto LAr.o - Senhores, não proccdnm ns razões 
ele ultima !tora! S. Ex. osqucco o tolegrnmma collcctivo que 
dirigira ao Presidente da Republica, com a congregação da 
Fnculdnde de Dirr.ito rla Bahia, c ryuo en pr.ço licença para 
repetir: 

"Nós, professores da Faculdade rio Direito, toma
mos liberdade levar conhecimento Vosscncia que ap
plnudimos indicaoão Dr. Góes Calmou para successor 
honrado Governador deste Estado. Referido candidato 
pelo seu r.Jovarlo eriterio e rccon hccicla eompof.encia 
consLituirú uma g-nrant,ia pnra felicirlade e progresso 
Bahia. Esperamos que Vosscncia, desejando que em 
todos os Estados ela Rop11hlica se resolvam as questões 
politicas som maiores af.tl'itos nem portnrbação de or
dem ncol hcT':i com prazer solução lcmhrncla que foi 
mui lo bem recebida pelo povo hahiano. Respeitosas 
saudacões. - Dc·Rombargador Pclinlo Bnslns. -Dr. Mo
niz Sod1·é. -- Dt·. Prisco Pnmiso. -- DI'. Campos 
Rebello.- Dr. Bernardino José de Sou.:a. -Dr. Joc1o 
ltfm·qucs dos llci.v. - Dr. Demelrio 1'nu.1'h1/w. - Dr. 
Horne1•o Pires. - Dr. Vú·ailio de Lemos." 

A rlis;;iclencia qui~ furl.ar-se ao compromisso do seu par
I ir] o. Ni1o quero. Sr. Prcsidonl.o, i.l'nzcr pat•a o Senado o qnc 
rrgisl.rarnm os .iornacs ela terra, isto é, que rssa candirlatm•11 
.i:'L ora nearicinda poJo Governo da Bahia, na eR!H't'ancn dC' que 
nús outt·os não a approvasscmos. 
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Tambem não dou guarida ás affirmaoües que se faziam 
nos corredores desta Casa, de quo o Bt•. BuabJ•a a havia de 
abandonar. Aliás Sr. Presidente, esta aJ'J'irmaLiva consta de 
um telegramma do eminente Vice- .Pt-csidentc desta Casa ao 
Governador da Bahia. Aqui se annunciava, •·coram popUlo ", 
que o Sr. Seabra abandonaria a caJHlirlal.m•a e que mem
bros do seu parLido teriam forcas vara o obl'igar a faltar 
aoB seus compromissos de honra. 

Mas, Bcnhores, nada Lenho eu com i5Sü. Quero apenas 
provnt· no Senado que a inystíl'icaÇão não foi fcila por nós e, 
no caso, procedemos com a maior sinceridade. 

l)or que, senhores, a dissidehcia da Concentração rcpelliu 
a candidatura do Sr. Góes Cnlmon, deiJois de acceita pelo 
nosso arbitro c a cujo laudo tinharn Lodos o dever de hom·a 
do prestigiar e de obedecer? . 

A dissidencia da Concentração Jlcpulllicana repudiou essa 
candidatura porque não a julg·ava suFi'ICIIlN'l'EMIÍN1'E A"'l'l
SEABntsTA. 

E, f:lr. Presidente, o Sr. Gócs Cal!i1on é recusado pela 
dlssidencia democrata por ligado il Ojlposição, porque tem por 
ella predilecções. A díssidencia da Cohcénl.ração o r·ecusa por
qltc o suspeita dó seübrisLa i 

E depois essas duas dlssidencias se dão :is rriãos nessa 
obra de odio, nessa obra de enfl'aquecimcnLo da Bailia e pro
dUzem uma candidatura que mol't'cu no nascedoUro. Que mar-: 
reu no nascedouro, digo mal - uma candidatüra qUe é uin 
abot't)o, uma candidatura que nlmca teve existen.cw, uma 
candidatura qUe já desal;lpat•eccu, porque a essa hóra . o can
didato apdntado pelas dissidohcius já declarou não acccitar 
La! prebenda. . 

O odio nunca pt'oduzlu cousa :tlg'Ulna, de dmac!om•o, St·. 
Presidente. E é por isso que as dissidencias cahiram de 1101 
golpe l1ó vasio, a bt'Mejàr, atut•didas, deilrtlé dos iippl:iusos da 
solidariedade do poVo b:thlâi1t\ a uh1ll candidatura, na qual 
entrevê o raiar da u111a é[loca de paz e de pi'osperidade para 
a tert·a bahiaha. 

Sr. Pt'esidente, o ii lustre $enndor pela . Bahia, no seu 
eloquente discurso, alludiu á "poliLica de cru.stuceos, a cat•nn
gue.far ho lodaçal dos mangues". Estou muilo certo de que 
S. Ex. não se quiz referir,. nem se podia r·eferir a essa oppo
sição valorosa que tem lutado. sempre de viseira el'guida 
contra os máus governos da Bahin, honrando us tradições o 
os. brios da nossa tet•ru1 n essa opposi()üo que só' é compura
vel áquelles praieiros indomitos qnc, tmtorrados nos loduoaes 

. do "Funil", lutaram pela independencia da nossa terra, c do. 
nosso paiz. . 

'l'umbem S. Ex. não se rlovin referir, nem so podia rc.o 
ferir uo Ministro Miguel Calmon, 1\ i'nmiliu Cu!moh, ligaria 
desde os fastos gloriosos do 2 do .Julho ú ollt•n r•edomptora rla 
Independenoia da Bnhiu, Não fn~ "politica de cru~l.rtcooR, ca
l'anguejando no lodaonl dos mllhgues"; quem descende elo uma 
rnca valorosa, quo tomou pal'I.O :tc!.iva nos mtlior•r.:; fnil.os cl.o 
!JORRo solo, quo sct•vitt rlo banrleíi·n nos nossos pnlricios, sel
lntltlo com o sangue a nossa InrlntJehclcncin. 

ReJ'(Il'Ílt•sc ainda o illnsi.J'Il Senarlot· pela Bnhin nos trlc
grnmmns passados pelo Sr•. D1·. Miguol Cnlmon no Sr. D1·. 
Vilnl Soares. Confesso no Setlltdo lJU(1 cnt os suhscr·evcJ'Ül Lam-
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rem. Niio gosto de hypocrisirr. Por que razüo um Ministro de 
J~stado rleixa de sm· parte intcgr·unte elo seu pat·i,iclo, deixa de 
lransmiLlit• a~ snas ifli\as aos amigos que o auxilim·am a eon
quistur P'SSa posiçfio ? Um Ministro dfJ Estudo é ainda um po
litico. 

DoR telegrammaR do Dt•. Miguel Calmon i,ranRmii.Lidos 
ao Dr. Vital tloal'l\S, na Balda, e lidos aqni com tanto alarma 
e commentnrios acrimoniosos pelo illustre Senador, se fez 
um gr·ando cavallo de batalha. 

O Sr. Miguel Calmon, illustre membro do Governo actual, 
por mais que o pretendam c que o queiram arrastar ao pe
lourinho dessas criticas acerbas, que aliás não procedem, é um 
nome que so acreditou no pai1. inteiro pelo brilho da intelli
gencia, pela grandeza dos sentimentos patt•ioticos, pela set•e
nidade das suas virtudes moraes e sociaes e que está a salvo 
dessas investidas com que o Lentam denegrir. 

Membro do actual Governo, na pasta da Agricultura, o 
SI'. Miguel Calmon tem após seu caminho uma esteira de ser
viços que o dignificam, e adeante, na estz·ada que lhe resta 
seguir, uma longa e" immensa tra,jfJCtoria de promissoras ns
peranças para os fastos rla nossa po!Hica administrativa. 

Espírito educado nas virtudes do bem, no seu coração não 
se aninham paixões e menos ainda laivos de odios, e pot' mais 
acirradas que sejam as luctas em que se encontre envolvido, 
pela realização ele seus icleaes ele politico, dellas tem voltado 
com a consciencia cada vez ma is levantada na superioridade de 
seus desígnios, cheio de confiança de sua acção nobilitante. 

Dest'arte, não seriam as lutas de agora que o levariam 
a intempestivos commetiment.os contra a sua fé jurada, 
contra a sua fé de officio na politica, mesmo porque nem mo
tivo se offereceu ainda para esses resultados contraprodu
centes. 

Assentado o apoio de todos nós á candidatura Góes Cal
mou, revelado com a nota do Cattete de 13 de outubro e com 
a recommenàacão que de prompto fizemos aos amigos no in
terior do Estado, tínhamos em torno do Presidente da Repu
blica enrolado a bandeira de nosso combate, prestigiando-llH! 
a acção mediadora na polit.ica da Bahia e sentindo-lhe c. pr'''
stigio valioso para a consecução dos nossos sãos desejos pela 
felicidade do Estado. 

Desde então, a candidatura Góes Calmon era a nossa 
candidatura, a candidatura do nosso partido, como o era do 
Governo bahiano, e, portanto, a candidatura victoriosa, á qual 
jurámos em consciencia fazer effectivada com os suffragios 
de todos os bahianos dignos. 

A's nossas hostes só não eslavwm de corpo e alma por 
clla apenas aquelles cujos extremos de amor ás causas que 
abraÇ1lm tocam ás raias do exaggero, que acred'itavam não ser 
a candidatura Góes Calmon SUFFICIENTIIMENTE ANTI-SEA
BIUSTA, pois pensavam clles que nada se poderia fazer sem 
a eliminação politica dessa gente, ha mais de um decennio, 
dominando sem contraste o Estado da Bahia. 

Eis senão quando, a informação desse capricho de corre
ligionarios chega ao Cattete, isto é, a informação de que 
amigos se insurgiam contra as resoluções t.omadas e da:hi 
esse telegramma bem inspirado e bem verdadeiro para 
quem fala a correligionarios fieis, e com compromissos 
assoguJ•ados, no qual o Sr. Miguel Calmon dizia ao Dr. Vital 
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Soares esl.ar o Presidente da Republica pro{undam.I'!J.le iurli~ 
anado eo'/11. a rleslealn'ade desses a.rniaos, os q1tae.1· r!ous'idera 
riscados da.1 suas J•elaçõcs JlOlittcas. E•ra a deslealdade de não 
serem fieis, rle não acceit.arem a soluc;ão que oR prócüres ha
viam as·senLndo afill1 de evitarem luLas intestina~, a des
lra!rlade, na ac:cepciio de i nfidcl idade, que nn•sci a do cxagge
rarlo amor ti causa polit.ica a que serviam. 

O Sr·. Miguel Calmou exprimia com esses termos cncr
gicos, fortes, incisivos, ,iust.amenl.e aquillo que qualquer ex
primiria falando a amigos e cm reserva, a amigns de eon
fianr;a, mostranclo-lhcR que não podiam merecer a nossa fcS, 
nem a do Presidente da Republica, desde quando se levanta·
vam contra aquil!o "que firmámos e que jurámos tlcJ'cnrlcr . 

Pam o redigir, para o l.ransmiLLir, o Sr. Calmon não pre
cisava inspirar;ões do Cattele e ap·enas repetir, do motu pro
prio· o com o interesse pela cohesão dos nossos amigos, a ma
gua com q110 o Sr. Presidente da Republica recebia novas tão 
desagradaveis. 

Onde o crime do illust.re Jlfinist.ro da Agricultura, fa
ln!Hin a seus amigos, a seus correligionarios, cheio do caJ'i-· 
nho (t causa que era uma quest.ão de honra de no~so parl.ir!n'l 

Anlt•s S. Ex. Já os havia pr·evenido, por int.rrmedio rln 
mrsmo pr·csl.igiado amigo c prócer rla Concenl.ração, que ri n 
Dr·. Vil.al Soar·es: O presidente da Repu.bl'irn rleclam dr·{iui
tiva a caudirlal'lll'a Gríes Calmon, consirf.eranrlo f'nl/.'a de re
speito de seu.s amioo.v qu.a.lquer m.1trlan~a. diP. ali iturJr,, qur. nüo 
páde admittir e, muito menos, apoiar. 

So a canrlirlnlur·a Gócs Calmon ora questão de nossa di
gnidade, se a ·dese,iaramos e a queremos victoriosa, por que 
não dizermos que c,slando ella definitiva não adm'ittirnos P., 

rmr.ito menos. apoiamos, que dentro dos nossos proprios ar
raiacs polilicos ha,ia «qualqlte1' muda'Y!ça de altitude»? 

Não veJo, senhores, por que o illusl.re Senadrll', cm !.er
mos tão acrimoniosos c injustos, se referiu ao nosso illust.re 
palricio, o l.ilular da pasta' rla AgficuHura, que hr·m:t o nosso 
Eslado na administração, que é uma das mais vhras csperan
cas du Hahia, que desfruct.a nos ccnt.ros polilieos rio maior· 
cnnef'ito r ela maior eonsiderac;ão. Por aue? 

Os Sl\n. A. Azmmoo E A:-~TnNto MASSA -- Apoiado. 
O Sn. Pwno LAao - O meu illust.re collcga allurliu ainda 

a factos occOl'rirlos nos Correios r TelcgrapltmJ. 
Senhores, eu cs/.ou muil.o ccr·to que, quanrlo S. Ex. re

cobrar a calma. ver·ificarú a injust.iça dos conceil.os cmitl.ido~ 
contra pobres funccionarios da Bahia que, S. l~x. sai.le, cum
prt•m com zelo c com dignidad.~ os seus deveres. Sabe ainda 
o illusl.rc Senador que no actual Governo não linUI'C uma sô 
nomeacão parn os t.clcgraphos da Bahia. a não Si'l' a elo chrJ'c 
do districto, filho do falleciclo gene!'Ul SoLes·o elo Mr>nPwR, qne 
não pódo ser suspeito ao parlirlo rlo nobre Senaclor. 

O;; funccinnarins siin os mesmos, veCIY,l do flo\'crno e do 
tempo rm que a pasta fia Via~ão estava nas mão;; do Sr. J . 
• L Seabra, 6, pois, nãn houve a menor modificação. Por que 
procediam rllcs bem naquella occasião c ho,ic, tendo ú frente 
da adminisl mr;íio um homem da rrwergadura de Francisco 
S:'t. hão ri C' menl ir á sua responsabilidarlc · funccional? Pois, 
ent.fio. a :;cnl c não sabr que n cnmpriment.o elo dever para o 
SI·. I''1·ancisco S'á é uma religião e que elle não permitt.iria que 
no seu governo alguem l.rahisse a sua confiança~ 
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Do discurso mesmo rlo nobre Senarlor consta a prová 
cvidcnlo uc que u llcparLicão dos Tolegruphos lhe enlrugar·a 
todos os lelcg'l'ilmmas. O que o Governo c os funccionarios não 
podem ú ser J'r!sponsaveis pela demora, dados o accumulo do 
scJ'Vir;o c os dclei!os das lfnhas, dcmoru al'it1S do que f.odos 
nrls somos viclimas. 

Com relação ao f.clcgmmma cifrado, que o f.clcgraphO 
cot•rcclamcnl.o não acccllou, nada lm que admirai·. Ha poucrm 
rlias, senhores, eu mesmo J'ui ao tclc):rrapho submarino passar 
um lologmmma cifrado IJUJ'a a Bahia c a censura m'o re
cusou: ou tive do traduzi l-o ~racluzido, foi expedido, 

O Sn. MoNiz Sonn!l' - O nosso, nem" assim. 
O Sn. Pn:nno LAGO - O de V .Ex. foi lran.smil.tido tam~ 

bem. V. Ex. recebeu o telegramma que o Símador Antonio 
Moniz lhe passara. 

O Sn. MoNiz Somm' - Não apoiado, nãn rnccbi: clig-r1 
mais, nem foi expedido, foi devolvido ao Sr. Antonio Moniz. 

O Sn. PEano LAao - Sl'. Presiclcnlc, cu cosl.umo acatar u 
palavra de todos os meus collcgas ... 

O Sr:. MoNI:r. SoDnE' - Perfeitamente verrladoira. 
O SR. PJlllflo LAGO - Não ponho em rluvida n que acaba 

ele afl'irmar o illusl.rc Senador. Entrctan~o, tive a infnrma-. 
ciin do Sr. Ministro da Viação, que, uma vez cumprida a exi~ 
g·cncia ela traducçüo do l.clogramma, ello Linha mandado or~ 
dcm pum que o mesmo fosse expedido. 

O SR. MoNiz SonnE' - Está V. Ex. enganado, tanto que 
o Sr. Antonio Moniz telegraphou ao Sr. Presidente . da Repu
blica, communicando o facto de lhe ter sido devolvido depois 
de traduzido. 

O Sn. PEOno LAGo - Estando a Capital Federal cm estado 
do sitio, ninguem, absolutamente ningüeffi, póde expedir te~ 
lcgrammas Qiírados nem os receber sem os traduzir. perante a 
censura. 

O Sn. MoNiz SonnE' - Estou affirma·ndo a V. Ex. que o 
t.elogramma foi traduzido, a ci.fra foi oflferecida e o tele~ 
grtlmma foi devolvido. 

O Sn. PEnno LAGo - Não insistirei; mas affírmo a V. Ex., 
Sr. Pt•esidente, que os funccionarios dos telegraphos na Bahta, 
aos .quaes não conheço, com os quaes nfio tenho intimiaade, 
todos sabem, iodos toem a noçíio verdadeira do cumprimento 
do dever. 

Sr. Presidente, a leitura dos documentos que· fiz perante 
o . Senado, deixou patente que o Governo da Bahin não cn~ 
conl!'a justificativa para o procedimento cruo tivera, unindo~se 
:í rlissldcncia do seu parlir!o e provocando uma agitação cs~ 
l.cril, que muito compromettc os interesses de nossa terra. Na 
moral poliitca, n Governador dn Bnhia ó um r:ondomnado. SI} 
hojr. quizcr reflcct.ir calmamente, ha de ver que, abandonado 
como se diz, gonernlissimo sem est.ado~maior, sem geneJ•ncR, 
sem r.xorcilos c sem soldados, S. Ex. ho,ie expia o cr:nw rir. 
não Ll'l' sido fiel nos seus compromissos e de não ter snbiuo 
J•cspciLur a Bahia. (Muit? bem; muito bem.) 
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O Sr. Moniz Sodré - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tfrm a palavra o Sr, Moniz Sodró. 

O Sr. Moniz Sodré (')-Sr. Presidente, bem comprehendem 
V. Ex. o os mcns illustres coHer;as que o di.o:curso do illus
tr•e Senador que acaba de se sentar, 11iio podcr';i ser respon
dido cm ligeiras c rnpídns considcrar;ücs. Já estando quasí 
f.errninurla a prot'Ogac.üo da hora do expediente c não qlle
renclo faLlgar a allcnção dos meus illusLres collegas, pedirei 
a V. Ex. que me inscreva, em primeiro Jogar, para o cxpe
di.cnLc ele nma.nlrã .. Torci occasião, então. acompanhando Jlai'Í 
1uzssu as obsel"vnções rJo nobre collcga, de mostrar que todos 
os documentos que S. Ex. apr·osenLou são a prova plena c 
cabal dessa politica de myslificaçõr)S, que dcnunciPi no f'.r
nalio; Lerei aiuda r.nscjo, IS.r. PrcsirlC>aLc, de J'azenrlr; t\ !•RY
eholn::;ia soeial de>ssa nova politica que se irÍ.augul'Oll na Ba
hia - pol it.ica de foição tão baixa o tão incompativcl com o 
curnci.cr' elo -nosso '!.10\'0 - perguntar ao nobre Sonnclor. ncrJJ•l
pn.nhando-o nus mns consicleracões r: nos seus rJocumento:s,. s1 
ellcs mesmos foram sinceros. si fomm fieis ao Sr. 'Consc
lheirn Ituy Barbosa. que S. Ex. invocou nest~ recinto. enf.re
gn.ndo a solução desse caso ao Sr. Presidente ela Rcnubl i cu, 
quando o legado que lhes f·azia o ·honrado !Senador pela Ba
hia, então vivo, C'ra de que SS. IEExs. não . deviam ,ítlmais 
dar somelhanl.c passo, quo consl.itu ia - deixe-me dizer fran
camente - a mais vergonhosa castracão politica que podiam 
praticar cunuchos d cs!'ibrados! 

Amanhã, Sr. Presidente, terei opportunidadc do di sentir 
todas essas quosUíos, c desde já me inscrevo para essa fim. 

Comparecem mais os S!'s. Pires Rebello, Barbosa Lima, 
~Jarcilio {]o Lacerda. Miguel do Carva·lho, 1Sampaio Corrôa, 
[rinr.u Mnchado, 1\ lfrcdo E IIi~. José IMurtinho, .\fJ'onso do Ca
margo c Laura ~lüller (10). 

Deixam ele comparecer, com c !lusa ,iusUficnda, o.s Sr~. 
Mendonça .Martins, Si!verlo Nery, Indio do Brasil Anlonino 
Freire, AbrJias :-;r.ves. João '.rhomé, Benjamin Barroso, Eloy 
do Souza, Vcnancio Neiva, Gonçalo Rollemberg, Siquci!'D. d.e 
Menezes, Antonic ~loniz. Frunei~cc. Salles. Alvnrrr de. Cnrva
lllo, Generoso illurt]ucs. Vida! Ramos, Soares dos iSunt.os o 
Yospucio do Abreu (1!J). 

O Sr. Presidente - Si mais nenhum Senador quer usar 
ela vnlavra, passa-se ú ordem do dia.. 

O'n:DEM DO DIA 

Compareceram no Sonarlo IJ.\ Sr. Sonndorc.,, Vislvolmento 
nl'(r, Jla lll10101'0 no rccinlo para se proceder :ls votaGÍÍI'": por 
!H~o ''oll mnnrlar proceder :'i clrr.rnada. 

(') Niio foi rcvistõ pelo orador. 

I , 
I 
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ProClcclr.nclo-~c :l chamaria, vr.l'il'ica-Be !> auscncia düs 
Srs. Bal']Jilsa Lilll3. Lan1·o Snrl1'1:, .fw•ln Clwrrnonl., .Tos,; .Emc·
bio, .Tos11 A-ceio!~·. João Lyra. Moniz Sodró, .lcronymo Mon• 
teiro, Nilo Pcçanha, Pnnlo P1•nnLin, Sampaio COI·rên, Bnenn 
de Paiva, Bernal'rln Mcml.~ir·n. :Laur·c. 1\llHlcl' h Felippe Rcli
midt. (t·5). · .· ·: 1 /: 

O Sr. Presidente - Responrlrmm :í chamada apenas 29 
Srs. Senarforr~: não ·Jm numero, 

Ficmll ndiarla;; as vnf:nçõr.A r. passa-se :í rnal.llria ~rn dis
etlSsão, 

OltÇ,IJ\1ENTO DA p,\ZRNDA PARA f!).',l,j 

3' discussüo da proposição da Gamara dos Deputados 
n. Hi!l, do 1023 .fixando a despcza do •Mionist.erio da Fazenda 
para o I:'Xcrcicio de 19.2~. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. .Senador Oct.a
cilio de Albuquerque. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque ( •) - Sr. Preshlente, 
entrando em rlist'nssãn como V. Ex. acaba de :fnnunc.iar. o 
'Cllrç.anwnlo rla Fazenda.' venho a eBe apresentar uma emenda, 
que visa rlm· 11m a orir.ntaçãn df'finit.iva á cobrança do impo~to 
do sello nrllwsivo e regularizar a situaoão dos fiscaes encnr
regarlos clnssc serviço, 

A omenrla rsllL concl;'bida nos seguintes termos: (Ir!) 

Como sabe r Senado, o decreto .que r,reou este servi~.o de 
fiscalização de sello adhesivo no art. 104 diz o seguinte (M) 

Como V. Ex. sabe, esse serviço dizia respeito apena~ aos 
dor.umentos. contas e papeis que fossem expedidos por des
pacho marítimo e fluvial, sendo nomeados fiscaes unica
mente para aR Alfandegas e Mesas de Rendas alfandegarias. 
Entretanto, l.al movimento tem tomado esse serviço que al
guns fnnccionarios teem sido nomeados para localidades dif
ferentes destas a que se J'rfere o decreto que acabo de citar. 
A minha emenda vem pôr om ordem esta situnção. Por ou
tro lado, estabelecendo, como estabelece, a percentagem de
finitiva para o pagamento desses l'unccionarios, venho ainda 
harmonizar a minha emenda com o decreto, uma vez que in
numeras teem sido as portarias do Ministro da Fazrmdn e das 
repartições a elle subordinadas no tocante á distribuição dos 
fiscaes do sello. Em portaria de 1 t do ,janeiro de 1923, o 
Sr. Ministro da Fazenda di7.: 

"Tendo em vista que os vencimentos dos fiscaes 
do sello adhesivo em algumas localidades não toem 
sido pagos regularmente, por difficuldades de apurar
se n imporl.ancia exacta do sello cm llypothese relativos 
aos actos n contractos qu~ estão incumbidos de fisca-

( •) Não foi revisto pelo orador. 

! 
! 

I 
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l 
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lizo.r, recommendo ao Sr. dircctot· da Despezu que, pot• . 
meio de circular, determine ás reparti~'ões competen
tes que providenciem al'im de que os vencimentos dos 
referidos empregados, que não o~ tenham ainda rece
bido por aquelle motivo, sejam pagos até 31 de dezem
bro ultimo, calculada a respectiva pel'Centagt!Ul sobre 
1/3 da receita total do sello adl!esivo, á falta de ele
mentos de arrecadaQão mais positivos, dividindo-se o 
producto apurado pelo numero de pessoas de cada Es
tado; entendido, porém, que, em caso alg·urn, o venci
mento que houver de pagar exceda o recebido pelos fis
caes de consumo, em igual mez." 

Eis o que diz a portaria do Ministro da Fazenda. Entre
tanto, em circulai· dirigida pelo director da Jlcceilu ao dele
gado fiscal de divet·sas mesas de rendas, foi estabelecida uma 
percentagem muito difl'erente daquella dest.inada pelo Minis
tro da Fazenda, o que se vel'il'ica pela seguiule circular do de
legado do Estado do Amazonas: 

"Cmnmunieo devidos J'ins, que pagamento venci
mento fiscaes sello adhesivo acctwdo despacho Sr. Mi
nistro em proposta feita por e:;i,a directoria continuará 
durante corrente anno ser el'J'eetuado como determina 
portaria ministerial 9, de 11 janeiro ultimo, sendo en
retanto, calculado dos vencimentos rcl'cridos fiscaes, 

dividindo-se um Lct'IJO do producto da receita Lotai sello 
adhesivo pelo numero de fiscaes nesse J~starlo, etc. etc." 

Poderia citai· muitas outras que corroborariam o que es
tou dizendo. 

Ha uma certa confusão, certa balburdia na distribuicão 
das quotas, a que teem direito esses l'iscae~. E' l'óra de du
vida que essa fiscalização Lern dado resull.ado á Fazenda. 
Basta lacar as vistas pm•a . o quadro que envio juntamente 
com a emenda para se verificar que a renda do imposto adhe
sivo nos annos de 1921 e 1922, comparados com outros, au
gmentou sensivelmente. llot• ello se vê, nas verbas assim dis
criminadas, que no anuo de 1922, quando justamente foi 
creado o serviço de sello, a arrecadação total montou a 
63.000 :000$; que a do anno de 1921, elevou-se a ü1. 000:000$, 
o que no primeiro semestre de 1923 já se apurou uma arreca
dação de 36.830:000$, o que quer dizer que, si o segundo tri
mestre estiver em correspondencia com o primeiro essa arre
cadação excederá de 73.000 :000$000. 

A percentagem distribuída Jlcla minha emenda aos fiscaes 
da arrecadação, vem favorecer os recursos rio 'rlwsouro por 
isso que, conforme a tabella do annexo o a minha justificação, 
se verifica que a percentagem relal.iva a um l.r.rco ela receita 
total, de accôrdo com a portaria do Sr. Ministt•o da Fazenda, 
percebida por todos os fiscaes, importa em 52<1 :000~, ao passo 
que a que ou resolvi est.abelecer na minha emenda apnas at
l.inge a 460.446:000$, havendo, por consrgninte, uma diffe
l'enca de quusi 50:000$ cm beneficio do Tl1esotll'O. 

O augmento notavel da renda, rlcvido a essa fiscalização, 
justifica hoje mais do quo nunca a conservação dos novos 
agentes fiscaos que, cntretanlo, continuam a receber muito i 

'i 
!' 
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rugul::mncnto, conforme domonstt·o i, dos c o frcs nacionaes 
uma gratil'icção p1·o labore, isto r\, put' m·rccutlttr)ilo, pelo soL! 
csforvo o por sua especial diligencia. 

A emenda, que ora Lenho a honra de submdlcr {t consi
rleraçúo da Commissão elo Finan~us, põe Lei·mo a essa cunfu
süo, na dclcgucia l'iscal, ondo os referidos funccionarios Lccm 
sido pagos sempre difforcntomenle, quando se tmla de un1 
mesmo assumpto c, portanto, do uma evidente rclcvan(•ia, de 
uma notaria convcniencia cm Ill'ol do fisco. . 

São cslas as considerações que cu Linha a fazer a respeito 
que submoLto ao estudo. elo lwnmelo Rolalot• ela Commissão elo 
:Finanças. (Muito úcrn.) 

V com á 1\Icsa, são lidas, UJJOiadas, c pustas cm cliscussiio, a·3 
seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Onelo fJO!lVier: 

ArL Aos l'iscaos elo Hnllo ucllwsivo, ornado:; pelo urL. 10.\ 
do deerel.o n. '1fi .210, do 28 elo dezembro elo 1821, incLlmbo a 
1'iscalizacão rle lodos os documentos, inclusive as conl.as assi
gnadas, sujeitos a sello acllwsivo nas repartições arrecadado
.ras. onde servirem e nos bnnco,;, carl.orios, comrJanhias ele na
Vc0ação e de Heguros. 

§ 1 •. Os vencimentos c porcentagens dos alludidos funccio
narios ficam sendo os da l.abella annexa, a.Iém ele 50 o/o· sobro 
as quantias que, a titulo de cvonluaes, forem arrecadadas pot• 
seu esforço ou diligencia c Jll'ovcr.icntos ele Ronegac.ão ou de
ficicncia de sollo c do imposios devidos, mas não pagos cm 
tempo habil. 

· § 1." Os vencimentos c per·centagens elos nlludidos funccio
gos pela~ primeiras nomeações avós a creação desses lagares. 
nüo poderão sm· transferidos nem commissionados para fun
ccões diversas das suas, continuando subordinados á Receita 
Publica c a se reg·orem pelo Regnlamento actunl do Imposto 
de Consumo. 

§ 3." No caso ele vaga, POL" morte de qualquer desses 
funccionnrios, ora cxisl.ontc, ou na hypothese prevista pela 
Joi, o preenchimento só se l'arú por meio ele concurso, conformo 

:o estabelecido para os fiscaos de consumo. 
Art. percentagem retirada elo sello adhcsivo cm ge

ral para os referidos funccinoarios, de nccôrclo com a tabclla 
mmcxa, será dividirJn, proporcionalmente, entre elles, ao Es
tudo onde estiverem servido. 

§ 1." Quando a serviço dn. fisC'alização do sello aclhesivo 
for, nas Cnpít.ncs. supcriOL" aos esforços elo fiscal respectivo, 
este podcr{t solicil.ar rio director da Receita Publica qualquer 
funccionario da Fazenda, para o auxiliar nv fiscalizaoão. 
(}ctacili.o de Albuquerque. . _ . -·-' 

1'1!11 

.. 
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Taballa dos vencirnenlos dos (iscrws do sallo ad/wslvo cm torla 
a llc)JubUctt dos Eslatlos Unidos do l:i1•usil, Jli'OJJOsla jlc:la 
emenda. 

Esla.:los - GrutiJ'ica~rw Capital n Jntcl'iut· -- Numero do 
fiscacs - l'o;·cenlugens 

Amazonas. 
Pará. . 
Maranhão. 
Piauhy. 
Ceará. 
Rio Grande do Norte. 
Parahyba. 
Pernambuco. 
Alagons ... 
Sergipe. • . • 
Bahia. 
Espirita Santo. 
Rio de J anciro. 
S. Paulo (Santos) . 
Minas G eraes. . 
Paraná. 
Santa CaLharina. 
Rio Grande do Sul. 
lllaLto Grosso. . 
Capital Pcdcral. 

:2:000$ i : GOO.S 
2:000$ 1 :GOO$ 
~ :000$ s 
1 :800$ $ 
1:800$ 1:200$ 

1 :800$ 1 :200$ 
1:800$ 1:200$ 
.2:000$ $ 
1:800$ 1:200$ 
1 :800$ 1 :200$ 
2:000$ 1:600$ 
1 :800$ $ 
2: OOO·S 1 : GOOS 

2:.\00$ 1 :800$ 
2:000$ ~ 

·? 

2:000G 1:000$ 
1:800$ 1 :200$ 

1:800$ 
$ 
$ 

2: o\00$ 
1:800$ 
tí:400$ 

3 

3 

2 

4 
4 
1 
5 

3 
1 
1! 

G 
5 
1 
1 

57 

3,5 o/o 
3 o/o 

1,5 o/o 
4 o/o 
,, ~.'tJ 

G % 
2 % o/o 
2 'h o/o 
2 'h o/o 
5lh o/o 
2 'h o/o 
1 o/o 
·llh o/o 

1,5 o/o 
0,4 o/o 

5 o/o 
1 % 
ü t)Ó 

1 'h o/o 

'• 
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.Onde convier_: 

Em todas as arrecadá~-ües JH'oce~sada~ pelo Juizo de 'Au
_sentes, será sempre· contada a couunissão de· 1 o/ó para cud~ 
um dos avaliadores '!ll'i'va~i'vos .. 

. Justi(i~a(!Üo 

. A pt;csent.c emenda visa t'eJiarar uma velha injustiça~ 
Não se compréhendc a razão de set•cm excluídos das· pommis
sõcs sobt·c as arrecadações ·de bens de ausentes c do evento 
os avaliaqorcs pt•iv:üivos, quando o juiz, o cm'ador, o escrivão, 
o · procuradpt• da· lo'azenda Municipal c o respectivo solicita
dor, tem unui comn1issão além· das cu'stas. São clles os uvu
liadores que em possóá coiilpnr.cccm a tódas as arrccadacões, 

· esfm•cando-siJ pat·a · que sejam' convehíen'tementc arrolados e 
a,valiados todos os bens ,quais· sempt'e situados em Jogares. 
remotos e sem confôrto. E!'justo;1 portanto,' que se estenda 
a eiies·~aquillo que os demais ··lm longo- tempo já gosam·, A 
presente emenda não trazendo ·dospeza para os ·cofres publi..: 
cos,' pois, as cornmií!SÜos correm ·por conta dos bens arreca
dados, merece aPt>rol'aoão da illustre commissão. 

, Sala das sessões, 10 de-. dc~cmbro de 1923 . . --:- Pâttlo de·. 
Frontin. 

N. 3 

. '' 
,0 § 2", do urL 1Íi0, du lei n .. l.[i55,.'dc 10 de .agosto de 

i922;· diz: "Não serão alUngidos pela . elevação estabelecida , 
· neste ·artigo os corpos diplomaticos: c consulares e·· os func
cionaloios ou .empregados mensalistas e diaristas ·do qualquer 
natureza,· beneficiados por . dispositivos mais favoraveis desta 
lei, ou p·or àcto postm·iot• nem os que · occuparem ·cargo ou · ' 
commissão' de agot•a cm deanle ·ct•eados." 
1 . Interpretando esse· paragrapho; o Ministerio da Fazenda 
tem recusádo o pagamento da. "Tabelln Lyra" a alguns dirc7 
ctores geraes, sob o pretexto de que elles são beneficiados 
pela gratificaoiio addicional do art .. 157, da mesma lei. 

Essa interpt•cln~•ão não pildc . prevalecer. Si so tratasse 
de um licneficio pelns condi~•i"le~ prmnentes do ·momento, eco- . 

. nomico, elle·seria xeten~ivo a l.odos os· funccionarios da mesma 
classe. Ao conlt•at·io disso, po!'t'•m, .essa gratificat\ão nddicion~l 
só é concedida aos directores gm•acs, que provarem Let• ll?!IIS 
de 30 a.nnos de .serviQo, sendo ·cirico, polo menos, nosso ultuno 
' • . ' . I 'I 

S• - Vol, IX 21. 
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cargo: Esta restriccão, de tal ·sot·te rigorosa, basta, por si 
só, para afastnr todo caractct· de beneficio· dessa gmtificação 
addicional, quo nada t-em que vm· com a crise que Ull(Jl'ime 
toda a classo do funcl.lionalismo. porque a sua vct·rlluleira na
tut•oza, a sua exacta signific~;ão, é a de morccid'o · c justo 
premio por sci•vitlOS prestados dut•anttc o l!u•go pe!'Íodo .. de_· 
30 annos, sendo cinco, pelo monos, no ultimo cargo. · _ 

Rio, 10 de dezembro .de 1923. ·- Paulo de· PI'OIIlin. 
' . 

·N. 4 
I ' 

E' pi.wmittido aos funccioriarios civis fedet•aes, activos· ou 
inactivos; áos militares e aos operarias e dia1•istas da União, 
continuai' a consignar; mensalmente, .á Çompanh'ia ·de Seguros -
"A Mundial" os premios dos ·seguros .de vida a que se 'obri'
gat•em para· com a mesma companhia, na fórma das tabellas 
approvadns pela Inspectoria Geral de -Seguros. · 

• . -E:tpos·ição . , .... 

- _A Companhia de Seguros· "A Mundial", autorizada 'à fun
céionar, na Republica pelo decreto h. 9. 866, de· 6 do novem
bro de :1912, instituiu, ·em :1-918, os1 seguros popullil•es com 
descontos_ em folha de pagamento, mediante averbaciíó das 
consignações dos premias mensaes correspondentes, · • 

· Nos Ministerios da Viação, Marinha e Guerra, sob as ad
ministrações dos' EXJJ.!OS. Srs.-Dt•. 'l'avares de J"yra. almi:. 
rante Alexandrino ~de Alencar; marechal Caetano de .Faria e 
DI'. Pandiá Calogeras, documentos ns. 1, 2, 3 c .J, foi per- , 
mittido. aos funccionarios. ·e dim•istas consignarem lá compa
nhia a impm•tancia , dos premias dos contractos de seguros 
"que voluntariamente contrahirem". , . · · . ·-

. -Nesta carteira chamada . de •seguros, Jlopulaz•es, inscreve- -
ram·-se cerca de oito .mil operariós, aos quaes têm ·sido dis-· 

, ·troibuidos os benefícios constantes da relação, doe .. 5, na 'im-

-. 

portancia de 359:000$000. , . , . . · . 
,· As condições da companhi'n constam da .. certidão· da In- · · 

spectot·ia Geral de Seguros, doe. n. 6, •em publica-fórma,_ e 
provam 'que a situacãó :dos segurados está 'perfeitamente ga-' ' 
rantida. . .. · , , · ' . 1 · 

· .Por decreto n. 16.144, -de 12 de setembro ultimo, do
cumento 7, foram U:ppt•ovados os novos ·estatutos ·da· compa
nhia 'e o augmento de seu 'capital, a' 500:000$,' dós- quoes 

' 320: QOO$ estão realizados. · · · · 
·A. companhia tem em deposito no 'rhesom•o duzentas 

apolices federacs de' um -'conto de réis .cada uma .. 
I . 

Rio, 10 de dezembt•o .de 1923. - Paulo de Fi•ontin. 

N. · 5 
Emenda addíti_vn: 

Acéi·iJsccntc-~c ·onde 'con~icr : 

Art. · . • Fica .. restabelecida a percentagem de 10 •j•, aos 
cobradores dti ._ divida activa, pela cobrança cffcctuada fóta 

• 

• 
I 

I 
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da legua, de acctkdo com a p01•tal'in do Minislt·o da Fazenda, 
de H de setembro de HHIO, s.e mandou abonar aos cobradores 
percentagem á· cobrança effectuada na zona urbana. , \ . . ' . . . . :'. ' . . 

/ 
lusU(icação 

Considerando . que, por portaria do Ministro da .Fazend~to 
de 11 de setembro. de 1890, se mandou abonar aos cobradores 
da. divida activa. da Fazenda Nacional, ênlão a cargo da Re

. cebedocia do Di~tricto Federal, a· ,percentagem . de 8 % pela 
arrecadação na .zona urbana e 10 o/o para Mra da legua; 

• - ' . 't 

. Considerando.que, pela refot·ma de 13 .de outubro 'de 1918, 
que mandou. tt•ansfet·ir a cobranca amigavel para a Procura
doria Geral da Fazenda Publica, foi un.ificada a percentagem 

· apenas ,_em ·s o/o, suppr,imindo-se o · accrescimo de 2 o/o para 
aquella arrecadação, que demanda maiores despezas e maia 
~m~; , . 

Considet·ando .. que os .cobradores, além de augmentados em 
numero de 12 11ara 20 por reforma, o que lhe diminuiu a 
tlivida a ser distribuída, não teem or·denado fixo e nem abono 
para as 'despezas· com a diligencia da cobrança, limitando-se 

. o seú ~Stí!Jendio ás commissões do que arrecadam; 
Considerando que os mesmos cobradores não foram con~ 

temP..lados na tabella. Lyra, c foz·am até sobrecarregados com 
o imposto de 5 % sobre as suas pet·centagens; · 

Considerando que não · sao as mesmns condições actuae!! 
de vida: as de 30 annos atrás; · 

Considerando, finalmente,: que um augmento equitativo 
daquella pet•centagem não traz onus para o Thesouro! por.

. quanto as dividas que são entregues aos· cobrador'es para. 
promoverem o recebimento, já vão oneradas· cóntt·a o con
tribuinte com a multa miníma de 10 o/o. 

I 

Rio, 10 de dezembro de 1923. - Paulo tlc Frontin. · .ili 

N •. 6 

Ficam equlparndos os· vencimentos dos funccionarios da 
Delegacia" Fis~nl Jo Thesouro Nabional do Piauhy nos da De
legacia Fiscal de Alagôas. 

I 
• Jus ti{icação 

Existo oquivalencia enLI'l\ as referidaR delegacia~. devendo, 
portanto, ser os vencimen.tos dos funccionm·ios equiP~I_l'ado~: 
do que t·c~ull.a um ncct•Mctmo de despeza aponns ele b .150$, 
conformo o quildi'O junto. 

Rio, iO de dezembro 'de 1923 .. - Pau!o. de, Frontin. 
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Quadro explicativo, organizado para. etucillat,;ão. do pedido, que, cheio!; de esperança dirigem, aos mandatarias da 

vontade popuJar; os funccionarios da Delegacia Fis:al do Thesouro Nacional no Estado -do Piauhy · 
• _r • - -

-

Pesso~l da Delegl!cia Fiscal nas Alagôas Pessoal da Delegada Fiscal no Piauhy 

Cargos 

1 delegado fis:al. ._ • 
1 contador . . . • 
1 consultor . • • . 
7 100 es:ripturarios . . 
4 2" es:riptutarios . . 
1 thesoureiro pagador 

(quebras 450$000) . 
2 fieis do thesoureiro • 
1 porteiro cartorario · . 
·2 continuos • ' : • . 

Salario ·a dous serventes 
a 9$500 me·nsaes • 

' . 

Ontenadoj Orat!fica.: 
· çao Total Cargos_ 

- · 4:500$000 4:500$000 1 delegado fiscal . . 
5:400$000 2:700$000 8:000$000 1 contador -: ·• -~ • 
4:0001000 2:400$000 7:000J00() 1 consultor. ; . . • 
3:1001000 1:500$000 33:600$000 7 1" escripturarios. . 
2:400$000 1:200$000 32:400$000 9 2 .. escripturarios. . 

· · 1 thesoureiro pagador 
3:9001000 2:100i000 6:5001000 · (quebras 450$00(1). 
2:400$000 1_:2DG$000 7:200JOOJ 2 fieis do thesoureiro • 
2:566,000 1:2001000 . 8:760$000 1 porteiro cartorario ; 
1:050$000 · 450$000 3:000$000 2_ contínuos ·; • • . 

1 106:200$0001 .·. ·_. · 
, · · •, . . Sal ar i os a dous serven-

" 1 2:300$000 · tes • • . • • 

108:54010@ 

• 

• I 

Ordenadoj Orat!fica-~ -Total . . çao .. 

' 
_ 3:600$000 I - 3:690$900 

3:900$0)() 2:100$000 6:000JOQO 
3:00010)() 1:800JOOO -5:400$GOO 
3:000$000 1:500$000 31:500$000 
1:950$000 ·1:0501000 27:0001000 

-
3:600$000 1:8001000. 5!850$000 

'1:9601000 1:000Pl0 6:000$000 
·1:800$000 . 9001000. . 700$000 

1:060J()()O 4501000 3:000$000 

I I 91:0501000 

- - , 2:34oJOQO 

I 93:3901009 

- ·---
' 
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. N. 7 

Verba n. 32- Addidos. 

Ao n. 102 - Destaque-:-;o a imporl.ancin dr. .~ :5.í!J$· para 
o pagamento da dif'ferenca de vencimentos a que tem direito 
o ox-linotypista addido do .Minist.erio da Agricult ut·a, Jlnulino 
Borchet, aproveilndo no cargo de continuo rio Tllesouro Na
cional, com vencimento inferior . 

. Justi(icaçrio . 

'! ' . ·, ,· • . 

· O funccionario de quem trata a ·presente emenrla ern: li no- , 
t,ypista addido do Minisl.4)rio da Agt•icullura, com •o venci
monto ue 300$ mensnes, tendo sido a'peoveilado nó ca:rgo de 

. continuo do 'fhesouro Nacional,.· 1!m 16 ri c outubro de 1!110, 
.. com o vencimento de 200ti mmisues. 

Em 1920, n Lei Or!JamenLur,ia n. ·3.991, no. seu arL. ·07, 
n. 22, determinou ·que os funccionat;ios uddidos. aproveitados 
em cargo: de :vencimentos infm•iot•es conl.inuassem n ·I1m•ceber 
os mesmos vencimentos qbe lhe eram abonudos. . , . . 

A lei n. 4.242, de 6 de janeiro de 1921, no urt,. 112, 
mandou npplícar aos Junccionarios addidos aproveitados na 
vigencia da lei n. 3.454, de G de ,ianeico rle 1918; a dispo-
fdr;ão acima ciLada. '• 

Em. 1921 no m·çamenfo vnlnilo: rnundava pagar a esse 
ftinccionari'o .à diffet·cnça de vencimentos que or:i reclama. e 
que o tem direito. . 

• Por ultimo,· em 1922, · foi . approvada uma enrenda neste 
sentido e mandado constitui~· proJécto em .separado, não logrou 

. andamento. até. a presente" data. ·· . . . . . · .. 

·.Sala das .sessões,· 10 de dezembro de 1923. - Paulo de 
F1•ontin. · 

:N. a 

. ; . Fica equiparado, para· todos os effcitos, no lognr de Sub
Dil•ector do Thcsouro Nacional o do Secret.m•io da -Diroctorin 

·do Pntrimonio Nacional, ~endo ncllo aproveitado o oscriptu
rnrio do Thcsouro, que actualmente o exerce. · 

Ju.sti(ica(!ÚO 

. . ··Trata-se dr. uma medida que não· traz augmento do dos
peza, visto. ler n sccretat•io. o mesrno· vencilnento. que o· sub
director e visa a))cnas dm· mais estabilidadruís t'uncoões fie 
Sect•otario da Dirccl.oria, que, segundo a ultima rcorganizncão 
levada U crfci,.o pelo ·r)ecref.o 11. 15.210, dr 28 rle dezembro 
de 1921, ficou cnm nttrib~ticüe~ lallS que r.quivalem !Ls dos 
sub-dircctm•cs do 'l'hcsouro. Dat·, pois, mais csl.nbiliclucle ao 
. cargo de sc_cretario 1í as· ir d!l nccurdo. com a o!'Ciem adminis-

• 
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l.rat.iva no sentido do me'IIJOramento dos sez·vicos' c de crear
lhes. a indispcnsavel tradição, ,tão nccessaria actualmente ao 

• bom andamento dos Pl'occssos. 

Sala das sessões, iO de dezembro de 1923. - Paulo de _ 
l<'rontin; . 

N. 9 
Onde convier,: 

· Fica extensivo aos porteiros do Ministerlo da Fazendá e 
do '!'besouro Nacional e seu·s-ajudantes, quando conlal·em mais 
de iO annos de serviço· federal, a partir da data de suas no- . 
menções · para os refol'idos logul'es, a gratificação addicional 

. contida no art. 157, do decreto' n. 4.555, de 10 de agosto de 
1922, sem prejuízo de· outras vantagens. · . . 

·. O..pagamento dessa gratificação, desde a data em que for. 
I devida, será effectuada na vigeilcia da pt•esente lei,'pela ve1•ba · 
destinada ás "Despe~as. oventuaes" desse orçamento. e; nos · 
exercícios vindouros, com os recursos especiaes .. que, para tal 
fim, dé'V.eriio ser inclUídos· na respectiva ~proposta orçamen- 1 
taria. ·· · 

lustificaçllo 
' ' 

N. to 

Onde. convier : 

Ficam extensiva~ aoR' Rervenf.unrins dA · ignal li'af.AgoriiÍ ~-q 
vant.agens da lei n. ~. 632, dA 6 dP .ianeiro rle t 91111. qur ii\ 
~ozam os . avaliadores ·privntivos dns pretorins. · nbert-ó~·· o~ 
respectivos creditas. 

Ju8tificnçlio . · 

'F.' nn11nn11 m:n •r'" rlr> ,;,,~fir'l n rr"" • · ,,.,..,.,,_,. ,.n,~.,A~ 
pJ•clandc repm•nr. A lei n. ft. f.i32, r\n 1\ rir' ,innr>irn de 19!.'!1. 

\ 
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qeu .aos· avaliadores Pl'ivuli\·os· das p1•etorias um ,ordenauo 
mensal de· quatrocentos e cincoeritu mil l'éis, 'c não estendeu 
aos demais funccionarios de igual categol·iu e com uÍI' mesmas 
funcções igual favor. . . · ..• · · 

· ·Não se comprehende que na m'Bsma classe existam func'" 
êii:marios que exerQam . funcr,;ão .llUblica l'emuueradOS pela 

, Fazenda Nacional, c outros sem as mesmlis vantagcnii. E' ape~ 
rias· uin. principio de equidade que a presente emenda pretendo 

'\ defender. A illustt·c Commissão resolverá, ·no cintanto, de 
modo que lhe parecer mais justo. · · · ., · · · ·, 

. '. ~ 

Sala das sessões, 10 de> dezembi'O de :1923. ...:... Pa1tlo de: 
Ji'ronti1!. · · . · ·· 

N. H 
·Onde. convier: > • -

· •.Art. . Fica Ó Governo autori~ado n aproveitar n~ Tri
_bunal . de Contas, nas vagas existentes ou que .se derem pos
teriormente a esta lei, nos cargos que exerciam, os fuhccio
narios · que, ten'do c.oncursos de t• e 2• entraucins, deixaram 
o serviço publico sem notas. que os desábonem. · 

.. •.' . 
. I ' ' . ' 

,\ · .. Ju~ti(icaçllo · 
I 

'Nilo . se póde conteltar a vantagém. que, para ,O servico 
publico, resulta .do aproveitamento de. funccionar.ios compe
tentes e jl1 experimentados, ,co.m todos os .requisitos legaes 
para . a carreirà que, por :motivos particulares, .se viram . for
ondas a exonerar-se, desde que se mostrem dispostos a voltar 
nos seus lagares . · · · · 

. " 
. Sala /~as sessões, ·.i O de rle?.emilro. de i 923. -:- José· E1i .. 

se,bio. . ·· . · ·· · · 
' .-· 

N. t2. 

R~dlja-se o art. 20 como segue : · 
.. · '. ' . ' ,. . . .. '· ' . 

' j ' • • ... ' ' ' ' • 

Art. 20. Fica approvada a resol~ilo do Ministro da Fn-· 
zenda. prorogando até ~i. de dezembro de :1923 a exigencia · 
conslsnada no nrt. 29 dn lei. n. 4 . 625, de 3:1 de dezembro, 
'exlsencia essa que fica revogada pelo presente artigo. 

''' : jl.. . ' . • 

·, · ·sala das sessões, iO de de?.embro de f923. - M arcilio df! 
Lace'l'da; · " 

.';• 1p•l 

; •1 d /u,Yti(icáção ' 

· . ci nrt. 20 do projecto·· autoriza o· Governo · n fn7.cor novn~ 
rJrorognoões e -ati\ m('smo isentm• o pagamento da differ:enca 

· de taxas sobre os stock.ç existentes nns onsns commercme~. 
· : Isto prova tei'•SC comprehendido que se hnvió · dado · á 

exigencia do nrt. 29 effeito I'ol.ronctivo, : mandnnrio cobrar 
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diffcronça de taxas de. eons~uno sobro mercadorias IJ.LHi' já ·.lHi· 
. , viam pago, em devido tempo, as faxns cm :vigor. ·' 
· A noyu e~igenoia ele sct· apreseniaela uma relação dos 
,çtocks, no caso de iscnt\ãO do pagamento da differença . de 
taxa, será de embaraço para o commercio, sem que resulto 

. qimlquer vantagem para o i'isco. , · 
E', pois, apenas, justo que·seja de vez revogada a. exigen

cia, que niio pódc• ter applicacão· pratica, pois por duns vezes 
já. i'oi prorogndn. ' · · ·. ' · ·· ' · ' · 

·, .. 
Onde convier: · . 

Art. .Fica o Governo auforizado a approvcitnr do pre-
ferenci!l mls vagas ·que océorrerem 'ou forem ct•eudas nas res~ 
pectivas circumscripçõcs,' .os · a·gentes, ficncs do irrípostc1 de 
consuJ1lo de outras circumscripções que nnquellas se acham 
servindo actualmente ou os funccionm•ios de Fazenda, com 
·commrso de segunda entrancia, que estejam exercendo .. fun
ccilo de agente fiscal,' devendo set• conservados,. tanto , uns 
coino outros, na mesma sit11acão cm quÇ presentemente se im;. 
contrnm; até serem promovidos .ou effcctivado~ nas rcspeoti-

.·vas circurilscripções em que .servem, pal'a o que· se· deverá ter 
om vista a nntigüidnde .de cada .um. nas.·, circumscHpcõcs cm 
que estão em ex,ercicio, -tendo; so~rc todos, prei'erencia uquel

, les que, além de já se acharem servindo interin'am.entc, por· 
mais de. um anno, preenchet•em os mquisitos exigidos pelo 
t:egulamento do ,imposto de ccmsmno cm vigo1;; na•parté.re~· 

. ferente ás_ promoções dos agentes fiscaes. do imposto citado. 

· Sala dassessões, tO de dezembro de 1923. - Marcilio de 
Lacerda. · · . · ' . · . · · · , . · . : · . 

. ' 
.. 

Jusàticaç(Jo .. ' 

. . 
·A presr.nte cmendn normaliza a sltunollo dos ngentês tis• r 

. cnes lntm•lnos que veem "prestando renes serviços á arrecadá- . 
· cão_ dns·rendns publicas, tornando-se· indispensavel n.st)a per

mnnencia diante ·do accumulo de afazeres hoje a cargo da 
c.lasse ·dos agentes fiscacs do· imposto de consUmo, cujo .. qundr9 I 
d
nctual é absolut

1
nm
1 

rinte.tin~uffticiente pt arnt, além . dos i
11
mpostdos . 

e consumo,· se o san1 ar1o · ranspor e, axa de vlno. o. e e 
sorteados, estender a . fiscalizncão ús proniissórns fontes ·de · 
t•ooeitn que são os impostos sobt•e a rendn .e sobre as·. vendas 
.merca-ntis. · . . · . . 

Accresce ainda a cil•cúinstancia de· que a medida em 
nprcco. não . acm•7•eta, rlc modo·· a,l(ntm, ·qualquer mto·1nento di!. · 
despc:11, po1s . que,. co.m a conservnciio 'de. tnes funccionurios, 

. scr.ú mantida a ·mesma despc:a . que até ugm·a ,te lU' sido foitu, 
com os mesmos, pelo Thesouro. . · · . . . . 

'fruta-se, pois, . ele uma próvidencin jus tá que, sobro ser 
de interesse .. ela F:~zcndn, veni rcgulal'iznr n situaciio dos, ngan-

,, 
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tes fiscacs interinos, nomeados principalmente para normali
zar· o intensificm· o serviço de' fiscalizaciio dos novos impos
tos crcados, trazendo, assim., o a fastumento desses funcciona
rios, das circumscripçõcs om que actualmente servem, grando 
prejuízo. para o serviço. · · · 

: N. f4 

Art. Considera-se como· orgnm · officinl da Cnmm•!\ 
Syndicnl do Fundós ,Publioos c .'da Junta Commercinl- do· Dis
tricto Fodl)rnl, sem onus para o 'fhcsouro, a Ga:ata da Bolsa, ··. 
publicadll na Capital Federal; sendo obrigntoria c gt•atuita. u · 
publicncfio .do cxpedientO> dessas repartições e passando a. ter. 
caracter ofi'icial para os cffcitos ··legues, todli -a publicidade 

. concernente nos-nssumpt,os de que ellns tratam. · 1 . 

Justi('icat;a'o 

, E' subido que o Dim•io Offic-ial está sobl'ecàrrcgndo do 
serviço. Todas as ropnl'tições publicas, egtiio_, providenciando 
para reduzir· no minin'lo o. seu expediente, parn 'os cffeitos da 
rmblicaçiio, para que. não se torne impossível a regularidade 
nella. A· .despeito d9 · tudo cresce a materia, de publicidade 
officinl coin o nus pn1·a o. Estudo que não aufere f!ell,i nenhum 

· ... lúcro, pois é ·sabido que. os pagamentos feitos pelo Governo 
á Imprensa Nacional por publicacão de actos officiacs e tra
balhos officiaes, são feitos por mer'o jogo ·de escriptn, pois 
equivale a tirar' o Governo do bolso direito para collocar no 
esquerdo ·a somma pédida. 
· · Desde que. haja um orgam de. conceito no seu meio finan~ · ; 

ceiro e·corrimercial que se. proponha, sem onus··alg'um para o 
. Thesouro, a fazer gratuitamente essa publicidade - só ve-

.,. UlOS vantagem em acceitar ·o · offereoimento. E' de resto essâ · 
· · a' pratic,a de,muitos. paizes estrangeiros, onde os assumptos 

de naturez11 drt que· trat,n a presente emenda são 11onflados á 
publicidade de orgams technicos e de propriedade .privada:. 
ficando ipso facto cori1 effeitos officiaes as suas puhlicacõcs., 
Neste sentido a emenda proposta é de cvidentó vantagem. 

. . ' . ' ' . 

Rio, 10 do dezeÍÍiliro de 192:t. -· P~ulo de-F1•ontin. . . 

N. 15 

Ondo cónvier: 

Al't:. Os nuditoros e ad,iuntos do Ministorio Publico 
1·- · do ,Tribunal de Contas, .ficam equiparados ·aos .iúizcs de di
, I·oito da Juslica ·Local, para os effeitos do ar L. 8" cln lei nu~ 

ntero 2. 511, de 20 de dmr.embro do 1911. 

.. 

~ \ ' 

I ' ' . 
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O art. s• da Íei n. 2.5H, de 20 do · dezombz•o do 1911, os~. 
tatue: "O presidente e os directores (hoje mfnistros) do 'fz•i
bunnl de Contas, assim como o representante do .Ministorio 
Publico, terão. os mesmos venchi1eritos que os descmbargndo'
res da Côrte de Appellncão c o s\lbsti Luto .do re~réscntniJLe do 
Ministerio Publico os que a este· presentemente competem 
1nnntida quanto no presidente u disposição .do nrt. 2• da let 
de 8 de outubro de 1906 ·(gratificação addicionnl) .. 
. . Os auditores c adjuntos l'xercem a eleynda funcç.i},o de 

· substitutos de ministros e représentantes · do Ministerio Pu-
. bllco, respectivamente. Foram creildfls em 1918 pel11 'lei nu
moro 3.454, de 6 de janeiro, art. 102, n. XXVII. Si. cxiSti~scm 
em 1911, certamente haveriam sido incluídos no art. s• da·.· 
citada lei· n. 2. 514. Assim como os ministros e representan-

. tes do Ministerio Publico foram equiparados aos · dcsembar
l!'!ldores, assim Lambem os auditores tel~o-hinm sido aos· juizo~ 

· de direito. De facto, além de suas funccões··proprias, teem. · 
(IS juizes a eventual de substitutos· de desembargadores 
(art. 56,§ 2•, d!l decreto n. 9.263, de 28 de dezembro de 1911), ·,o 

dD mesmo mopo. qu'e os auditores desempenham permanéntê:
mente a funccllo de ·relatar , tomadas . de -l!ontns, exercendo 
eventualmente a. de· ministro interino (art'. 13. do decreto 

, n. 15. 1'íO, de 1 de ·novembro de 1922), e os adjuntos' emittem 
pareceres sobr.e qunsi todos os processos o substituem os re-
presentantes nas suas faltas e impedfmentos. -
. Pód~-se, pois, nffirmar que, si . os · auditores · e adjuntos· 
existissem em 19H, necessariamente .a ·Ellles .ter-se-hia ·refe-:- · 
rido n 'citada lei n. 2. 511, pondo-os no mesmo pé dos juize_s 
de direito. o ' • • • 

Rio, 10 de dezembro de 1923 .• -Paulo de Froi1t.in. . ' . . 

N. t6 . 
' . Onde convier: 

Art. Aos· quartos escripturarios do Tribunal , de Con~ 
·. tas, para p,~:omocilo de i conformidade com o nrt. f6 do regu

lamento que baixou com o decreto n. 15; 770, de t de novem. ~~~e1~. 1922. será contado to~o o tempo de serviço. publico 

' i 
.. 

Justificação 

. Os nctuaes' quartos escripturarios do Tribunal de Contas 
f1>r11m nomeados por 'decretos de 11 de novembro de 19,22, 
te11do ~ido empossados no mesmo dia. 

' 

• 

''' 

\' . 
\ 
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. Sendo. assim, é claro quo estão lodos em igun.ldade tlü 
condicões. · . 

A emenda vem, pois, estabelecer uma norma JUSta pa!':t 
as promoções por antiguidade, dando-se na referida lista' :t 
PI:ocedeneia aos. que têm maior tempo de serviço publico;. . .. ' - . 

Rio, 10 de dezembro de 1923 /- Paulo de Frontin. 

''' 

· N'. 17 

'. '·-
O· pessoal, c;ta portoJ•ia do Laboratorio Nnciqnal de Ann.ly-

.. ·ses compõe..;se de um . porteiro-conservndoJ• ·: e seis·· enrventes 
eo'rn vene·imento annual dfl ~-: 400$ cada, sendo que actualmente · 
existe unia vaga de servente. Tornando-se indispensavel n 
creacllo do cargo de um continuo afim de substituir o por .. 
telro-conse~vador nos seus impedimentos, é racional que seJa 
crendo esse cargo, com o. vencimento annual de 3 :600$, a pro-

. veitando-se o mais antigo dos· acluaes serventes; e consequen-· 
temente, supprimindo-se dous cargos de serventes, rrJsullnriilo 
assim uma economia arinual de 1 :200$ na consignação do pes-
soal daquella· repartição. ""-. 

Assim,' proponho a seguinte emenda: 

' . ..- L·aboratorio 1Yacional.de Analuses 

Ficam supprimidos aoús .cargos' de serventes (4:S00$000) 
e crendo o cargo de continuo com· o vencimento annual ·dO 

· 3:600f, sendo aproveitado para a nomeação o mais antigo dos 
.nctuaos serventes no serviço do ·mesmo J~abot•àtorio. 

' . 
Sala das sessões, 1 o de dezembrà de 1923. - Paulo de 

Fróntin. 

N. iS 

Accrescente-se: · 

Sub-consignnolio ts•: "Grntlflcação no. servente que serve · 
do mecanico" 600f000. 

I ... 
•.: 

Ju1tificaciio 

'. 
Jncmnbido do serviço de repnrnciio e conservnciio dos appn

relhos mecnnicos dn Recebedoria, é justo que esse -servente 
tenha ·uma gratificação especial, é o que estnbeleoo n emenda. 

Rio, to de dezembro de 1923. - Pnu/o rir. Frontin. 
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N. 19 

. ..;. 
"' 

A' verba 18' "Pessoal", sub-consignaçõcs 46 a .53. Typo-
graphia' da· Alfandega, substitua-se pelas seguintes: · 

' -·46. - Diario.'17$ ..... .............. · ...... ,' 
4 7. - Dinrin 13$ . ................. ·, ..... •·· ·. 
48. - Dinrin 12$ ••... · ........ · •.•.. .'. . . . . • ·. 
49. "- Diarin 11$ ... .' ......... , .. .' .... ; ..... ·· 

6:205$000 
4:745$00\i 
4:380$000 . 

50. - Dinrin 10$ . .................... : ... . 
61 - Diaria 10$.· ................... ·, ... . 

· n· · '12" ' 52 .. ·- Inrin rp .................... · ••.•••••.•• 

ss. - Diarin .. :fO$,· ....... .. : ......... · ........ . 
' 

i . 

11:895$000 
7:209$000 
3:60.0$000 
•Í :3801000 
3:G00$000 

4ti:00fí$00f) 

A' mesma .ver.ba: "Material", n. 5 ·(Consumo), J'éduzà-:so 
ll. 18:000$000. .... 

,. 

Justificação 
' ' .. 

A modificação dns rlinÍ·ià~ !! indispcnsnvcl, por. ~crom ln;. 
sufficienles na situaQiio actual as que constam dn tnbella; por 
outrb l-ado . <i excessiva a verba n1.atcrinl, a qual póde de 35 · 
contos ser reduzida a 18 contos, o qüe eqti'ivnlé nppi•oximnda
mente ao accrescimo · de despeza ~ara possoal, ·que. é de 
17:i70$0CO. . 

. . . 

Rio, ·i O de dezembro de. i 923 •. - faulo de Fronti~, 
. ' ., 

·N.'20 . . . 

Art. · 1.• Substitua-se n tabelln do despesa do pessoal rln 
Alfandega do Rio dé. Janeiro,· relativamente U:,' cont'ut•cntes '·' 
escripturnrios, pela que se segue.: 

I. . . 

" ' 
Cargos · ', Ordenado · Quot.nl'l , . . •rot~l . 

' 
3G conferentes. .. ........ . 
26 primeiros escripturnrios. 

. 2G segundos cscriptm·arlos. ' 
· 40 terceiros -oscriptlll'nrios .. 

38 quartos mwriptm·m·ios ... 

' ' 1 ~ 696 . quotas. a' 268$452. ~ , . 

7:200$ 
6:400$ . 
4:800$ 
:1 :000$, 
2 :400~ 

o t •.• t •• 

. 1.6 
12 
10 
R 
G 

~59:2008000 
1(1(1 :0008000 

. 12·i :8001000 
114:000$000 

!H :200$000 

785:600$000 
455:294:592 

L 240 :89U592 
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Arl. 2.' ,\s promoções que se fizerem o!Ji conscqucncia 
da presente allct·nção, ~erão feita~ a melado pot· antiguidad.; 
do classe c a outra pot· merecimento. . . 

Arl. 3.• ·Exi~tindo aclualménlc 39 qunrtos e~cripiururios, 
. ficará um addido o mais moderno en1 tempo de ~ervico, si até. 

31 de dezembro de 1923 não poder ser aproveitado em algun1a 
vaga que se ve!lha dar nu mesma rcput•tir;ão. · 

Comparando a tublclu acima com a ní:llual, que é a scguinto 
\ . " ' 

· . Cargos Ordenado Quotas 'fotul 

Ú conférentcs. . ........ . 
22 primeiros escripltu·urios, 
40 ·segundos cscripturarios; 
40 ·terceh·os · escriptururios, 
42 quartos escriptumrios: ·. 

1 !7i>O ·quotas ·.a 268$452: ... 

7:200$ . w 
6:400$. 12 
1:800$,. 10 
3:600$ . R 
2:400$ (J 

...... 

2 !.1 :800$000 
140:800$000 . 
15~: G0'0$00'0.', 
144 : Ó00$00!) . 

. 100 :000$000 . 

784:000$000 
45!i:368$400 

1 '240: 368$400 

vorifica~so sómcntc o pcqucrio ncct·oscimo nnnual Lte 52GU92 .. . . ' ,. ' ' ' . 

Justi{ic~rção . ·. 

O· intuito ela subslituir:ão (Ja tubclla 1\ mel !toe •mÚurmi- · 
sar ·as ·classes; c ampliar ü accc~so aos cargo~ .mais elevado•. 
de modo-que não fiquem fnnccioriurios de classes inferiores 
aguardando vaga, por longos annos, é para t'er um menor nu·
moro do cmifet·entcs que corJ•esponcla ús fluas porta>~ de cada 

. um dos 18 arrrwzcrB do C11cs do Porto; t1 par·a não haver nr." 
ccssidade .·de deslocur~se de smiS repartições conferentes cs-· 
tranhos 6. Alfandega do Rio de· JallCiro, como actualn)enlc se 
dú em quatro portas dos m:mazcns do. Cites do Porto. 

Nas alfandegas de :1' ordem os logm•es do primeiros esct•i
pturarios .corrospondem· .ao mesmo numero de segundos c no 
entretanto na Alfandega do Hio de Janeit·o tem sido :pot"'ilivet·
sas vezes. augmcntando os Jogares do conferentes, segundos, 
tet•ceiros e quartos .escripturarios,. não logrando a ~lasse dos 
primeit;os um numero relativo· á ·sua importancia de primeira . 
Alfandega da Republica. · · 

Rio, 1 o de dezembt•o de 1923. - Piwlo ·de · Fronlin • 

. N. 2:1 

Onde cbnvier : 
,.. 

Os aU(IitoJ•cs dn •rrllmnnl ·de Contas f.crfio voto nos pro
cessos de tomadus de contas do qne l'or·em rclntore:; ·c, ainda 
vencidos, la\'l'arão os nccúrdúos respectivos, podendo. dcclurnr . ' . 

•' 

' 
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.por cscripto os fundamentos do seu voto, em seguida á prc.
pria assignatura. · 

Rio, 10 de dezembro de 1923. - Barbosa Lima. 

Justi{icaçtlo 

. Aos auditores compete relatar perante o Tribunal, em 
· sessão, os processos de tomada f;le contas, e substituir os mi~ 

nistros em suas faltas e impedimentos. 

. . Sempre iie reclamou contra o regimen antigo do Tribunal: 
Allegava-se que ·convinha collocar o substituto. ao abrigo de 
qualquer pressão ou constràngimento e, por isso, impunha-se 
a creação de um corpd especial de substitutos, aos quaes se 
dessem as mesmas garantias de estabilidade e independencin 
asseguradas a- ministros. Foi,· então instituido o corpo de au
ditores, a quem a. lei confe!'iU. a muxima estabilidade no car
go, pois só por sentença judiciaria passada em julgo/la pode111 

. ser demittidos. · 
' . 

. ·Houve, entretanto, na lei, uma ,falha que se tornou desde 
logo merecedora de reparo o correcção. Ao mesmo tompo que 
elevava o subsidio, a lei o diminuiu, collocnndo-o em posição. 
quasi vexntoria, -. o auditor estuda o processo,· rt!lata-o em 
sessão, lavra e a.~siona o accordam, juntamente com os sub-
ministras, mas não tem voto. · · 

A· emenda corrige o .sirião, dando aos a'uditores o direito 
de voto, com' uma unica, restricção : o voto o àuditor só o dará 
nó procenso que relatar, e não em todos os ·feitos relatados 
pelos outros auditores; · · · 

Cresce assim a. efficncia da 'acção do relator, que agora 
poderá tomar parte saliente na discussão e, quando vencido · 
terá a facul&ade de lanoar o· seu voto .no accordam, eltpondo as 
razões por que diverge do tribunal. · 

Será ate um estimulo pat•a o. corpo. de auditores, cuja,au
toridade funccional ·avultará, com vantagens para ·o serviço 
publico, 'dando-lhes opportunidade para demonstrartlm zelo e. 
competencia no desempenho do cargo. · · · '· 
, A emenda se inspirou na lei organica da Cô~te de Contas 

· de Italia, em cujo· art. 9• se lê: ~ "A re(erendo.rti hanno ·voto 
deliberativo ne11li af{a_ri solta."lto del qltali ~ono relativo" (Vide 
Manuali Hoeph,'LeggJ Usuah, vol. II. pag. 1.238). Tratando 
·do assumpto, escreve Emmanuel Besson: "Le corps des magis
trats se co;inpose d'rtn président, de deux président,q de section, 
de dou:e consellers d'u.n procureur oénéml assisté de rappar.: 
teurs, d'un sécretaire général et de vinat reférendoires auant 
t.•oiz deliberative dans les affaire.~ dont ils sont les repportelws" 

' (Le Controlé des Budgels, pag. 451, ett de 1'901) . · 
. Talvez se objecte que os auditores não podem ter voto 
porque na nomeação delles não intervém o Senado •. como in:. 
tervém na. investidura dos ministros, nos tel'mos da Constitui-
~ão, art. 89, alinca. ' 

' 
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· A itiso replicar-se-h ia que a· objecção prova de rnois, p<;~is 
impediria que jamais pudessem os auditores substil.uíi.· os mi
nistros; Entretanto, de liccôrdó com a lei, os auditores exer
Cl'm· ft•equcntamcnto Q cm•go de. minisiTo, intcrin;tmentc, o 
discutem c votam c(}m tnntlt t}lonilude como o fazem os mi
nistros effectivos. Houve mesmo o .caso de levat•em dous· au
ditores quasi tres annos no cat•go de ministro, · inl.erinamento 
(1920, f92f e óf922.;..;novembro). E nlnguem disse ,que tal 
situação ferisse .o art. '81) da Constituição. Logo; a lei 1Jode es:- -
tabelecer, s~m o~fensa ú. Constituição, qu& o auditor em taes 
e taes casos tem o diz•eito de voto. Ou, entilo; sejamos coheren-' 
. tes e· não admittamos nunca que .o auditor possa votm·. Do 
contrario chegm·mmos ao seg'uintê absm;do: a lei qun permH(e 
que o, auditor vote quando substitue um ministro, é constitu
cional; mas lei, que ~á auditor egual direito de voto nos pro
cessos de tomada de contas, que •relntaJ', não é conslitucional. 
Entretimto, que1· .em uma hypo·ouise, quer na outt·a, · niío ba 
approvação"do .senado. · \ 

A duvida se explica e repousa em um·.mero equivoco. 
De ·facto, a approvacilo ão Senado .só é necessaria pú1·a n 

investid!lra 'definitiva, permanente, no cargo de ministro, e 
não, pa1•a os casos de flXCI'cicios temporal'io, interino transito
do. Isto é; ninguem póde ser titular, Pl'OPI'ietario do cargo de 
ministro do Tribunal :de Contas sem approvacão do Senado. 
E tanto. assim é ·que, mesmo antes da crencão dos auditores, 
eram' as· funcQões de ministro ·interino exe1•cidns pelos chefes, ' 
hoje directores do corpo instructlvo. Outro. argument.o: os 
juizes federam; são chamados. a subtituir os ministro~ do Su
,premo Tribunal Federal· e votam como ministro, sem 'que 1111 
sua illves~idura haja intervindo o Senado .. 

' ·tsso significa que, para votar temporariamente como mi
nistro, do Tribunal de Contas ou do Supremo Tribunal Ferleral. 
uão é preciso' a appromção do ·senado: ·a lei, em certos casoa 
pode, sem attentar contm a Constituiciio. ·estabelecei· que de
terminados funccionarios, independentemente de tal approva~ 
cão, votam como. ministros. · · 

I.ogo, assim como uma lei já deu ao auditor o direito rle 
voto qmmdo ministro interino, nssi.m tambem ,outl'a lei pod~ 

.dnr-lbe egual voto nos processos de tomada de contas que rc-
liitar. , ; 

A emenda merece approvacão.~· Barbosa.Uma. 
' ... ·· .• ' -

· Decreto n. 15 .2!0, de 28 de dezcmbt•o de .f921- Appróvn 
o regulamento que altera a· ori!'.anizaciio dos Serviços1 do Admi
nistraciio Geral da Fazenda Nacional. · · · 

Art. 104'. Pnra. fiscaÜzacão da cobranca do sello adhesivo 
e outros il'l)'postos, a que estiver.em sujeitos os papeis c do
·curnentos de Ll'ansporle mnritimo c flnvinl e do fretamento elo 
navios, serão nomeados pelo ministro da Fazenrla os fiscacs ne
<'essarios, um em cada localidade, subordinados· á Directoria 
da dos fiscaes de impostos de consumo e a mesmn percenta
gem- sobre as quantias que, por diligencia propria, foram ar
rccudadus ft conta da receita de que so tl'llta. · 
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Arrecadação do imposto em 1921 e 1922, (creação da fiscalização) e 1• semestre de 1923 
' '- . -

Estados · 1921 1922 1923--l•semestrel Differenças entre 1921 e Hl22 

Amazonas. . . • • . • . • . 
Pal'á . _ . . . • : • ~· • . 
1\'làranhão.. • • • • • · • • ·• 
Piauby. • ..•.. · • • -. • · 
Ceará . . • .- .. • • • • .. 
Rio Grande do Norte • • • • • 
Parahyba . • • • • • . • • 
Pernambuco . • • • • • • • 
Alagôas . . • • ~ .- • • -. • 
Sergipe· . . • . • . ~ • • • 
Bahia • . . -- . . • . . • . 
Esp:rito Santo ; ·• :· • • • • 
Districto Federal. • • , , • • 
Rio de Janeiro • • . • . • . , • 
São Paulo. ; • . • • • . • . 
Paraná.· . . . . • • • . . 

480:047$840 
999:726$005 
352:995J354 
109:643$640 

I 531 ;99'7$4()0 
. 207:694$761'• 
.373:959$1)71 

2.274:9541092 
4'17:630$644'' 
321 :476$800 

1.747:710f700 
. 447:053$166 

22.832:497$800 
. I ;406:865$459 
18.200:206$200 
1.001:122$350 
. 522:520$660' 
5.821:781$620 
2.618:728$346 

547:8441834 ' 379:871$754 67:796$994 
1.066:561$100 710!326$026 66:835$095 
. 403:928$811 268:770$162 40:933$457 

112:811$720 7,5:095$160 . 3:1681080 
742;169$260 544:339$900 ... .210:1711860 
237:764$119 130:204$020 30:069$.'158 

-373:221J387 . 213:.888$780 738$284 
2.115:639$667 1.470:207$002 159:,323$425 

486:391$000 273:404$950 ·. ,8:760$456 
359:390$200 156:383$740 37:913$400 

1.575:320$174 . 1.136:183$890 ' 172:390$526 
610:725$339 289:640$100 163:672$223 

~22.517:710$110 12.009:351$800 314:787$690 
1.359:941J564 . 680:016$940 '. 46:923$895 

19.733:024$340 12.580:375$000 1.442:818$140 
"1.001 :162$540 644:575$500 ·. . 40$190 

582:258$080 195:798$080 59:737$420 
. 5.991:104$300 3.123:374f;290 169:422$680 

.Mais 
» 
» 
» 

" 
Menos 

~ 

Mais 
> 

Menos 
Mais 

Menos 
» 

Mais 
" » 

• 
». 

Santa Catharina. . • • • • • 
Rio, Grande do Sul; • • • • • 
Minas Geraes • • • ,, • • • 
Matto Grosso~ • . • • • • · • 228:232$299 

~1.045:749$807 

.. 
-

Mais 

2.925:466$101 L 792:800$300 , 306:737J755 
264:613$538 . . . 156:307$677 36:,381$2391--

63.007:044$334 36.830":994$971 1.960:294$527 

----:-
. - . . . . 

Jty. menos: Parahyba, Pernambuco, B_a,hia, Rio de janeiro e Districto Federal. \ 

,· 
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Ouúe eonYicr: 

... 

. \ 

At'l. O Govet·no J'aJ'á t'cl·crleJ' ü~ l'C[Jarli•:õeti ele onde 
viel'alll, JJJedianl.e l'lXJllel'illlcnl.o dos inlcrctisaclos, na calegu!'la 
qpe ora occuvam ou com pl'umor;.üo, ú [ll'opor~üo que se ti•)t'Oilt 
vagas, os cscl'ipturm·ios do '.l'riLuual de L:onta:; partt ahi trans
feridos pelo Gm·cJ'ILO, lia fól'ma riu nl'L. :.!87 tlo dcc!'cl.o numcl'o 
15.770, ele ·J de novembt·o elo 1022, uult·usillJ, cltJI'm·irá louus 
os peuidos de permuta entJ·e csüriptu!'al'ios de Fazeuua e uo 
l'efcrido Tribunal. 

Sala das sc.~tiües, 1 O de tlezcmlJt·u de J!J23. - .lcrunuuw 
lllon!ci1'0. 

,/ us ti j'i.caçii.o 

Os funcciouario.,; ll'ansJ'cl'idos paJ·a o 'l'rilJunal de Contas 
foram escolhidos pelo GuvcJ'JHl que l.el'e cn1 vista scleccionm·, 
os novos fnnceionat·ios desse instituto, cuncerlenclu-lhe:; au 
nJ'csmo lcmpo um. JH'Clllio. 
. Acontece que a intcrt()iio do Govct·no redundou em pec
juizo pum alguns clcllcs, pelo que parece razoavel offcrcccr
lhcs a oppot·Lunidadc de vol\'cr ás sua~ anlig·as l'Cpartiçõcs, 
porquanto não houve inlcn~iiu de prejndicnl'lhcs os dit·cilos e 
sim harmonizar as vantagens rcciproeus entre clles e os ser
:vicos publicas. 

A carreira de Fazenda ,: rnnito mais ampla c oJ'fcrccc ou
tro futuro c, além disso, os funccionarios que escolheram esta 
e não aquella rcparti~ão, pt•estando o seu concurso de accôrrlo 
com a lei, sujeitando-se a JH'ovas, r, ull.crim·mcnte, r.~pcciali
zando-sc nos trabalho.~ concet·ncntcs a tlct.crm i nados ramos rio 
servic.o publico deYcl'i<tt.,1 lct· 1.1 dil·cilo de npl.m:, de acceitm: 
ou nüo, os novos cargos qul:' n Gnvr.t·no llws oJ'l'et·cccssc ft!m 
dos quadros onde se acham inleg·J•ados. 

Como a transfcriJneia que propomos não au:;ment.a a 
despcza, não J'N·o diS[IORitão alg·nma de lei nem pl'cjudica o 
direito ele tel'ccil'o, pcn,;nmos que é de c:;Lricta justi~a a sna 
adopção. 

N. 2·i 

São extensivas :i Coopct•ativa rlc Ct•crJiln rios Funccionn
rios Publicos da União rln Hc~ponsabilidade L~milarla ns van
tagens do art. 171, da lei n. :J •. IGI!, de 6 de janeiro de 1017. 

Logislnr:ão cilada: 

"A!'l. 171. E' pet'ttdltidn aos runccionarios ch•is fedcJ•ac~ • 
itclivos ou innelivM, nos milit.aJ'es c ao;: npot·arios c rliaJ•istns 
ela União, ([IIC fizerem pnrliJ df' ussociaeües e cuixas benefi
centes consLiLuidas pelas proprias classes, e rliJ ~oeirdades 
coopet•al ivn:; rio ercdilo. const.it.u idas de nccôl'do com o rlccJ•rln 
n, J .H37. <111 :i llc .ianoiJ•o rio JfJUO. comig-nm· mensnhnnnl.n a 
CSL<ts inslitUii'ÕCS até cluus lel'~US Llus seus O!'lllHJaciUS OU dia~ - ~ . . . 

S. - Vol. IX 26 

I 



ANNAES DO SENADO 

rias, para pagamento das contribuicões e compromissos a que 
sr obrigarem para com as mesmas associações o caixas na 
fórma dos respectivos estatutos. ' 

Sala das sessões, de dezembro de 1923. - Irmeu M(,_ 
c nado. - J:eronymo Mottteiro. r 

Justíficáção 

A Cooperativa de Credito dos Fun.Jcíonarios Publicas da 
União de llesponsabilidade Limitada, com séde no Rio do .Ja
neiro, fundada em 7 de setembro de 1920, de accórdo com o 
decreto n. :1. 637, de 5 de. janeiro de 1907, com estatutos ar,.. 
chivados na Junta Commercial, sob n. 5.505, fundada por 
pequenos funccionarios, com o exclusivo fim de se libertarem 
da agiotagem, conta hoje com um regular capital, ~endo seu 
programma o maximo benefic.io aos seus associados, creando 
secções de peculio, consumo, alfaiataria e predial, moldando
se pela congenere militar. Si outras sociedades que não 
são de classe gozam desse favor, parece-nos justo que tam-
bem esta seja contemplada. . 

Segue-se o texto dos estatutos e regulamento de·constru-
cçl!es de casas, os· quaes são do teOr seguinte: · 

N. 25 .. 
. ..... ,, .. 

Ao Congressó Nacional dirigiram os operarias da Typo
graphia da Alfandega do Rio de Janeiro, o memorial seguinte i 

. "Sra. Membros do Congi'esso Nacional -.Volta os ope
rarias da Typographia da Alfandega do llio de Janeiro a so
licitar as vossas preciosas attencões para a situacão de ver
dadeira necessidade em que se debatem, sHuacão esta na im
minencia de ser aggmvada agora por uma injustiça que se 
~Acha contida na Tabella Explicativa da Despeza .do Ministerio 
da Fazenda pará o ~xercícjo de 19:!.4 e prese~temente, SU'
foita ao estudo e dehberacao do Congre~so NaciOnal. . 

Quando em 1921, os ditos operarias solicitaram das justas 
consciencias de VV. EEx. justiça para o seu caso, tiveram o 
prazer de ver que VV. EEx. reconheceram o fundamento da 
solicitação que então faziam, tanto que concederam o seu be
neplacito a uma emenda do illustre Dr. Paulo de Frontin, 
equiparando-os aos operarias da Imprensa Nacional. · 

Foram porém, infelizes nesta occasião, pois o· Dr. Epi..; 
tacio Pesso'a, então Presidente da Republica, julgou .por bem 
negar a sanccão ao areamento por VV. EEx. elaborado. 

Agora, pedindo licença a VV. EEx. ,' passam a ·demons.: 
trar o ponto em que se contém a injustiça dn tnbella explicativa 
do. Ministerio da ::I?azenda. · · · 

. A typographia da Alfandega do Rio de Janeiro é uma re
partição, cuja creacão data dos tempos do antigo regímen. 
Os serviços que presta á Alfandega são de tal monta que, ces
sado o .fornecimento de impressos tí aduana, o serviço por esta 
prestado ao publico se resenLil'ia demasiado, quiçá, serill for
cado a Plll'l!lY:S!!~-.s_&. . . . . . . . .. ... . · . . \ 
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· Pois bem, diante do tudo isto; os obreiros deste departa
mento do Ministorio· du Fazenda, todos chefes de família,: 
vivem amargando sempre ua espemnva do uma n1elhoria, as 
irrisorias diarias de 513, üt~. 7ífi o 8$, som· "Lyra ", pois são 
classificados ua vot·ba "MuLeriul ", eireumslanciu m;sa que os 
p!'ivou deste auxilio, concedido pelo Cong1·esso. . 

O acLual inspector da Alfandega, condoído da situação de 
seus operarias·, procuro\.!· classificai-os na rubrica "Pessoal'\ 
destacando, para este fim, a imporLancia de 28 :835:ii, da de 
34:000$, votada sob a rubrica ''MaLerial". Apezar desta pro-
videncia, a siluacão ·dos operarias não molhor·ou. . . 

Entretanto, a dotação orçamentada para. esta repartição 
tem sofírido majoração, como a seguir ·se demonstra: 

.. Em 1913, a verba total para a typogl'UIJhia (matei-ial, ín
olusiye pessoal), era de :H :000$, da qual era roLü·ada a irnpor
Lancia de 28 :835$, de~Linada ao pagamento do pessoal, l'icando, 
para ·a Pl'Opriumente diLa "MaLel'ial", isto é,. acquisição llo 
matcriu prima a quantia de 5:165$000. . . 

Em 1920, dada a cll!•encia de todas Uti met·cadorias do 
consumo, houve um augmento de verba para a typograpllia. 
O Congresso dotou-a com a quantia de 4G :000$ (mais x·éis 
12 :000$) para pagamento do pessoal e acquisioão do maLerial. 
DesLo uugmento, porém, o pessoal não participou siquer de 
Um · ·z.eal, ficando, exclusivamente 1para o matcl'ial a quantia 
votada, 12:000$, perfazendo um Lota! do '17 :165$000! . 
· · · Presentemente, na tabella explicativa da Despeza do Mi
nislerio da Fazenda; vtlem-se os typogmphos clussificados na 
rubrica" Pessoal", sem que haja, nesta mudanc.a, a menor rne
llloría de vencimentos; ·o que alli so vê é que os 'operarias 
conlinuam com as mesmas díarius de Im ha 10 anuas ·pas~ 
sados, e, no emtanto, augmenLa-se o "Material" para réis 
35 :000$000 !li . . 1 i''-

E' a primeira vez que se vô no ramo typographico a 
verba "Material", supplanl.ar a verba "Pessoal". · ' 

. VV, EEx., com o jt1sLiceit•o criLcdo com que pautam vos
sos actos, devem ·aquilatar da situação dos operarias da typo-. 
grupllia da Alfandega, vivendo na quad1·a actual, cm. que a 
cm•esLia da vida. chcg·ou ao mais allo gráo, a perceberem us 
mesmüs diari:rs 'que pei•cebíaiwem 1910." .. 

Srs. Membros do Congl·esso Nacional, a typogl'l\!1llia ·lião 
precisa mais de 17:830$, para acquisioão de mataria prima, 
como provam os annos anteriores, cm que ella se tem sup
prido do necessario ao seu funccionamento, em 17:000$000. 

Pm• isso, os cxpoliados o desprotegidos obreiros· da typo
graphia, .appellando , para VV. l~Ex., não pretendem com a 
sua solicitacão, sacl'iricar o ~·rhesouro da Nacão, por que não 
pedem augmento de verba, ol!es desejam unicamente que se 
divida a verba para a Lypographia com mais equidade. Den
tro da verba: "COnstante da tabella explicativa, VV. EEx. po
derão minorar-lhes as necessidades, . bastando para isso que 
so transi'ira, da verba para a aet]uisicão de materia prima, a 
quantia do 17:170$, que ir à reforçar a verba para pessoal, 
perfazendo o Lotai de 110:005$000 . 
. · · Srs. Membros do Congl'Csso Nacional para suppriz~ o ty

pographia .da Alfandega de papel, t.inLn, Lypos, etc., LeclmiCia
,monto f(!llando, não SÜO 1ll'CCÍSOS )llllÍS do, 17:830$000. 
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:-\ttc~ldondo ú soli~itação dos humildes obreiros, VV. EEx:. 
prntwarao, sem prejmzo pat·a 11 Nação, um acto de justi"a o 
farão jús (L gratidão de um Jlttnlmdo do honestos oporarios." 

A' vista ~o exposto, offcrc(~o ao Orr,mmouto da li'azcnda 
a emenda aball.:O: 

Cumpra-se do modo .~eg·uiule a laiJella c.Jo pessoal ope
raria çla 'fypographia da Alfandega do Ílio uc Janeiro: 

:1 encarregado do seJ•viço, dim•üt 17$ ........ . 
:1 ajudante, diaria :13$ .. , .· ................. . 
:1 typogrnpho de :1', dial'itt ·12* ............. . 
3 linotypi~tas, diaria 11$ ................. , .. 
:1 mccanico, diaria iO$ ................... . 
1 encarregado de scrvir;us accossurius, diaria 

(i :205$000 
1,:7-15$000 
~:380$000 

11 :8!J5.~000 
:J:ü00$000 

12$000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ :380$000 
:1 ajudante. diuria :10$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J :ü00$000 

Sala das sessões, 10 de dezembro do 1U23. - lrineu Ma
chado . .. 

N. 26 

E' cxten~ivo :i Sollicciado Dcncfíecnte Unítivu, consLil.uida 
de pessoal elas portadas de todos os ministol'ios, c, ú ~ocic
dadc Beneficente dos Funccionario~ do Tllesou!'o Nacional, os 
favores concedidos cm lei ao nlonl.cpio dos Servülorcs do E~
tado e Associação dos Funccionarios Publicos Civis. 

Paragrapho unico. !te vogam-se as disposi~õcs em con
trario. 

Justificação 

A emenda visa normittir que continuem a ser feitos os 
descontos cm folha de pagamento, a favor do duas associacõcs 
de classes, que prestam reaes beneí'icios aos set•vidores do 
Estado. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de i!J23. - il•il!cU lla
cluulo. 

N. 27 

Os aú-:.:iliares de escripla em numet•o do 25, couslanlcs da 
verba :17' do nrt.. 1:!.0, da vigente lei da Despeza, passam a 
se1· titulados, como são os da verba 11', do citado m·tigo, com 
identicas vauLugcns o seus cl'foitos. 

Sala das sessões, :lO do dczcmbi'O de 1023. - •llw•cilio de. 
LaCCI'da, 

Jus ti( icação 

ConsidcJ•nndu CJUtl esses funcciuuat·ios l.ecm, uns o oull'os, 
ns mesu1as pl'uvas de lmlJililut;ão, são da mesma chtsso o 
CX!Jl:~cpl func~úcs Idonticas; ., 
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Considerando quo os primeiros rleRse;; J'nnccionarios con
tam lodos mais de 10 anuo de scrvi(;o JlUblico, em sua re
partição servindo sempre e cont.ento de seus clwJ'os como já 
toem provado com nt.trslndos nprescnl a cios ás duas' Casas do 
Congresso; 

Consiclcl'anrJo, i'innlmcnlo, CJUr rm lars condiciíes não ha 
como negar-lhes nqnellas regalias que al6m elo mais rl um 
a c Lo ele coherencia e de jus I icn 

Suhmcllo ll sabia cousirlm•nçiio rio Congl'esso n pre;;onLe 
emenda. 

,lo v 

~···· 

N. 28 

Justificnçtin 

Considerando que, de lm muito, os funccionnrios c1v1s 
e militares, como, de resto, lodos os qne pcrcehem venci
mentos pelos cofre;:; dn União, voem sofJ'rcnclo as mais 
sérias difficuldaclcs, não já para occorrer ao custeio, mo
desto, siquet•, da sun inclispl'nsnvcl reprcsenl.ação, sinão, prin
cipalmente, para prover do nbsolutamenf.e necl'ssario á fa
mília e o lar; 

Considerando que estas rlifficuldades, que começaram n 
avolumar-se com a gl'andc guet'L'a mundial. vão subindo de 
ponto cada anno que passa, c vão ameaçando augmentar ainda 
mais; · 

Considerando que, surgidos pelas necessidades decorren
tes de semelhante situação, procul'am os refet•idos funccio
narios resolver, por meio do cooperativismo, as aperturas do 
toda n ordem, creando e mantendo sociedades de auxilias 
mutuos, a cu,io prestigio confiam a conquista do favores e de 
concessões impossíveis de obler pelo individuo isolado; 

Considerando que nestes casos está n Sociedade Auxiliar 
Militnr, a qual, além de facilitar n seus associados a acqui
siciio por preços reduzidos de roupas, medicamentos r. vi
tualhns mantém um se1•viço de ussi;;tencia medica e clcnl.a
ria e si1stentar um curso primaria c socnnclario, onde os or
phãos dos fnncciona!'ios civis o militares rio MinisLerio ela Ma
rinha receberão no caso ele serem necessitados, instrucoão in
toil·amente gr·atuitn, e bem assim outros favor.es que forern 
sendo possíveis á sociednde; 

Accrr.scenle-se onde convier: 

Artigo. .Picam Pxtcnsivo., :i RocieriariC' A11xilinr Militar 
os favot'f's coneNiillo:; no Bãnco dos Fnnccionario~ .Pnblicos, 
Monl.epio rios Sm•yidm·r~ rio Eslnclo r no Ilnnco Pt•rrl inl do 
llio rir ;rnnrit•o, pnt•n orwl'at' com os funceionnl'io;: puhlicos ci\·is 
e n].ililai•rs. 

Snla dns sessões, W de dezembro do 1923 • ..-. Marcilio 
Clc Lace1•da. 



N. 29 

..... .,. 
' 

Accrescentc-sc, onde convier: 

ArL. Fica o Govvrno autorizado a reinLcgmr no cargo 
de 3" escripturario da All'anclega do Hio do .Janeiro o bacha
r·cl em scicncias .iuriclica~ c sociacs Eduardo !leis da Gama 
Cerqueira, exonerado, a pedido, por· decreto de 31 do as·ost.o 
de HJ21, conlando-se-llte l.odo o tcmflO antcrim· de ·serviço 
federal. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923 .. - Jllarcilío 
de Lacerda. 

Justificação desta emenda - Exposição do facto 

O 3" escriptur·ario da Alfandega rio Rio de .Taneit•o, ba
clmrcl Eduardo Rei~ da Gama Cerqueil'a, r·cqucreu, cm junho 
de licen~.a "sem vencimentos" para Lrat.ar de seus 
interesses, alloganrJo Lambem cat·cccr de repouso dos ser
viços scclcnl.arios elo seu ear·go o pJ•ovando-o com atl.cst.ado 
medico. 

Mandando ú inspecção de saudo, cmlloi·a não houvesse 
requerido licença para 1ral.amenlo de saude, que lhe daria 
os proventos do OI'rlenado, c sim para tratar de interesses o 
sem vencimentos, não compar•eceu ú inspecçflO, principalmente 
porque, como allcgn, sobrevciu na occasião molestia grave cm 
pc~soa de sua familia. 

Achando-se som despacho deJ'inHivo o seu !'equerimento 
de licença c chamado por erlil.acs a comparecer ao serviço, 
pediu oxoncrar;ão, para não sot• dcmitl.ido por abandono do 
empt•ego. 
· Foi exonerado, a pedido, por decreto do 31 de agosto do 
1021. 

1'rala-se de um caso digno de ni.Lcnção do Congresso. 
Assim é que, como l'unccionario de Fazenda. contava .iú 

cerca de 16 annos, a parti!' da sua prímcit•a nomeação do 
'•" oscriplurario ela Delegacia Fiscal do Thesoüro Federal em 
Minas Gcraes (decreto de 18 de novembro ele 1905). 

Foi classificado com distincção nos concur·sos de i" c 2' 
on l.rancia. 

Foi nomeado 4" cscr•ipt,urario da Alfandega do llio de 
.Tanciro por decreto de 17 de outubro de 1907. · 

Esteve cm ser·viço nn Delegacia Fiscal, cm S. Paulo, em 
190G, c novamente em Minas, cm 1909. 

Exerceu, cm commissão, o cnr·go do secreta!'io do Mi
nisL!'o da Agricu!Lura de 15 de novembro ele 1910 a 18 de 
iwvcmhro de 1013 e 'a !li foi mcmbr•o da Commissão de fi()
visão dos Regulamentos c reformas dos Serviços daquollc Mi
nisLerio, sendo elogiado. 

Nomeado 3' da mesma All'andega, por decreto elo G tle 
fevereiro de 1913. • 

Exor·ceu, cm 19H, o cargo de delegado J'il;cnl do ~rhesouJ•o 
em victoria, do qual se exonerou, a pedido. 
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Desempenhou outras commissões de menor impOrtancia. 
Mereceu elogios oJ'J'iciacs, que constn;m de suu, fé de 

ofl'icio. · 

Dispositivos legaes 

Não ha lei que impeça a reintegração de um funcciona
rio cm taes condições o 

E' certo que dispõem as leis em vigor que pessoas es
tranhas ao quadro de empregos de Fazenda, se,iam nomeadas 
para os cargos de 1' entPancia ou de 4" escriptural'io · e é 
este o meio previdente de se evitarem nomeações de i~divi
cluos alheios ao funccionalismo e que sem pratica das func
çües publicas, viessem concorrer com os empregados antigos 
c .i li habilitados nos seJ•viços. · 

Tal não é o caso vertente, pois se trata de ex-funccio
nario, com serviços prcstarJos c que satisfez Iodas as provas 
legues de habilitação. 

Ao demais, as proprias leis de Fazenda dispõem que 
nenhum funccionario poderá ser tJ•ansfcrido, nomeado ou 
removido para cargo de categoria interior ú do que estiver 
exercendo, c só por penalidade, após inqucrito administra
tivo c consoante á natureza da falta em que incorrer, poderá 
ser nomeado para cargo de categoria immedialamcnte in-
ferior. · 

Assim, tratando-se do um ex-funccionario de 2' ontrancia 
c com tempo de serviço superior a 10 annos, não seria equi
tnLivo considernl-o cslran!JO, para o cffcilo dr rccomcçn:r 
a carreira poJa nomeação de 1" entrnncin, de menor calrgorino 

Por estes e outros fundmncntos, •\ justa a pJ•es~nte emenda 
c digna da approvação do Congresso. 

N. 30 

Art. Os dias de faltas ou licenr;a ntrl quarenta (40) 
dias, dos funccionarif,ls, operarias, .im·nnlcit·os c diaristas da 
União, occorl'idas de 1 ele agosto n 30 ({C setembro de 1922, 
por· motivo de molcstia comprovada, serão contadas para todos 
os cffciLos, com direi/o ú rcs!.ituicfLO de vencimentos, a litulo 
de bonificnoão do Cent.cnal'io da Indepcdencia do Brasil. 

Sala elas sessões, 1 O de dezembro ele 1923 o - Carlos Ca
valcantio - En.wiJio de And1•ade o 

.Justificação 

A emenda visa minorar a infolicidacle dos scrvirloros da 
União, que pm· occ_asião d?s /'cs/.c.i,os do Cenl.rmnrio, ~la fnde
Dendcncia rio Brasil, . so ':n·a~l privados de ~oopnrtwJpar do~ 
contentamentos dos seus 11°111uos, POI' lerem 1 waclo enfcJomos, 
aguardando o leito, .iustumm;to na lJ~ra em que todo~ os co
ral;ücs nacionues c cs/.t·ungcnons pnlp!l.avam do nlcgrm, com
memorando a grande data, . " 
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Bsl.a grnr;a não constil.no uma innovw}ão, JlOi~ naquolla 
ÔJloca os ernpt•eguclo~ ele toda~ ns iusLitui~ões humanas, do 
Gll!llmcrcio, rios hnncos, das companhias e oulJ·a~, J'r.crberam 
AIHIS honil'icat'ÜCS, COlllO SC,jUJll: gt•nlil'icaçill'S, rlnfiiVUS, ele,, 
e mesmo muilos servidores rio Estado as obti\•et•nm tam• 
b<lm, tendo cm vis/.n os perrlrics c commnta~ões de penas con
cedidas pelo ClovPt'no, r c' cancelumenlo ele puni~:õcs dos civis, 
como aconteceu nn Estt•adn de !"erro Central do Brasil e em 
outras repartições; praticando-se agm•a ~slo acto de justiça 
com aquelles que J'icarnm enfcnnos, uma YC7. que não lla au
gmento de despeza. 

Sala das sessões, 10 de dezemhro de Hl23. - Carlos Ca
valcanti. - Eusebio ele .Amlmde. . 

~~-· .i .•. ~ 

N. 31 
t' Onde convier: 

O Governo abrirá, na vigrncia rlcsla lei, o necessario 
credito para cumpt·ir, na JlUl'l e l'elat.ivn a vencimentos, o 
estabelecido no m·l,/., 12 de !'rgulamr.nto que baixou com o 
decreto n. 4. 680 de 14 de novúlnbro de ·J !lO!l, desde :30 de 
julho de 1909 nt1í 31 de dezembro de 1920. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Carlos 
Cavalcanti. - Eusebio tlc Andrade. 

Justificativa 

O art. 12 do regulamento que baixou com o decreto nu
mero 4.680, de 14 de novembro de 1902, diz: 

"Aos funccionarios constante da inbclln A - annexa a 
l:'sl.c regulamento, são applicnveis ns rlisposioões em vigm· 
pnrn os do Thesouro l~edernl, com relação no ponto, con
cursos, accessos transferencins, aposentadorias e 1Jenciuwntns. 

Até 2!l de j'ulho de 1909, v espera da rlal.a da lei n. 2. 083, 
de 30 de julho de 1909, que reformou o ~L'hcsouro Nacional, 
os vencimentos daquelles funccionarios como os demais dis
pisHivos do at•t. 12 de decreto n. 4. 680, citado, eram rigo
rosamente pagos e cumprido;; e, desde essa data (30 d() ,ju
lho de 1909) até 1 de dezembro de 1920, os mesmos serven
tuarios de que tt•atn aquelle m•Ligo 12, embora não excluídos, 
comtudo deixaram de recebet• a rlifferenca ele vencimentos 
a que sempre tiveram direito por fot•ça do mesmo nrtign, 
t•esultnnte !lo nugmento que l.ivet•am ~eus collegns do refe
rido Thesouro Jlela lei n. 2.083, até .'li de dezembro de 
1920, data em que o Consresso Nacional bem houve lhes 
mandando tornar effrclivn, tla/i.i por dianll' mensolrnr.:n/1! 
nquella equipnrac.ão; faltando apena~ o paganwnl.o da pm·Lo 
do período anteriot• ~m que Laes funccional'ios deixaram elo 
J•eceber o que lhes cabe, conl'orme pJ·e~cl'A\'r o ai'/.. 12 rcfe
Pido c que a illustt•ada Conunissão rle Financns mnndlll'lÍ, 
com acatamento lornnr cfl'ectivo (o pagamento dP que so 
trata), cumpt•indo-sc o disposiLivo Pegulnmentur. 
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]~ para melhor P!twidnr;ão rio dit'<'ilo l'll1 questão, bns
laria que ~•J lessr :ís pngs. 17" 1H·o qnc diz o Exmo. Sr. Dr•. 
Antonio. Borg·es :Lcnl Caslcllo Branco, no seu rclnllorio ao 
Ex mo. ilt'. 1\Iinislro da Fazenda (exct·cicio dr. 1919), ·tratan
do-se como se l.t•ntn dn nm .iuiz cm disponibilidnrlc quando 
Direcl.ot· Gm·al da Imprensa Nacional em 1919, c,' actual
mente juiz l'tJdcral no Estado do i\larnnhão. 

Sala das srssrics, 1 O de rlezrmhrD rir ·J 023. - Cm·los 
Cat'ltlcanti.- Ruscl!io rle Andrade. 

N. 32 

Só no III, do nrt. 18 : 

Corrija-se n redaccão: 

Os augmcnl.os concedir.los pelo n. 1 não são extensivos li 
funccionarios nos qu~es lei especial haja, por\'entura, per
mitticlo accumulaçiio de cnrgo,q federaes. 

Sala das sessiics, 1 O de dezembro de 1923. - Euzeb~o de. 
A mlrade. 

Justificação 

No projecto da Cnmara fal!a~se em accumulação de cargo. 
Orn, só póde haver accumulação de cargos. Impõe-se pois, a 
rectificacão. 

Sala dns sessões, 1 O de dezembro do 1923. - Eu:ebio de 
And1•ade. 

N. 33 

Accrcsccnt.e-sr. onrle ronvier: 

Ficam extensivos ú Associarão dos Funccionarios no 1\li.., 
nisterio das Relações Exteriores os J'nvorcs concfrlidos no 
Banco dos Funccionarios Publico~. Montepio dos Scrvidm·r.s do 
Estado c no Banco Predial do Rio rio .Tnncit·o pnrn operar com 
os funccionarios publicas civis. 

A Associação dos Funccionnrios elo Minislerio das Relações 
J~xteriores, instituída em 1901, é uma sociedade r.ssencial.., 
mente rle auxílios o benefícios nos respectivos associados, nãri 
visando nenhum lucro mercantil. Funcr.ionou pJ•imitivamentr. 
sob o titulo de Caixa Beneficente rios Empregados dn Sem·e-
1 nJ•in do JTistnrlo das Relações Exi.eJ'iorcs, s6 sendo neiln nrlmit.
ticlos fnnccionnrios rlcssa classe r ult.imament.r. sr, !'emodelou 
soh n clenominacão actual, ndmiltindo todos os fnnr.cionnrios 
rins elasses em ouo se nchn diviclido o i\'linistcrio rins Rolnçõr~ 
r:;xtm•iores: A Sccrclnrin elo IMndo, o cm·po rliplomat.ico c n 
corpo consulm·. São seus fin~: concorrer para o funeral dn 
seus associados; fazer emprestim~oõ nos mesmos n juros m·orli
cos, fornecer cnrtos ele finnco ele alugueis elo cnsn, etc. 
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Deseja facillitar as suas operações obtendo para os seus 
associados o direito de consignarem em folha de pagamento 
as suas prestações e alugueis, etc., obtendo cdmo as demais 
no genero os favores da lei. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de f923. - Felippe 
Scltmidt. 

N. 34 
~ ... . .•. 

Justificação 

; ... 
Sempre foi preoocupacão dos Governos, cm •1pocas de 

crise prementes, praticar o qnc se chama socialismo de Es
tado. 

As cooperativas de ordem economica, de todo genero, au
xiliam o exito dessa politica opportuna .:lm beneficio de varias 
classes e de que resultam cffcitos que se reflectem na com
munhão social. 

Sociedades dessa cspecic, existem varias no paiz. Nãl) 
podem, porém, prosperar sem o auxilio indirecto dos poderes 
pu!Jlicos que precisam cereal-as de garantias para que, sem 
tropeços, possam att.ingir as suas finalidades. A doutrina con
servadora prudentemente aconselha providencias neste sen
tido. 

No momento, cm que devido a diversas causas - alguma~ 
evidentes, outras mal previstas, c ainda outras ignoradas -
lutamos todos com difficuldadcs as~oberhantes para o custeio 
da. vida ordinaria, as cooperativas allivinm, até certo ponto, 
de modo efficnz, os encm•gos resultantes do encarecimento dos 
productos c artigos, indispensaYeis a todos. 
· As classes constituidos polos fnnccionnrios publicas, c 
connexas, por isso que· não tccm' outras fontes de rendas senão 
os vencimentos que lhes estipulam os orçamentos, soffrem mais 
que as outras, os rigores rlos tempos correntes. 

Sabr.-se que é indubitnvel a influencia das diversas classr.s 
da sociedade nu solução dos pr·oblemas do interesse social on 
collectivo relacionados com o poder publico . 

. O funccionnlismo é uma cln8sc. mais que as ontras, eles
ajudada; e a ~ortc dos servidores do Estndo, c similnrcs, não 
póde deixnr de affectar o zelo dos dirigentes da Nnção. Nfío 
quer isso dizer que as outras classes, ns rlcsligndns da arlmf
nistrnçiio, não lhes mereçam grnnde e dovida attonção no 
sentido de amparai-as r. protegei-as, tambem: mais é presumivcl 
possam cstns contar com recursos outros que cxist'lm e que, 
embora sem n int.erferencin rlirectn do Governo, snpprnm prn
tlcnmente ás suas necessidades. 

Tal tem sido o crit.erio adoptado nos ultimaR nnnos. pelo 
Congresso, afim rle nttonunr o rffrif.o da crise economicn c 
financeira sobre os funccionnrios rln Uniii.o o outros sm•vidorc8, 
tanto assim~ que providencio~ lrgiRlntivns, suggerirla.q ou in
spiradas oom este oh,iectivo .. f.eem sido ndoptnrlns, encont.rnndo 
para isso franco npoio r.· sincm•:1 sympntltin enb•o os pnria
rnentnres. 

Em t9tR foi fundada, nest.n cirlnrlc, n sociN!ndo. nnonymn 
"Cooperativa Economica~: c. nos mesmos m:ol1lr.s, com os mns
mos intuitos, a sociedade anonyma "C:oopr.rnliva Auxi)iadorn ~. 
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Ambas teem funccionado rog·ulnrmcnLe e cumprido até agora 
os seus desideratos; ambas colnposLas, segundo os r~spectivos 
estatutos, de funccinorios civis e militares, activos e inacti
vos,pensionistas, operarias e diaristas da União. Os seus fins 
são: a venda de artigos de uso domestico de qualquer especie, 
moveis, roupas, fardamentos, etc. ; fornecimentos :is reparti
ções publicas federaes e municipacs; emprestimos aos seu.:; 
associados, indemnizavois por consignações descontadas cm 
folhas de pagamento. , 

A "Cooperativa AuxiliadoJ•a" obteve autorização. pura 
transigir com os funccionarios publicas, em 21 de janeiro. de 
1918, segundo se vê do Diario Official, de 23 de janeiro fie 
1919. Constitue-se legalmente c preencheu todas as forma
lidades impostas pela lei, adquirindo r·egularmente entidadr. 
,jurídica. Até ao presente, as operncões effectuadas sobem n 
mais de dous·mil contos. O nurn'oro de seus associados· eleva-se 
i 1.010. . 

A' Cooperativa Economica foi dada autorização pura trans
igir com os funccionarios puhlicos em 19 rle março de 1918, 
(Din.rio Officinl. de 21 de marco rle 1918) . 

Tnmbem obteve legnlment.e a sua personalidade .iuridictt. 
A~ operacões realizadas uté as·ora elr.vn:m-sc a mais tle 
3.500:000$000. 

O numero de seus associados .é de 2.108. São sociedades 
que conseguiram inspirar confinncn e que aU.enriem aos sens 
fins concorrendo para attenuar os effeitos ria crise nct.unl. 

Isto posto, e considerando que taes sociedades cooperativas 
devem ser protegidas para com segm·nnca cffcr.luarem os 

dnsignios a que se destinam, proponho a seguinte rmenrla: 

Accrescentc-se onde convier: 

Ficam extensivas ás socicdar\t!s nnonymas Cooperatin 
Economica, hem como tí Cooperativa Auxiliadora as disposi
ções do ar!.. 176, da lei n. ;, . 632, de 5 de janeiro de 1923. 

Sala das sessúes, 10 de dezembro de 1923. - Eusebio d1~ 
Andrade. 

N. 3:5 

Eleve-se n taxa da ruhricn dos livros commerci3e~. snb
mettidos á .Tnnt.a Commercinl dn Capitnl 'F'Arlrral, de rem réis 
para cento c cincoentn ré is. - Perl1•o T.nao. 

Jttsf1'(icat,·ão 

A rubrica do lh•ros pcrcehirla pelos depuf.adns á .Tnnfn 
Commercinl foi nrhitrnda hn crrrn de t.rozr nnnnR. 

As condicúr.s gcrnos dr vidn nng-menf.nram neRsn pflrior!o 
11 as difficuldades gcraes, poln nlovnção dr. Pl'ocos, !.ornando a 
ronda insufficicnl.r. pnm provm· t\R nl'rrssidndes cnmmnns. 

Esse facl.o dol.crminon o nngmrnt.o dr snlarios. ~nhsirlio~ 
~ vencimentos do rnnccinnnlismo. E' ,insto, porl.ant.o, o pedido 
de elevac.üo do prc~o dn. rubrica, que não trnz onus nos· cofre~ 
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publicas porque (\ cobrnclo dns parles, como Penclil <'~Jleeial, 
pct·lcncontc pru-labure no~ cleplllmlos da .Tunln. 

N. 3ü 

Onde convier: 

Artigo. O Governo .Federal enlrnrtí cm nccÔI'do ccrn o Es· 
tado do 1\io de .Taneit•o pal'a o 'fim de eslnbelecer o regímen 
fiscal que mais convenha no. desenvolvimento fia industria sa
lineil•a de Cabo Frio, inclusive iseneão de qunesquer tributos 
elo sul exportado para o cxteriot•. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. -Miouel R. de_ 
Carval!to. · · . . . .. .. 

Ju.!/ifica~tio 

Com o estabelecimrnl.o rlc nrn l'cgimcn fiscal n]lCI'feícoarlo 
de modo que ~6 paguem os snlinciros o respcetivo imposto fe
deral, estadual ou municipal no momento da exportação devi
dnmenle confl·olado afim ele serem cvilndas fmuclrR, s6 po
derão lucrar, cnso n emenda venha a merecer o voto do Con
grC~sso Nacional, o fisco () os proclucLorr.s. 

A iscnciio de qualquer tributo para o sal exportado para 
o exteriol' do paiz concorrerá poderosamente para tornar o 
Brasil, pela sua situação gcographicn o emporío do sal sul
nmericanu. 

N. S7 

Onde convier: 

Fica· o Govrrno :\litoriznrlo n rc;;lit.uir n Unitorl Stnl.cs 
Shipping Bonrct (:Tunl.n flos ''apo!'rR rlo govcl'no rlos Est.ndns 
Unidos fln Aamm•ica do Norl.e) ns impol't.nncins inrleviflnmrntc 
pagus a mais nas Alfnnrlcgns do Rio. f]c ,Tnncil•o c Santos nos 
:mnos de 1920 r. 192:1. r.m dostlachos de olco comhust.ivcl, im
Jlortado pela mesma Spippíng· Board, c inclusive nquelle im
]Jortndo cm nome da Stnndart Oil Compnny of Brnzíl pnrten
cenf.c, porém, ti United Stnt.es Shipping Bonrd e cujos des., 
Jlnchos foram processados n pagos cm nome da mesma Stnn., 
(lnrt. Oil Company of Brazil, fazendo pnrn isso ns nncr.ssarias 
opO!'UÇÔCS de • CI'IJdilo. 

Sala das sosslirs, G de dezembro dr. 1923.- Jel'omtmo !tfo'n
t~:ú~n. 

DeJioiR rln m11il.o rRI.nrlnrlo ~ flrbal.irlo o aRsnmpt.o, foi rr.
·f'olvido p~lo Minisl.l•o dn Far.~nrln. sr::nmrlo sr infPJ'•J flns 01'
dons do Thcsouro ns. 1,27 r 1,28, fln 25 rio ,inlho dn 1021, qno 
o olco combustível pngnsso 2 o/o sobro o vn!m• commcrcial, on 
Clli facturn, c nüo sobre o \'alar officinl dn Tnrifn. Devido tis 
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cxis·encius c utú que o 1'hcsouro solucionasse o caso, não po
dialll os vapot·es-tanque~. ductorc~ de olco, JJCl'illancccr inde
terminadamente cal'l'egados no put•lo, de modo que a Unilcd 
Stat.cs Shípping Bom:d (.Tunla dos vapores do g·ovcrno do~ 
Estados Unidos du AameJ.•icu uo i'ol'le, pugcnt o· que se lhe 
cxig·ia e ag·uurdou o veridiclnm do ministro da Fazenda a 
quem compelia rcsolvm· afinal o assumplo. 

A United Statcs Hhippiug Buard leve seus vodidos de 
rcstituioiio gTandemcnle retardados e tlrocraslinados c - fi
nalmente - em .iunhu do co!'rcnle anno, no processo nu
mero 25.525, de 192::1, conseguiu veJ.' seu direito, mais uma 
voz, reconhecido o, destt1, pela supcriot· autoridade da Fa
zenda. Attendendo ao facto que muilas restituições já se ef
i'cctuaram a cmprezas que. se achavam cm ig·ualdadc de con
dições, nada mais justo c natural que sn procm·e agora acce
lerar o pagamento do que il devido à U nited States Shipping 
Board (Junta dos vapores do g·ovet·no do~ Estados i Tnidos da 
America do Norte), pelas importat'ões que fez dircctumcnlc cm 
seu nome c daquelles que, em!Jora feitas cm nome da Standart 
Oil Company, de Jacto e leg·iLamento lhe pcrlencern. 

Desde maio de ·1922 que as cmprc~as 'rhe Caloric Com
pany e. Anglo Mexican Pctrolcum Company logmrum rece!Jct• 
da Alfandega gt·andc parle das t·eslitui~õcs devidas, sendo que 
esta ultima é credora agora de muito pouco. A propria Stan
dard Oil conseguiu na mesma époea receber cerca de. cem 
contos de J•cstituioão. 

Sala das sessões, G de dczem!Jro de W23. - lel'onumo 
Monteil'o. 

Dia1'io 0{/icial de 26 de julho de 1921 (pag. H .250.) 

Ministerio da Fazenda - Directoria do Gobinetc do The-
souro Nacional - Expediente do Sr. 1\Iinistro Dia 25 t.le 
:iulho de f921: 

· Sr. inspector da Alfandes·a de São Paulo: 

N. 427 - Communico-vos, para os fins convenientes, que 
o Sr. ministro, tendo presente o processo encaminhado a esLu 
directoria com' o vosso officio n. 148, de 19 de Janeiro dcsto 
anno, relativo ao recurso interposto pela 'fhe Calol'ic Com
pany da decisão dessa inspectoria mandando que a tnxa de 2 'i'o 
de expediente, sobre o oleo de petroleo impu!'o, pi'OPJ'io para 
eombustivcl, despachado pela rccort•entc, fosse calculado sobro 
o valor commcrcial c não sobt•e o valm· official, resolveu, por 
despacho de 10 de junho findo, profet•ido em sessão do Con
selho de Fazenda, de acci\rdo com o parecet• ela maioria cló 
mesmo conselho, dar provimento ao alludido recurso; 

- Sr. inspector da Alfandega do llio de Janeiro: 

N. 428 - Communico-vos, pm·a oo fins cnnveuient.es. 
quo o Sr. ministro, tendo presente o processo encnrn inhacln 
a esta directoria com o vos~o ofl'ieio n. 2 .235, rle ti de no
vcmht•o do annn pns~arln, J•elati \'o an J•nelll'~n inl.m·po~tu pol:t 
Anglo 1\Icxican PeLJ•olcum Compau;v, LimiLNl, tia rlrcisfio clrssa 
i!lspectQria manjl~lndq que a t~xa do :l 'fo do cxpcdicnlc, ~Ql!l·,c 
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o oleu de pctroleo impuro, proprio para combustivel, despa
chado pela recorrente, fosse calculada sobre o valor com-· 
marcial c não sobre o valor oJ'ficial, resolveu, por despacho 
de 1 O de junho findo, proferido em sessão do Conselho de 
Fazenda, de accórdo com o parecet• da maioria do mesmo. 
conselho, dar provimento ao a Iludido recurso. 

N. 38 

Accrescente-se onde convier: 

Art. 1.' E' o· Presidente da Republica autorizado a abrir. 
pelo Ministcrio da F'azcnda, os creditas cspccincs · que forem 
necessarios para pagamento das gratificações addicionaes a, 
que, de accôrdo com o m·t. 6ü, da lei n. 2. 350, de 31 de de
zembro de HHO, fizeram jus, até a revogação desse favor pelo 
decreto· n. 31.251 de 31 de maio de 1917, os funccionario~. 
que serviram nesse tempo, nas Escolas de Aprendizes Artifi
·ces do Pará c do Amazonas, Inspectorias Agrícolas dos refe-· 
ridos Est,ados c nos Servir.:os do Protecção aos Indios e Locali
zacão de Trabalhadores Nac'ionacs não só no Amazonas e Pará, 
como tambem no Territorio do Acre. 

Paragrapho unico. Os creditas a que se i•efere ó presente' 
artigo serão abertos á proporção que forem apuradas as di-' 
vidas pelas Delegacias Fiscaes do Thesouro Nacional e envia-' 
dos os documentos ao Ministro. da F'azenda, por mtermedio 
d(• Ministerio da Agricultura, Industria e Commercífl. , 

A.rt. 2.• Hevogum-se as disposições em contrario .. ---, Justo 
Cltermont. 

Justificação 

O decreto legislativo n . .\. 1 H de 6 de outubro de' 1920,' 
autoriza o Governo abrir os creditos que fossem necessarios 
aos referidos pagamentos nos exercicios de 1920 e· 1921. 
Acontecim porém que, dentro desse periodo nem todos os fun
eelonarios tiveram opportunidade de providenciar· os com-, 
petentes recebimentos por se acharem servindo e residindo 
no Amll!onas e Territorio do Acre; o de haver o Tribunal de.· 
Contas baseado no diSJ>Osto no§ 1~, do art. iS, da lei n. 2.348,' 
de 25 de agosto de 1913, recusado o registro de todos. os pa
gamentos pedidos depois de dous annos de vigencia da citada' 
lei, ficaram esses funccionarios prejudicados, conforme srJ' 
poderá verificar no officio n. 303, do 9 de fevereiro de 1923,' 
do mesmo tribunal ao E:xmo. Sr. ministro da Fazenda -, 
Justo Chermont. 

N. 3!l 
~··~··· '• 

·. Onde convier: 

O Governo regulnmenctará a lei n. 4.474, mP.dinnte ns 
seguintos condições: 

Art. A concurrcncia publica do quo tml.1t . • :n·L l •, 
terá por bases os lucros das construccl5es, entre os li!mites :!o 
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dozo ou dozesscis por cento, calculados sobre o custo das 
mesmas, que se reg·ulurá pelo que gerulmonte so paga nus 
obras feitas por administração. 

Art. O minim'o annual do cinco mil contos, em constru-
cções que o Govereno está obrigado a ordenar, nos ter mail 
do art. 4", l'icará. reduzido ao numero de pedidos recebidos 
dos funccionarios, si estes pedidos não attingirem a cinco mil 
contos de ré is. 

• 
Art. Requerida pelo funccionario publico a construccãà 

do predio ao ministro da Fazenda, por intermedio do Minis
tcrio onde fôr empregado, c que no requerimento o prcco do 
predio c o 1n·azo dentro do qual pretende pagai-o, o ministro 
da Fazenda enviará o requerimento. ao concessionaria para 
que de accôrdo com o pedido, apresente a planta, o orca
montei e indique o local onde póde construil-o; o concessio
naria devolverá o requerimento, devidamente instruido, ao Mi. 
nisterio da Fazenda pura que o funccionario, que solicitou J 
predio, autorize, por escripto, a construcção, si lhe convier 

Art. Autorizada a construccão pelo funccionarlo, ·ser-
lhe-á descontada mensalmeute, cm· folha de. pagamento, uma 
quantia que, sommada, attinja, ao fim de vinte annos, no 
maximo, o total do custo do predio, terreno e juros annuaes, 
:r.ão superiores a seis por cento. 

Art. O predio logo que esteja cm condições de ser ha-: 
bitado, será entregue ao Governo, que, ao traspassal-o ao fun
ccionario, exigirá deste uma hypothcca .do predio, com juros 
annuaes não superiores a nove por cento, como garantia do 
capital desembolsado para o concessiomio c das amortiza
ções mensaes, de accõrdo com a proposta para acquisicão do 
predio a construir. 

Art. . No dia em que o Governo receber ·do concessio-
nario cada predio construido, emittirá apolices correspon
dentes ao seu valor, u juros de seis por cento annuaes, e as 
levará ao credito do concessionario; os pagam·entos em apo
lices so serão iniciados depois de entregues pelo concessiona· 
rio ao Governo prcdios no valor de dous mil contos. 

Art. Após a entrega, das primeiras construcções no 
valor de dous mil contos de réis, o Governo passará a fazer 
o pagamento das obras ao conccssionnrio á medida que estas, 
promptas forem sendo entregues e acceitas. · 

Art. As apolices serão resgata das ao par, a proporção 
que as consignaoões mensaes do funocionalismo pulilico attin.., 
gir u cincoenta contos de ré is. · · 

Art. O Ministerio da Fazenda descontará cinco poe 
conto de cada pagamento de dous mil contos que fizer ao con-
1\essionario, para assim' constituir um fundo de reserva. desti
nado a mnpnrar o funccionario publico, em caso de molc8tia 
i:.I'olongada, perda de emprego ou morte. 

Si sobreviver o fallocimento de qualquer funccionario que 
tenha a.iustado a acquisicão do um predio, antes da sua ·llw 
quidncfio finnl, n concessionnrio se obriga a pngm·· ao Governo 
ns prestações. que. pm·vcnturn, ninrla faltem. de modo que 
C\ Thcsouro não soffrn pre,iuizó. P_arn esse íim o .concessiona~ 
rio, de accô_rflo com o Governo; que é ore4or hypothecario,· 

,., ' 
~· \ l· 
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.... '.~ 

'· !·· 
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se upossartí do proclio c o alug·ará pot· sua conta, J•accbandl.i 
os alugueis até que seja l'eilo o pag'Uln'cnto de todas as r!ros
tn~ões a seus respectivos .iuros, entregando, então, aos her
deiros do Junccionario, o prcclio, sem onus alg'lun. 

§ Em caso ele molestia pl'O!ongada ou perda de emprego, 
o .concessionaria se obriga a pag·nr us prestações que ainda 
faltem, desde que o funccion:n•io firme um contracto com o 
concessionaria, rlundo a este dil'eilos ele se apossar do prcdio 
c alugai-o por sua conta, att! que esteja feito o paguntonto ao 
Governo ele todas as prcstaç.õcs c seus respectivos juros. 

Quando esse fundo de garantia attins·it· a mil coútos du 
réis não serão mais descontados cinco por cento nos. pag·a
ment.os, o sobrevindo a diminuição desse total sorú ollo com
pletado pelo concessionaria. Esses mil contos de fundo dn 
garantia só poderão ser levantados pelo conccssiO!tario cm 
liquidação final ele contracto. 

Art. O concessionaria tel'á o direito de desapropriação 
por utilidade publica dos terrenos nccessarios ás novas con• 
strucções. 

Art. Qualquer duvida ou omissão será resolvida no 
contracto definitivo o as desintelligoncias que occorrerem Illl 
andam~nto elos servi~~os, quet· com relação aos ot•çamentos, 
quer co:m respeito ú execução das obras, ao seu prcdio e á cn· 
t.rega do prodio, serão cleciclldas pot· ar!Jilros, na conformidade 
do que l'!ir estatuido nos respectivos contractos. 

. Sala das sessões,· 30 de novembro de HJ23. - .Jc1'0I!IJIIIÜ. 
Montci1'o. 

lus li{icaçüo 

A presente emenda dispõe com bastante detalhe sobre o 
assumpto. Pelos diversos itens ou m•tigos vê-se ct::u•amenf.e 
a importancia, a procedencia c a inJustiça da medida. Dispensa, 
por isso, quaesqucr. arrazoados encarecendo a· opportunidade 
e a necessidade da providencia. 'foclos sabem qual a premente 
necessidade do construcções que se nota no Rio. de Janeiro 
mormente de construcçõos do pequeno preço para as classes 
menos afortunadas. · 

E', pois, de alta convenicncia dar ao Govm·no plenos po
deres para resolver qmmto antes esse problema de edifica

. ções. 

Sala das sessões. 30 de novembro de 1923. - J cronymo 
Mõnteird. 

N.40 
Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a fixar o aforamento do ter· 

rono conceclido ao Club Sportivo de Equilacão. ele accórclo 
com o decreto n. 11. G8ü, de G de fcveJ•cil•o de l !J23, na quantia 
que pagava anterioJ•monl.c o Club :í Pnzcnda Nacional, em 
virtude do contracto lavt·:Hlo 11:1 Procuradoria Gm·nl da Fu
zenda Publica cm 1 O de outubro de 1 !120. 

Sala das Com missões, 1 O de dezembro do 1023. - Bcl'-
'llal.:~i?J.tl !V_ontpiro. . • . , , ........ . 

.. 
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Justificação 

·Si ba entre nossas instituições, que teem prestado re· 
levantes servi-;:os aos fins patrioticos que inspiraram sua fun· 
daoão, nenhuma excedeu ainda ao Club Sportivo de Equitação, 
de resultados praticas e effeitos testemunhados a cada mo~· 
mento pelos altos poderes da Republica. · 

Ora, para cumprir o seu importante programma, essa 
sociedade, que mostra quanto póde a iniciativa particular, ar
rendou em tempo á Fazenda Nacional o terreno que ora oc
cupa, apparei!Jou-o para nelle construir a séde e dependencias 
nocessarias ao sport !Jippico, despendendo nesse sentido som-: 
mas avultadas. 

Para melhor ucuulelar ~cus interesses, e desenvolver 
ainda mais seu objectivo, pediu e obteve do Congresso Na
cional a posse do terreno, que lhe foi concedido peio decreto 
acima mencionado. 

Cedendo o Poder Legislativo ao Club Sportivo de Equi
tação o terreno por elle occupado, mediante um aforamento, 
sob o fundamento elevado de favorecei-o nos seus patrioticos 
intuitos, é justo que seja este fixado na quantia com que ante
riormente já vinha o club entrando para os cofres publicos, 
tomando ainda em consideração que seu desenvolvimento se 
tem feito sem onus para os poderes publicas. 

Sala das Commissõcs, :10 de dezembro de :1923. - Ber,J 
nardino Monteiro. 

N. 4:1 

Verba 14' - Inspectoria Geral dos Bancos - Sejam 
accrescentados na resQectiva tabella os funccionarios se
guintes: 

9 escripturarios-ealculistas, com gratificacão 
de 6:000$, annuaes, a cada um. . . . . . . . . . . . 5 '' :000$000 

7 dactylographos, com a gratificaoão annual de 
3:600$ a cada um...................... 25:200$000 

9 porteiros-continuas, com a gratíficaoão. de 
2:400$, annuaes, a cada um............. 2:! :600$000 

Total. . . ........................• , . 100 :800$000 
- Justo Chermont. 

·Justificação 

Está nas r~zõcs com que foi offerecido á Gamara, re
centemente um projecto de lei com o mesmo objectivo desta 
emenda que importa em meio mais rapido de prover ás ne
c~ssidades do serviço publico a cargo da fiscalização bancaria. 
E1l-as: 

"O quadro dos funccionarios da fiscalizacão, só dotou a 
Inspectoria Geral, cm sua sédo nesta Capital, do um. _certo 
numero de escripturarios, dactylographos c outros nuxJI!arcs, 
para o desempenho dos serviços de expediente, escripta e es
tatística que completam o trabulho do fiscalização a cargo 

I -• .. . . . . 
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desse npparelho ndminisLrnlivo, do creaçiio, rclaLil':tmcntc, 
recente entre nós. Jlesu!Ln, dessa omissão, cm rcla~ão ús de
legacias rcg·ionacs, nlgumas das quacs, como as de S. Paulo, 
Hio Grande do Sul, Santos, Pernambuco e Pará, que os respe
ctivos delegados se enconl.i'aln a bt·at~os com s•Sl'ins diJ'ficul
dndcs pt\ra manterem em dia a estatística do movimento ban
carl'o das suns círcumsc\'ípcões, c, mais ainda para darem a 
'esta pnrtn itnportanLis:Siina do servico o desem•olvimento que 
seria de desejar, a fim: q\ié, da fiscalização subsistam no que 
diz respeito ao registro estatístico, informações continuadas, 
completas e minUciosas, permanentemente consultaveis em 
que o Governo, o Jlarlamelito, a alta finança, a indush•ia o o 
commercio, cm ~era!, do paiz, possam assentar uma segura 
orientação flnaneeirâ. 

Nem se diga, a proposilo, que taes informações sejam 
foz·necidas pela Estatística Commorcial do llfinislerio da Fa
zenda, porquanto a mesma apenas recebe e divulga cifras re
fereiün ás sommas liquidas dos balanços bancarias, isto é, aoR 
saldos das difl'erentes contas dessa espocie, a.o fim de cada 
semestré. 

Para accentu·ar a utilidade extrema dessas oslatislieas. 
por sommas brutas, vem a J.ll'oposito pôr em relevo a qur 
vem sendo ót'gi'tüíi:i\da pela Delegacia Regional do Pará, a 
(lU <ii se nos afiglú'a urn dos melhores trabalhos no genero. 
Os seus i'csnltndos já serviral!n para demonstrar, com segu
rança, notadamelll'e, qUe o momento de maxima depressi:io 
economica daquelle Estado coincidiu com o anno. de 1921, e 
que, ·ctithi por dcanté, a situação economica-financeil'~ daquolJ.a 
unidade da Federação vem sendo de accentuada melhora, evi
denciada pelos algarismos do movimento bancaria em toda8 
as suas modalidades. 

Ora, esse serviço .estatístico "não póde ser desmnpenhadn 
pelos delegados o muito menos pelos fiscaes, como passamos 
a dem'Onstl'\ü•. · 

Em regra o fiscal de bancos é e deve ser escolhido em 
um meio social de cultura mais cuidada, para que possua os 
conlwoirnenlos es·peciacs mdispensaveis á e.fficacia de . nccãn 
que é cl\nmado ·a exercer, sondo evidente, em tnes •!Oncli~s. 
que a remuner·acão, de 600'$ rnensaes, que lhe é at'tribu ida, re
presenta ·apenas Uma parcella dos recursos que lhe siío tll'e
cisos para que se man'tenha, decente o independentemente, 
corno é mistér, ·succedendo, portanto, que é compellido a re
correi' ao exercicio de qualquer profiss~o liberal para obter 
o complemento de meios de qúe necessita pnt•n aqueHtl ·fim. 

Assim sendo, é evidente que esses funccionarios não dão, 
nem podem dai', ao set•viço da fiscalização, a intcgJ•alidado do 
Aeu tempo, em troca da remuneração relaf,ivamenl.o ,pequena 
que percebem dos cofres püblicos. Não se lhes pórle, pois, 
exigir que, além do trabalho de fiscalização propriamt'J~Le 
dito, nin'dn se dodiquen'l às 1\11\c.;·ões de ·cscrip'l.1u·m·icis-calculJs
Las ou d;:wtylogJ•aphos, na ·confoC'çiío dos quadros e m·app·as ·do 
movimento estatístico bancaria. Este, aliás, para ser rog!s
I.J•ndo com precisão e 'Cl'at·ezn, deve estar a c'n\'go do pessoas 
que possam dedicai' a sua attcnção cth!tinuada a l.al l.rabalho, 
sem se verem obrigndns, e71! cada in:çtantc, a atl.cndcl'ilm as 
pal'l.os que consLnn'l.cmente procuram os físcnct~, ou a. sallit·ern, 
amiudndns vo~os, t)al'n exot•eerorn, dénLro dos proprios osl:a
belccimcntos fiscalizados, os exames regulamentares, .-

L 

i 

I 



SESSÃO EJ\( 10 DE DllZEÍilllfiO DE 1923 451 

E' !ndispensavel, por .Ludo isso, que. as cteleg·acias regio
nacs selam t~mbem prov1~as, com~ a mspectoria geral, de 
pessoa! proprJO paar o. serv_ICO que~tJOnado, a respeito de cuja 
neceSSidade, por dema1s ev1dente, JUlgamo-nos dispensados de 
insistir. 

E' necessario, pois, que, em cada uma das delegacias cte 
S. llaulo, Rio G1•ande do Sul, Bahia, Minas Geraes, Santos, 
Pernambuco e Pará sejam creados os seguintes cargos: um · 
escrípturarío-calculista com 6:000$ annuues,. um escriptura
rio-dactylograpllo, com 3 :600$, e um porteiro-continuo, ven
cendo 2:400$000. 

Nas delegacias do Paraná e Santa Catharina, cujo movi
mento é menor do que o das outras, o pessoal supplemenLar 
pólde resumir-se, em cada uma, a um calculisLa-dactylogmpho, 
com 6:000.$ annuaes, e um porLeiro-conlinuo, com 2:400$000. 

A despeza total, que accrescerá, em consequencia da me
dida proposta, não ultrapassará 100 :800$; gasto, este, per
feitamente suppor.tavel pelo producto das quotas da fisca
lizacão, não sendo fóra de proposito accentuar que esse au
gmento de despeza é bem modico, insignificante mesmo, desde 
que se compare com a importancia e as vantagens considera
veis que resultarão, para a nossa organizacão economico-í'i
na.o.ceira, de passar a dispor de completos ~ permanentes dados 
estatísticos sobro .o .conjuncto .do movimento .banea.rio do paiz, 
organizados sobre bases uniformes." 

.Sala .das sessões .do Senado Federal, em 
.de 1923. -Justo .Chermont. 

N. 42 
·Onde convier : 

de dezembro 

Os vencimentos dos porteiros, ajudantes de porteiro~. 
c~:mtinuos, ccineies e serventes do Thesouro Nacional e Tribu
·na•l .de· Contas serão iguaes, ·para todos os effeitos, aos dos 
empregados de iguaes categorias do Ministerio da Viação c 
.Obras P·uhlicas, fazendo-se para isso as alterações necessarias 
nas respectivas tabellas. - Justo .Chermont. 

Justificação 

,~ preesnte emenda jã por duas vezes logrou npprovacão 
do Senado Federal. 

Os vencimentos dos porteiros, ajudantes de porteiros, con
Hnuos eor.reios .e .serventes do Ministerio da V,iacão e Obras 
Publicas, no período de 19~2 .a ~922, fot~am ~Uffimentados dt!US 
v.ezes ficando esses funcc.Jonarios em aond1coes de superio
ridade aos .do Thesouro Nacional e '.Dl'ibunal de Contas, que 
continuam com os seus vencimentos reduzidissimos, om foco 
daquelles outros seus collegas desde ~912. 

E' de justica, pois, que so equiparem uns aos ~~tl:ros, 
tanto mais que os empregados elo Thesouro Nacwnal e lrJbu
nal do Coutas além de lidarem com um expediente muito 
.maior, estão sJjeitos aos !pOSmos rigores, impostos áquellos, 
:pelos regulamentos de serv1ços •. 
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N. 43 

O Poder Executivo abrirá o credito necessario o entrará 
em accôrdo com David Lennon de Saxe o Mario Saxe Vitello, 
afim de satisfazer os direitos que teem contra a União, ser
vindo de base para a transacção os pareceres existentes no 
'fhesouro Nacional e dados por motivo do requerimento em 
que o seu finado pae pedira a mesma composição. 

Sala das sessões, 24 de novembro de 1923. - Jeronymo 
Monteiro. · 

Justificação 

E' longa a historia da demanda a que põe fim esta emen
da: basta, porém, recordar que no seu curso, houve o reco
nhecimento dos direitos que ella manda satisfazer, pelo Su
premo Tribunal Federal, cujo accórdão fez,. por conseguinte, 
cousa julgada. O rcsLo prende~se á liquidação desse julgado. 

Cumpre, pois, amparat• os titulares de t.aes direitos, não. 
só por efl'eito do suffragio judiciaria, que já encontraram 
como ainda porque a justiça é uma func()ão do Estado e equi
valeria a denegai-a a interminavel demora a que esteve e 
continúa exposta esta questão. 

Dura ba 27 annos; e, durante a sua penosa marcha pelos 
tribunaes, empobreceu o morreu o litigante, pae dos interes
sados com quem a emenda determina que o Excutivo faca 
accôrdo. 

· Assim sendo, justifica-se a intervenção legislativa, uma 
vez que no 'fhesouro Nacional Jm elementos em que se póde 
basear o Executivo para estimação dos prejuízos causados aos 
interessados. 

'faes elementos são insuspeitos, pois constam dos pare
ceres dos altos í'unccionarios a quem a administração publica 
ouviu sobre o pedido de accôrdó, a clla dirigido pelo interes
sado. 

Nada mais equitativo do que. aproveitar para a reparação 
do que ainda soffrem. os litigantes, comquanto se lhes reco
nhecessem os direitos, como resulta desta exposicão. 

N. 44 
Alfandega de Manáos. 

Verbas. 

l"ica modificada a distribuição da verba "Material", de 
modo a melhor attendcr ás conveniencias dos serviços a cargo 
da Alfandega e estaoões fiscaes que 1he são subord!nadas, le
vando a ef'feito ao mesmo tempo alguma oconomm, da se-
guinte fórma: ' 

Alfandega - Material 

Expediente . .... ·· .............. . 
l\rioyeis. .~ I ~ ! I O I I I O I I I I I o I t'o • I I " 

10:000$ -, 
1:000$ 

(Consignar) 

10:000$000 
1:000$000 

' I 
I 

., 
"' 
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Acquisiçüo, reparo e conservação 
do material, em voz elo ..... . 

Combustivel o lubrificante, em vez 
de ........................ . 

Diversas despezas ............. . 
Custeio das diligencias pot· via flu

vial e outras despezas extraor-
dinarias e eventuaes ...... . 

Munição de bocca, distribuida a 15 
homens das embarcacões a va
por, sendo 1 mestre, 5 foguis
tas, 8 marinheiros e 1 moço, 
cabendo 365 etapas de 1$500 a 
cada um ................. . 

Economia ............. . 

Justificação 

1!0:000$ 

18:000$ 
8:000$ 

77:000$ 

453 

30:000$000 

iG:000$000 
8:000$000 

3:000$000 

8:215.$000 

75:215$000 
1:785$000 

A creação das duas ultimas sub-consignaçües indica os 
intuitos da modificação proposta. As embarcações aduaneiras 
a vapor, quando sabem do quadro para as diligencias que são 
obrigadas a fazer na vasta zona fluvial de jurisdice.ão da Al
fandega, precisam· adquirir, em viagem, combustivel, come
darias, etc., sem que disponham de verbas proprias para tal 
fim, o que· difficulta a acção. Accresce que a marinhagem 
das mesmas embarcações ganha menos que a dos escalares 
( 1 :680$ para 2 :240$), Justamente porque, servindo a bordo, 
te em direito a etapas para seu sustento. 

Mesa de Rendas Alfandegada de Porto Velho: 

(Consignar) 
Expediente e outras despezas, em 

vez de ..................... . 
Incluindo reparo e conservação do 

edificio e do material. 

Posto Fiscal Federal de Itacoa
tiara: 

Aluguel de casa e outras despezas 
em vez de .................. . 
) 

Total ............... . 

Economia ........ . 

Justificação 

2:000$ 6:000$000 

10:000$ 4:000$000 

12:000$ 10:000$000 

••••• o •• 2:000$000 

Não se comprehendo que uma Mosa do Rendas do fron
teira, como é a do Porto Velho, só disponha do 2:000$ para 
todas as despezas a seu cargo, durante um annol Tal anomalia 

_..I 

' 
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./ 
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já determinou a quasi ruina do edifício em' que se acha a 
mesma installada e mantem em constantes difficuldades a 
administração . 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1923 - Lopes 
Gonçalves. 

N. 45 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a supprimir os postos fiscaes 
da .Villa de Oyapock e de Montenegro, ou município de Ama
pá, no Estado do Pará, substituindo-os por uma mesa de ren
das alfandegada que d«Jverá ser installada em Clevelandia, 
séde da Colonia Nacional de Clevelandia, á margem direita do 
rio Oyapock. - Justo Chermont. 

Justificação 

A fiscalização aduaneira da Republica, na fronteira cüm 
á Guyana Franceza, está a cargo de duas repartições - os 
postos fiscaes da Villa de Oyapock, na bocca deste rio, e o de 
Montenegro, na .fóz do rio Amapá. 

O accesso a este ultimo porto é perigosissimo, mesmo 
para os pequenos barcos que fezem a navegação da costa e a 
sua situação longe da rota dos vapores e barcos que se diri
gem á Guyana Franceza, o torna inulil ao fim visado. O 
posto Oyapock presta-se a uma fiscalização efficiente, se 
lhe derem para isso os meios de que presentemente esta des
provido. Mas a região onde está localizado é extremamente 
doentia e infestada de carapanans (mosquitos). principal
mente de anophelinas, transmissores de malaria, os quaes en
contram nos perigosos charcos que circumdam o povoado um 
meio apropriado á sua propugnação. 

Todos estes inconvenientes acima apontados desappare
éãríam com o estabelecimento de uma mesa de rendas alfan
degada em Clevelandia, logar sadio, sem a praga dos mosqui
tos, dispondo de um excellente hospital, dirigido por medico, 
contractado pelo Governo. 

Clevelandia, que fica a minutos do posto onde aquartella 
uma forca do Exercito nacional, é o centro de maior popu
lacão do Oyapock (lado brasileiro). sendo actualmente a sedé 
de uma colonia de immigrantes nacionaes, com agencia do 
Correio (2' classe) e um posto receptor radio-telegraphico. 

O· posto aduaneiro francez está co!locado justamente no 
lado opposto do rio. A mesa de rendas de Clevelandia viria 
favorecer o augmento do intercanbio, commercial entre as 
duas zonas fronteiriças e facilitaria aos colonos à venda dos 
productos de l~voura aos francezes que delles necessitam por 
nada plantarem. 

A medida que se propõe ao Congresso não traz aos cofres 
publicos o menor nugmento de despezn e sim economia. 

i 
r. 
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De facto, o Governo gasta presentemente com o 

Posl.o fiscal de Montenegro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2: PG0$000 
l'o~to !'isca! i.lu Villa de Oyapock............... 42 :Oli0$000 

Total. ......................... , . 85: ~20$0()0 

ImporLancia eyiç!enLemcnLe s11perior á que ~ precjsQ. para 
o cusLew de uma repartição nas condições da mesa de rendas 
l!ll'andeg::u:Ju de AnLonina, 110 PD:r!ln~. O Sr. inspector da AI
Jandega e o Delegado l•'iscal do Thesom·o Nacional cm Belém 
(~ará),, em officjo n. 20, ~e ~ (!e 11/Jril cje~L() mmo, cnviarnm 
mmuc1osas informações sob1•e e~SI:l !lSsurnpto ao Sr. M ipistro 
d~ Fazenda e sçlicilarnm corn insistenci!l 11 meclidq qqe nuto
''!Za o Governo o pôr em extJcução e que já í'i;:-urou na Jei 
orçamentar i!} de 1922. - hrsto Çlterrmmt. . . . 

i\cc,·esente-se, on.de convier; 

Art, A~ fériqs, a q\}e se !'~fere o arL 29 de )ei numero 
14. ü63, qe 1 de fevereiro c! e 1 ~21. p()derijq ser !l'osr~çln~ pnr
cell!lda pu ininterruptámepte !1 juizo ~os chefes ·qll repartição 
~ ~ll~~o c!!rejto a.Qs Vl)!)cime~tçs i!lte!íraes, QO!l'!O estando o 
íunccJOnario em pleno exercww. · 

As férias comprehendcrão 30 dias uteis e as que não fo
rem gosadas durante o anno ppderão sel-o em qualquer tempo, 
observadas as condições acima estabelecidas. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Jeronumo 
Monteiro, , . .. 

;Justi{icqçíjq 

O prazo de 15 dias que, actualmente, teem as férias é 
reconhecidamente insuft'içjeqte p!!N um ligeiro repouso, bas
tando só ter em vista que para uma !'apida estação de aguas 
- quasi sempre indispensavel para o restabelecimento de 
1mergi11s clispendidas - é neaassa1·ia, n!lnca m~mos, !l perma-
nllncia de ao dias' . 

Por o~üvo )ado, cumpre Ler em vista que nllm sempre é 
possivel ao fQnccionnrio as férias a que tem direito, porque, 
não varo, não lh'a pevmittem as necassidados do serviço pu
blico. Assim, fica elle p~·iv11do de um direito q~1e a Jtli lhe as
segui'a - o qual t'ica presc1dpto de1üro de um ;1nno. Essa 
prescPipciio é injusta, porque vae ferir um direit.o do qqul o 
funccionavio foi coagido a não exei'cer. Coacção legal, é certo, 
mas nem por isso equitativa. Que culpa tem elle de os ser
viços do Estado lhe denegavam esse direito~ 

Nenhuma, evidentemente. 
Assim si o Estado tem o direito dt3 privar o funcclona

rio do gosb das férias durante um ou mais annos, está no c)e
Y~r ffiQ!;ll de nüp fazer proêcreyer e~se direito, d.o mqrlo a, 
em um momento dado. tornar illusorws as parcas vnT]legcn~ 
pssegurndns nesse dil'eito. · .. 

' ·. .. ' . ,, . ' 
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N. 47 

Onde convier: 

Art. Aos funccionarios publicos fcdcracs será contado, 
para todos os effeitos, o tempo de serviÇo prestado em repar
tições dos Estados na Capital Federal. 

Senado Federal, 1 O de dezembro de 1923. - Laura Sodré. 

Justificação 

Mais de urna vez tenho defendido opinião, que julgo cer
ta, contribuindo com o modesto quinhão .do meu esforço e 
das minhas palavras para que seja real a união que deve pren
der uns aos outros os Estados da Federação Brasileira, e esta 
a todos elles. E tenho para, mim que é contribuir para 
essa boa política fazer que novos lacas de approxirnação 
se estabeleçam entre a União. que é o todo e os Estados, que 
são as parcellas, que a compõem. O que a emenda pede não 
é urna medida, que se extenda, larga e completa a todos os 
Estados, corno bem poderia ser, convindo apenas lembrar que 
actos legislativos de Estados teem reconhecido corno direito 
de seus funccionarios o de contarem corno tempo de serviço 
para todos effeitos o que decorreu em exercício de cargos 
:federaes. Pouco é o que a emenda pede. Ao, servico de União 
ou dos Estados os funccionarios servem todos á mesma Patria. 
- Lauro Sodré. 

N. 48 
Onde convier: 

Art. Os quartos escripturarios do Tribunal de Contas, 
lmbilitados com concurso de 2" entrancia, poderão fazer parte, 
como membros, das delegações do mesmo tribunal. 

Rio, 10 de dezembro de 1923·. - Bernm·dino Monteiro. 

lusti(icação 

A presente emenda, que . não acarretarâ despeza alguma, 
visa, mais de que tudo, estender aos quartos escripturarios 
do Tribunal de Contas, os favores que jâ foram concedidos aos 
funccionarios de igual categoria no Ministerio da Fazenda, 
quando foi da creação da Inspectoria de· Fazenda. Afóra isso, 
ella permitte regularizar o serviço publico, pois o Tribunal 
vem lutando com as maiores difficuldades para manter as 
suas delegações achando-se, quasi todas ellas, incompletas 
pela deficiencia de funccionarios de hierarchia superior. 

Accresce ainda que, a esses funccionarios, urna vez habi
litados com o concurso de 2' entrancia, lhes não faltarão apti
dões para o exercício de quaesquer fnnccõtls do Tribunal, por
quanto deixaram isso constatado em banca examinadora re
gular. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Bernm•rlúw 
Monteiro. 
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N. -19 

Rediga-Re o n. 22, da verba 7" "Tribunal de Contas" -
Pessoal - à o seguinte modo: 

Idem aos chefes e membros das delegações do 1'ribunal de 
Contas nos Estados: Amazonas (14 :400$ e 9 :600$); Pará 
(9 :600$ e G :400$); São Paulo, Minas Geraes e nio Grande do 
Sul (8 :400$ e 5 :600$); Ceará, Pernambuco o Bahia (7 :200$ 
e 4 :800$); Maranhão, Alagôas e Paraná (õ :000$ e 4 :000$); 
Santa Catharina, Goyaz e Matto Grosso (5 :400$ e 3 :600$); 
Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba, Sergipe e Espírito 
Santo (4 :800$ o 3 :200$); aos chefes de delegações na Capital 
Federal (3 :600$ e /19 :t100$ destinados aos quartos escriptura
rios que forem designados para auxiliares das delegações nos 
Estados, nu razão de 50 % da gratificação fixada para os re
spectivos chefes . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 434:400$000 

Justificação 

Visa a presente emenda tão somente distribuir a remune
ração devida ao pessoal das delegações do Tribunal de Con
tas sem augmento de despeza, conservando-se portanto, a do
tação constante da proposta do orçamento. - Hermenegildo 
de Moraes. 

N. 50 

Aecrescente-se onde convier: 

Art. Nas folhas de pagamento dos funccionarios civis 
e militares serão tomadas em consideração o descontadas pe
las pagadorias as consignações feitas â sociedade beneficente 
União Beneficente dos Funccionarios Publicos com séde em 
São Paulo, como é feito com outras sociedades aongeneres. 

Sala das sessões, 10. de dezembro de 1923. - Oleuario 
Pinto. 

Nota - Esta emenda é identica no art. 149 do actual or
çamento. 

N. 51 

Delegacia Fiscal de Minas Geraes: 

Emende-se: 

Transfira-se para a Lhcsouraria um dos clous fieis do pa
gador como estt'i na proposta. 

Sala das scssüc~, 10 de dezembro de Hl23. 
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Juslificação 

A thesourat•ia necessita do augmento de um fiel, por isso 
que o trabalho ali tem augmentqdo consideravelmente, Por 
outro lado um unico fiel basta ao serviço da pagadoria, onde 
muito menor é o movimento. Ness~;~ caso, a transfet•encia de 
um fiel, dos dous da pagadoria paz•a a thesoururia, normaliza 
o serviço sem nenhum prejuiw par11 aquelja e sem aQgmento 

. do pessoal, na delegacia. · 

Sala das sessões, 10 de de~embro de 1923, - Bernard() 
Monteiro. 

N. 52 

Accresoenta~se : 

Ficam extensivos á Associação dos Funccionarios do 1\fí~ 
nisterío das Relações Exteriores os favores concedidos ao 
Banco dos E'unccíonarios Publicas, Montepio dos servidores 
do Estado e ao Banco Predial do Estado do Rio de Janeiro 
para operar com os funccionarios publicas. - Pedr(J Lago. 

Justificação 

A Associação dos Funccionarios do Ministerio das Rela~ 
ções Exlet•iot·cs, instituída em 1901, é uma sociedade essen~ 
cialmente de auxilias e benefícios aos respectivos associados, 
não visando nenhum lucro mercantil. Funccionou primitiva~ 
mente sob o titulo de Caixa l3eneficente dos Empregados 
da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, só tendo nella 
admiltidos os funccion!lrios dessa classe, ultimamente se re.:. 
modelotl sob a denQminacão de Associação doi! ]!'unocionarios 
do. Ministl'io das Relucões Exteriores 
funccionat•ios das classes em que se acha diviclido o Mipiijterio · 
das Relacões li!xteriores, como sejam 
o Corpo Diplomatico e o Corpo Consular. São seus fins: con~ 
correr para o funeral de seus soai os: fazer amprestimos aos 
mesmos a juros modicas; fot•necer cartas de fiança pura alu-
gueíR de casa, ncceitar procurações, etc., etc. · '· 

Dese.ia facilita~ as suas operações, principnlmente quanto 
ás Qtle d1zem respeito aos seus socios no estrangeiro, solici~ 
tando para si os mesmos direitos concedidos ás demais no seu 
genero, descontar as suas pr,estaoõcs em folhas de Pll!fament~ 
tant.o no Thesouro Federal como nas suas dependenCJas aqm 
e na Delegacia Fiscal em Londres. 

N. 53 'I 

Onde convier: 

Art. São incorporados aos vencimentos de inactividade 
os accrsecimos concedidos em virtude do urt. 157 do decreto 
legi~lativo n. 4.5.'55, de 10 de agosto de 1922. 

' 
! 
I 
• 
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Justi{icaçilo 

. Níio se trata de uma innovação, e, sim, de providencia de 
inteira justiça; faz cessar uma restricciio que importa em des
igualdade no gozo da mesma vantagem. •rodos os funcciona
rios, quer administrativos, quer docentes, que percebem gra
tificações addicionaes, por serviços prestados, incorporam es
sas gratificaoões aos vencimentos da inactividade. Elias são 
calculadas sobre a importancia dos vencimentos na época da 
concessão e não se modificam quando augmentados taes ven
cimentos. 

O funcoionario aposentado (ou a docente jubilado) tem 
direito â alludida gratificacãa, que é abonada integralmente, 
porque não depende do exercício do cargo; é um premio (uma 
pensão), por serviços prestados, e const.itue verdadeiro patri
monio ao empregado. 

Caso recente, do ministro do •rribunal de Contas Agenor 
de Roure, que reclamou o direiLo de continuar a receber a 
gratificação addícíonal, que tinha como chefe de seor;ão da 
Secretaria da Camara dos Deputados, mostra, claramente, que 
não é licito privar a funccianario daquella vantagem, embora 
exercendo outro cargo, desde que neste não tenha igual di
reito. 

A restricção imposta pelo art. 167 da lei n. 4665, de 10 
de agosto de 1922, não póde subsistir em faces dos dispositivos 
que regem o assumpto; além do que, faria o funccionario, 
para não soffrer prejuízo, conservar-se o maior tempo pos
sível, no cargo, depõis do prazo maximo que a lei fixa, como 
termo para conceder a aposentação, com os vencimentos in
tegraes. 

E' ínexp!icavel a restricção estabelecida, no alludido dis
positivo, quanto aos ·directores geraes das Secretarias de Es
tado e de Contabilidade da Guerra e da Marinha; e, por isso, 
deve desapparecer. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923 - Cunha Ma~ 
clw.do. · 

N. 54 

Permitte, aos funccionarios e diaristas da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil consigna.r mensalmente até dous terços 
dos seus ordenados e diarias e dá outras providencias. 

Considerando : 

Que a carestia da vida é crescente em toda a parto, e 
mais se aggravou pela calamidade da guerra, que clesorg·nnizou 
toda a anterior relação ele valores; 

Que no Brasil o phenomcno teve repercussão maior pelas 
circumstnncias especiaes de nosso cambio - ainda hoje abaixo 
do de paizes mal sabidos da guerra; 

Que o prçletariado tem . pro_cuardo min~rar os effeitos 
malignos da cr1se pelas organizaçucs cooperatiVas e syndwaes. 
núo só na Europa como na America, especialmenle nu do 

,. 
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Norte, onde as corporações representam capitaes immensos, 
prestando innumeros servicos; 

Que as organizações fcrroviarias, pot' circumslancias pe
culiares, têm se avantajado muito neste commettimento, mór::. 
mente quanto ao consumo de generos alimentícios e de pri
meir'l necessidaade, em muitos casos com favores governa
mentaes; 

Que ainda agora, por occasião do Congresso da Munici
palidade e Providencia Social, o Sr. Nicolas Carvias, gerente 
geral da modelar Instrucção Argentina, apresentou dados va~ 
liosos, que demonstram a importancia o necessidade da co~ 

.operação para resolver o problema da publica alimentação. 
Que innumeros relatarias officiaes e congressos européus 

tambem documentam fartamente esta utilidade; 
Que, entre nós, os institutos rudimentares carecem de 

apoio o facilitacão para seu desenvolvimento utilissimo; 

Art. 1'. E' permittido aos funccionarios e diaristas da Es~ 
tradu de Ferro Noroeste do Brasil, que fizerem parte da So
ciedade Cooperativa dos Empregados da Estrada de Ferro No
roeste do Brasil consignar mensalmente a esta até dous terços 
dos seus ordenados ou diarias para pagamento dos forneci
mentos. que tiverem recebido, na fórma dos respectivos esta
tutos. 

Art. 2'. Gosarão de frete livre em todo o percurso da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil as mercadorias despacha
das para os armazens da Sociedade Cooperativa dos Empra
gados da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil ou por estes 
para qualquer ponto da linha. 

Art, 3•. Os empregados da Sociedade Cooperativa dos Em~ 
pregados da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil terão direito 
ás mesmas vantagens de que gosam os funccionarios tia es~ 
tradu, com relaÇão ás passagens. 

Art. 4•. Revogam~se as disposiçõos em contrario. - Costa 
Rodrigues. 

N. 55 
Onde convier: 

Artigo. Nas folhas de pagamento dos funccionarios civis 
e militares serão tomadas em consideração e descontadas pelas 
pagadorias as consignações estabdecidas a favor da sociedade 
civil e de classe Associação Beneficente dos Servidores da 
União, como é feito ás demais sociedades congeneres. 

J!/.sti(icação \ 

A Associação Beneficente dos Servidores da Uniiio, fun
liada em 3 de fevereiro de 1923, registrada depois da respe
ctiva approvação dos seus estatutos no Registro de Titulas 
e Documentos; sob o numero 1.3~9 o publicada no Díario Of-

• 
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ficial de 11 de marco do mesmo anuo, como determinam o 
Codigo Civil Brasileiro o demais leis em vigor, relativamente 
ás associa(;l_ões de classe . 

. Sendo o seu fim ~xclusivamen~e promover a união e pros
peridade de seus socws, e, outrosun, prestar-lhes auxilias do 
diversas cspecies, inclusive o de emprestimos a longo prazo a 
juros modicas, uma das clausulas essenciaes a tal ccdesideratum» 
~ o _desconto em folha de pagamento. 

Tratando-se de uma institui~'ão de classe e havendo 
mesmo precedentes o artigo supra não virá ferir quaesquer 
outros interesses. 

Junto o texto dos estatutos . 

Sala das sessões, 
e/Lado. 

de dezembro de 1923. -- Ir-ineu Ma-

N. 56 

A prorogacão de Iicenca de que trata o § i" do art. 19 
do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro ele 1921 será conce
dida, como a licença anterior, com direito ao 'ordenado ou 
soldo por inteiro. 

Justificação 

O decreto a que se refere essa emenda favorece o trata
n::Hlnto de fuuccionarios civis ou militares, atacados de lepra, 
cancro, tuberculose ou qualquer moles tia contagiosa. Visa 
elle salvar vidas uteis ao servit'o do Estado, ao qual de novo 
se possam consagrar com proveito para elle. 

Essa esperança é admittida dm·ante dous annos, findos os 
quaes, verificado que o mal é incuravel, o funccionario tem 
direito á licenca por tempo indeterminado, com metade do 
ordenado ou soldo. 

Ora, si nessa situação, quando nada mai.;; espera do seu 
servidor, apenas por motivo de reconhecimento a SCI'Yicos an
f.eriores e do assistencia social, e ainda mais por tempo inde
terminado, que póde ser muito longo, talvez por todo o resto 
da vida, o Estado concede-lhe metade do ordenado ou soldo, 
não se compreliende que sómente essa vantagem conceda aos 
que emprehendem com rigor tratamento de onde póde re
sultar a saude. 

Si ha r-azão para dar o ordenado ou soldo por inteiro no . 
primeiro anno desse tratamento, tal razão subsiste no unno 
que se segue, durante o qual ainda se espera a cura. 

N. 57 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo. Fica o Governo autorizado a conceder aposenta
doria, ~om as vantagens que actualg10nte percebo, a qualquel' 
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funccionario elas cifficinas do Diario Official e do Díario rlo 
Conure~so, desde que conte mais de 35 annos do SOI'\'Jc;o no
cturno. 

Sala das sessões, de dezembro de 1923: 

''"tificação 

. A emenda proposta encerra uma medida justa, pois per
milLe a aposentadoria ele l'unccionario do Diario O{ficial e do 
Diario do Conaresso, que tenha mais de 35 annos de S<'l'vic;.o 
nocturno. 

O serviço nocturno, prestado na Imprensa Nacional é, como 
é notorio e do conhecimento de lodos os congressistas bas.
tante fatigante, pois, por maior que elle seja, tem de ser: feito 
a tempo de sahir publicado no dia seguinte. 

Além elo mais, esse servic;o, pelo facto de ser feito rlu
rante a noite, não só reclama a maior somma de esforços, 
como lambem truz úquclles que alli exercem a sua actividade 
a perda de energias o ·depauperamento e quicá enfermidades 
resultantes do !1l'Opr'io Lt'abalho nocturno. 

A emenda encerra uma medida de perfeita equid~rle. 

Sala das sessões, 
citado. 

de dezembro de 1923. - lrinen Ma-

N. 58 

Os funccionarios da União que houverem exercido cargos 
em commissão por mais de oito annos e que se enconf.rom. 
actualmente, nos respectivos quadros em cargos immediatn
menLc in1:er.jores, por outr<J tanto tempo, serão providos na 
·efl'ecfiviclade daquclles que exerceram em commissão, nDs 
primeiras vagas que se verificarem do preJ'erencia a quaes
q1!1er outros, na ordem elo antiguidade da commissão, con
tando, \)ara Loclos ·OS effei1.os, aquelle .tempo. 

Justificação 

A .emenl'la acima, ·com .parecer favoravel das :Commissões 
de :Finanças de ambas as Casas do Congresso, .fo.i, sob n. 177 

. bis, ·nl1tigo da :lei do Oronmento ·de 1·922, vetado .. El:la nü~ ~t·ea 
cargos novos, não nugmenl.a despeza nem .preJUdJca ·dweJLos 
de outrem; no ·conLmdo, visa t•econhcaet• e garantir os que 
os funccionm·ios nas condic.i'ics acima inriegavelmente adqui
riram, sanar irregulal'iclacleR c in,iusti(ias que sofl'rcram o sof
J'ecm esses J'unccionurios vicLimas de l'C!IUlam'bnlos falhos o 

' omissos. 
Essas J'alhns e orniss,)es servem do pt•cLexl.o para que esses 

íunccional'ios, após haverem servido a conlento durante lon
gos annos, doz o ·mu.is, oomo si do quadt•o fossem, percebendo 
cs mesmos vencimentos, .pagu.ndo os mesmos impostos o dos-
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empenh~ndo as mesmas incumbencias que os el'fect.ivos, sejam 
summarmmentc dispensados ou, quando muito incluidos no 
quadro em Jogares inferiores, onde permanecem' longos annos, 
111arcando passo e vendo tornarem-se seus superiores aquelles 
que já foram subalternos. 

Sala das sessões, 
citado. 

de dezembro de 1923. - b·ineu Ma-

N. 59 

A verba f 3 - Imprensa Nacional e Dim•io Of{icial: 

Accrescente-se: · 600$ para pagamento da differença de 
vencimentos ao ajudante de chefe da officina de stceeotypia, 
Oscar Aügusto de Carvalho Bastos. 

Sala das sessões, de dezembro de f 923. 

Justificação 

Oscar Augusto de Carvalho Bastos, runcclonario do Diario 
Of(icial, ha 36 annos exercendo o Jogar de ajudante de chefe 
da officina de stereotypia, conforme declara em sua petição, 
allega que, pela ultima reforma daquella reparLição, votada 
pelo Congresso, foram os seus vencimentos equiparados aos 
dos demais ajudantes, quer do Diario Of(icial, quer da Im
prensa Nacional. como se vê da redacção final do dispositivo 
constante do projecto em que foi resolvida aquella reforma, 
publicada no Dia1·io do Congr(Isso, de 9 de janeiro de 1921, pa
gina 7 .170. 

Entretanto, em vez de 500$, quantia em que foram fixa
dos os vencimentos do cargo que exerce, a lei os menciona no 
razão de 450$, tendo ficado assim em condicões inferiores ás 
de t-odos· os outros !'unccionarios da mesma categoria. 

Tendo sido feita na out.ra Casa do Congresso a redam;.ão 
definitiva do projecto, o Relator, para verificar a preceden
cia ·da reclamação, requereu em 21 de setembro do anuo pas
sado que se solicitassem a respeito informações á Mesa da 
Camara dos Deputados. Em officio de 21 de outubro do 
mesmo anno, respondeu o Sr. 'Secretario daquella Casa do 
Congresso que, "realmente, das emendas da Sena-elo ao orça
mento da despeza do Minist.erio da Fazenda, que vigorou em 
1921, se verifica a proccdencin da t•colamat'iio feita pelo 
ajudante do chefe das officinas de stereotypia elo Diario Of
(iical, e que só pot• um equivoco figura o mesmo na tabella 
com os vencimentos 450$ mensaes, ·quando de facto, ossos von
cimen~os são de 500$000. 

Por islo, só sendo possível corl'igir o engano, do 'CjUO rc
su!Lou estar o referido funccionnl'io sendo pt·clcrido elo rece
bimento integral dos vencimentos que lho cabem por uma 
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nova resolução do l'oder Legislativo, a Commissão de l?inan
ças submettte ú consideração do Senado o seguinte 

N. 3ü- 1923 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o 
credito necessario para pagar ao ajudante do chefe da offi
cina de stereotypia do Dim·io O[[icial. Oscar Augusto de Car 
valho Bastos, a importancia conrespondente ú differenca de 
vencimentos que lhe compete entre -150$ e 500$ mensaes a 
contar de janeiro de 1921. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 

Saia da Commissão, 17 de outubro de 1923 .. - Bueno 
de Paiva, Presidente. - Joüo Lyra, Relator. -Laura Muller. 
- FeliJJpe Schmidt. - J·uslo Chennont .- Sampaio Corrêa •. 

Sala das sessões, 
chado. 

de dezembro de 1923. - lrineu Ma-

N. 60 

O porteiro do 'rribunal de Contas terú um auxilio para alu
guel de casa equivalente ao dos porteiros do Thesouro Na
cional e demais repartições do Ministerio da Fazenda. 

J usti{icação 

A presente emenda visa reparar uma injustiça praticada 
pura com o porteiro do Tribunal de Contas, pois é o unico 
porteiro, das reparticões do Ministerio da Fazenda, que 
não tem, na verba orçamentaria, auxilio para aluguel de casa. 

Sala das sessões, de dezembro de 1923. - b•ineu Ma-
chado. 

N.61 

Onde convier: 

Os funccionarios publicas, civis, ou militares, licenciados, 
por motivo de molesLia contagiosa, quando promovidos, terão 
us suas posses a contar da data da portaria ou dect:clo de pro
mo~ão, independente do sua apresentação, e., segundo. seg·uindo
sc o mesmo criLerio para os que estiverem afastados do suas 
repartições, cm vil·tude de serviço obrigalorio ou declarado 
ulil á Patria. 

Sala das sessões, de dezem~ro de HJ23. .. - b·i1lp'tt Ma-
chado. 

r 
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,T us li f ica('lto 

E' uma injustiça clamm•osa o quo actualmente se pratica 
com os funccional·ios civis e militares que toem a infclicidado 
de se vet• afastados do scrvir\O em virtude de rnolestia con-
tagiosa. · 

E8ses J'unccionai·ios uepois de de;~ ou mais nnno~ tle arduo 
sci.'Vi~o. quando ultinge aos ns. '1 ou !!. da escala de promo
ção e que, por conseg·uinle vão melhorm· as suas condições de 
vida c o bem estar de SLms famílias, são obrigados a se afas
tar dos seus postos cm vit·tudc de se acharem atacados de 
molcstia contagiosa, muHas das vezes adquiridas depois do um 
longo martyrio de t!spcl'a não podem tomar posse do cargo, 
porque a lei friamente pr•ohihe, ficando portanto, esses fun
ccionarios, sem os proventos do seu novo cm•go quo elles J'i
zerem j1lls pela smt ant.iguidude absoluta, na occasião justa
mente cm que lhes escas~eam os recursos pccuniari.os para o 
seu tratamento e manutenção de suas í'amilias. 

E' doloroso! E um COI'<wão, embot·a desp1·ovido da sen~íbi
lidadc propria dos brosileíros, ha ele totalmente se cnncgre
ccr ante o quadro hOI'I'ivel de ver velhos ,;ervidorcs empres
tm·um as suas energias ú:; causas da Nar.ão, morrendo á mingua 
por falta de recursos monetarios, 'em mesmo, o com•olo ua cs
!JCI'an~•a de uma melhoria de promoção !JOL' anLig·uidade, pot·
que a lei assim se expressa: 

Lei n. 4.061, de 16 de janeiro de 1920: 

Al't. 20. },o J'unceionario civil ou mililat·, que, a reque
rimento proprio ou llOl' determinaoão de autoridade competente 
1'ut' declarado por inspecção do saude, affectado de lepra, tuber
culose ou outra qualquer molcstia contagio8a, ou l'Ur fcl'ido, ou 
adquirir molestia em serviço ou cm consequencia de serviço pu
hlico, será concedida licen~a, até ao prazo de um armo, com 
ordenado sómente. 

ArL. 21. Antes de findo o anuo de licença será o paciente 
ne novo subrnitlido á inspecção de saudc, perante a junta, c, 
si esta verificar que o mesmo não está restabelecido, scr-lhe-lla 
concedida nova licença, por mais um anno com metade do or
denado. 

Art. 22. Terminada a segunda licciHJa, se a junta mcllüm 
a quo fur subrnettido o licenciado vet·ificm· que o seu mal é 
incuravcl ser-lllc-ha concedida uma licent•a de llm·a~:.ão inde
terminada com o desconto de metade do respectivo ordenado 
ou soldo, uté que possa ser apo~entado ou reformado com ven
cimentos cot•respondcntes a essa melado tão súmente para csle 
cffci!.o o tempo da licença especial. 

Art. 23. Aqucllc que estiver licenciado de accôrdo com o 
disposto nos artigos ante1•iores poderá ser submettido, cm qual
qum· tempo v. noya inspecrJãO de sande , a t·cqucrimcuto P!'opr~o 
ou por determinação da autoridade competente e voltar a ucll
vidade, si l'o1' julgado aplo para o serviço. 
o • • • • • • • • • • o • • o • • • • • o • • • • • • • • • •••• . ............ . 

AI' L. 2ú. O !'uncionnrio civil ou militar quo fOr l'fJillO
vido ou Ill'Oillovidu qutmúo no goso do férias, pcrdcr(t o di-

s. - Vol. IX 3\1 
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rlit•cito ele complctal-us, a conlat· da rlala do ~cu cxcrcicio ao 
novo cat·go. 

Parag't'apho uuico. Quando promovido, cmquauLo ~c achar 
cm s·o~o ele licença ou em comrnis~ito, somente perceberá 
as van Las·ens do novo cargo da data em que assumir defini
tivamente o seu exercício. Até essa data perceberá unica
mente as vantagens a que Livet· direito no cargo cm que cs
tjver licenciado ou commissionado. 

Com t•elução aos que se acham afastados do serviço, por 
motivo de serviço obngal.it·o, l.al como: o militar, o do jury, 
inqucrito de jusLiça e outros e bem assim os commissionados 
no estt•angeiro ou nos Estados, cm servi~10 de alta relevancia 
não podem ser privados da posse do seu novo cargo pelo fa
cto de acharem em cumprimento de ordem supet•ior: 

Bastam, portanto, a simples leitura dos artigos da lei 
acima transcriptos c os considerando aqui feitos para se ve
rificar a 'necessidade da approvacão da presente emenda. 

Sala das sessões, 
Machado. 

Onde convier : 

de dezembro de 1923. - lrineu 

N. 62 

Art. 1.• Os direitos do actual continuo da Superinten
dencia da Fazenda Nacional de Santa Cruz, ficarão equiparados, 
para todos os effeitos, aos dos continuas, archivistas que ser-
vem no Thesouro Federal. · · 

Sala da~ sessões, de dezembro de 1923. - Irincu Ma-
chado. 

Justificação 

A presente emenda visa reparar uma desigualdade exis
LonLc om uma repartição subordinada á Directoria do Patri
monio, do 'fhesouro Federal, onde são innumeros os processos 
manuseados a cada passo, existindo papeis uteis e de grande 
responsabilidade. . . . 

O unico contmuo que serve na Supermtendenc1a da Fa
zenda Nacional de Santa Cruz ha mais de dous annos, vem 
t~lli desempenhando suas funcçües com muito zelo c dedi
cação c a contento geral quet• na secrclat•in, quet· no archivo 
e como o inlet·esse publico exige presentemente desse fun
ccionm·io um ~et·vil;o perfcilamenLc igual ao que se faz no 
Thesom·o, justifica-se a equiparação solicitada. 

Sala das sessões, 
chado. 

do dezombro do 1923. - b·ineu Ma
\ 

N. 63 

.r~· pcrmiLLitlo ao~ funccionarios civis forlcraes, activos ou 
inactivos, aos militares e aos operarias e dial'istas da União, 
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sontinunr. a,con:;ign:u· •. IJHJilHUIUH!IIIe, t\ Companhia de Seguros 
A l\1undml , o~ !Jl'CnJJos elos ~ef:l'lll'os de v1da a que se obl'i-

• garcm para com a. mesma companll ia, na frl1'ma das Lanclla~ 
approvadus [!C la Inspecto!' ia Get•al ue :,>cgUJ'OS. 

Onde convier: 

Exposição 

A Companhia uu ::ieguros ''A Munuial", autorizada a J'un
ccionar na Republica velo decreto n. !l, 8üü, de 6 de novembro 
de 1912, instituiu em 1918, os segw·os popuhtt•o:; cum desconto 
cm rolha de pagamento, mediante averbação das consignações 
dus prcmios mensacs correspondentes. 

Nos ministcrios da Viação, Marinlm e Guerra ~uL a ad
miuistrar)ão dos Exmos. Srs. Dt•. 'l'avarc:; de Lyrà, almirante 
,\Jcxandrino dfJ ,\Jencar, marechal Caetano de Faria c Dr. Pan
diá Calogeras, i'oi pormittido aos funcciunarios c diarbtas con
signarem á companhia u imporlancia dus prcmios dos con
tractos de seguros "que voluntal'iamcntc contruhircm, con
forme os does. ns. 1, 2, 3 c 1. 

Nesta carte,it·a, cluunada de seguros populaJ·es, iuscJ·e
\'Crnm-sc cerca de oiLo mil operarias, aos quues toem siclu dis
ll'ibuidos os benefícios conslanlcs da relação, doe. 5, da im
pol'Lancia de 359 :000$000. 

As condições da companhia constam da ccrLidão da inspe
ctoria Geral de Seguros, doe. ü, cm publica-J'<írma, e provam 
que a situação dos segurados está pel'l'eitamcnte gat·antida. 

Por decreto n. 16 .14.4, do 12 de setembro proxirno pas
sado, foram approvados os novos estatutos da companhia o o 
augmento de sou capital a 500 :000$, dos quaco 320 :000$ os tão 
t•eal izados. 

A companhia tem em deposito no 'J'lwsoll!'O duzentas apu
lices federaes de um conto de ré is cada uma. 

Sala das sessões, 
chado. 

Onde convier: 

de dezembro do 1923. - lrincu Ma-

N. 64 

Para exacto clllll!)l'imento rio QLID r.lispGe o m·L. 58 da lei 
11. 4 .230, de 31 de clezembJ•o de 1920, e ar! .. 62 da lei numcJ'O 
L440, de 31 de dezembro de 1021, o Govct•no abrit·t\ os nccus
sarios creditas para o pagamento das dil'fct•cnc.as dos venci
mentos dos futwciomu·ios aU.ingido;; pulas alludicla;; leis, rc-
1'1exivas do arl.. 137 da Joi n. 3.454, elo ü de ,imwiJ·o de 1918, de 
accórdo com a dotação fixada pela lei n. L 632, de ü de ja
neiro de 1923, que completou o acto legal. 

Justificação 

Rcsolvenrlo o Congresso Nacional consi.HuiJ• :1' ea.tegoria 
do i'unccionurios da Central do Brasil, a classe dos pral.tcnnl.cs, 
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determinou que lhes l'ossem cobrados emolumentos e expedidos 
tiLiilos elo numea1;ão, a contm ele 1!J18, mas só cm 1923, de ac
Ciil'du cum u n. 25 elu al'L. 31t ela ConsLiLuicãu, fixou-lhes o von-
c in~enl.us cm 2:500$, assim, esses J'unccionarios, titulados desde • 
1!!18, ]wt·cebm·am como ,iul'nalcit·os uma diuria ele ü$ até 1920 
(inclusive). Ol'n, tendo o Congl'csso feito a dotação neces
sal'ia, eiiiJs ficaram percebendo 210$ mensaes, faltando-lhes 
receber os 30$ mensacs que deixaram de receber em tempo 
lmbil, como lhes compelia. E' para cot·t•igir essa anomalia que 
a presente emenda surge, esperando por sua justiça o benc
!Jlacito da douta Commissüo. 

O ar L. 62 do decl'eto n. 4. ·1~0, de 3-1 de dezembro du 
1 !J21, diz o seguinte: 

Em observancia ao disposto no al'L. 58 da lei n. 4.230, de 
31 de dezembro de 1920, o Governo cobmrá os emoiUIIJClltus 
J•elativos aos Jl!'aLicanl.r~ rxtt·amlmeral'ios ele confm•enle e de 
eonrlucl.ot• do lrclll da J~~I.J·ada do Ferro CenLral do Brasil, que 
jli vinham exeJ•ecJHio quando J'oi promulgada a lci'n. 3.454, i.lo 
ü de .iancit·o ele 1918, que os considet·ou na 1' catcgm·ia elo pes
Hoal Litulado, efi'eclivando-os para lodos os efl'eiLos, a 1:ontar 
daquella data, mantidos os clil'ciLos decot'l'enles da referida 
llisposil;ão. 

Bala da;; sossüos, dezembro do 1 !J2:J. - h·incu i\! achado. 

N. ü5 

Na a]JU t'a!)ão do tempo de seJ•YiJ)O dos cmpl'egados da 
K Jo'. Ccntt·ul do Hl'asil Se!'ão contados, vara os eJ'feiLos do apo
~entadoria, os dias om que os mesmos l'izm•em, on viel'cm a 
Jazer JH'ompl.idão, agual'dandu Ol'dens para sulJsLitui!)ão dos 
empregados ofl'ccLivos. 

.lusli(icaçüo 

,\ pt·esenle emenda yi:;a unicamente cslabcloccr um prin
cipio do justiça. 

O em)H'!'gado do JH'lllli]JI.idão, agllarrlamlo ordens. na Ccn
l.i·nl do :Bmsil é o .-;ubstilulo do em]ll'Cg·ado de qualqucl' ca
tegol'ia que, por qualquet· cvenLualidadc, deixo de comparccet·. 

As responsabilidade~ são as mesmas, o tempo é o mesmo· 
daqucllc que está exm•cemlo as funcçües, estando (t disposição 
da aclminisLração, e não sendo remunerados sinão quando tra
balham. 

Ora, esses empt·egarlos, além de sm·cm obt• i gados a desen
volver a mesma actividade que os demais, estão sujeitos aos 
azal'es da sorte para o efJ'eito de vencimentos. 

Ha ,iá alguns pareceres em favor elos mesmos, mas o quu 
se i'az m h; ler ,1 a .i usta rcpm•ação consubstanciada em lei. 

Aliás, o illustre Senador Antonio Moniz, cm seu parecer 
n. 320, do ü ele outubro de 1921, discutindo um valo elo Prc
:l'eito, firma ele modo lll'ilhante, a irrefutavcl ig·ualdade dos que 
exm·cem uma mesma Jnnc~ão pam um sil crreito. 

Conclue-se, JIOI'tanto, que a eonlagem é ~ do tempo pcr
Llidu ua funccüo ou para o cxorcicio da mesma. 
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E'mbora j:í f.cnha o voto do Senado, a presente emenda, o 
anno passado, a illuslre Commissão decidirá. 

Sala elas sessões, de dezembro de '1923. - Il"ineu. Ma
chado. 

N. Gü 

Arl. Fica extensivo aos directores do Tribunal de 
Conlas o dispositivo do nrl. n. ·J57, do rlcct•eln n. ~.555, de 
10 de agosto de Hl22. 

Justi{icaçrio 

Pelo art. 1 G do decreto n. '13. 2117, di! 23 de outubro de 
Hl18, o Corpo Instructivo do Tribunal de Contas ,; composto 
de qnalt•o directores, estando, pum lodos os cffeilos, cquipu
mdos aos directores do Thesom·o Nacional pelo art. n. 22, 
n. 7, do decreto n. " . 555, de 1 O de agosto de 1922. 

Sala das sessões, de ,junho de 1922. - Jrincu Ma~ 
chado. 

N. G7 

"Ficam/ addidos ao Ministerio da: Fazcnd:v os nct.nnes 
fnnccionarios que procedem á liquidação rlo Lloycl Brasileiro, 
Pnlrimonio Nacional, qtw rsl.:í sendo frila pelo mrsmo mi
nistcrio." · 

Justi(icar;ão 

Comirlr.rnnf!n qn11, JlOl' wrrlnrloira anomalia. os fnnr.c.in
nnrios rln liqnidncão do Llnyrl Bt•nsilriro l.rrm os onns rln 
fnnccionarios ]lllhlicns, srm usnft·nit• rins vnnlng·rns por lei, 
concedidas a estes; 

Consirlerando que, ap1ís repelirias J'efm·mas, com rl is
pensa de g·pande numero rir. empregonrlos, os m.(lis capuzrs fo
ram sendo conservados; 

Considerando que, drntre esses, n]l()nas quinze funr.cio
narios 11 tres cont.innos continuam. sob n direcção da Com
missão do Thesouro Nacionnl, 11ncnrregarla da liqnirlnção, twes
tnndo serviços; 

Considerando qnr, o Estado tem npt•ovcilndo n cont.Linl'J[\ 
aproveitando os servi1;os desse pequeno numero rle funccio
narios, com vencimentos rerluzidissimos, sem g·nrantil-os: 

Considerando qnc l'r.pup;nn ao semo ,inrirlico rln nosso 
tempo cssr aproveitamento de cnpncidarlc c esforços rios ser
viços pnhlicos, pat•n rlrpois nhnndonat• os srt•vrnl.nm·ios no 
rlrsnmpat·o de qnnlquet· Jll'otccção legal: 

Considm•ando mais qnr esses fnnccionm•ins. cnnsl.it.u
inrlo nm quadJ'o rsprcial. nppt·ovarln peln Rt•. Ministro rln. 
Fazenda, prrcr:hPm seus vencinwnt.os pelos cnft•rs pnhlicos, 
Jlor folha rlnqnelle ministcrio; 
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Considerando ainda que a approvac;.ilo r11io aearrola au
gmento de despeza, porque a que pudesse haver ja vem sen
do feita; 

Considerando, finalmente, que a emonda proposta ape
nas importa em dar feição jurídica a uma situacão de facl.n: 

OJ'J'oreço-a, inspirado no supel'ior dever de ampamndo 
nos que prestam seus serviços ao Estado, acautelar os inte
resses deste, pela estabilidade e pelo estimulo dado aos seus 
ser·ventuarios. · 

ne/1/.('ÚO dos {nnccionarios (JUC tmbalham na /i(Juidaçüo 
do Lloull B1'11silwiro - (P. Nacional) 

Elydio de Carvalho .......................•..... 
Hugo Victor de Sampaio Fe!'l'az ............... . 
Mario M art.ins Ribeiro .....................•.... 
Manoel Telles de Oliveira ..................... . 
Antonio Pernandes Pinlo ........•.............. 
Leopoldo Dru~mond ......................... . 
Alcides Garcia ................................ . 
Licinio Dias .................................. . 
Victor de Mello Alvim ..................•...... 

. Alvaro Becker ................................ . 
Raul Medrado .................•............... 
Claudionor da Silveira ........................ . 
E! viro Paiva da Silva ......................... . 
Arnaldo Gomes Netto ........................ .. 
Abda dos Reis ............................•... 

Contínuos: 

O!ympio Radich .............................. . 
Alvaro da Costa Matlos ........................ . 
José Alves Martins ...... : .................... . 

Total. . .............................. . 

600$000 
500$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 
lt00$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 

250$000 
250$000 
180$000 

6:980$000 

Sala das se~sües, em do jnn h o r! e J 923. - h•ineu M n
clwdo. 

N. G7 A 

Accresccnf.ar onde convier: 

Os fnnr.r.ionnrios ferlrl'nrs rnw sr!'vf'm nns ,iuntns rlr nlis
lmnr.nf.o militar, r tcnhnm mnis rle (2) rlons annos rir f'Xf'l'
eirio nesses cnrr.:o~. sr1•fio r.onsidel'nrlns m·omovidos por Tnr
l'Ccimento nns rrspectivns l'rpnrt.ieõrs no cnr~o immr.rlinln
m~nt.e guperior. inclepenrlenlr rir (jUnlqurr cxig-~ncin rrt'nln
mentnr. · 

.Tusti(icnçíio 

.. Os fnnccionnr•ins CJ1H1 Rrrvrm nns ,iuntns rir lnli~tnmrnln 
mJht.m·. rnrr.:os r,,~rR q11r r-..:rmrm rm. r.ommiss~ín, niio ron
rot•t•em t\s pr•omof'õrs rlns r•r.pnrt.irõrs n fJ11<' pPrf~mcc>m. pnt' 
merecimento, e sim por nntiguidade absoluta~ 

• 

I 



SESSÃO l~M :10 llll I'EZEMBilO DE :!923 471 

Regulamentos ha cm varias rcpm:Lic}õcs, qtw, embora o 
funccionario tenha antiguidade aiJsoluLa não lho cabe o di-
reito á promoção. • 

E' uma praxe estabelecida e em dcLl'imento dos interes
sados, e isso sob a inconcebível justificativa de estarem fóra 
do serviço de sua repartição, como si o serviço de alista
mento militar constitua uma illegallidacle ele tal natureza, 
que não mereça atten~\ão e não constituam met·ito taes 
funcções. 

E' um erro deploravel, e uma dout!'Ína injustificavcl coi
local; taes serventuarios em um movei inferior, mesmo por
que, o serviço de alistamento militar é um dos mais all.ruis .. 
ticos serviços publicos, de radical impor·tanc:ia c isso por
que delle depende a defesa da Nação, a integridade do Ler-
ritorio e a garantia do povo. . 

Desmerecer esne servico, é seleccionar os funccionar i os 
que ahi servem, sonegando os seus direitos, menosprezai-os e 
prejudicai-os no accesso a que teem direito inconteste, é, não 
só uma clamorosa injustiça como um acto impatrioLico, pra
ticado · conscientemente em detrimento dos. interesses da 
Nação. 

Sala das sessões, em 
Machado. 

de 

N. 68 

de 1923. - Ir·ineu 

Em cumprimento do que dispõe o art. 82 da lei nu
mero 4. 440, de 3:1 de dezembro de 1921, o Governo abrirá os 
necessarios creditas para pagamento aos funccionurios attin
gidos pela ulludida lei do~ vrncimrmtes que rlr.ixar·am de re
ceber, relativos aos dias em que ,iá cl'fectivos, foram escn
lados para o servieo .do prornptirlão . 

. Tusti{icnção 

Depois de já cffectivados. por disposição legal, esses 
funccionario~ for·am ainda, . algum tempo, escalados pnrll 
o serviço de pr•omptidiio, nguni·danrlo ordens, e dcsl'al'tc pr·c
,iudicados nos seus vencimr.nt.os. A emcnrla visa, pois, uma 

· ,iusta reparação o que bclm compr·ehcnder:í n illustrada com
missão. 

Diz o nrt. G2 do r!eCJ·eto n. 4. 440, de 3'1 de dezembro 
de 1921: Em ohRN'vuncia ao diRposto no urt. 58 da lei nu
mero 4. 230, do 3f de dozemhro de ·1920, o Governo eohrnrá 
o~ emolumento~ r·clnl i vos aos pr·aUcantcs cxtt·ammlcr·m·io~ dn 
conferentes r rln conrlnct.nr• rir I r·rm ria Estrada r! c FcJ'I'o Cen
tral do Brasil, qnr ,i:í vinham exercendo quando foi promul
gada a lei n. 3.4rí1, de li rlc janeiro de Hl18. que os consi
derou nu primeira cat.ep;or•ia rio pc~soal titulado, cffectiv:m
do-os para todos os el'feitos, a contar danuclla rlala, manl.icJog 
os direi os decol'!'entes da referiria disposição. 

Snla das sessões, de dPzemhro do 1923. - Trinett Ma-· 
~. -
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N. G!l 

Onde convier: 
lli:,.· .,. .. _·. , . . ~lil' .. 'f ~·~ :-r t.;i•:• . . . 

Art.·"· · Fica sub~tif.nido o paragrapho unico do art. 78 
do decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, pelo se
guinte: 

''Não estão sujeitos a penas disciplinares os Ministros, au
ditores, directores, representantes do Ministez•io Publico c 
adjuntos." 

Justi{ical}úo 

Pela reforma do Tribunal do Contas, promulgada cm :1918 
os diJ·ectorfls, nuclitoros, representantes do l\!inist.crio Publi
co c seus adjuntos não cstnvam sujeitos a penas disciplinares. 
Esf.fl di~pisit.ivo foi repet.ido pelo art. 78 do decreto nume
ro 15.770, de 1 de novembro do 1922, com exclusão unicamen
te dos directores, que passaram a ficar sujeitos a penas dis
ciplinares. 

O serviço nenhuma vantagem teve com essa omissão e 
para os dii'Cctores do 'frihnnal de Contns representa uma di
rninuioão de autoridade. 

Alt.os J'unccionarios, lt'nclo cheg·ado a essa situa()üo de
pois de muitos annos de arduos c relevantes sez·viços, pela 
propria natm·oza do cargo alli não chegariam si não fossem 
funccionarios exemplares. Por esse motivo m'esmo a lei de 
1918, lhes concedeu essa regalia excluindo-os dessas penas 
além de outras vantag·cns, J•egimen esse que foi alterado pelo 
decret.o n. 15.770 acima citado, com patente constrangimento 
mm·al para os interessados, postos aos olhos de seus subordi
nados em unia condição de inferioridade flagrante. 

O rost.nbelecimento da sit.uação anterim• é acto de sim· 
pies ,insliça. 

Sala das sessões, de dezembro de 1!l23, - ll'inen :Mn-
chnrln. 

N. 70 

Onde convier: 

Os funccionraios publicas CIVIS, no exercJCzo elo quaos
Qtlel' manclatos electivos, pm•eobez·ão integralmente os seus 
vencimentos inclusive a gratific~cão tl1'6-la.bore. · 

Justi{ical}tio 

Não ptlrlc sm· !'Xclnida do individuo qur, cxerco n sua 
nc t.ivirlarle nn srl'vil;o publico a expressão 1l1'lÍ-lrrbm•c. 

A sna net.iviclarlc continua até mais intensa em benefi
cio riu causa publica n Qtw se ohriga a servil· Cl\111 doclicnr;ão. 
quer na represenlaçiio Federal quer na Estadual. 

I 

• 
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Dada a ,iusliçn do nssumpl.o, cc!'lo mPreCCJ':'t o honcpla
cito da douta commissüo. 

Sala das sessões, de dezembro do ·1 923. - 11'inen Ma
chado •. 

N. 71 

Ond~ convier: 

Art. Fica extensivo nos directores do 'l'ribunal de 
Contas o dispositivo do al't .. 157, do decreto n. LH4, de 10 
de agosto de 1922. 

O nrt. Hi7 fia lei n. -1.555, rlc 10 de agosto do 1922 diz o .. 
seguinte: 

"Os directores do Thcsouro Nacional, das Secretarias de 
Estado c elas Directorias de Contabilidade da Guerra e ela 1\[a
rinha, quando contarem mais de trinta annos de serviço fe
deral, dos quacs cinco annos, pelo menos no ultimo cargo, 
terão direito a contar da data em que tiverem preenchido es
tas condições, emqunnto pel'manecet· em actividade, a gratifi
cação adrlicional de 40 % sobre os respectivos vencimentos. 

llaragrapho unico. O pagamento dessa gratifica()ão, des
de a data em que for devida sct•á foi lo na vigencia da pre
sente lei, pelas vet'bas '·Evenluacs" dos ministerios compe
t!lntes, e, nos exercicios vindouros, com os recm·sos especiars 
que, para tal fim, deverão set• inclnidos nas propostas de or
çamento." 

O Tribunal de Contas, inst.ituido pelo nrt. 80 da Const.i
tuicão da Hepublica e cr·eaf!o pelo decreto n. L 'IGG, de 1892, 
é o orgão superior da fiscalização, motivo pelo qual aos seus 
funccionarios sempre se consideram maiores vantagens do 
quc nos demais funceionnrios ria União. 

·Assim 1\ que, em outubro de 1906, tendo sido reform~do 
o respectivo regulamento figuram os empregados do quadro 
com os vencimentos de 50 o/o mais elevados do que os cor
respondentes no quadro de Fazenda, e isto porque era ponto 
inconteste de que em vista da stm missão especial e da rela
tiva restricoão da sua carreira, justo se tornava uma diffc
renoa equitativa favoravel aos funccionarios fio referido in
stituto. 

Em 1009 os vencimentos dos funccionarios de Fazenda 
foram· equiparados no elo 'l'rihunal ele Contas, deixando de 
exigir n citada superioridade. E, ·192'1. pela lei n. H. 242, fo
ram os funccion:1rios do Tribunal de Contas equiparados pum 
cffeit.o de vencimentos nos do 'l'hesouro Nacional ·(art. 06, 
n. XXII, paral('rapho unico). Agora pr.lo f!ispo~to no art. 157 
acima citado l'oJ•nm os f!irectores do 'l'hcsouro collocados cm 
nivr.l suneriOl', ao tocante e vencimentos, no dr seus collcgns 
dr. idcntica cnlegoriu no 'l'ribnnal do Contas. 



474 ANNAES DO SENADO 

Isto posto, a emenda aqui apresentada tende tão somente 
n fazer desapparecer uma desigualdade desde longo tempo 
combatida, cuja subsisl.encia não se jusLil'ica. 

Sala das sessões, de dezembro do Hl23. -Jrincu. Ma
chado. 

N. 72 

Onde couber: 

O actual continuo da Superintendencia da Fazenda Nacio
nal de Santa Cruz, passará a continuo archivista daquella re
partição, em virtude de vir desempenhando aquellas funcções 
I1a mais de cinco unnos, continuando a pei'Cebm· os mesmos 
vencimentos. 

ltt.Ytificação 

r\ presente emenda que não traz absolutamente o menor 
angmento de despeza, vem corrigir nma falha e reparar uma 
injustiça, pois o funccionnrio em questão hn cinco annos 
vem organizando o arch ivo daquella repartição, talvez uma 
àns mais importantes do Ministerio da Fazenda. 

Sala das sessões, de dezembro de 1923. - · Irinelt Ma
cllado. 

N. 73 

Onde convier : 

Art. Nas folhas de pagamento dos funccionnrios CIVIS 
e militares serão tomadas em consideração e descontadas pe
las Pngadorias as consignações estabelecidas a favor da so
ciedade civil e de classe " Associação Beneficente dos Servido
res da União", como é feit.o 1\s demais sociedades congeneres. 

!ltsti{icação 

A Associacão Beneficente dos Servidores da União, fun
rlarln em 3 de fovoreir·o de 1923, registJ•udn depois da rr.spe
ct.iva approvacão dos sens estatutos no Re!l'isl.ro rlo TituiM 
e Documentos soh o n. 1 . 3Hl 11 publicada no Diario Olficial do 
11 de março rle 1923. como detorminn o Codigo Civil Brasi
leiro e demais leis em vigoJ•, relal.ivnmentr. 1\s associações de 
classe. 

Sendo o sen fim, oxclusivnmente promover n união 11 
nrosperidade rir sons sor.ios, e, oulrosim, prestar-lhes nm:i-· 
I ios de rliversas especies inclusiv11 o de emprest.imo a longn 
prazo, n ,juros modicos umn rias olausulns essonciaes a tnl 
de.~iteratum .; o rlesconto r.m folha de pngament.o. 

Tratando-so de umn instit.niçíio dr r.lnsse e havendo mrs
rno precedente, o nrt.igo snprn não .virá ferir qunesquer ou-
t.J•os interesses. · 

Sala das sessões, de dezembro de i 923: 
clwdor. 
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N. 74 

Fica o governo autorizado a transformar em collecto
ria, a actual mesa de rendas ele Hapemcrim, no Estado do Es
pirita Santo. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Marcilio de 
Lace1•da. 

Justificação 

Nada justifica a actual mesa de rendas, pois o porto de 
JLapemirim não importa mercadoria alguma do estrangeiro, 
e a prova está em que, até hoje, não se fez desta natureza. 

N. 75 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a fixar o afornmertlo do ter
rnno concedido no Glub Sportivo de Equitacão, de accl\rdo 
com o dect•eto n. l,,ô8ô, de 6 de fevereiro de 1923, na quan
tia qne pagava anteriormente o referido club á Fazenda Na
cional, em virtude elo contracto lavrado na Procuradoria Ge
ral da Fazenda Publico. em 10 de outubro de 1910. 

Jttsti(icação 

Se ha entre nós instituiçõe~ que têm prestado relevan
tes e reaes serviços aos fins patrioticos. oue inspiraram n sua 
fundação nenhuma rxcedeu ainda no Club Sportivo de Equi
tur.ão em resultados ppaf.icos e efficient.r~ t.e~temnnhndos a 
carla momento pelo~ altos podm'es da Repuhlicn. 

Ora. para romnrir o scn alevantado nro~mmma. essa so
ciedadn, que mostra quanto pode a iniciativa particular. 
quando hem orinnf.ada, nT'T'P.nrlon flrn t.ompo :i Fnzr.ndn Nacio
nal o terreno qur Ol'a nccnpn, npparfllhnndo-o para nelle con
struir a sua stldr r rlepcndencins nr.11rssarins no sport. hyp
pico e rlispendendo nessr srnf.ido avnHarlns sommns. E. parn 
melhol' acautelar srns inlrT'rssrs r desrnvolvrt• ninrln mais o 
sou oh,iectivo. pcrlio e ohfnvr rlo CongJ'esso Nnc!onnl o posse 
do t11rreno. o fJITr 11m foi concnrlirlo pnlo rlrct•rfo nr.imn men
cionado. 

Cedendo o Porlr>r Lr,::islaf.ivo o terrr>no no cluh, mrrliante 
nm afornment.o, soh o pr>-nsamrnfo rlrvado rlr favorrcr.l-o rios 
sons naf.riol.icos inf.nilos. r .insto qnn sr>,ia rsfR tfixurlo na 
quantia onr. anl.rriormenf.r .iii vinha elle C'nfranclo para os 
cofpes nuhlico. l.anlo mais quanto o srn rlesr.nvolvimrnto se 
t.mn frito sr>m om1s rle rspr>cir alguma parn n Fnzrnrln Nn
cio'nal. 

Suln dns ses~iiPs, 3 dr d~zrmhro rio 19211. - Vespucio rfp 
Abreu,, 

.. 
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N. 7G 

Onde convier: 

Al'L. Fica o Governo autorizado a aproveitar de pre
ferencia nas vagas que occorrerem ou forem cJ.•eadas nas re
spectivas circumscripções, os agenl.es fiscaes do imposto de 
consumo de otlLJ•as circumscripçõos, que naquellas se acham 
servindo acl.ualmonUe ou os l'unccionarios de fazenda, com 
concurso de segunda cnl.rancia que esto,jam exercendo a 
í'unc~'ão de agente fiscal, devendo set• conservados, tanto uns 
como outros, na mesma siluar;ão em que presentem~nte se 
encontram, al.é sm·em promovidos os eJ'J'ccf.ivados nas respe
ct.ivns circumscripções em que servem. para o que se deve
rá ter em vista a antiguidade de cada uma nas circumscri
pções em que estão em exercicio, tendo, sobre todas, prefe
rcncia aquelles que, além de já se acharem servindo inl.erina
monte por mais de um anno, preencherem os requisitos oxi
g·idos pelo regulamento elo imposto ele consumo cm vigor, na 
part.o referente :ís promoções dos agentes fiscaes do mesmo 
imposto. 

.Tustí(icação 

A presente emenda visa normalizar a situaoão dos agen
tes fiscaes interinos que vem pt:estando reaes serviços á 
arrecadação das rendas publicas. lorn::mdo-se indispensavel a 
sua permunencia diante do accwnulo de a l'axeres ho,ie, a car
go da classe do~ agentes J'iscaes do imposto de consumo, cu,io 
quadro nclual 1\ obsolul.amenl.'e insufl'ici.ent.e para além dos 
impostos de consumo, sello sanilario, transporte, taxa de via
(;iio e rle sorteados, estendet• a fiscal ixação ás promissoras 
fontes rle receita que são os impostos sobre a renda e soln·o 
ns venda:; o sobre as vendas mm·canl.is. 

Accresce ainda a circumstancia de que a medida em apre
ço não rww·reta, de modo aloum., qualquer rmornento de des-
1Je::a., pois com a conservação do taes funccionnrios, será man
tida a. mesma rlespe::a. que até agora tem sido, com os mes
mos, pelo Thesouro. 

Tral.a-se, pois, de uma providencia ,iust,a que, sobro 
interesse da Fazenda, vem regularizar a situação dos fis
caes interinos, nomeados principalmente para normalizar e 
intonsificar o serviço de fiscalização elos novos impostos creu
elos, trazendo, assim, o afastamento desses funccionarios das 
circmnscripçõe~ cm qnc actunlmcnle serycm, gJ"andc prejuízo 
pnra o serYiço. - O/eoa1'io Pinto. 

N. 77 

Os funccionarios da União qne houverem ou este,iam 
nxerccnrlo cargos em commissão on int.Dt•inamcntc por mais 
rlc seis nnnns e qnr I.C'nham sido incluídos nos rC'specl.ivos 
quadros em cm•gos immerlinl.amenle inferiores ou a elle~ p·er
f.rnr,nm. scrfio providos na effcctividudo daquellcs cargos, nas 

I 
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primeiras vagas que nos quadros se verificarem de pt•efet•cn~ 
eia a quaesquer ouLt·os na urdem Lia anLiguidadc da commis~ 
são ou interinidade. 

Sala das oessõco, em 30 de nove muro de 1 !!23. - Iri1u.:ú 
.1! achado. 

Justificação 

A emenda acima ,iú fui incorporada ao or()arncnlo de :1922, 
\'eludo, sob n. 177, úis. Elia não crêa cargos novos, não aug~ 
menta dcspeza, nem prejudica r.lircilos adquiridos por. ou~ 
trus; ao contrario, visa reconhecer c gut·anlir o que os fun
ccionurios nas concliuües acima innegavelmente adquiriram, 
sanar irrcguluriade:; que sofl'rcram c soffrcm esses funccio
nal'ios, victimas de regulamentos falhos e omissos. Essas fa
lhas c ornmissües sct·vem de JH'Ci.exto para que es:;cs l'unccio
narios, apó:; haverem seJ•viclo a contento cluranle longos amws, 
se vejam prctct•ido:; pol' outros que sem Lrn·em demonstrado 
aptidões para os cargos são ncllcs lJl'OYidos dl'cclivamcnle 
sencio affaslados os funccionarios qLJO duranlc largo pcriodc 
do lcmpo os desempenharem com proficicncia. 

N. 78 

Onde convier: 

Art. Continua em vigor o urt. :13G da lei n. 4 .555, 
de 10 de agosto de 1!J22. 

Sala das sessõe:;, em de nuveml.Jro de 1023. 

A disposi~~ão que a emenda manda revigorar contem uma 
llledicla salutar: manda que as vagas que se verificarem nos 
quadros do pessoal nas portarias dos diversos miuisterio se~ 
jam preenchidas abservando-sc o seguinte: a de ajudante de 
pm·l.ei!·o pelos co'ntinuos e correiq; e as elo continuas c correio 
pelos serventes, sendo uma por antiguidade e outra por me
recimento, tendo~so em visêa as habilitações de cada um. 

Sala das sessões, cm 30 de novembro ele :1023. - Irineu 
Machado. 

N. 79 

Ficam na forma da lei, divididos cm ordenados e gt•alifi~ 
ca~iln o~ vencimentos dos auxiliares de cscripla da Alf11ndega 
do Rio de Janeiro. 

Justificação 

Esses cmprcg·ados, cujas J'unc~ão são analogas a dos os~ 
cirpturl!r]os .o que .com ellcs so ()oufundoJ;l:L no dcsog~pen,ho. 
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,~·~-=-·u~esmas funcoões, foram já por duas vezes amparados 
eu111 medida de effeito idenlico e que, por circumstancius do 
momento não clleg·aram a set• Lol'lladas oJ'í'ecLivas (a labella 
Dr. Peregrino e o orcamenLo véLado) . 

Sendo funccionurios, Lodos com mais de dez armos de ser
vivo publico na sua reparlicão, é justo que o Congresso lhes 
conceda essa pequena regalia que nenilum augmenLo de 
despeza traz ao 'l'ilesouro c de alguma forma compensa a 
perda de maiores vantagens que não chegaram a gosar. · 

·• Esses funocionarios são merecedores do que proponho 
ncsLa emenda c por isso espero que o Congresso não negm·á 
sou voto de approvacão á mesma. 

::laia das sessões, em 24 do novembro de 1!.123. - Pires 
llebello. 

N. 80 

Onde convier: 

Ar L .l!'ica revigorado o credi Lo de 5. 060 :000$, aborLo 
pelo decreto n. 15.911, de 29 de dezembro de 1922, que, 
depois de ser regjstrado pelo Tribuu.l de CooU~ deverá 
occorrer ás de:;pezas empenhadas ;i sua conta e Ji relacio
nadas para pagamento por depositas do exrcicio de 1922, 
podendo o Govel'llO fazer as necessarias operações do cre
dito.- Marcilio de Lacerda. 

Justificação 

O credito de que se trata não importa autorização de 
novas despezas ou novos compromissos para o Thesouro, cor
responde a despezas já realizadas de accõrdo com as autori
zações conLidas nas arLs. G4 e 97 da lei n. 4.555, de 10 de 
agosLo de 1922. 

O r•ef'er•ido decreto não foi publicado e, levado ao re
gistro no Tribunal de Contas pelo Ministerio da ViaQão e 
Obras Publicas, com o aviso n. 3, de 5 de janeiro do cor
rente anno. deixou de ser registrado (decisão desse tribunal 
de 20 de julho de 1923), por não ter sido effectuada a emis
são correspondentes. dentro do exercício de 1922, conforme o 
o!ficio dirigido pelo mesmo instiLuto ao Ministerio da Via
oão, sob n. 2.908, de 30 de julho de 1923. 

As despezas á conta .do mesmo credito, "realizadas antes 
de novembro de 1922", constam da t·elac.ão de restos a pagar 
por deposiLos de i 922, da qual acabam de ~et· e:xcluidaa pelo 
referido Tribunal de Contas, por Ler sido recusado registro 
ao credito pelas razões acima expostas. 

N. 81 

Onde convier: 
\ 

I•'ica o Governo autorizado a pagar pela verba "Exer
clclos findos" as quantias a que tem direito o capitão Gentil 
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l<'alcão, l'olalivas uo a11110 de J!l!D nu Ministel'io da Viacãu u 
Obras Publicas, e, ao de; Hli!l, no Ministerio da Guerra -
Pcrcim Lobo. 

Justificação 

1'ondo sido o eapiLão Gentil Falcão, quaudo f" tenente, 
posto á disposi~ão do Ministcrio da Viar;ão e Obras Publicas, 
onde teve exercício em vurios scrvir;os. incluisive na 
do. Ferro lJiqucte-Itajubá, c na Inspectoria das Estraaas, foi
lhe negado, pela Contabilidade da Guerra, o pagamento do 
soldo da patente de 1" tenente, durante os mezes de maio a 
dezembro de 1918. Este facto não aconteceu com official 
algum, sobretudo estando á disposição de um ministerio como 
o da Viação, que Lem'relações muito intimas com' o da Guerm. 
Os projectos das estradas estrategioas são estudadas na secr;ão 
onde trabalhou na Inspectoria das Estl'adas. Naquella época 
todos os companhcü·os em iguaes condições receberam seu 
soldo. 

. .... , ' 
Com exercício na Inspecto!'ia Federal das Estradas foi, 

em 1919, transferido do Rio para S. Paulo (6• districto), 
como fiscal da Estrada de Fel'!'o Sorocabana e deixou de re
ceber a ajuda de custo a que fez jus. 

N. 82 

Onde convier: 

Ficam restabelecidos, sem augmento da dotação orca 
mentaria, os dous logares de auxiliares da redacção do Diario 
Official, e o Poder Executivo autorizado a prove1· nos mesmos 
ca1•gos os funccionarios da Imprensa Nacional que os eJ:er
cem cujos cargos no quadi'O da Imprensa Nacional ficam ex-
tincios. · 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Eusebio de 
Ai1drade. 

J ustif'icaciio 

•rendo os trabalhos do Dim•io O({'icial augmentado na 
proporção do desemvolvimenlo dos serviços publicos, e não 
trazendo a suppressão dos dou:; Jogares de au.-'l:iliares da re
daccão do Dial'io Oi((icial nenhuma economia, por isso que, 
dous outros da Imprensa Nacional estão servindo naquella re
dacção, o approveitumento desses aos cargos que exercem 
em commissão é medida, não só de justiça, cmo de equi
dade. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Ewebio de 
And1·ade. 

. o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Paulo 
du Frontin. 
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O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, pedi a pa
lawa na 3" discussão do 0!'1\:UllCHLo da Fazenda para JUsLi
ficar algumas emendas que vou formular. 

A primeira das emendas é a seguinte: 

""\o m·L <i" - Supprima-sc." 

Diz o art. 4': 

"Durante o exercício de 1921t não serão admiLLidos fun
ccionarios exLranumernrios ou exl.raordinarios; e como dia:. 
l'istas, só serão admiLtidos operarias ou trabalhadores aos 
Jll'ecos correntes dos seus serviços não podendo exceder de 
10$ a diaria para nenhum deiies." ' 

Acabamos de verificar que não sO no orçamento do lHi'
nislerio da Viação, como no da Agricultura, da Marinha, e do 
Interior, foram fixadas diarias superiores á que consta deste 
artigo. Assim no orçamento do Ministerio da Marinha fo
ram estabelecidas di ar ias até f 5$ e o mesmo no da Agricul
tura. No da Yiaç.ão os maximos vão a 12, 15 e 20$ para ser
viços teclmicos, chegando mesmo a 30$000. 

Natmalmente para serviços teclmicos não se poderiam. 
o!Jlet• diaristas ou extt·unumerarios com a competcncia recla
mada, por menos ou por pouco menos do que essa quantia. 

No orçamento do Ministcrio do Interior o mesmo acontece, 
com referencia ao Departamento Nacional de Saudc Publica, 
onde se encontram igualmente diarias de 20$000. 

Parece, portanto, que ha uma contradicção entre esse 
tll'l.igo do orçamento do Ministerio da Fazenda c o que se 
aclut consignado, nos que venho de citar. 
Finanças conhecimento de cada caso concreto, c, de accôrdo 
com a natureza e especialização de servico, fixar a diaria ma
ximn eliminando a disposição do ot·camenlo da Fazenda. que 
rcstl'inge a 10$ esse muximo. 

O SR. Jo.\o LYRA - E' aliás, a rcproducção do que dis-
põe o orçamento actual. · 

O SR. J>Aur.o' DE FRo.:'l'l'L\' - Perfeitamente. Ma~. V. Ex. 
yiJ que lm essas conlradicçõcs a que convém por termo. 

A segunda emenda é relativa ao art. G". 

O art. ü" está assim redigido: 

"São prohibidas as dial'ias chamadas corridas ou de todo 
o mez, não podendo nenhum J'uccionario recebct• n esse ti
LlllO mais do 120 dias em um anno. salvo em funccão de fis
c~tlização de arrecadação do Ministerio da Fazenda, e por 
llt'llZO préviamcnte determinado pelo Ministro." 

Ora, 11ão é só nesse caso e mediante essa fixação espe
ci-al, pot• parte do Ministro que poderá occol't•cr a excep1,\ão. 
:Nas construcçõcs de estradas de ferro, o ciJlcfc da mosma têm 
t.una. d<i!nia. E não sô clle, mas lamb·em os engenheiro~, que 

\ 

(•) Não foi revisto poJo o1•ador. 

I 
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são obrigados a se deslocar diariamente em explorações. El
les niio L e em uma residcncia fixa; não podem os lar cm sua 
casa, com tudo que é rclaLivo ao conforto nesses Jogares já 
pouco confortados. Nesses deslocamentos, são necc·ssarias no
vas despezas, que just.ii'icam plenamente a concessão da dia
ria, que não póde deixar de ser da·da p~lo ch~fe da constru
cção, de accôrdo com o rcgul~ment,o. Nao serao sómente 1.20 
dias de conslrucção. N ecessar1amente ~ natureza do serv1ço 
exigirá mais, salvo alguns casos especme·s, de esl,udos de ex
plorações, por exemplo. 

E&t.a medida, que póde ter um objectivo muito alevanta
do, mas que não tem sido executada pelas repartições onde a 
fixidez de funcciom:wios é elemento principal, não póde ser 
applicada em todos os casos. 

Neste c·aso, ou é necessario supprimir o artigo, deixando 
que o regulamento especial fixe as condições cm que as dia
rias possam se1· concedidas; ou ri preciso resah'llr no artigo 
os casos rcgulamen t.ares e especialmente os de construcções 
de estrad·as de ferro ou semelhantes, onde ha o d~locamen
to de todo o pessoal do serviço, casos em que a diaria é ele
mento indispensavel á natureza do serviço. 

Neste sentido formul-ei a .segunda emenda. 

A terceiira emenda refere-se ainda tambem á tabella Lyra. 

O art. :18 da proposição da Camara e,stabclccc o seguinte: 

«Ps au;ment.os proviso1·ios fixados no arl. 150 da 
lei n. 455:i, de 10 de agosto 'de 1922. terão como ma,. 
ximo a importanci·a de 300$ e não attingirão os func
cionari<\S, mensalistas, diaristas e jornaleiros, constan
tes do §· 2' do mesmo artigo, supprimidas neste para
grapho a~ palavras: «nem os que occuparcm cargo;; 
ou comm issões de agora cm deante creados;. 

E' disposição nova estabelecida pela proptfsíção da ·::a
mara, modificando a da lei em vigor. 

Não me parece justa. Si ha creação de cargos os ven
cimentos já a.tlrmdem. ás condições relativas ao presente. 

O caso da tnbella Ly.ra não se daria si tivesse havido 
uma revisão geral dos vencimentos do 1'unccionatismo. Elia 
teve mesmo esse caracter de augmento provisorio, exacta
mente pela primitiva disposição, pela circumstancia ele al.t) 
aquella occasião não se haver procedido á revisão alludida. 
Uma repartição nova attender.á naturalmente á fixação dog 
vencimentos. 

Não mo parece, portant.o,. justo, que os funccionarios no
vos devam ter tabella Lyra. 

O Sn. JoÃo LYRA - As considerações do V'. Ex. são ,inR· 
tas. Entretanto, ao que me consta a emenda proveio de uma 
roclamação do funccionarios que realmente const.ítnc urP 
caso especial. Havia um determinado numero do engenheiros 
na Ccnf.ral. 'Depois do estar cm vigor a tabella, foi augmPrr
l.ado o numero elo engenheiros, com a mesma cat.cgoria e m• 
mesmos encargos, ficando os anteriores com direito ú B'J'al.i
ficação o os outroB, depois nomeados, sem direito a ella, om-

s. - Vof, IX 31 
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bora enm as llll:~llliiB responsabilidades o encargos. l•'ui cbü
sultado a rcspcil.o o opinei qtw rcàlmonte a lei se rdfcl'L1 a 
enrgos iwvo~. et·i:ltcln~. lllas não càl'gos existentes cUJo fttl
fliOro tenltrt sido au:;menlado. 

o Stt. P.1ur,o u~-: .l.~noNTtN -· JJat·ece que n ~olu6lo. que 
V. Ex. dti ao tll't•hir.ma pórJ!) ser· pcrfeiltuncnlú re~olvitla no 

.SI!U par·ut:t!l', intticunrlo us t·uzões pelas qua.es V .. Ex. c a Com~ 
ruis~~u acceilarn a cnwnda apresoniada, roBalvando o que é 
,iuslo, porque O que nau é razoavcJ é ·cjUO, [OITJalltlO-SU U CIISU 

·elos cngcnlwil'O,; t'etiirJcnlcs, augnrcutando-se o nun1cro desses 
cngculteiro~ rc~idnnl.es. esses devam Ler OH ntesmos :ven\li
menl.os. l.tmlo mais itutlnl.o ém geral dá-se 11 prorhuuüo dos 
ajudantes a rosirlcntes . 

.Si amaulüi Jôr creacla .u111a repartição especial ou um 
rlepartamcnfo publico, os ve.nciinenl.os dos novos cargos da
vem all.dnder às condições dá tabélla Lyra; os vencimentos 
dcvcrn ser· fixos, setil nccc~sidadd da applicaÇãó desto caso 
espccilll. Par.ccc, porl.antõ, ilcccssat·ia a suptn'essilo dessa pli.
lavt•u, cvitamlo-siJ tillíit lntci'pr'ótllçíio inJusta •. comó teve e1n 
vista o Ctlltgres3o tfUtl!tdo approvóu a tlisVbSiêãó suggei'idã no 
1:-icnadt\ e l'jttC o tttillre HetillcltJr, colno Itola!ór rló Oli'ÇahH!htó 
da Far.cnda, Levo nccnsiíio· do dar rodacçilo; ·r•cdncção· eni que 
tivo nat·lo quanto ú su!JsliJ.uição da parto da Jll'Oposiuiio rh1 
fJUC lliiiHt sido nulnJ.· n ST'. Dcpirl.arlo Cinéitiato :at·agu, Hr!la
tor do Or•r;arllenl.o clu .Fazenda. na Uurnaru. 

Nunea trio p:ts~ou ticla idea, nem ignalinenl.c reln. rio 
R. Ex .. fJitc ~o pnàe~sc estabelecer essa in.iustiça. O ob.ie~ti

·vo foi evil.m· Quo a tnbqlla Lyra fosso ajlplicncla a cnt•gos no
vos, hmNtrJo àl.é tuna distJosiÇilo t;ue dlzin ilão ter direito a 
eiln os que foram augmentados desde 1920. 

Não é. portanto, juslo qtic · pnl'll os cargos C!'~ados em 
1920 e 1!121, cujos ''encimenlos 
actual e pnm os cargtls ful.urós, crei.ldos nm 1923 c 192~. te
nham direito à cssà gri:ilificação. 
cão expressa do mesmo ad. 150 do Or•çamcnto . rJa Dr.speza 
para o cxrrcicio vigente, t!s eili'gos ct'!lados não leem direito 
a e lia. 

A outra. emenda é relativa ao n. 5 do mesmo art, 18, 
que diz: 

"O Governo abrirá os necessnrios. C'i'Cdil.os pm·a 
cada repartição ou serviço de cada Minisl.erio até o 
maximo de 75,000:000$000." 

Desde o il10mento em que jã foi approvada, em segunda 
discussão, no Orr;amenlo da Fazenda, a verba coi'riispóhdétite, 
qu~ fi~:ou o decreto ele 7 ele novcmbt•o; e como pàl•ece qile as 
outras emnnclas ao~; mais ol'çamcnf.os mnreceriaril igútllmente 
a approvação da hónrnrla Commissiio rJe Finanças, .. 

O Sn .. To.~o LtnA - .T:i l.ivcrnm parecer fitvót'àvel. 
O Sn. PAULO mq Fno.NTtN -= , . , niio lm Jüai:i necessidade 

da disposit;ão sobre a abertura ele credito, devendo, porliml.o, 
ser supprimicla, 

lia ainda uma t.lisposi1;ão que formulo c quo é relnl.ivn 
a uma anomalia que occot•r•o na Recebor]oriu \do Dislricto Fo.
deral. Pura sanai-a, apresento üma solut;.ão, poróm, o il!us~ 
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tre Relator poderá modificai-a da fórmn que fôr mais justa. 
Dentre essas modalidades, o illusLre Relator poderá ver qunes 
são as mais convenientes, u que mui~ satisfaz, mesmo con
sultando, si tanto fOr nec~ssario, o 'Sr. Ministro da .Fazenda. 

O caso é o seguinte : 

A Recebedoria do DistricLo tem 30 ou 36 quartos escri
pturarios. Sendo esse pessoal insuJ'ficiente para o serviço 
normal duquella repartição, recorresse a funccionarios ex
Linclo~; c determinou-se que lá trabalhassem 27 officiaes adua
neiros extincLos. Esses officiaes te em um vencimento muito 
exíguo, como diminuto lambem é o vencimento dos quartos 
escripturarios, porque, como V. Ex. sabe, o pessoal do Mi
nisterio da Fazenda, encarregado da fiscalização da renda, re
cebe quotas que formam o complemento dos vencimentos. 

Ora, os officiaes aduaneiros extinctos não te em quotas; 
consequentemente, ficam sujeitos a um trabalho penoso e em 
certa época do anno, por causa do accumulo de serviço de re
cebimento de impostos, que tem augmentado e tem, portanto, 
elevado a renda geralmente cobrada pela Recebedoria do Dis
tríclo Federal, esses funccionarios trabalham até 7 e 8 horas 
da noite. Isto repete-se commummente, sendo que nestas con
dições, são obrigados a jantar fóra de casa, o que lhes acarreta 
despezas extraordinurias. 

Om, percebendo uma quantia assim tão modica, como é o 
vencimento de que g·osam os cxtinctos funccionnrios, embora 
com a iabella Lyra, pois não chegam a perceber 400$, é claro 
que ficam collocndos em uma posição difficil. 

Os 1'unccional'ios extinctos não podem deixar de acceilnr 
a nomeação para trabalhar na Recebedo!'ia. Consequentemente, 
não recebendo as quotas, com as qunes os quartos escriptura
rios conseguem elevar seus vencimentos a mais de 800$, eu 
lembraria que se lhes dessem uma gratificação. 

O SR .. LUJZ ADOLPHO- Por trabalho fóra da hora. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN - Esta gratificação eu a cal

culei em 250$. E' possível que seja excessiva, assim como é 
passivei que não seja sufficiente. Em todo o caso, o pedido 
foi maior. Como, porém, V. Ex. sabe que não ha mal em 
pedi!' ... 

. O SR. A. AzEREoo- Dá-se o que se puder. 
O SR. PAuLo DE FRaNTIN - Si a situação fosse franca, eu 

proporia uma solução, que e!'a a de dat· tantas quotas a estes 
funccionarios extinctos como se dá nos outros, pois se se en
contram na mesma situação, emquanto estão exercendo cargos 
na Recebedoria. E, desde que não fossem mais necessarios, o 
Sr. Ministro da Fazenda dispcnsnl-os-hia, até que de novo pre
cisasse. Deste modo, tcr-se-hia a fórma mais simples de dar 
uma solução ao assumpto com uma despeza extraordinnrin . e 
não permanente, e ao mesmo tempo, correspondendo aos in-
tel'esses do •r besouro. · 

E' esta a fórmula que suggiro para dar uma solução ao 
caso. 

Entretanto, o nssumpto será . estudado e resolvido pelo 
illustre relator da Fazenda o pelos dignos membros da Com
,lllissão •• 
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.Estas são as emendas que formulo em plonario, justifi
cando-as da tribuna. Ao lado destas, porém, tenlw uma outra 
tiél'ie de emendas, que tratam de casos especiaes. 

Cada um desses casos, devidamente justificados, poderão 
ser analysados e julgados, dcante das razões que são e;q~endi
das na JUSLificaçüo, quanto ú justiça das soli~·ítaçõcs feitas e 
constante das .emendas, QUC envio á Mesa. 

Era o que tinha a dizer cm relação á terceira discussão 
do orcamento da .Fazenda. (Pausa. ) 

Tinha ainda uma ultima ponderação, que submetto ao jul
gamento do honrado Relator e que é a scgumte: 

Ha um projecto votado no Senado sobre consiS'nações. 
Esse pro.iec.Lo está em andamento na Camara dos ·Deputados. 
A situação das a·ssocíacões de classe vae se tornando cada vez 
mais difficil. E', portanto, necessario uma solução para a que-

. stão. O substitutivo que formulei _ao projecto a que me refiro 
mereceu aqui o parecer unanime da Commissão de Justiça e 
Legislação e o voto do Senado. Parece-me que não havendo 
tempo de ser esse projecto approvado pela Gamara seria con
veniente, com as modificações que fossem suggeridas pelo emi
nente Relator da Fazenda, ser considcrda a medida como addi
tivo ao orçamento da Fazenda, nas disposições do art. 2• em 
deante. 

Igualmente, pela discussão havida na ultima sessão da 
Commissão de .Fmanças, a que tive a honra de comparecer 
convidado pelo illustrc Presidente da mesma Commissão e â 
cuja sessão honrou com sua presença, o Ministro da Viacão e 
Obras Publicas, o nosso eminente ex-collega Sr. Dr. Francisco 
Sá, tive opportunidade de vêr que ha necessidade de opera
ções de credito para se poder desenvolver o nosso me1o de 
transporte, de fórma que não haja as insufficiencias verifi
cadas e prejudiciaes aos proprios interesses das estradas de 
ferro nacionaes. 

O Sn. A. AzEREDO - E ã produccão nacional. 
O Sn. PAUW DE FnoNTJN - E á producção nacional, como 

muil.o bem disse o nosso illustrc Presidente. Entretanto, 
é preciso que nessas operações de credito se fixe as verbas 
cot'J•cspondentes; c, como, nalnralmcnt.c, essas operações se
rão fixadas em papel, a base serão obrigações do '.rhesouro ou 
apolices. Conforme Q Governo entender, os juros serão de 5 ou 
7 %. Por consegui·nlo, seria preciso uma importancia corre
spondenl.e na verba - Juros - creio que verba s• do orca
menta c que não está computada. Igualmente, no or·cament.o 
da Marinha ha uma disposição que autoriza o Governo a rea
lizar operações de crerlito no valor elo 100 mil contos para 
fins determinados, conforme se vê na cauda daquelle orça
me·nto. Nestas condicões, !.cremos necessidade, si a omissão 
for do apoliccs, de 5.000 contos, c para o outro credito do 
50.000 contos, !.cremos necessidades de 2. 500 contos. Os juros 
serão maiores, si essas operações forem feitas com obrigações 
do '.rhesouro. 

São pontos esses para os quaes chamo a attenção do illus
tre Relator, de modo que não lenhamos necessidade de abrir
mos c1·cdílos CS(}CCiaes para satisfazer compromissos decor-
rentes ri essas operações. . 

Out.ro ponto para o qual chamo a al.t.eneão do illusl.re Re
lator é o seguinte: durante a discussão que Livo opportuni
dadc de apreciar·, pareceu-me que a maioria dos ~lustres mem
bros ela Commissão de Financns era fnvoravol a que não man-

I 
•• .. 
I 

I 
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t.ivcsscmos os serviços industriaes do Estado, c, dentro dest.a 
orientação, estudei c Rupprimo t.odas as verbas dos serviços in
dust.riacs. Mas vejo agora que j1í no orcame'li.O da Agricultura, 
publicado, essas emendas t.ivez·am parecer contrario. Parece
me que se quer manter os serviços industriaes. Si assim é, 
torna-se necessario que se fixe a despeza pelo seu valor real 
e não .Pelas fantasias dos córt.es que vieram na proposição da 
Camara dos Deputados, em relação ú proposta do Poder· Exe
cut.ivo. Preferível seria que fossem eleminados por completo 
esses serviços industriaes da dcspeza do Minist.erio da Fa
zenda, correndo as despezas no propr10 orçamento de cada mi
nisterio e não computando na rcceil.a a respect.iva renda que, 
em certos ministerio, pódc dizer-se, é ridícula. E' muito me
lhor eliminai-os. 

Acontece que se allega que o Codigo de Contabilidade não 
indica esta medida. Mas convém ponderar que o Codigo de 
Contabilidade está sujeito a ser revogado, como tantos outros. 
A lei de imprensa veiu revogar o Codigo Civil e Codigo Penal. 
Tambein ha a notar que alguns Srs. ministros julgam que o 
codigo impede o funccionamenl.o normal dos serviços subordi
nados aos seus ministerios, pelas disposições que contém, c não 
é justo que por isso seja mantido esse codigo. . 

Feitas estas considerações, reservo-me para, por occasião 
da discussão do parecer do illustrc Relator do orçamento da Fa
zenda. completar a justificação de algumas emendas, caso não 
possam ser in totum adoptadas por S. Ex. e pela honrada Com
missão de Finan()as. (muito bem; muito bem.) . 

Veem a Me~a, são lidas, apoiadas e postas em discussão, as 
seguintes 

EMENDAS 

N. 83 

Ao art. 4" - Supprima-sc. 

N. 8-i 

Ao art. 6• ·- Supprima-se. 

N. 85 

Ao nrt.. 18, n. I - Eliminem-se as palavras: "supprimi
das, neste paragrapho, as palavras nem os que occuparcm 
cargo ou commissão de agora em dcantc creados. ". 

N. 86 

Ao arl.. 18, n. V - Supprimn-se. 

., .. 
' ~ ··•· 
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.:' 
N. 87 

A' verba 9•, "Recebedoria do Districto Federal" - Ac
crescente-sc : 

"GraLil'icacão aos officiàes aduaneiros exLinctos, com exer
cício na Recebedoria do Di'stricto Federal, á razão de 250$ 
rnensaes-- 81:000$000. 

Rio de Janeiz·o, 10 de dezembro de 1923. - Paulo de 
F'rontin. 

O Sr. João Lyra - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a pa-lavra o Sr. Senador João 
Lyra. 

o Sr. João Lyra ( •) - Sr. Presidente, ouvi altenta
mente as considerações feitas pelos honrados collegas, Srs. 
Ok)tacilio de Albuquerque e Paulo de· Frontin, soõre o orç3-
mento da fazenda de que. sou relator perante a Commissão 
de Finanças do Senado. 

Quanto ás emendas por S. S. Exs. apresentadas o r.a
lator as estudará convenientemente, para, sobre ellas, mani-
festar-se .em momento .. opportuno. . . 

O meu ·eminente amigo, o nobre Senador pelo Districto 
Federal, Sr. Paulo de Frontin, entretanto, além das emendas 
qu~ suggeriu, fez um appcllo ao relator, que não constitne 
objectivo de emendas - em relação ás consignações em ·fo
lhas de pagamento c aos ,juros pt·ovenientes das· operacõe.s 
de credito que terão de ser votadas cm oroamentos de outt·o~ 
minist.erios. · . 

Em relaçiio á consignação em J'ollhas de. pagamento, con
forme bem lembrou, S. Ex., foi pelo Senado votado um proje
cto, que ainda não foi ultimado pela Camara dos Deputados. A 
melhor solucão seria a adopção dos dispositivos consignados 
ncssC' proJecto. Succcde, porém, que o art. 127 do Regime.nl,o 
do Senado impede que constitua objecto de emenda assumpto 
que tenha sido ob.iecto do pro.iecto l'.special de qualquer dos 
ramos do Poder Le;rislativo. DC'sejando, porém, attender as 
ponderações feitas pelo mou eminente co!lega pelo Districto 
Federal, procurarei, sem infracção do dispositivo regimental, 
uma solução que, se· nãn resolver de vez esse assumpto im
portantíssimo para a clnssl'. dos funccionarios, do muito o 
al.cnuar:l, pois no orçamento incluirei medida nesse sentido, 
ao menos •com caracter transítorio. 

O Srt. 'PAULO or:: FnoNTJN- V E:t., no seu brilhante pa
I'Ccer. referiu-se ao 'facto. Por isto. eu pedi venia para cha
mar :\ atl.cn(.ião dl'. V. Ex. para o assumpto. 

O Sn. ,JoÃo LYil\ - Neste assumpto, temoR andado ple
namente de accôrdo, como em geral n proposito das mais 
importantes questões que encerra o orçamehto de que sou 
Rr.tator. S. Ex., o nobre Senador pelo Di~tricto Federal, vem 

(•) Não foi revisto pelo or!J,dor, 
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so manifestando um collaborac.lor valiossissimo, d&fendendo 
sempre as mesmas idéas dos membros da CommiRsiío de Fi
nanças. 

Os Srus. BUENO DE PAIVA E A. AZERilDO - Apoiado. 
O SR. ,JoÃo LYI\A - Quanto ú questão dos juros, serão 

tomadas na devida considera~ão as aclvertencias elo nobre Se
nador, convindo, entretanto, ponderar que, em se tratando de 
despezas stlmente autorizadas, a approvar;ão de crr.dif.os para 
cllas, .que poderão ser ou não effecl.uadas, póde ser tida como 
um exces~o dr. providencia orçamentaria. 

Niio podorá ser assim encarndu ae osfabolecermos, desde 
j(i, dolaGÕ!1S para ll·noargos que. poderão deixar de sor assu
midos? 

O SR. PAULO DE .FIWNTIN - Pela (leclaração feila pelo 
i!lustre Ministro da Viacão, elle os considera indispensaveis. 

O SR. ,Jo;w ~YRA - Mas, nus ~perações de credito autori
zadas; niio ha só a considerar qu~. as dr.'S~er.as seJam noces
sarias ou indispensaveis. 

As operacões do tal natureza . dependem de outJ•ns cir
curns~nncia:; ~~. muitas vezes, de quom empre·ste .. 

O Slt. p,\UJ.o DE FRON. IN - Perfei lamente. 
O SR. JoÃo LYRA - Trata-se, portanto, dQ uma al,lto

! izaçiio e, como tal, e lia poderá ser utilizada ou não pelo 
Poder Exccu t.ivo. Receio, corno disse, Q~le esse scsLo possa ser 
considerado como um exnggcro de providencia. S. l]:x. al
vitrou, e mn i to bem. que essas autorizações concedid'asl ao 
l'ocler Executivo, se nílo representam onns imrnodiato para o 
Thcsouro, todavia or•iginllm r•esponsaliilicfades que Lerão dEI 
sobrecar·rcgar os orcamenlos futuros, E' muito opportuno 
sal•ientar este facto para vr.rificarmos que, no orçamento que 
I i vermos de volar em 1·92~ para o exorcicio de 1925, além dos 
.furos decorrentes dessas operações de credito, que estamos, 
talvez, muito bene.volam::nLc autorjzand(), terá que pesar for
temente a nova verba, qua figurará no orçamento da Fazenda, 
destinada ao resgate do papel-moeda, corrospondenfc aos lu
cros quo for~.m ve·rificados, este anno, no Banco do Brasil. 
de accôrdo com o contracto fil'mado entre o Governo e este· 
cstobclccimr.nto di) cr·edito. 

Pelo contt•acLo feito pelo Gove·rno com o Banco do Brasil, 
conc~.dcndo-lhe a faculdade emissora, o Thosour•o é obrigado 
a r•osgaLar, nnnualrnenl.e, papel-moeda, correspondenl.e no lu
;:ro vori'f'ícndo nrrs nogocios do ban<:n d0.vcndo, para isso, ser 
estnbelrJcida urna dotar;iio no orçamento. 

Rrnrlo avultados os r·esulf.ados obtidos relo Banco, os 
qnae;; devrm ser llindn mniores de agora em diante. as ver·has· 
rlns dcspczas correspondentes ao resgate, serão irnporlnnLis
simns e, fnlalmenf.t\ irf'ío nug-mentu.r· o deficit, no exercício de 
1 !l2:J, de(ít:it que mais se nvolumarú com os juros a que fica-
1'11mos obri::rndo~. si forem realizadas as opernçõões de credito 
IJLlu nu forizamos o Govrr·no n eff'ecluar. 

Eram rstas as considerações que, no momenlo, eu Linha 
li fazer. Quando emittir parecer sobre ns emendas npresen-
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tadas no orQamcnto do que sou rolalor, serei mais minucioso 
nas cxpl icat;ões sobre as emendas apresentadas pelo uobre 
Senado1· pelo Dislricto Pedera!. (Jllu.ito bem; muito bem). 

O Sr. Presidente - A discussão fica suspensa, afim de 
ser ouvida a Conunissão de Finanças sobre as emendas apre
senLadas. ... .... · 

FORÇAS NAVAES 

3' discussão ela ·PT'Oposiçüo ela Gamara elos Deputados 
n. 2G, de 1 fl23 .. que fixa as forc1ns navnes para o exercício de 
1 !J2i. . . . 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - T.L'In a palavra o .Sr. Senador Paulo 
dA lo'rontin. 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) -- Sr. Presidente, na 2• dis
cussão livo OfJfJorlunidade do declarar que solicitava. do Se
nado a retirnrla da emenda n. 3, que formulára, para resta
belcccl-·a por or!ct:siiío rla 3' discussão, apresentando novoR 
elementos á illu~tro Commissão de Marinha c Guerra. 

O que venho agora fazer é simplesmente renovai-a, que 
tem a seguinte redaccão: 

«Sfio promovidos ao posto de guarda-marinha os 
aspirante~ do actual 3• anno da Escol·a 'Naval. uma vez •• 
approvudos nas cadeiras e aulas do referido anno. 

A e~;c.o guardas~marin.ha serão conferidos todos os 
direit.os e prerogativas inhcrcntes ao seU posto. deven
do, porém, concluir no anno lectivo de 1924, o curso de 
que tr·ata G regulamento da Escola Naval, approV'ado 
pelo decreto n. 16.022, de 2 de abril de 1922•. 

Esta emenda não mereceu a approvação da Commissão de 
MaJ•inha e Guerra pela circumstancia de que havia um 
accrescimo de despeza. Mostrei que esse accrescimo de que 
tratava a clignn Commissão era exnggerado, porquanto, con
forme ella rnosmu declarava, não havia duvida alguma sobre 
o direito do~ flUUtro guardas-marinha; que elles deviam, no 
fim dr.ste auno, ser promovidos a esse posto, isto é, deviam 
pussar pam o 3' anno do curso de machinas. Restam, por
tanto, 13. A Gommissiío lavo duvidas sobre esse numero, por
quanto, existindo um ouvinte, e lia cncontrúra ·J 4. 

Ainda (JUe acr.ci Incemos esse numero, vê-se qu~ havia 
uma reduc(:iio r não pequeno, do 30 %, naquillo que clla con
siclornva como inclo affcctnr as despczas. 1> 

!>ara uma outru circumstancia chamo u attoncão do Se· 
nado. 

--
( ') Não foi l'oYiRI o pelo orador. 
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O quadro dos segundos-tenentes não esLú completo, de 
modo que os guardas-marinha Lerão ainda que completar o 
PI'UZO nesse poBtn para depois, se1·em [H'Oillovidos a ~egundos-
tonentes. · 

A falia de dficiaes dessa categoria faz com que certos 
serviços ílo bo)'(To soJ'l'ram. lia, portanto, tambcm vantagem 
em que os que Lcem patente de guarda-marinha terminem 
rapklamcntc o ~cu curso, afim de serem promovidos a segun
doB-tenrm tcs r, ;Jassem a J'·azcr parle do quadro effectivo da 
Armada. 

Estas considerações fnram as que lambem me levaram a 
aprescntac.ãn da emenda, que incontostavelment.e reconhece o 
direito dos r.~piran(es do 3• ann() c bcpeficia os demais aspi
rantes. 

Sabemos que a reforma do um regulamento 'V'isa sempre 
beneficiar; c o caso que citei da turma, que terminou o seu 
curso cm 1 \1•11, é semelhante ao da Lurma que terminou em 
1914. São turmas que estiveram em condicões iden.ticas a do 
presenl.c regulamento, e ús quaes o Congresso ·Nacional conce
deu o~ h~nef'ieios rlo posto de guardas-marinha, 

Não parr.ce, P·OJ•tanf.o, que hnja precedente em contrario, 
julg·o mesmo CfU<' minha emenda estú de accôN.!o com os pre
cerlente.s nn tcriores. · 

Esta,J e outras razões, que ainda terei occasião de sub
mcl.ter (t c.onsielcl'nr;ão do illustre relator da Commissão de 
Marinha e Gur.rra e nas quaes se trata ele questões nominaes, 
citando qunes o~· guardas-marinha beneficiados comparando
os com os da turma actuàl, me induzem a crer, 'o"if;' pelo menos 
mo !ovam a fazer novas ten.tat.ivas para conseguir a approva
ciio ele uma ~meneia, que considero de justiça e de direito em 
relacão a alguns dos aspirantes, e de direito c equidade cm 
relacão aos domai~. que cursam actualmente o s• anno da E's
cola il'iavnl. 

São ~stas as considerações, que tenho a fazer. (Muito 
bem; mutto hem.) 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e entram em discnssfio 
com a prnpn~i~fir· as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 
Onde convier: 

São promovidos no posl.o de !(uarcla~marinlla os aspirnn
l.rs do ncf.nal 3" anno da Escola Naval, uma ver. approvaclos 
nns cadeiras e aulas do referido nnno. 

Pnra~rapho nnico. A esses guardas-m:n·inhns serão confe
l'irlns forlos os rlirrif.os c prcrog-ativas inhnr·rnf.r.s a seu posto. 
rlrvrndo, pm·rlm concln i1· no nnno lectivo rir :1021. o cnrso de 
q1H1 f.rnfn o l'CS'ulnmenf.n rln Bscoln Nnvnl. npprovnrlo pm• do
erMo n. 11>.022. do 25 ele abril ele 1!123. 

Rio rlr .Tnnríro. 3 dr novembro rio ·J !123. - Pnulo de 
Frontin. 
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'. 
N.2 

· As promoções a conl.ra-almit•anl.e set·ão feitas na pJ•opor
r;ão de "!5, por escolha ou met·cr,imento e i /5 JlDl' anl.igU)(Iade, 
a contar du dul.u do decreto n. 14,250, tle julho do J !J::!O qUl' 
regula tlS promOtJÕes na Ar·muda. - Lau1'o Sodré. ' 

Jus ti{icaçlio 

GJ'aduução indica preeminencia, primazia. A graduacão ó 
sempre conquistada a golpes de trabalho, intelligencia e me
rito, pois que o oft'icial, para conseguil-a, atlingiu o n. 1 da 
respectiva escala c sal.isfer. lodos os z·equisilos e formalidades 
da ·lei de promoções. 

De accõrdo com o urt. 41 da lei de promoções, é organi
zado ·um quadro de accesso. por ordem de merecimento de
crescente pm•a essas promoções. 

O at'L 5•, cm seu parug'l'apho 1 ", manda organizai' um 
quadro de accesso para os capitães de mar e guerra para 
efl'eilos exclusivos ele graduação. 

O al'l. 42 diz que, nu organização do quadro de accesso 
serão examinados pelo Almirantado. sem attender á antigui
dade, todos os officiaes que não tenham alguns dos impedi
mantos estabelecidos no art. 45. 

O at't. 45 reza: Não poderão ser incluídos no quadt·o de 
acccsso: § 1". Os officiaes que não tenham satisfeito as con
dições· de promoc}ão estabelecidas neste regulamento C'~l este
jam comrJI'ehendidos em algum numero dos do art.. 29. 

O ar L. 29 diz: Não poderão set· promovidos por antigui
dade, cmbot·u Lenham attingido o n. 1, da respectiva escala o 
sutisfeilns as condições de promoção: 

1" os pl'isioneiros de guerra, .exlz·aviados, ·desertores, os 
que es'Livet'em processados em conselho de gum·ra .ou pronun
ciados no furo commum; 

2", os que esliYcrem na reserva; 
3", os que não Iogr'at·em appt'ovação nas eseolus que ctll'

sarem pura cumpt•it· disposic;ões ·deste t'egulamento; 
4", os que forem julgados incapa~es naR inl'ormaçúcs con

fidcnciaes prestadas por seus commandanles dentre nove, sob 
cujas ordens l.ivet·crn servido. 

Os que, por qualquer causa, tivet•em passado oito annos 
consecutivos ou dez inlet•rompidqs, em serviço extr·anho :w 
Ministcrio da Marinha.· 

O at'l.. 11 diz: As vagas de contt•a-almirantc serão pro
enchidas sómento por merecimento pelos capitães de mnr e 
sue!'ra que tenham: ,, 

a) dous unnos de posLo, sendo um pelo. menos de em-
barque; ' 

b) seis mezes de commando de clivisüo ou nayio prompto 
n navegar no oceano; 
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'• c) GO dias de commando no mal', como official superior; 
d) serviço como officinl superior nos Estados, f6ra da 

séde da Marinha, quer na dircc~'ão de estabelecimento naval, 
que1· no commando de navio ou flolilha, por 12 mezes canse~ 
cul.ivos ou 18 interrompidos. , · 

O capitão de mar e guerra graduado om contl'a~almirante 
satisfez todas essas rigorosas disposit;ücs da lei (inclusivo in~ 
specção de saude, art 3" o seus paragraphos) c a sua gradua~ 
ção em face dessas exigencias é de 1'~.cto urna prornocão. 

Em conclusão, para a promocilo ou graduação em contra~ 
almirante os capitães de mar e guerra devem satisfazer as 
mesmas eidgencias da lei que vimos de expor. 

A lei antiga só exigia para a. gl'aduação que o capitão de 
mar e guerra ou qualquer outro ofJ'icial tivesse attingido o 
n. 1 da respecliva escala e sem nota que o desubonasse. Pela 
lei actual, tudo Stl passa de modo differente. . 

Corrobora a emenda acima, o argumento do art. 12 do re~ 
guiamento citado, que determina que aR vagas de vice~alrni~ 
!'ante sc,inm preenchidas sômente por antiguidade, pelos con~ 
tra-almirantes que tiverem commandado força naval em via
g·em ao estrangeiro. 

Ora, si a lei determina que as promoções a vice~almirante 
sejam feitas s6mcnte por antiguidade, na conformidade do ci~ 
tudo nrt.. 12, é justo que se estenda essa disposição nas pro~ 
moções a contra~almirnntc na proporção proposta de 115 por 
anliguidade e 415 por merecimento ou escolha. 

A justa interpretar;ilo do art. 12 nos diz bem claro e 
isso só o justifica, que quando o contra~nlmirnntc attinge o 
n. 1 da sua escala já provou seu amor á profissão, já pas~ 
sou pelo cndinho da expeJ>iencin, já cumpriu, principalmente, 
os rigores ela actual lei de p1•omoções. 

O mesmo acontece nos capitães de mar e guerra; urn e 
outro chegados a esta situação, ,iá bem disseJ>am os seus me~ 
I'ilos, servir;os, compcl.encia ü j(t experimentaram as agruras 
da longa estrada da vida militar por que passaram. 

Sala das sessões, 
Sodré. 

de novembro de 1923. - Lauro 

N. 3 

Aos officiaes da A1•mada e classes annexas que, em vir~ 
tucle do I'tJOI'gnni~nc.üo de Set!S respectivos quadt·os, no anno 
ele 1922, não foram promovidos por falta de intersticio c ou
tras cxigcncias, sel'á concedida JH·omot'ão, indcpendentemenl.e 
dessas cxigencias. doseie que j(t tenham um anno de interstício 
e ha,iam preenchido a clausula dr. embarque ou condição equi~ 
valente na lei de promoções tmt•a os officiaes clus classes an~ 
nexas. 

Sala das sessões, 10 de ciezembl'O do 1923. - Je1'onumo 
Monteiro. 

A pt·osente emenda nncla mais é do que o ,·evigoramenlo 
do at·l. 24, dn lei ele fixação ele fot•çus navuos pal'a o anno do 
·J 923, com a differenca, porém, de que prcscntemonlo os in~ 
teressados já contam um anno de interstício. 

" ' 
. :~ 
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N. 4 

Onde convier: 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado a passar para 
o Corpo do Saude da Armada com os postos que l.iverem, os 
officiaes do Corpo da Armada, fm·mados cm medicina e que 
o requeiram. 

Paragrapho un.ico. Os officiaes assim transferidos para o 
Corpo de Sande serão collocados na escala do respectivo qua
dt•o, ao lado elos medicas que lhes corresponderem em anti
guidade, contada do posto .de 1" tenente, guardado o mesmo 
criLerio observado no Q. F. 

Sala das sessões de dezembro de 1923. - Alvaro de 
Ca1'vallto. - Eusebio' de Andrade. 

Jt"ti{icação 

O Corpo Medir.o da Armada é manifestamente insuffi
cicnte para as necessidades do serviQo medico naval. Disso dá 
testemunho o contracto de 15 medicos civis que servem em 
Escolas de Aprendizes Marinheiros. 

Havendo oHiicaes da Armada, embora em numero dimi
nuto, com o curso de medicina, desejosos de passarem para o 
Corpo de Saude, não haverá prejuízo em estimular essas vo
cações que poderão, pela pratica, adquirida nos serviços de 
hordo, ser de grande proveito pura a Marinha. 

N. 5 

Onde melhor convim•: 

Art. Ao 1• tenente Helvecio Coelho Rodrigues contar-
se-ha como tempo de embarque o período em que esteve ú 
disposição do Ministerio da Agricultura, e5tudundo no estran
geit·o o problema do aproveitamento do combustível nacional. 

Justificação 

O 1• tenente Helvecio Coelho llodrigues foi requisitado 
pelo ministro da Agricull.ura ao ministro da Marinha e por 
aquellc encarregado de estudar nos Estados Unidos e na Alie
manha o problema do aproveitamento do combustivel na
cional, acompanhando as experiencias feitas nuquclles puizes. 
O referido official desempenhou muito a contento a commis
siio do que fura encarregado, dando conta dellu em relatorio, 
no qual expoz os cxcellentes resultados daquellas e:tporiencias, 
que provaram a possibilidade da utilizac;.ão do combustível na
cional. 

Na sua ausencia, apezar da collocação vanta,iosa que tem 
nu turma a que pertenceu, l'orum promovidos os seus colle~ 
gu·s, já lambem favorecidos por actos de promoção officiaes 
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pertencentes a turma seguito. Dada a importancia da com
missão, que lhe foi confiada e o modo porque a desempenhou 
parece equitaUvo que ~e lhe fa~a u favor constante da 
emenda. 

Senado Federal, de dezembro do 1923. - Lauro Sodré. 

N. 6 

Onde convier: 

Art. Ficam extensivas aos aspirantes da Armada que 
tornaram parle na revolta 'de 1893 as disposições do decreto 
n. 3 .178, de 30 de outubro de i9Hi, devendo ser feita a clas
sificaciio dos mesmos nas turmas a que pertenciam no anuo 
de 1893. 

J usl i{icação 

A passagem dos aspirantes de Mm·inhn, que tomaram parte 
na revolta da Armada de 1893, para o quadro 1? onde jú se 
acham todos os officiaes da Armada e guardas-marinha alu
nmos, que tripulavam os navios por occasião dos aconteci
mentos do citado anno, é uma medida de inteira justiça. 

De facto ainda perdura a grave injustiça de uma iníqua 
punição justamente áquelles que menos responsabilidades. ti
veram nos dolorosos successos do 1893, factos apagados pela 
amplidão da amnistia que veiu, em virLude do esquecimento 
geral, extinguir anomalias existentes c collocar a todos os of
ficiaes cm seus devidos Jogares. 

Eram os aspirantes de Marinha de 1893 jovens cujas 
idades não ultrapassavam os 18 annos em conscquencia da no
bre:r.a de senlímentos de que é dotada a mocidade elles foram 
arrastados ao turbilhão de um penoso momento sem pensa
mentos preconcebidos de umbiç.ões c vaidades; pot·quanlo o que 
predominou na época foi apenas o cspiril.o de classe em uma 
digna solidariedade ao vulto do almirante Saldanha da Gama. 

Justiça deve ser feita aos acluaes o!'ficiaos que em 1893 
m•am meros aspirantes de Marinha, pois que alguns de seus 
collegas de bancos academicos jâ obtiveram pelo decreto nu
moro 3. 729, de 21 de ,janeiro do 1919, vantagens que até o 
presento áqucllcs tem sido negadas. Assim, os guardas-ma
rinha alumnos que em 1893 copariicipavrim no movimento 
de revolta contra o governo do marechal Floriano usufruíram 
dos proventos do indulto de 1 ele janeiro de 1895, conforme 
foi decidido em ultima instancia por accórdão do .Supremo 
'.l.'ríbunal Militar e eliminados da Escola Naval quando o 
foram lambem os aspirantes de marinha seus companheiros 
de lula. 

Quando o Govet·no rio paiz resolveu aproveitar todos 
esses jovens que num movimento impensado se envolveram cm 
uma insurreição, por aviso n. 259, de /1 de 1'evcrciro de 1896, 
não seleccionou aspirantes do guat'das-mnrinha alumnos e 
sim envolveu-os cm uma mesma medida de bondade, fazendo 
regressar todo.~ {t mnf.riculn da Escola Naval, pois que a dou
trina do accórdão .iá citado é que tanto aspirantes como guar
das-marinha ulumnos são iuualmente praças de 1n·ct. 
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Desta sorte, os aspirantes da marinha como os guardas
marinha nlumnos foram submettidos a exume nfio se lhes 
tendo oslenclido o l'uvm· da :rppr·ovu~'fLO por médias, como se 
praticar:\ para com aquelles que se tinham declarado favo
ravcis ao Governo, como os que optavam pot· ficar complela
rnente neutros, E' de nntnr qr1e os t.rcs unicos gtmr·das-ma
rinha alumnos que não lornni.'U.IIl parte na rcvolla foram Lam
bem conlempluclos com a nppr·ovnvl'io pot• médias em igual
elude de condi()óes para com seus collogns aspirantes. Do 
exposto se verifica que, do longa dala, o Governo do paiz 
sempre considcrouu em igualdade de sil.unção o guarda-ma
rinha ulunmo c o aspirante; certamente pela justa compe
netração de que gunrcla-imrlhha i:tltunno é o nspit•anle quo 
está no ultimo anno da JTiscola Naval c que seu galão. não 
está ainda assegurado pelos diJ·eitos de um decreto, sendo 
assim um premio ou incentivo á applicnoão de Lodos, 

Accrcsce n circum'stancia do terem sido eliminados da ma
tricula, ha talvez mais de unl rlcccnnio. alguns gual'das-ma
rinha alumnos, uns por incontincncia de viela e outros por 
terem sido reprovados l.i'CS vcz0s seguidas nns matcriRs do 
4" anno da Escola Nnvnl. 

Pódc tumbem ser citado o exemplo de um guarda-ma-
rinha alumno que retrogradou quatro turmas. . . . c 

Apczar das considerações acima expostas, ainda perdura 
a injustic.n de sómenle serem concedidos favores c vantagens 
aos guardas-marinha alum:nos de 1803 c tndo ler sido no-
gado aos aspirantes! ' 

E' uma medida que se impõe na legislação palria, com 
o fim de extinguir uma anomalia if!jusLificavel e só póde 
caber no projecto cm discussão, no qual se cogita dos qua-
dros de officiaes (art. 1", § 1"). · 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. -Cunha illa
cltado. 

N. 7 

Arl, Os officiaes da Armada e classes annexas, per-
tencentes aos quadros organizados em 1922, que nao 
tenham sido promovidos por falta de intm•sticio c hajam 
preenchido a clausula de embarque ou exigencias equiva
lentes, do accôrdo com a lei de promoção en'l vigor. 

Ju,sti{icação 

A emenda não cslnbelcce regra nova, antes nudn mais 
é do que a revigoração do art. 24 da lei de fixação dn força 
naval do nnno corrente, accrcscentando-lhe apenas a exi
gencJa de um anno de interstício para que se f~cum as pro
moçoes. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Lau.,•o 
Sodré. . , . . ... ·!: ) .; ~:~. ~ .. \. :.t ~( 
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N. s 
Onde convier: 

. Art. Fica o Poder Executivo autorizado a passar para 
O Corpo de Saudc da Armada, com os postos que tiverem, OH 
ofJ'iciues do Corpo da Armada, J'ormados ern medicina e que 
o requeiram. 

Parugrapho unico .. Os ol'ficiaes assim transferidos para 
O Corpo dé S:.ttide set•ão collotmdos na escala do respectivo 
quadro, ao lado dos medieos que lhes co!'l'c:;ponderem em 
antiguidade, coutada do posto de 1" l.cu~.nte , guardado o 
mesino iii'ilel'ió observado no Q. ]', 

Jiisti{ictiçátJ 

O Corpo llleJico da :\!'mada ó manifestamente insuHicien
le para as necessidades do serviço medico naval. Disso dá 
leslemunlw o cmltraclo ela 15 médicos t:iVis qua servem cm 
Escolas ele Aprendizes Marinheiros. 

Havcnclo ofl'íeiaes da Armada, embora em ll!Lltnerb di
minuto, com o curso ,:le merlicin!l, deseJosos de passarem 
para o Corpo dn Sauc!e, l1üo haverít Jll'ejüizo em estimular 
essas vocações, que poderão, pela prallca q{lquirida nos silr
vkos ele bordo, ser de grande provei lo para a ·.Marinha. 

Sala elas se;;s,jes, I O de dezembro ele f923. - Laiii'o 
Sodré. 

O Sr. Presidente - Ninguem mais pedindo a palavra, fica 
suspensa a discussão, para voltar á Commissão a proposição. 

CREDITO PARA PAGAMENTO AO DR. CUNHA E MELLO 

!!' discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 126, ele 1923, que autoriza a abrir; pelo Ministério da Jus.o 
!.iça o Negocias Interiores, o credito especial de 1 :785$37'5, 
para pagamento ao Dr. :Francisco Tavares da Cunha e l\lel!o, 
Juiz fe·Jeral cm Pm'nambuco. 

Encerrada e adiada a votac;ão. 

FAVORES A FUNCCioNARIOS 

Discussão unica da resolucão do Congresso Nacional, ve-
1 ada pelo Sr. Presidente da Republica, que to1·na extensiva~ 
aos mestre·s e contra-mestres do IhtiLtilo Benjamin Constanl 
us vantagens dos professores e repetidores do mesmo Astabe
lecimento. 

Encerrada c adiada a volacíio. 

' 

~
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OlllEITOS AUTOfiAEB 

2' di~cll8siiu da pruposic:ão da Camara dos Depulaclo:; 
n. 12!!, de 1 9!!:1, que ·define o8 direitos auloraes e determina 
o rcgiHtro, na. Bibliotheca Nacional, das composiçõ-es theatraes 
ou m~1sicaes de qualquer gencro. 

Encerrada c adiada a v o tacão. 

CREDITO PADA PAGAMENTO A D, IRENE DOS SANTOS 

2" discussão ela proposicão da Cam.ara dos Deputa<loa 
n. 110, de HJ23, que autoriza a abrir, pelo Ministerio da Jus
f.ic;a c Negocias InLeriot·es, um credito especial de 2:503$518, 
para pagamento de pensão que compeLe a D. Irene Paz dos 
Sanlos, viuva do guarda~civi! Avelino Climaco dos Santos. 

Enr;crrada o adiada a votação. 

ISENÇÃO DE DIREI1'0S DE IMPORTAÇÕES 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. I.J 5, de Hl23, que isenta de imposto de importação o ma
terial importado pelo governo do Estado elo Maranhão, desti
nado á installação ele varios sorvicos publicas. 

Vem á mesa, é lida, apoiada c posta om discussão a se
guinLe 

A' PJ'oposição n. 115, de 1923. 

Acorescente-sc: 

Artigo - .Fica igualmente isento de pagamcntn de di· 
reilos aduaneir·os c quaesqucr taxas o material imporLaUli 
pelo Est.ado ·do Pernambuco para os serviços ·do esgotos e 
abas~ecimento dagua da sua Capif.al, bem como para as obras 
complementares do por~::- de Rcci~e. 

S. R. - F. A. Rosa e Silva. - iJJanoel B01•ba. 

O Sr. Presidente - A discussão, fica su.spensa afim de 
ser ouvida a Commissão de Finanç:JJs sobre a emenda apre~ 
sentada. 

APPROV;\ÇÁO DE CONTAS 

3' discussão ela proposição da Camara dos Deputados 
n. 63. de 1023, CJliC approva a prestacúo de c:Jntns feil.a pela 
Estrada de Ferro Thcrczopolis da quantia ele 12 :OOO$i á mcs~ 
ma snpprida pelo Thcsourn. 

Enccnadn c adiada a votação. 

I 
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:3' discussão da .Jll'OJJUSÍ~ão ua Camam do~ IJP)JIJ!adus 
n. 6:!, de .I!J:?:J, que U•IJPJ'OVU a JJJ'e.,lat;ão de cunla~ da quantia 
.de 20:000$, feita pela l~sl.ratla de Ft!J'I'o Therc~opol is. 

Encerrada e adiada a \'ola~ão. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a !J•a[aJ", vou le
.vantar a sessão, designando pat·a urdem du dia do amanhã o 
.seguinte: · 

Votação, cm. 3' discussão, da proposiçfto tia Gamara dos 
Deputados n. 65, de 1923, aul(ll·i~ando o Presidente da fie
publica a abrir, pelo Minisl.ct•io rla ·Viação e Obms Publi
cas, o credito ou a fazer opcrat;ões de crcrlifo no valor de 
12.586:553$394, supplcmenlat• :'t verba 6', at·L !l2, I -- Com
bust.ivcl - da lei n. 1t .632, de 6 de janeil·o rle 192i!, para 
occorrcr ás dcspczas dessa na i ut·cza, inclusive pas·arnclno do 
carvão nacional suh-heluminuso (lig·ni/.u::;), uns termos dos 
I)Onf.ractos cxislcnl.es (com parecer {avuravel da Commisstio 
'de Finanças, n. 317, de -1923); . . 

Votaçiío, cm ti iscussão un ica, 1la i ntl icação n. 3. tlc i D23, 
que modifica alg·uns art.igos do ncs·imcnlo e mantla addil.ar 
outros disposil i vos (com pw•ecar da. Commissão de Policia 
favoravel a 1tllWS e cr,lllrtwio a uttlras elas cmemlm· apresen
tadas, n. 371, de 1923); 

Volaçiio, em uiscussiiu unica, da~; emendas r.1a Camara 
~os Deputados ao projecto do Senado n. J 2, de HJ2:l, aulo
l'izando o Governo a adquiJ•it• a casu, a !Jihliothecu c as 
obras inéditas que f!Cl'l.enccrum au i:lcnador nuy Barbosa c 
dando outras ·providencias (com. pw•cccr (twurr.rval da Cu.m
znissão de Finan(las, n. 365, de 192.1); 

Votacão, em discussão unica. ria redac~,;ão final da emcn
(Ja do Senado n. 88, de 1!123. que aul.oriza a abrit·, pelo Mi
nisl.crio da Viação c Obras Publicas um ct•cdilo de il2 :OOOS, 
supplcmcntar á verba 6", do arl. 91. da lei n. L03.2, de 1923, 
I'Estrada de Ferro Central do Rio uranile do N(ll'Je"; 
· Votação, em 2' discussão, !lu pt•ojeclo flo l:lenado u. 1,8, 

uo 1923, considerando de utilidarle publica a Assislcncia Par
f.ic~tlar de N. S. J't Gloria (o((eret:ido pela Com.111Ústio r/c 
ilusti{:a c Lc~lslação, n. 32i, de 19211); 

Vohicão, em 2' disuussão, ria proposicão ria Garntu•a rins 
Deputados n. 37. de 1!123, autorizando a abrir, pelo Mi
nistcrio da Viaçfto P Oht·as Pnhlicas, um cJ•cdilo l.'sprcial tle 
049:1 H$913, fies i inatlo ao pagamcnlo a quem rle dir~ilo do 
restante lia Eslt·atla de Fot'!'O rio Bananal, occupada pelo Cln
vcrno Federal (com parecer favoravcl da Comm'i.~silo ele Fi
nanva.ç, n. 301, tle ·1923); 

Votação, em discussão Ulllt,;ll, do véto do Prefeito n. 24, 
i:lc 1923, ti rcsolucão elo Conselho Municipal que incorpora os 
vencimentos dns mesll'cs, contra-mestres, i nsrwcl.ot·es de alu
mnos c porl.eiros das .Escolas .Prol'issionaes Souza Aguiar, 
Alvaro Dapl.isl.a c João Alfredo, a diarin CJUC, cm Yirf.ude do 
decreto n. 2. -I!H, acf.ualnwnl.o pcrcwbcm (cum J!W'ccr:r cou-
!rm·io tlu Cummissãu da Oouslitui.çãu, n. 361, de 1923); · 

I. - Vol, IX 3:: 
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Votação, em 3' discussão, ela proposição da Camara dos 
Deputados n. 85, de Hl23, que considera de ut.ilirlade publica 
a Liga Brasileira de I:Iygienc Mental (com parece1· (avoravel 
da Contmissão de Justiça e Le(J·islação, n. 278, de 1923); 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 71, de 1923, que abre, pelo Ministerio do In
terior, o credito especial de 2:160$, para pagan1ento de ven
cimentos a Hermenegildo Melhado Bustos, em virtude do de
creto n. 3.995, de 1920 (com parecer (avoravel da Comm;issáo 
de Finanças, n. 233, de 1928); 

Votação, em 3' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 94, de 1923, que manda nomear segundos té
nentes os alumnos da Escola de Veterinaria do Exercito, qué 
terminarem o curso (com parecer (avoravel da Commisstfo 
de Marinha e Guerra, n. 31.1, de 1923; , 

Votação, em 2' discussão, da proposicão da Camara dos 
Deputados n. 33, de 1923, considerando de utilidade publica 
a Associação Beneficente Postal (com parecer favoravel da 
Com missão de Justiça e Le(Jislação, n. 238, de 1928) ; 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 78, de 1923, considerando de utilidade publica 
o Centro dos Carteiros (corn pa1•ecer favoravel da Commissão 
de Justiça e Legislação, n. 27!:, de 1928); 

Votação, em 2' discussão, do projecto do Senado n. 27, de 
Hl23, considerando de utilidade publica o Centro Alagoano, 
com séde no Districto Federal (com parecer {avoravel da Com
missão de Justiça e Le(Jislação, n. 271, de 1928); 

Votação, em 2' discussão, do projecto do Senado n. 47, 
de 1923, relevando da prescripção em que incorreu o direito 
de D. Rosa Dias Guimarães, para o fim de receber o monte
pio deixado por seu irmão, carteiro da Repartição Geral dos 
Correios, Bellarmino Dias Marinho (offerecido pela Commis.:. 
são de Finanças, parecer n. 3-15, de 1928); 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 92, de 1923, que autoriza a contagem de tempo, 
para o effeito da aposentadoria, a vat'ios funccionarios do 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores (com parecer fa
V01'avel das Commisaõea de Justiça e Legtslaçi!CJ e de Finan
ças, n. 287, de 1928): 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 98, de 1923, que abre, pelo Ministerio do In
terior, um credito de 976$, para pagamento da pensão que 
compete a D. Maria Pereira Toja, vi uva do guarda civil 
Manoel Toja Navarro (com parecer {avoravel da Commissão 
de Finanças, n. 322, de 1928); · 

·.Votação; em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 125, de 1923, que abre, pelo Ministerio da Jus
tiça e Negocies Interiores, os credit.os de 1 :059$677 e 580$645, 
para pagamento de pensão aos guardas civis Bart,holomeu 
Araponga e Amaro Jacome de Araujo, nos termos da lei nu
mero. 3. 605, de 1918 (com parecer (avoravel da Commissão 
de Fwanças, n. 866, de 1928); · 

Votac:ão, om 3' discussão, da proposição da Cnmara dos 
Deputados n. 53, de 1923, que manda applicar o saldo da 
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verba 4•, do oroa.mento da JTazeuda., no pagamento dos juros 
das apolices emiltidas de 1922 (com parece1• ta·voravet da 
Commissii.o de Finanças, n. 2N, de -1923); 

Votação, em discussão unica, da redacção final do pro
.iecto do l::ienado n. 37, de 1 !!23, que releva a D. Maria Isabel 
Hamos de Mello a prescripcão para poder receber a pensão 
de montepio e maio soldo deixada pO!' seu pae; 

Votação, em discussão unica, da redação final da emen
da do Senado ú proposição da Camara dos Deputados n. 87, 
de 1 !!23, que abre um credito de 279 ;000$, ao Minislcrio da 
Agricultura, para <1 representação do Brasil na Exposição de 
Borracha em Bruxe lias; 

Votação, em a• discussão, da proposição da Camara doa 
Deputados n. 76, de 1923, que autoriza a abrir, pelo Minis
Lerio da Fazenda, o crcdilo especial de 39:140$810, para pa
gamento do que é devido á Companhia Allianca da J3ahia, em 
virtude de sentenca judiciaria (com parece~· f'avuravet da 
Gommissão de Finanças, n. 288, de ·1923); 

VoLação, em a• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 122, de 1023, que manda. comp•·ehllnder offi
ciaes da Armada, nas condições que menciona, no caso do 
aviso n. 606, do l\liuistcrio da Marinha, de 1921 (com pa
t•ecer {avoravel da Commissão de Marinha e Guerra, n. 36, 
de -1923); . 

Votação, cm 2' discussão do projecLo do Senado n. 20, 
do 1923, considerando do utilidade publica o Centro de Let
tras do Paraná (com parecer {avoravel da Cornm'issão de 
Justiça e Le(Jislação, n. 353, de -/923); 

Votação, em 2' discussão, da proposil;ão da Gamara dos 
Deputados n. 164, de 1922, autorizando a abertura, pelo Mi
nisterio da Viação o Obras Publicas, do credito especial de 
182:385$, para pagamento do despezas com o mobiliario do 
novo edifício dos Telegraphos em S. Paulo (com parecer {a-
voravel da Commissão de F·inanças, n, 299, de 1923) ; . 

Votaç.fiO, em ~· discw;são, du proposi~;r1o da Camara dos 
Deputados n . .126, ele 102::!, que autoriza a abrir, pelo Minis
terio da .Justiça c Negocias Interiores, o credito especial de 
1 :785$375, para pagamento ao Dr. Francisco Tavares da 
Cuúha c Mello, ,juiz federal cm Pcrnambuc·o (com parecer {a
Vtil'avel da Commissão de /t'inanças, n. 384, de 1923); 

Volação, cm discussão unica, da resolução do Congresso 
Nacional. vetada pelo St·. Presidente da Republica, que torna 
extensivas a:os mestres c contra-mestres do InsLituto Ben
.iOOJin Consl.anl. as vantagens dos professores e repeliclore5 do 
mesmo estabelecimento (com parecer J'avoravet da Contm,i..~são 
de Finonças, n. :187, doe ·1.92.1); 

Votaciío, cm 2' discussão, da proposição da Camara d'Os 
Dt>pulallns, 11. 120. ri~ 1923, que define os direitos autorues 
c clelet·minu o regislro, nu Bibliotheca Nacional, das compo
sições lheuteaes OLl musicacs ele qualquer genero (com ]Jarc
cel' {nvomvct da. Cmnmissão. de Justiça e Legistaçlío. n. 389, 
de /923); · 
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Volar;ão, cm· 2' rJiscus~ão, ela proposicão da Camara dos 
Deputados n. HU, de 1923, que autoriza a abrir·, pelo Mini:;
lcrio da Jusli~a e Negocias Interiores, um credito especial de 
2:593$5.18, para pagamento de pensão que compele a D. Ircnu 
'l'az dos Santos, vim·a do g·uarda-civil Avelino Climaco dos 
Santos (co-m parcce1· (a.vrwavcl ria Cumm.issao de Finanoas, 
n .. 182, de 1.?2.?); 

Volal,;iio, em 3" discussão, ria pr·oposiçüo da Carnara dos 
Dcpul.udos n. 63, di' .192!3, que U)Jpr·ova a presl.acão fip enntrv' 
J'eil.a, pela Eslracla rle Fcr'I'O 'l'lrcr·ez<•poliR. da . quanl ia rir! 
12 :üOO$,. á mesma supprida pelu Thesom·o (cum Jlm·ccur fa
·ooravcl da Cornmio·são de Finanças, n. :10.1, rl•e 1!12:1); 

Vnlar;ão, em :l• diseu;;sãn. da prop·osi(:ãn riu Camum dos 
Dc.pntadns n. li~. dP I!J2a. que nppmva a prcslar:ãu de l'orrla:< 
da quanl.ia de 20 :000$, I' Pila pPia Esll'arla de Ferro 'l'lwJ·n~ 
zopolis (com. Juu·ccer (avomocl 'da Commisstio de Finanças, 
n. :JO:J, de /.'J2:J). 

LcvanLa-tie a ses~i:io Ílti 1ü e 20 ruiuuLos. 

148' SESS.\0, EM 11 DE DEJ'.El\!BHO Dl~ Hl23 

1\ni!:SIDENCI.\ DOS 81\S. J~STACIO COIMBHA, Pl\ESIDE~~·E, E·.\. AZE-
1\llDO, YICI::-PIIESIDE!S"J'E 

A'1. I:.J e 1i? horas aehnn·:-se Jll'e~enlcs os SI'R. Olc~:"ario 
Jljr,lo, l .• nnr·n S"dr•rl, .Ju~lo Clwrmont .. To,;,l Euscllio, C0sla Ro
driguc•, .h•stl Acciul~· . .João Lyra. F•erroira Gllavcs, Anl.onio 
l\Ias~u, Octacilin di' Al!Jrrquer·qut!, i\lanocl .Bol'ba, Euscbio de 
"\ndl'adc, PQrcir·a Lobo, .\loniz Snd!'l!, Pcdr•o Lago, Beni:lrdi
no l\Ioolcit•o, i'i i ln PPr;anlm, M ig·u d rlo Cal'valho, P:llllo de 
lo'rou1ir .. Sampaio Corrôa, Hueno de PaiYu, Bcrmmlo Monl.eirrJ, 
Adr.llp!·.o Gor·rlo, Luiz .\dolphl!, lla111o~ Caiado, Hermcnc.;ild" 
de. 1\Iornc~. Carlos Carall'anl i, .\fl'orr~11 de Garrmr·g·o, Fr!lrppc 
Schmid·i, Curlus .Burbu~a c \'P5puciu ilc .\ln·cu (31). 

O Sr. Presidente - PJ·escnlcs :11 Sr:~. ::lrmadol·e~. csltí 
abu;ol.a a se.;,são. 

Vuc ser lida a acla r! a sessão antcr·inr. \ 

O Sr. Octacilio de AlbuquerqÍte (soi''I!ÍIIrlu riu 2" .'kr:rufo. .. 
1'io) proce·de :\ lr!ilur·n da ul'ia da sr;;si:io anlr~t·ior·, que, posta 
CID discmoÜO, Ü ll}ljli'OVUUU, SClll l'Cclurnaçüo. 
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O Sr. 2" Scc1·etario (scrvimlo rlc /') rlú conta do sc~ruinte 

EXPEDIENTE 
Offic i os: 

Do S.r. i\Jinisl.ro da .Tilslir:a r Negocias Interiores, remet
l.ondo dous dos auLographos da resolução leg·islaLira, sancci~
nadn, que crêa uma filial do Inslitulo Oswaldo Cruz, na CI
dade de Recife. - At•chive-se um dos autographos c remctlii.
sc o oult·o á Gamara dos Depulaclo.s; 

Do Sr. i\linislt•o da Fazrnda, rr.mell.endo dons dos au
i.ograplws da rr>~olução legislo!iYa, sanccio.nada, que isenla 
dr~ impostos rio iJr,•porla~ãn o material irnpo!'lada pelo Es
trelo rJo Sunla Calharina e destinado :í construaçiio de uma 
JJO!lle melallica, ligando a ilha ao conlinrn!.e. - Archive-se 
nm dos autographos f' rr.mrtla-se o outro ú Cnmar.a dos 
DPputados. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (scn•inrlo ele 2' Sec1:e
tm•io) pl'ocede (L leitura dos seguinte~ 

N. 3(J.'t - Hl23 

O engenheiro civil Puulino Lopes da Cl'tlz, servindo 
actualmente nu Inspectoria Federal de Portos, !Uos ()_ Cannes, 
foi por mais ele vinte mmos (de 2-í dr. maio de '187G a 31-
dc clezemht•o di' 1S9ü) c•mpregado de rslraclas llc ferro de 
py•opt•iNlndc ela Uniflo. 

Exercia o Jogar lle chefe dr secção da /Estrada de Ferro 
Central de Prrnamlmco, quando foi elln arrendada como tan· 
tas outras, em virtude do decreto n. 2 . .\13, de 28 de dezem
bro de 11:!9ü, expedido pelo Vicr.-Presidente. em exercic:io, 
Dr. Manocl Viclorino Pert!iru, sendo Minislro da Viação 
o D1•. Joaquim Duarte Murlinho. 

O orçamento do Ministerio da Viação, vol.ado para 1897, 
revigorando o art. ti" ela lei n. 191 13, de 30 de setembro de 
189:i, que prohibia concessões ele garantias de .inro.s, reno
vação de concessões que tenham cadueado ou fiquem sem 
r.t'J'cilo pot• qualquer causa ·de direi to, d:eclaranclo C';ldiucas 
toda~ as concessões qur. não Sfl tornarem cffect,ivas nos pra
zos dos respectivos contractos, não permitbinclo que fossem os 
mesmos renovados, snpprimiu yerbns para sordços do varias 
r.si.J'aclas ·dn fN'l'O, cu,in~ sorYiços foram por lnl moUYo sus
prnsos, !'rnclo alg'111nas dellas, si não lodu.s, dadas por arren
dnnwnlo a rmpresns pm·ticnlares. para o qul' foi rxpedido 
o J'IJ!'erirlo clr.ct'elo n. 2. H3. de 28 de clezrmbt•n cl•• 189G. 

O § 5" do art,. ti" ela lei dn orr:nmcnto pnrn 1897, nas di
sposiçrirs gr.rae.~ rln nrrnrr.'enlo da \'inciio, dispõe que: «Os 
empregados que ficat•cril excluidos par· effeito dns reformas 
ou trnnsfeJ•rncia.<; de repartições autorizad-as na presente lei, 
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serão conside.rados addidos, si tiverem dez annos de serviço 
publico com direito á aposentadoria.), E o § 19• do mesmo 
artigo dispõe que: «Conside·ram-.se d'1i.spensados dos respe
ctivos cargos os empregados das repartições ou servi~os pu
blicas supprimidos por esta lei, obs1e1'vada a dispos1ção do 
§ s· deste m·tioo.) 

O Dr. PauJino Lopes da Cruz tmha, ao tempo em que, 
suspensos os serviços da Estrada de. Ferro Central de Per
nambuco, foi a mesma arrendada, mais de 20 annos de ser
viço pu!Jiico, conlrihnia pat·a o mont.epio e t.inha. por força 
do arL. 13 do decrel.o n. 2.4'13, de 2S.de dezGmbro de 189a, 
direito á apnsenlaclorin, e em seu favor, pois, militava, plena 
e integralmenlp, a rlisposi~ão citada do § 5• do ar!.. a• da lei 
(!o orçamento pal'U 1897. Parece, pois, quo o pedido do Dr. 
Ptwlino Lopes da Crnr. d~vc ser rkfcrido, não como um favor, 
mas como um direito, e em con.sequenc·ia deve a Commissão 
de Justiça e Leg·islaçfi·l propór· no Senado o Allgninte: 

PROJEC'I'() 

N. (l2 - 1923 

O Congresso Nacinnal decreta: 

Artigo .unico. E· contado ao Dr. Paulina Lopes da Cruz, 
actual engenheiro de 2" classe ela Inspectoria Ferleral de Por
tos, Rios e Cannes, para sua aposentadoria, o tempo de seis 
annos, oil.o mezcs e dezcnovc dias, decorridos de 31 de de
zembro de 1896 a 19 de agosl.o de 1903; revogadas as dispo-
sições contrarias. · 

Sala das Comrrlissücs, 10 de dezembro de 1923. - Adol
pho Gordo, Presidente. - Ma.nocl Borba, Relator. - Affon
so Camar(lo. - Jm•on11mo Monteiro . .. _ Cunha lfachado. -
Eusebio de Andmde. 

N. 395 - 1923 

A emenda deve ser acceita. Effectivamente a Constitui
ção Federal, no art .. 11, n. :I, vóda pre~c!'llver lois retroacti
vas. No caso de qne cogita a proposição é ,justo que t,endo 
a lei anterior, de cujo regímen obtiveram aposentadorias e 
reformas os funccionarios civis e militares produzindo t.o
dos os effeit.os de que são suscnptive·is taes actos e a mais, 
g-erando assim direil.os que Sfl incorporaram ao patrimonio 
individual de tacs funccionarios, devem ser mant,i.dos esses 
effeit.os, porque. de modo contrario, se11ia attentar contra di
reitos adquiridos legitimamente. 

O principio da irrot.roact.ividade das lei~' é do ordem so- · 
cial e polibica, mas, entende t,amhom com a garantia dos di
reitos individunes, desde que não se lhes faça 1>ffensa de 
modo n impór a retroacção em proveito do bem geral, con
forme ensinam os constit.ucionalistas. 
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A emenda poderá ser tida como excrescente, mas a cla
reza da intenção do legislador a ,jusLifica plenamente, impon
do sua approvação. 

Sala das Oommissões, 10 de dezembro de 1923. - Adof,.. 
pho Gordo, Presidente. - Eusebio de Andrade, Relalpr. 
Manoel Bo1·ba .. - Cunha Machado. - Affonso CartiJ{J.rgo, -
J eronvmo Monteiro. 

iEMENDA Á PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUT,\DOF! N. 19, DE 
1922, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Ao art. 1 •, accrescente-•sc: «respeitados os direitos ad
quiridos~. - Paulo de Frontin. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 19, DE 1922, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional reso.Jve: 
·~ \ 

Art. 1.• Os funccionarios c:ivi~ ou militares só podem ser 
aposentados ou reformados cm um s6 cargo ou posto, não 
l11es sendo concedida,. em caso algum, aposentadoria oú re
forma com vantagens pecuniarias ou vencimentos excedentes 
dos que remunnravam o cargo ou posto por ellcs exercido no 
moment.o de sorem aposentados ou reformados. . 

.Art. 2.• Revogam-se -as disposições em contrario. 

Cn.mara dos Deput.ados, 29 de dezembro de 1922. - Ar
nolfo Rorlrirtu.es de Aze1Jedo, Pre.si.dent.e. - Pedro da Costa 
Rego. 2' Secret-ario. servindo de 1 '. - H'lf.{Jo (Jo,rneiro, sup
plente, servindo de 2' Secretario. 

N. 396- 1923 

O Gove11no passado v·eLou o pro,iecto n. 338, de 1919. que 
autorizava o Poder Execut,ivo a mandar contar ao engenheiro 
civil Conrado Alvura do Campos Penafiel, para ns effeiLos 
tão sóment.c de sua aposent.arloria, o tempo cm que c~tevc 
afastado de seu antigo cargo de ajudante de c1hcfc de linha 
da Estrada de Forro de Porto /ücgrc a Uruguayaua, a contar 
de 31 de ,iulhn de 118192 aLé a data em que foi novamente apl'O
veit.ado pelo Governo Federal. 

Esse projecto continha um a.cf.o de verdadr.ira eqnirladc, 
ao qual J'oi levado o Congrrsso Nacional em face de valiosos 
docum!.'n tos c argumentos, rios qnaes !.ornaram conhecimento 
as Commissões unanimes do Senado c da Gamara. 

O en:;enh•eiro Gnnrado Penafiel, nomeado pelo Governo. 
em setembro de 1·881, auxiliar tec.hnico da Estrada de Ferro 
de Porto Alegre n Urnguuynna, nesta exerceu diversos cargos 
até 31 dQ julho de 189:2, quall!do foi esbulhado do cargo de 
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a.judante llc chefe de I inha, que Cllláo desempenha\'a, po~ 
acto elo então major· do ExrJ•rito Pantall•ão •rr.llcs, qno assu
miu rcYo!ucionariamenl o a dirr.ccão dessa r.slrarla de ferro, 
por occasifio de ser reposto o D1· .. Tulio de Gaslilhos no Go
verno po1· esse ol'l'icial. cm dncnmr.ntos l.mnscriptos no bri
l'!JaJJle parrccr da Gommissão ele. Constituição c Justica da 
Camara doR Deputados. 

O engenheiro Penafiel tinha mais de 10 annos de se~vi
~!O.S quando foi privado do cargo, não por falla commett1da, 
neri1 por acto !'egular do Poder Publico, mas por acto arbi
trario de uma autoridarle revolucionaria. 

Si não lhe é app!icavel a garanlia da estabilidade no 
ra1·gn, rlocoJ'I'fHlto dos rlez annos de set•vic;o, rlrpois dos quaes 
sómente mediante processo administrativo· podia ser demit
t.ndo, porqne tal garantia foi accentuada por leis posteriores, 
eni.T'Pi.ant.o o seu caso devo ser estudado em face do regula
mento ela Esl.racla do Ferl'o, então em vigor, e era o que bai
xon com o decreto n. 691, de 28 de agosto de 1890. 

Xesse J•egulamenl o se exigia r(n.o a pena de demissão do 
fnnccionario fosse prcccdj.da rio jnlgamcnto do consel·ho dos 
chefes de serviço (arL. 8t), o c1ue não se verificou. 

Mas, c são esta·s ns razões capitacs do "ycLo": 
a) não foi o Governo quem .Privou o interessado do cargo; 
b) si existisse o seu direito, estaria prcscripto. 
Quanto á primeira. si não foi o Governo directamente 

quem destituiu do cargo o engenheiro Penafiel. não póde elle 
eximir-se da responsabilidnrlc do acto praticado pelo seu 
)ll'Oposto. 

O major Panlaleão 1'eHcs exercia um cargo de confiança 
do Governo Federal, commandava uma escola rio tiro, c, acre
rlit.anrlo exercer as funccões rir sen cargo, foi rom DR snus 
commandados tomar eont.a do uma rst.J·arla de ferro, de Já ex
poli indo os que a dirigiam subsliluinrlo os i'nnccionaT'ios civis 
po1• officiaes sob o sen coinmanrlo, praticando assim a violen
cia conlra, a qual se queixou o re!'rr·ido engenheiro. O Go
\'erno encampon esse~ actos. nomeanrtn o referido ol'fi.cihl di~ 
rect.or da Estrada. 

E. quando o Governo Federal não houv,essc confirmado 
nssos actos, ainda, assim, seria por clles rcsponsavcL por 
isso que a rcsponsabilicladc ciVil rias pessoas jnridicas, o Es
tado i·nclusive, pelos rlamnos orinnrlos do arbitl'io. da neglli
gencia, do dúlo on mli'11a dos ~rms pr.rposl.os. não t\ mais as
snmpt.o possivcl de controversia, r está reconhecida pela lei, 
pela rloutrina e pnla jurisprudencia» - parecer da Commis
são r! c Constituição e Jnslit!il da Camara. 

Quanto á sogunrl:i. a prescri(l{lÜO dn rlireilo que o proje
cto reconheceu cahcr ao beneficiado, foi de envolta com esse 
J·econhecimenl.o a ncet!Ssnria rclovacl'io; c~r. outra ftlrmn não 
anl.oriznria o ·CnngJ't!sso a cnnlagcm solicitada. e isso po1• 
l!qu:idade, exaclnnwnle ·pela circmnstancia rsprcial rJn resl.rin
f;'ir-se o favor a simples contagem de l.cmpo pura rJ fim unico 
da aposentadoria, como bem ·ponderou a Commissão ele Fi~ 
nane as da C::unarn. . ,. ' . . 
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. . O «~·éto~ pre~idcn.cia.J cncaJ•nn a questão cm. facB de prin
Ciplrls J'Jgomsos rir rlll'rJin, rle 11111 ponto de v1sta differento 
daqur.llc, rm r]ne ag·i11 o Cong!'csso NaciOnal; esl.e determinou 
111n J'a\'fn•, ~· . c r. ri o, mas dcntJ•o elas r·c:;J•as da equidade, em 
face das vailnsas eiJ·cumstancias qur.• ampar·avam a soliciLa
clio do ht~ncficiado, favo1', qnc, r.m 11ltima analyse, se deduz 
a uma l'clnvacfto clr: pr·rscripcão, tanlns vezes on tor:;ada pelo 
Porlr.r Lcgi~Iativn, 

Em Ines condieõr.s 1! a Commissão ele Juslira e J.egisla
cão. de parr.cr.r que seja rt'.ir.il.ado r, «Yéto), para subsisLlr o 
j)l'OJCCto ii11PU!l'!1:Hlo. 

Sala rias Cnmmissür.s, lO dr: dezembro ele 1023. - Adol
?Jhtl GMI/o, .Pr•r.sirlrnlc. - Cnnha Macilallo, nclntor. - Euse
bin ti~ .4rl(/rat/r. - .lfrmot•l flndm. :.._ A{ fomo Cttnlll'l'(lo .. , ......, 
/r:I'Oil'IJ1llt; ;1/0IItiJÍI'ü .•. 

RF.AOT,Uç,\o no c::n:WmF.Sf:O ~,\C::IONAT., YE'J1.\IDA .TF.T.O sn .•. PIIES!DE~TE 
DA 11!\Pl!BLICA, A QUE Sll REFF.nF. O PARECER SUPRA 

O Congr~sso Nacional J'esolve: 

Artigo nnico. E' o Presidente da Republica autorizado i'í 
mandar contar ao engenheiro civil Conrado Alvaro de Crem
pos Pena·ficl, para os cJTcitos tão s6mente de sua apo9enta
<loria, o tempo em que esteve afastado de seu antigo cargo 
de a,jnclante de chefe de linha da Estrada de Ferro de Por·f~ 
Alegre a Urug•uayana, a contar ·ilc 31 de julho de 1892 até a 
data em que foi novamente uprovcit.ado pelo GoveTno Fe .• 
dera!; revogadas as dis·posieões em conlrario. 

Sr nado Fer!Hal. 1 O ·ilc dezembro dr 1919. - .4ntonid 
Pra11ds~n di! A::m·cc.'lo, Vicr-PJ•esidBnte. - Mannel de Alen~ar, 

... lluilnn)'(ics, J' ScCJ'cl.al'io. - Pedro da Cnnha Pcd1'0Sa, 2" s·e
Cl'<!inrio. 

O Sr. Presidente - :Esl.á terminada a leit.ura do c~e
dientr.. 'rem a palavra o Sr. Sr.na·.:lor l\Ioniz Sodré; prévi:.
mcnlc inscripto. 

O Sr. Moniz Sodré - Não iniciarei a minha resposta i'í~ 
considerações do illusl.rc collega, representante pela Bahi!1 
hont.cm aqui PJ·ofcridas, sem apresentar-lhe de publico os pro
testos do mcn sincero agradecinwnlo pelo relevante servioo 
que nos prestou, lendo ao Senartn os documentos com que i~
struiu a sua m·acão, o que não me seria possível fazer, po1s 
alguns dellcs en não possuiu c ouLros não me era licito di
vulgai-os, 11nr falt.ar-me a necessaria autorização para expol
os aos commentnrios da publicidade. 

Mas devo observar que niio me foi dado comprchBnder. 
o fim que tove o nobre Senador trazendo pura e;;se recinto 
as cartas e telr.:;rammas que expoz ít nossa curinsidade. Não 
percebo ainda o objectivo que collimara S. Ex., pois todos 
esses documentos constituem a mais clara, a mais positiva, 
a mt~is esmns-ndortt demonstracüo dn veracidade de todas as 



500 ANNAES DO SENADO 

asseverações que fiz aqui, sobre o assumpto, no meu discurso 
anterior. 

A sua argumentação, neste ponto, perdôe-me S. Ex., é 
tão inconsistente, tão vaporosa e transparente que escapa á. 
analyse e á refuta~ão. E' como ar: --1 se quereis apertai-o 
entre as mãos, sentis a sensação do vacuo. Que é o que S. Ex. 
pretendia demonstrar? Era a incorrecção, a insinceridade da 
atl.itude politica do Sr. Seabra, no tocante á. candidatura 
Calmou, por elle apresentada. Mas u que é que S; Ex. evi
dencia como os seus documentos? A :.bsoluta sinceridade do 
Governador da Bahia, pois todos os telegrammas que S. Ex. 
exhibin, todos, sem excepção, revelam o firme proposito em 
que estava o Sr. Seabra de sustentai-a, através de todos os 
embaraços. Se o nobre Senador houvesse apresentado um do
cumento qualquer em que se pudesse vislumbrar o pensa
mento do Sr. Seabra em combater as occultas a candidatura 
que de publico sustentava, então ao nosso collega toda razão 
cabia nus 'SLWS invectivas. Mns leiam-sr. todo~ os r.lnciHnenLos. 
Os telegrammas ao conselheiro Ruy Barbosa, ao Presidente 
da Republica, ao Ministro da Agricultura, ao Senador Moniz 
Sodré, todos, em uniformidade esmagadora, traduzem fJ trans
mittem um unico pensamento que tinha o Governador da Ba
hia: - recommendar e manter a candirlatura Calmou. A pu
blicação, pois, desses telegrammas provam sobejamente a cor
ração impeccavel do Sr. Seabra. 

Mas o proprio telegramma que S. Ex. publicou, dirigido 
pelo Governador da Bahia ao Senador Moniz Sodré, da mai-or 
sinceridade, pela sua propria natureza particular e intima, 
revela o proposito firme em que elle estava de suffragar a 
candidatura Calmou, mesmo independente da acceitacão do 
Presidente ela Rrpublica c doR elementos opposicionistas 
colligados. S. Ex. dizia até que pouco lhe importava que a 
opposição acceitasse ou não a candidatura; que 11. opinião do 
Presidente da Republica ora muito respcitavel; mas que deli a 
prescindia, porquanto o unico competente para dizer se accei- · 
taria ou não a sua candidatura, era o proprio candidato. 

O m'éu telegramma enviado ao Governador da Bahia, e 
tambem publicado, demonstra plenamente, nas ob,iec~õ~s que 
eu apresentava. o meu intuito de demover o Governador da 
Bahia da resolução em que se obstinava de permanecer na
quella aventura, que .iulgavamos profundamente perigosa. 

O illustre Senador, portanto. na sua 1documentuçiio abun
dant.e, veiu reaffirmar de 'lmblico às asseveraçíi·cs que então 
eu !IJqui fi?.·era. E' crrto qnP n go,·ernnciOJ' da Bahia abnnrlo
nou depois a cnndidnl.ura Calmon; mas a abandonou cm um 
acto publico e solemnc, apresent.anclo, cm mnnifeRI.o aM, ·sr.u.< 
concida:dãos, razõe~ r documentos que dempnslr:wnm plrnn n 
es'maga.doramente. a felonin dn cand.idato. ' 

Tive occasilí'o de asseverar. neste recinto, qne enorme l'oi 
o esforço que então desenvolvi para convcncnr o Sr. Seabra 
de qnn não lhe cwbin o direJit.o de nrr.wstar o s~1 partido 
á'quella tristíssima aventura, cm que ser1am t.odoR 1mmoladM 
á dcslea:ldndc dos nosRos nrlversaTiOR: c só d;epo i·~ do prnvn~ 
esmagadoras dessas minha~ n'sscv.~rações; só rlcnntc do rlr~
enro·Jar dos aconf.ecimnntM, pcloR quaes o govcrnn.dor rJa 
Bit.hia teve a domonsf.rnção inequívoca dnqur.Has affirmnções, 

' I 
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foi que S. Ex. se convenceu de que não lhe cabia o direito 
de ser o destruido r desalmado e consciente do seu partido, 
cum1prindo-lhe tomar a posição que lhe impunha o seu dever 
de J.eal•da.de e de honra, para com os seus amigos mais dr.c!i
eados. 

O cal monismo, na Bahia. proourava convencer o Sr. Sea
bra da sua completa c absoluta lealdade a elle e ao seu par
tido; mas tatm!bem se esforçava por conv;encer fie identica 
fól'l!l1a os adversarias do Sr. Seabra, de que a sua candida
tura seria a immolação do seabrismo. 

Devo lembrar ao Senrudo que um dos orgãos mais rubi'O~ 
do calmonismo, actun·lmente, na Bahin - A Tarde - que 
vinha, durante sete mezes, mantendo absoJu.ta re~erva a !'P-S

peito ·dessa c:mdi•daturn. e só adherindo depois que o srn 
redactor-chefe e prop•rietario, Sr·. Simões F·ilho, V'eiu con
fabular com o Sr. Presidente da Republi'la, rtesf,a (•.idade: 
devo lembrar no Senado qu·e esse orgão, justificando a sna 
atf.itudo anterior de rr.servas, r. posterior de •rupplausos d~
clarn, informando aos seus leitores que só acceitou a candi
datura Calmou, rupós .se haver convencido, nas palestms q1111 
t.eve com o Chefe da Nação, de que essa candida.tura impor
tava na Hquidação tot~al e summaria do Reabri·smo, na Bahia 
e no paiz. . 

O Tempo, orgão da dissidencia democratica, por varias 
vezes reptou o candidato a que sahisse de tão tr.iste sitnaçf\•1 

moral, a·Sil'I.Jmindo dr publico as :~:esponsahilidadrs da~ su~o: 
1ntenções, e pondo nm paradeiro digno ás ex:ploracões que r.m 
voH.a do seu nome. faz.iam os varios grupos polit.icos rln E!'·· 
tadn. Não se moveu a sensibi.Ji.dad<~ moral de S. Ex. Emmn-· 
deceu e ausentou-se da capital do Estado. para fnrt.ar-,w :'l.o 
interpeUnçõcs que o prorprio decOro pessoal l·he mandava at
tender. 

E quando, nós. da dissid·encia democratica, consrg'nimo~ 
levar a Concentracão, que representa n partido opposicionis
t.a em nosRo Estado, ao manifesto de combate á cnndidalnrn 
Calmou, o Sr. Medeiros Nett.o pui!Ylicava üma carta em dr
fesa da sua at,t,it.ude. qnc fôm acoimada de desleal pr.lo R1·. 
Miguel Calmon, carta cm que dizia que a candidatura 11almon 
impo1rta~n rea·lmente na trucidação tota.J do SP-!l!hri·si!110, c qn n 
eH e mesmo onvira Msa declaração dos labias do Sr. 1\fini~
tro d•a Agricnltnra r. dn Sr. Presidcmte da Republica. 

Como. pois, de bOa fé, Srs. Senaldores, negar an Sr. Srn
bra o direito - eu não digo do suicidar-se - mag o rlil'eiln 
de sacriti.car consci·~nte c perversamente todos og seu~ com
panheiros do lutas politicas ~anteriores. que lhe Yinlla.m dan
do tantas demonstrações inequivoc:J;s da maior dP.dicnGíin 
pessoal e poliUcn. ~acrinc1ando-0s a t.odos, om favnr dns cliJ'· 
religionariog perfidos ? Qnr se uniam/ aos inimigoR elo nosso 
partido, parn a obra t:r.ncbrnsa da sua destruiçíio ? 

Rmn vê, pnl'f.nnln, o Senado. quo nacla do consistente .. an
t~>s rl11 innocnn r in.iust.a, t'oi a arlill'me.nt.ncão do nobre .Senn
rl"r contra n nl.l.ii.Jldo rio S1·. Seabra. 
. .M f.ive occnsifio. em discurso anterior, de accentuar a 
1mpeccavel· correcção, de S. Ex. Mns o nobre Senador, na gua 
disserlacão, onvolvcJJ-ll'le Lambem, pessoa·lmente, neste inci-
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dente, com a publicação do meu lele;::t•amma ao Sr. Seabra·., 
Orvo declara;· ao Senado que (Junndo, cm conversa particular, 
aliús, o meu eminente amigu S1·. Antonio Azeredo me decla
J•ava que ou havia ncccil.arlo anteriormente a candidatura .ca.l
mon, eu lhe objcclci qnc nf1o havia fundamento real cm toda 
a sua Ml'irmação, poJ•qne en acccit.úra a candidalura Calmon, 
sob a Gondicão de ser uma candic\alura de conciliacãà, é en
tretanto lodos os elementos conspH•avam por . demonstrar á 
saciedade c sobe,jamenlc que ella e1·a apenas uma candidatura 
de myslificação. Já se me drparou ensejo de affirmnr cm 
documento escripl o que só ac·ccilava essa candidatura, sob 
r.~se fundamrnlo ncccssario c condicão imprescindível. Decla
rei-o perrmptoJ•iamcnlc ao proprio candidato; declarei-o fran
camr.nl.r ao Sr. Presidente da Hepublica e ao Sr. :\l.inistro da 
Agricultura; declarei-o a todos os meus amigos 'com qnem 
pal'l i cu I arnwnt.c conve1·sava; declarei-o ·posteriormente cm 
manil'C$lO publico que s1í acceilava a candidatura Calmou si 
olla 11roduzisse o milagre de eongracar lodos os elementos po
li! icos de minha terra na obra bcnemerita de seu engrandeci
mento. Nestes termos não l.eJ•ia a nwnOJ' duvida em apo.iar a 
candidatura óCio Sr. Calmon. :\las essa candida·tura, como fi
cou demonstrado cxu!Jcranl cmcnl.e, era uma candidatura de 
logros c de enganos, em que cada um dos grupos partidarios 
plane,java com ella liquidar o adversaria. 

Mas, Srs. Srnadorcs, admitLindo a hypo~hcsc de que eu 
mesmo tivesse acccilado, sem con:dições, tal candidn~ura c que 
depois a tivesse rc,icil.a!lo, fJIJCm pndcria. a·co.imar· '·de menos 
correcto o meu procedimento? , 

.Preciso accentuar a diJ'fcrcnca radical que vac ent,rr. a re
cusa que os qualro rlissirlr.ntcs r!Cl·am á candidatura do Sr., 
Gócs Calmon c a ac·ccitação qun a ella deram os orgãos da op
posioão bahiana. Si liv.esscmos realmcnt.e acceitado a candi
dalura sem concliçúcs, a leríamos occeilado no momento cm 
q1w r•lla era a1tonas um Pnsatio. uma lembrança, sujeita a to
rio~ os azares do f1·acasso; mas, quando essa candidatura rece
bia o a11oio definitivo do governador da Balhia, os. applausos 
rio Prcsiclenlc da Hcpublica, a homologação do Partido De
mocrata e a consagração do opposicionismo .bahiano, nós a; 
combatíamos cm phase, francamente vl'ncerlora, marchando 
a~sim rcsig:nados e reflecl.i'dament.e para o ostracismo, mas 
tendo a con;;ciMcia confortada pela conviccão de que dcfon
rliamos os nossos mais bcllos c mais puros ideacs politicas. E, 
no passo que era !'ssa a nossa attittHií', a o·pposicão mantinha
Si' silenciosa, reservada, rluranlc scl.n mezes, rí'scrvada c silen,. 
eiosa ü rspera que o Chcl'e da Nacão lhe rléssc a palavra ele 
oJ•clmn, que c lia nem ~iqurt• ousava Jpeclir. 

Portanto, a op]losiçiio, ncceitava, contra as suas proprias 
eOJ1\'icçõcs, contra os srus proprios desejos, uma candidatura· 
qnc lhr. r1·a impo.~la prlo.~ cnncilinbu'lo.~ do Cnttcto. qne não 
r.orrc~ponrlia no;; ><PIJS rlrscjos J'Paf's, pois ·contra clle se ma
ni I'Pslavam varias dos :;cus pmccrrs, com a a,fl'irmaçi'io rle que 
não seria rsso o seu canrlirlato. 

Qnrm ignora Cfllr> n Jll'Oprio Sr. PNlro Lago nul\ca dóra 
rrnlmrnlc o seu apoio ú candidalm·a ·Calmnn, siniío dc.pois 
quo clla recebeu a consagração do Callctc?! 

O t.elcgrnmma :hoontem aqui lido por S. Ex. nos deu a dc
monslt•acão exuberante dessa verdnclc. S. Ex. sabia que a 
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cundidaLum Palma nito fu:·a acceiLa pelo Sr. Scabm porque 
impli.cava na clausula da renuncia immetliala do govct·nai.lor 
da Bahia. 

O Sn. ,\, A7.EHETJO- A cal'!a dn con,;elheit•u RtiY Bar!Jn~a 
falava nc~la cundieãu, mas en1 n!laeãu :l candidal.ur·a l'alnm, 
não. 

O Sn. Mo:o\tz Sunrul - O IJ•lc:.:ranlnll\ do St·. Seabra pu
blicado honlcm. a respeito dc~la candidal.ut·a, declara que a 
candidatura Palma J'óm rccu~ada, por·qtH1 enCJ)I'r·ava a cotl
dir·ão da renuncia do Guvcrnado1', conditãu que de i'JJI'Illll ul
gtÍma cllc podia acccilar. 

O Sn. A:o~•ro:<IJJ NLISi:!A - Et•u IJa~lanlc rclit•at· a condi1;ão. 
i(fli&u.) 

O Sn. ~loNrz SoDHtl - O Sr. Pndt·o Lago no tclcgmnmm 
que passou ele apoio ú candiflatlll'a Cal1non, dccluraya q1rc ac
ceiLava essa candidatura atü por•q1w Unha ficado r·e~u!Yido, 
de accôrdo cmn a eal'ia de llil\' Bal'11n~a q11c a clch;ão ~e J'a1·ia 
irnmcdialamcnte. Portanto, o 'noln·c Senador acceiLanJ a can
didatura ~oh uma condição inexislcntc. ~oh uma condição irll
possivel, confor·me a deelaração do Sr. Seabra, aliás put• 
S ~ Ex. conhecida. 

Os out.ros mernb1•ns da oppusir;ão Jml! iana, o~ Sr·~. ~latl
gabeira, c Aurclino Leal não occullaYanl, loda gcnl c sa!Je, a 
sua hostilidade a e~sa candidat11ra .. \ssim, pois, a candidalll!'a 
só. foi acceita Jll'la opposicão qnando e lia sn I Ol'nou fael.o con
summaclo, i~lu !'•, qnamlo aprf!Sl)lll ada pelo Sr. Sealll'a, qu c 
declaraYU que a s1 ra a pre~Pnlacão i miepP!H.lia elos ri cr11enLo:; 
colligadus da opposiJ;.ãn, homnlogada pelo Prr.sidf)!llc da 1\r!pll
blica c pelo Particln Democrata, tendo. pm·lunl.o, a cnnsagr·a
ção da viclol'ia. 

·Como, pois, aquelles que se subrnell.cm ao chefe da :'ia'
ção, cm assnmpto rir) I .ai nal.runa, podem I C\'Ulllat·-;;e llill'a. 
condcmnar os que resistem ;í vieloria, na convicr:ão firme de 
que defendem os seus idéacs pnlilicos ·?! 

Eu preciso deixar consignaria a dil'fercn,:a pr·ofunda qnc 
l1a entre a nossa resisl.rncia esl.oica. alrav1lz ele lo1las as dirfi
culdadcs, atravr\s ele l.orloR obices, cli~posto~ a yrmccJ• todos os 
f.ropecos que porventura surjam cm nosso caminho, mas, ín
tegros, firmes n it'l't!drJCUYris, na fidclirlade ans nossos tle\·et·es 
c nossos idracs, cnn1 M or!I.J•o,J qr1r. agtrarrlam pa,~iYatnr.nt.J•. o 
rosulf.arlo rlos conciliahnlos. rnais nu meno>' sect·r•los. espm·arn 
paciontcmcnlo. a ordem dos podm·osos para sem n ~11<wg·ia 
viril da t•esisl.cncia, Sf'l1l n direilo siqlll'l' de opinião, aecei(a~ 
rem as candidal.w·as que lhe ~ão impostas contra as •HIUS IIIC-
HJOres as pi rações. · 

!lias Srs. Scnarlnl·r.s, al'fir·n1l'i aq11i (JIIe a candiduluJ•:, 
Calmnn era o prndncln ela rn~·sl.i l'icaeãn c ,, com pezar· que o 

· digo francamente - da mysl. i fica cão c rlo en1!Juslc. 
Nunca vi a polil.ica ela Bahia !.amar uma fr.ir;ãn tão baixa. 

tão indig-na das suas lrarlkõcs, tão incnrnpal.i\'f~l cun1 o cam
etc!' do seu povo: cu a tinha vislo, alg-umas yrzes, convul~io
nada cm crises Yiolenl.as: Pu n I inha Yistn, não l'ai'O. an·il:ãi'Ta 
pela cxplnsão ria,:; paixões poliUca~. inl.t•n,;as ,, dns\·airarlas: 
ma:s. cu nunca vi, Srs. Senadores, essa polilict~ tão vilipen
diada pelos pt·ocessos surdidos elas armarlill!as insidiosas em 
que se procum vencer o aliversal'io uas SUJ'U!'il~as tia ellll.Jos-
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cada, prendendo-os nos artificio~ da dissimular;ão, o nas ar
timanhas do embuste, com essa fcrollidadc fel i na· dos gatos 
tr·.air;nciros qrw se escondem, de espreita, pam se al.irar de 
chofre sobr•e as vicl.imas incautas c desarmadas, afim de dar
lhes, com seglll'auua c sem perigo, bote faLai I 

Politica de mystificaeües, Sr·. Presidente, cm que a pus
silanimidade rc a· simulqção se .entnelaçam nessa to.rpo con
lu bern io, que sorrd e que •abTaça, mas '!mj.os .sor11isos e am
plcxos cônte!lm a porver&idadc dos bei,ios •tT[Ijiçoei'l•os de Judas•! 
Sorri para melhol' nos illudirl Aperta-nos cm seus braços 
para melhor l!los suffúC[Ij!': aJ:lTaços >de .serpentes que se en
rCllam na p!'esa quando quer ·e&trangulrai-:a. 

· Mas quem fez essa púlitioa? Foi •O paTtido Democrata.? 
Devo. Sr. Presidente, accentJuar fool'o.s memomv.eis a 

vcspeáto dcrsses inoidontes politicas. · 
E pcr;0 pe·rmissiio ·ao meu illustre companh~iro d•c ba~

cnda. Sr. Pe·dro Lago, declarando que não tenho o minimo 
inl:u.ito de moles·tal-c. pe~soalmenLc .. filão combato og homens; 
dl"fr.ndo idéas. Nãio hostil,it.o :n.ii ·<Jduos; reivindrico o r.espcito 
fW~ r r•ir,ilipios mora:es da grando:J •! nobre pD!ibica, que sem
pre deverin ser o nossú phanal. 

Essa politica ·de mystif1icação, •Sr. Pr!lsride.ntc, .be·ve o seu 
inieoio na poldtica babiana, por oceoas·ião da ultima campanba 
presidencial. 

Os nossos adversa!'ios, quandro surgiu o nome do .sr. Sea
bra •oomo e·andidato á viee-p.res•id:enCJia da Republica, •tod1JS 
elles se cúlloeoaram CX'pon:taruea.mente em '.'o'lta a nossa .ban
deira. 

Mas, ·po·rvenLm•a, .era um gesto ·sincero, co!'d'ial ·em qu.a 
clles vinham l}oJ.laboJ•ar comnosc.o na •obra grandiosa do en
gJ•andec.imento d.a no~SSa terra· n~atal? 

Ouvi, ·Sr. Pl1eSJidente, encljl!ldo, dos labias d.e um dos ma.is 
respcriLaveis de .seus proc.cres, a dcclraraçll:o de que G apoio 
que nos davam naquelle momento, tinha :intuito pct'V•Ol'S{) de 
insuflrar o :Sr. Seabra na J.uta, para arrastai-o á cannpanh11. 
viülen•ta em que .enes prevriam a noss•a der~o~a. 

O SR. PEDRú LAGO -. Não ·quet•o >interromper o nobre ora
d()r; .mas, pergunto -a S. Ex.: esse npp()sieoi·onista de quem 
ouviu essa d•eclaraçii:o foi ·o •Sen~tdor Podr.o La.go? 

O SR. MONIZ SoDn~ - :Oeclaro ... 
O SR. PEDoo LAGO ~ Rogo a V. Ex. ·cleclarllir quem tod 

esse opposici'D•ni!lta. Naturalm!lnte; n!lo foi o Senador P.edro 
Lago. 

O Sn. MONIZ SoDRt: - Docl·ar.o ·quo não foi o Seillad<ir Pedro 
Lago ... 

O Sn. PEDRú LAGO - Então, está bem. 
O SR. MONIZ SoDnl1: - ... mas não me >~into obtllgadlo a 

declarar .quem é esse opp,os!eioni·sta ... 
0 SR. PEDRO LAOO - Estou satisf.eito. 
O SR. MONIZ SoDn~ - ... p.o'rque não C()Stumo trazer á 

pubHcidade do debate convel'Sns part!Clulares de ca.~aeter ma:is 
ou meno.s in!Jimo. Mas ouvi de um dús mais erninootes mem
bros do partido oppo•sicionista a .de'Cllaraçfio drc que se ma.ni
:t:esta~a arrediú lfaquelloo luta.s, ~xootamente porque nli:o .que-
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ria eonLribuir nem colla:horat· om uma ·obr.a de Jelonia. E os 
facLos, St•. Pr•esidenLe, v·iur.am ·dcmonslr•ar exuberantemon.Lc a 
insinccr-idadu daquclla allian~a. 

Que J'er. o Sr. Seabra pum perdei' o apoio da opposição 
balloiallla? Elle fQj derrotadru, · 
. Eis •tudo. ·Mas a.qucl!cs da opposdçi1u que mais •se •e~fOT
~avam ao ·:>eu ladro se Lra'nsfo•rmaWJJm l·ogo, de adeptos en
LlJUi::iliaslUJS das oandidaturu.s Nilo ... Seabm, <~:lm oorre!ígi<Onat'ios 
incoodieionaes do Sr. At•thur .Bot•nara·os, rupós a sua asooDISii.o 
ao poder!! 

l>.ois nií•o hav.iam, honlem, Sr. Presidente, de se ohooar, 
aqui, as consciencias hone&LM ·a:o ouvir a !.eitura de uma car11ta 
aS$tigrmda por membros ·eminenLos o respeiLaVle-is do •panúdo 
oppos•icioll!i·sta, entregando a so:rLe da Bahia, ·á:s resoluções 
do .Cattele? As&igna.vam essa ·carta o meu disbincto collega 
Senador Pedro Las·o o os Sl's, Depu~ados OcLavlo e João M·an
gabeira . 

Por .quo ra~ão esses illrusLt·es poliúioos d10 meu Bsliado se 
ha v·iam de Lt~aJ!lsfOI'mar. ·de repente, e de publico, em cm-re
Hgio!lalrios íneondiciona;cs elo Sr. Presdient.e da Repub1ica, 
clles, ,que cmm nossos corr.eliS'ionafi.()S da veSP'I!l'a '?! 

O SR. PElli\O LAGO - Nunca fui cot•religlí.Onarí·o de V. Ex • 
O· SR. MoNiz SoDnÉ - Elles que Iularam comnosco para a 

vícLot·ia da,; canr:!icla'f.urns Nilo-Seabra?! 
O Sn. PllDilo LAGO - Nunca fui correligionario de V. Ex., 

nem do St·. Nilo Pecanha. S. Ex. está presente e póde dizer. 
que nunca me considerou como seu correligionario. Já expli
quei tudo isso, uma vez, e explicarei segunda e terceira. En
tretanto, um homem julgo incapaz de fa:zer essa affirmativa 
- o Sr. J. J. Seabra - porque de mim tem documentos po
sitivo~, claros, insophismaveis sobre as condicões em que pres
tei apoio á sua ·candidatura. 

O Sn. MoNIZ SooRÉ - Si o nobre Senador declara Que ja
mais foi corroligionario do Sr. Seabra: ou do Partido De
mocrata, não f..enl10 nenhum interesse em insistir nessa affir
mar;ão. 'Não sei bem que é o que S. Ex. cornprebende por-
corrcligionario, mas posso affirmar que o Sr. Senador Pedro · 
Lago formou ... 

0 SR. PEDRO LAGO -Explicarei a V. Ex. 
o SR. 1\IoNiz SooRÉ - . . . e cantribuiu com o seu maior 

esforço em pró! da cwmpanha Nilo-Seabra, combatendo no Es
tado c aqui, em favor dessa chapa. No Estado tinha. relações 
directas com o Governador. Recebeu favores de ordem pes
soal e de ordem politica. 

O SR. PEDRO LAGo - Não recebi nenhum favor do Sr., 
Seab1•a. 

o Sn. MoNrz SooRÉ - Não quero entrar, aqui, nessa ques~ 
tão que não importa ao debate. Recebeu favores de nomeações, 
mas não vem ao caso, aqui, apurai-os ... 

o Srt. PEDRO J"Aoo - Não recebi nenhuma nomeaoão de 
favor. 
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' . o SI\. MONIZ SoDl\É - ... pois não ucsejo transformar mi
nha dissertação. r.m duello de wp:.trtcs, ,;obre assumplos mais 
i:lu menos insign ii'icanles, e de menoi' alcance. Mas, devo dizer 
·que não posso admilLir fJLW o meu ·nobre collcga accuse o 
Sr. Seabra por sr. haver sacri l'icado, com a r·ct!rada dessa ca:n
didatura, em obedicncia aos seus sentimentos de lealdado para 
com seus melhore~ amigos, o não !'X plique ao Scna:do c ao povo 
quo nos cscub. qual foi esse J'illr·o múavilhuso que tivera o 
poder de lra·nsfor·mar aqucllcs que se batiam ·pela candidatura 
Nilo-Seabra em concligionarios fervorosos, depois de 15 de 
novembro, do Chefe do: Nação ... O certo, porem, 1í que o ·apoio 
que davam ao Sr·. Seabra, cm nome dos interesses legil.imos e 
melindres moraes da Bahiu; constituiu uma cilada á boa fé dos 
seus adversarias, que não os suppunham capazes desses gra'n-· 
dcs lances thcatraes da all.a prc8tidigilacão politica. 

· São essas prestidigitacões da hypocrisia politica, Sr. Prc
~idr.nte, que não podem mer·ccci' o:> nossos applausos. Mas não 
·i' oram essas as suas unicas manifestações. Eu reputo a maior 
'das infidelidades aos nos~os mais puros idcaes polilicos a: 
carta que leu aqui o nobre Senador, assignuda pelas primeiras 
;figuras da opposição, cnl.rega:ndo d iscricionariamcnte ao Sr. 
Presidente da Hepublic;l a solução integral e sem .Jimitações 
do caso da succcssão governamental da Bah.ia. 
Srs. Se nadare~. 'l'oda gente sabe da minha iucont[J.a:tibilidade 
absoluta c inl.rnnsponivcl com o glorioso Sr. Ruy Barbosa, 
cujo ·dcsapparccimento os seus maiores advcrsarios deviam Ler 
sinceramente lamentado. Mt~s neste momento surge-me ao es
pirita a lembra·w;a do grande brasileiro. Sei, Sr. Presidente, 
t]Ue o seu ultimo discurso, na reunião politica cm sua .casa de 
PeLropolis foi um hymno luminoso de amor pelas liberdades. 
de nobre incitamento ao eivismo, a independencia; cloquen
lissimo hymno CJUe constituia o seu canto de cysne, brad·o de 
revolta contra: essa polilica de subserviencia ás determinações 
do poder, grilo de indigJlal;ão contra íl pusilanimidade dos cor
tezãos cm face dos governos, declarando aos seus amigos que 
clle não haveria de ter vivido a comba:ter, no Imp,erio. o poder 
pessoal do Imperador, c ·na Republica o despotismo dos a:uto
cratas, para, no~ ultimaR dias da sua existcncia, não lhe caber 
siquer o direito de opinar· na escolha do Governador da sua 
terra:; que elle não se degradaria nunca nessa politica dos i'a
mulos de palacio. Essa nobre explosão. que o redime dt~ mui
tas das suas culpas, se originou de uma cm·La que lhe cnviára 
o Sr. Aurclino Leal, c que lamento o meu illuslt•e collega não 
llaja lambem publicado. Essa·,; ultimas palavras do St•. lluy 
Ba1•bosa vai iam como um legado politico c sagrado aos scu3 
di~cipulos, legado de resislencia ás imposições do poder, de 
jámais se conformarem com o aviltamento da: Bahia, sujeita 
ao infamanlc vexame de ver• a sua :politica interna entregue 
llOS caprichos dos mandõe~ do CaLlelc. Mas llomo foi <(UC os 
·seus discipulos c seus corrcligionarios respondera:m ao seu 
appello c honraram o sagrado legado do immol'lal brasileiro? 
Escrevendo aquclla carta! aquclla caria, cujos Lermos cu niio 
conhecia, e qurJ pt•ovoca:t·a de '(Jl'Olllpln a revolta com que n 
e!lu me referi. quando hontem me inscrevi para o expediente 
dessa sessão, dize·ndo qUIJ ella impol'l.a\'il na maint• llasl.rução 
llO!itica que se pudi.am impor os cuuucho~ mais desfibrados, 

I 
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· 9uem, pois, se tem mantido lca:cs aos seus COill!Jromissos, 
obedientes aos seus deverc8, fieis ás suas convicções'! Quacs os 
que ~c tOl'Uaram merecedores de apodos c censuras 'I Nós os 
abandonados, como dizem, que isolados na nossa intransigcn~ 
cia pelo ~espoito aos nossos deveres supremos, no:; collocámos 
nessa atlltude de cornl.m'lo contra o candiduto do Presidenta 
da Republica ao Governo da llahia, contra esse mc:;mo eaudi
datn, quando ellc o eJ•a tambcm do Govcrnallm· do .nosso Es
tado, porque não podíamos trahir as nossa·s convicções; ou 
os chefes do opposicionismo balliano, que, contra as. ultimas 
rccommcnda~.ões do chefe qum•ido, dão esse espcclaculo tris
tissimo de entregar a sorte c o futU!'O da sua terra gloriOSll 
nos caprichos. a'paixonados do Chefe da Na~·.ão, cm assumpto 
vist!cral c profundamente intrínseco aos interesses· íntimos da 
politica interna da llahia, por amo1• da qu'al nos devcl·iamos 
todos colligar llara.quc formas~cmos uma: trinxcira inLranspo
niwl contr;t todas a~ tentativas dos que aventuram ll 'trans
formai-a. em desprezível colonia, para onde se mandam vasos 
d'l guerra. com o fim de · submcttcr os recalcitrantes, ultrajo 
feito aos brios de todos os Estados do norte, ·desgraçados pa
riás, sem autonomia nem vontade, sujeitos a uma eterna' o hu-
milhante oppres8ão. ·· 

'l'ivc occasião, St·. P1·esidente, de conversar com o Chllfo 
da Na()ão a respeito da successão bahiana. 1\las o meu primeiro 
cuidado, o disso S, Ex. pódo da!' testemunho, além do meu 
prCiprio tclcgrnmma enviado ao Sr. Seabra, ·e lido aqui pelo 
Senador Pedro Lago, o meu primeiro cuidado foi, para que nos 
puzcssemos a vontade, .accentuar que frat.ava com S. Ex. so
bre tal assumpto, não como Senador da Republica que se di
rigia ao Chefe dn Nação, mas como delegado do meu pa1·tido 
que se entendia com o representante do opposicionismo, desde 
que elle havia acccito dos nossos adversarias plenos poderea 
para resolver por si aquclla questão, na qualidade de seu unico 
urbilro. 

·Por isso não me sentia constrangido em conversa'r com o 
Dr; Arthur Bernardes acerca da ·politica bahiana; mas nunca 
nós nivelamos com os que entregavam a sorte da Bahia ás re
soluo;ões · imperativas do Cattete. 

Sr. Presidente, eu nlio desejo:p1rolongar esse debate. Pro
ferirei àpenas mais algumas palavras que se me af!iguram ne
ecssarias, desde que o meu nobre collega, a quem respondo, 
fallou hontcm em deslavada musti(icaçifo e em polifica de me
. tralhas. 

Eu não quero revi dar, Mas poderei. dizer que essa poli-: 
ticà .de. metralhas contra a qual tanto se tem explorado, fo1 
a politica de que tanta~ .vezes. se s~rviram o~ nossos ~aio~es 
adversarias. Com a pohtlca de metralhas est1v.eram sohdar1os 
os Calmons, o Miguel e o Antonio; coino t.ambem o Octavio 
Mangabeira. Com a politica das metralhas· esteve o. Sr. RuY, 
Barbosa, quando nosso candidato á presidenoia da Republica, 
naquello bollo o edificante exemplo que demos de pudor po
litico e de civismo inquebrantavcl, sustentando essa candida
tura, nos tempos da colligação, ·embora tivessem deixado a 
Bahia só todos os outros Estados, nossos companheiros na
queiJa aventura ·politica. Com a politica de metralhas esteve 
ainda o Sr. Ruy Barbosa, q1.1and.Q acceitou o mandatq de Se-

s. - Vol, IX 33 
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nador, que lhe dera ·o nosso partido. Com essa politica esti
veram tambem os seus-filhos, o 'A!Jrodo, como ·Deputado .fe
.deral, ·o João, como Deputado estadual. Com a ·politica de me-

. tralhas cs~iveram os mais gradUados opposicionistas bahianos, 
·11a grande campanha da reacção republicana, sustentando a 
·candidatura -do ·Sr. Seabra. · · 

Como, i)Oie, vir dizer..:se ·'no Sen'ado que os opposicionis
'tas JJahianos sen(pre estiveram contra a politica de metra
lhasY ·· 

E não ·•foram · esoes mesmos · opposicionistas, chefiados pelo 
Sr. :llu)'· Bárbosa, os qutl sê 'batéram pela 'cimdidatura do il
·lustrê ·'Sr. 'Paulo Fontes, -ao cargo de Governador· da Bahia, 

:· candldatui·a· que elles julgavam ·vil!ia ·salvar a nóssa terra, em
: bora o Sr. Patilo Fontes 'tiv'esse sido 'o juiz que concedera, o 
justo: 1/tabea,s-corpus que ·determinara 'a intervenÇão pela me-
·ti·alha?·· . ·· · ··· .···•· · ·•· · · 

Vo'U concluir, Sr. Presidente. 'Mas ·si eu qúizesse dar mais 
uína· prova dessa política de mystíficação dos noss·os adversa
'rio·s bastal!ia l'émbrar a · saraivada. de t'el·eg'rammas ·que · elles 
•mandam ·i>llra•a{Jui,•ségundo os :quaes o Sr. Seabra está-com
pletam'eiite .;iàOh::do, · generalissimo · sein soldados, e ··enviam 
•para Já, :annun·cia'ntlo a remessa 'de batalhões e metralhadoras, 
com que o Governo Federal vae invadir, ·por Minas, o terri-

. · torio ·.bahiano,.. · além de varios · lmvios de guerra, preparados 
·para ·a .luta•· · · ,, . :_., 

· · o Sn. NILo' 'PEÇ.\i,ii'IIA .,.,..., 'O ·que é Úiminoso. 
·· to' SJt.~.:MoNJz :SO'Da~.- o que .é prot~ndaniente criminoso, 

Sr. President~. põr .. ser. um attentado violento á. consciencia 
da nossa. terJ:l:j,:•ah;~. :de ·demonstrar .peremptoriamente a fra
.queza. do~ no~~os;· ad_v,ersarios. Si elles dispõem das Camaras, 
do .Senadp,,,(!e).odos os eleme:ntos .políticos ,e de. tudo .quanto 
·tióc!~. detf,ú:mi,nar .. à yic~or.ia futura de .uma. candidatura, . cci!ll 
qmf fim e11tão Jal)Cam mão. de .taes. meios de coacção . que 
. iriam 'rcwl'.ar profundamente a consciencia nacional? 
. . ,. . Sr •. P1·eside:nte, quero deter-me aqui, porque não. desejo 
,·abusar da attençãp do. Senado, mas .preoondo ·accentuar. que ·O. 
bello discurso .dopmeu. illustre lióllega, a sua brilhante ora~ão, 
tão vasia de razões, tão leve·. na sua . substancia, ·assemelha..: se 
a e~ses. aerostatos .~ue .sobem, e .. se -elevam . 'com a velocidade 
prop9Í'ciônàl O:o, :Seli .p.eq~eno, jlo, S.~li)ll~ndr .Jieso; ~de, sort~ . que 
não ,nos, ·é, .dado prever, até onde 1rao os seus yOos 'arroJados, 

. nessá ascéncão vertiginosa pà,i'a o ethér. ínvisi'vel e ímpciiide
ravel. Perdein-se nas nuvens, · pàdem a'ttlngir ás '·eQt~e!Ias, 

. me,s é pe •. esJlera.r .. q_ue c~egu~q~ ás_.;P,~J,'!!:g~ns .1nort~s · 'da ·1~a, 
: onde: é tudo myster!O, onde . são poss1veii! todas ·a:s . fà'ntazias, 
·todaa ·as· àllucin·acões ·'di> :no·sso.·.:visiona:r'io ·:o·ptim'ísn)o, 'bellas, 
-·s~p~tcll~as .!!- J,al;1~z~~:; 4~nio ,; às · ·ci'lle .'!ll'umin.am , o · ~sp~rito: .. do 
.nobre: oollega • .Mas qu11ndo S. 1!\x .. desbe'r das terras 'da l'lta 
. para o mundo. das :realidades, ·tia ·'de ver '/iue · nlto 'sll.o · cóm 
,.aqn_enes fque (Juer~m .. )Hip~niri,ar ·;~·.·.i~rihi~ ~ú~ es~á o ','Poyó ''~a 
.nossa ·terra, que elle ba de .. resJs'trr, ·:dando' exempl·os ·de 'viri
lidade. do seu .ber.oíinn·p:nunoiHiê~ínêntldo;'tlão 'se 'deixando tra
tar. como escravos súlímísso·s ·embora 'sé,jam os 'seus proprids 
irmãos, os que lhes ·cs't!l:o' :l'orJilri~o ·as· algemas do ca'Ptiveiro. 
E entãCI verá. que a Bahia, jrfulí 'gloriosa de glorias irmll.s, 
lla de ser sempre a :Bál'lln. (Mtti.to·'betn;- m:u~to :be.m.)' . . . . . . . '.. . 
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Comi)arecem mais os ·Srs. ·A. Azeredo,. Barbosa Lima. 
Lopes Goncalves, Indio do Brasil, Rosa o Silva, Jeronymo 
Monteiro, Modesto Leal, Alfredo Ellis, José Murtinbo e Lauro 
Il'lüller ( :10) . · · . 

. Deixam. de comparecer, com .eausa justificada, os Srs. 
Mendonoa. Martins, Silverio Nery, Pires Rebello, Cunha Ma
chado, Antonino Freire, Abdias .Neves, João Thomé, Benjamin 
Barroso, Eloy de Souza, Venancio Neiva, Carneiro· da Cunha, 
Araujo Góes, Goncalo. Rollemberg, Si queira· de Menezes,· An
tortio Moniz, ~arctlio de Lacet'da, Irineu Machado, Francisco 
. Salles, Adolpho Gordo, Alvaro de Carvalho, Generoso Mar
ques, V Mal' Ramos e Soares dos Santos (24) ~ 

. O Sr .. Presidente - Est.ando .esgotada a hora do eX!Pe-
diente; VOllpassat• á (Írdem d~ dia:. . . · 

O St Paulo de Frontin -:- Peco a pallavra pela ordem •.. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra .o Sr •. Paulo de 
Frontin. · 

O Sr .. Paulo .de Frontin (pela ardem:) - Sr. Presidente, 
para apressar o andamont<i dos orçamentos e já estando pu
blicado no ·Dia1io do Oonuresso e distribuído em .avulso o 
parecer sobre as emendas em segunda discussão ao .orça
mento da Agricultura, requeiro a V. Ex. que consulte o 8e
nado .sobre si concede urgencia para immediata discussão e 
S)lbsequentc vota~.ão dessa materiá. · 

O Sr. Presidente _:_·O Sr. Senador Paulo de Frontin re
quer urgencia para a discussão e votacão immediata do pa
recer .sobre âs emendas apresentadas ao orçamento da AS'ri~ 
cultura em segunda discussão. · · 

. . . 
Os senhores que approvam o requerimento que~am le

vantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

ORÇAMENTO UI\ AORICUL'l'URA PARA 1924 

Continuacão da 2' discuss.ão da proposição da Camara \.los 
Deputados n. 119, de -1923, fixando a despeza do Ministerio 
da Agricultura, Industria e Commorcio para · o exe~cicio 
de 192-L' · 

O Sr: Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de 
Frontln. 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidimte, o illustre 
Relator do Orçamento da Agricultura, na Commissão de Fi• 
nança.s, dando parec·er relativ1> ás emendas por mlm·.apresen-

(•,) Não foi revisto pelo orador .. 
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tadas no plenario, · manifestou-se favoravcl a umas e con
trario a outras. Por exem1)IO i as emenda·s ns, 4 e 5, 
m!lreecram parecer favoravel. 

A S. Ex. agradeço a consideração que teve para com-
migo quando relatou essas cmend!iq, · 

Em relação á emenda n, 3, o illustre Relator reduziu 
apenas de duzentos contos o n. 4, <da verba n. 6, de modo 
que, cm Jogar de have·r uma ··e-conomia no orçam!lnto do 
i .035:000$, 1havm•á, si fór ac(leila esta sub-'!lmlmda, apenas 
UJ11a de 200 contos. · . 

A minha obSilrvação princi.pal -- · attcn:da o nobre Re
lator - não foi contra ·es·sas obra.s de in~Lallação, mas contra 
a fór-ma pela qual é consignada a verba necessaria á sua 
realização. · . · 

· Nov81S installnções oonstituem trabalhos executados em 
favor do patrimonio nacional, quer, se· trate de edi.ficios, quer 
de omachinismos, quer .de installaçõcs de varias naturezas. 
Não me pai·ooe, rportanto, justo, que .em urna situação ·cm 
que dif.ficil será atling.ir-sc ao equilíbrio orçamcntario, one
. re-sc a despeza ordinnria com a inclusão dessas verbas si 
se crear na Receita, como com.pensaçã·o, a ve!'ba - Re·cursos 
- obtidos por ODcrações de" · c11ediU:l, que venha. então a 
constituir a contra~partidli. das despezas ·patrimoniaes que são 
inclu idas nas verbas a que se ref.erc · a emenda, na dcspeza 
ordinaria. · . . . . . · 

· Sã·o estas as ponderações que submetto á consideração do 
inusll'e Relator para que, si não concm'ldar com a supprcssão 
completa,·· obtenha do seu eminente co!legn, Relator· üa Re
ceita, qu'!) ·a differen~a dos 835 contos seja inclui.da no titulo 
- Recursqs - ,que, de accôrdo com parcellas, da mesma na
tureza, de outros orçamentos, parece que vae ser crendo. . 

E' pelo menos o que conclui da reunião da Commissão de 
Finanças, a que tive a honra de assist.ir, a convite do seu 
illusllle Presidente, isto é, que a impm•tancia de iO.OOO contos 
destinada n material. rodante da Estrada de Ferro Ctmtral, da 
Not•oeste, deverá ser compensada, npezar de mantida nas 
verbas respectivas, por igual som ma na verba - Recursos --.. 
no orçamento da Receita. Si isto se dá cm relação á s• emenda, 
peco venia para insistir nas consjtleracões com que justifiquei 
as mesmas emendas. · · 

A IWimcira tem pm• ()bjcctivo supprimír a sub-consignaçiio 
t•elativa à se1•vicns industrines do l~studo. O Codigo de Conta
bilidade maneJa cr1~ar essas verbas, ,mas manda introduzil-as na 
Despi:!za c na HP.ceiln, coinpensando. · · 

:São me parece que seja a t'órma prefet•ivel, como a expe.
rienciír já demonstrou pelo que se passou lia Camara dos Depu-
tados. . ·~ 
. De facto, a pi•oposta do • Poder ExecuUvo incluía verbas, 
que coi•t•espondiaril, aj)pt•oximadamente, ú importancia dos sor
vicos i ndustriues do Estudo, ao passo que, na 3' discuss.ão da 

· nroposi~ão da Cunuu·u rios DC!lllludos, essas vel'hns foram quasi 
que eliminadas, ou ficaram, na maior parle, reduzidas n 
100$ c n :?00$, exclusivamente com o objecto de, iiP!lBrentr.
mente, estarem do accõrdo com as ox.igencins do Codigo dó 
Contnbilidudc. . 
· Não foi cst a fantasia quo, ccl'lamcnte, quiz o Co!Jfgo ue 
Conta!?_il\dudo. Ello quoria c1ue se cjetorminusse prcci$amento 
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~ as despezns feitas pela repartição do Estado, uma pura outra, 
especialmente Telegraphos, ·Correios, Imprensa Nacional, He~ 
partição de Aguas, Casa da Moeda, ele., c então incluiu essas 
importãncius, que formam varias. rendas fictícias, cm rendas 
addicionadus á renda real, estimada para cada uma das re-
parti~ões. · 

Já se verificou pelo que se passou nu Camara que não ó 
possível ser calculada esta verba de uma fórma positiva, 
Seria então prefcri:vcl que se eliminem esses serviços in
dustriaes. 

Como não se póde tomar uma medida exclusiva em ·re~ 
la~ão ás disposições orçumentat•ias, isto é, a cada um dos or~ 
ramentos, quando se trata de medidas que ubranjcm varias 
clelles, vou solicitar a retirada desta emenda, afim de que a 
Commissão de Financas, estudando o caso de modo completo, 
fixe uma orientnoão definitiva sobre a manutenc.ão das verbas 
relativas nos set•v•cos industriaes rio Estado, constante da sub
consignnção ou as elimine, como parecer preferível. 

Quànto á segunda emenda, lambem tenho de reforcar os 
argumentos que apresentei em seu favor, quando a formulei, 

· em plenario. Diz a sub-consigna(lão, que proponho: 

"A sub-consignação não se destina· exclusiva.rnentc 
a novo pessoal a contractar, mas cm grande parte a 

. !ovo contracto com o pessoal, cujos contractos ter~ 
minam uo correr e mesmo· em janeiro, no começo do 
exercício." 

Não parece, portanto; dentro dos termos, que formulou a 
Commissão, que a sua razão devesse ser governamental. De

. veria ter sido eliminada a parte relativa a esses contractos a 
renovat•, mas não permittir novos contrãctos, porquanto, si. 
queremos adoptar mediilas de economià, reduzindo as despezas 
ordinarias, não é justo que, por novos contractos, se a ugrnentem 
essas despezas. . . 

·Concordo com o. illustre Relator, porque, si, de facto, ba 
contractos . a serem renovados, estes não têm o caracter· de 
novos contractos, perder-se-iam os esforcos e ns vantagens 
que pudessem advir dos contractos já feitos e que necessitam 
ser renovados. Fazerem-se, entretanto, novos contractos não 
me parece que seja medida conveniente na actual situação. 

O Sn. JusTo CHERMONT- E o Governo informou que niío 
fazia. novos contractos. 

O Sn. PAULO DF· FnoNTIN- Mas ha verbas para isso. 
0 Sn. JUSTO CHERMONT- E' apenas o titulo da· verba, 

tanto que, dessas· verbas, todos os annos bn saldos. . 
O Sn. PAULO DE FnoNTiN -' Si ha salilos, seria preferível 

eliminai-as, .para diminuir o deficit. . 
O Sn. JusTo CHER~ONT - Demonstrarei a V. Ex. 
O Sn. PAULO DE FnoNTIN - Na verba. n .. · 2, ·o ponto a que 

me refiro - da supressão - tem a seguinte redacção: 

" ..• prira pagamento do pessoal a contractar, para 
o serviço technico, comprehendendo consultores, in-



~t.ructorcs, inspectores, vetcrinarios, bactereolúglstas, 
auxiliares de laboratorio, mestres de officina e ou
tros: .. " 

Portanto, trata-se de contractos novos, ao passo que ha 
outras disp'osiçõcs, como, vor eXJemplo, a disposição n·a vt>r.: 
ba ·terceira, n. G3, em que a redacção não é a mesma. 

A redacç•ito nesta venha, é a seguinte, sendo de notar 
que esf.a ta·bella é nova: · 

~A remuneraoão de cirurgiões dentistas a ·contracla'!' para 
os 12 !)'atronatos agricülas, já installados.:. • 

De modo que temos ahi pessoal completamerute novo 
que se vae ·estabelecer. · 

O Sn. Lurz AootPIIo - Mas V. Ex. acha que os palro
natos podem passar sem esse serviço? 

O Sn. PAuw DE .FnoNTIN - Acho que os patronntos não 
estão no sertão, estão em cidades, onde ha recursos, pod(lndo-se · 
perfeitamente attcndcr a esse serviço sem crear-se uma cla6·
se de funccionarios, que, com a facilidade que -temos de au

. gment:ar despezas, amanhã virão reclamar para não serem 
contractados, para serem vi ta.\ i cios, etc. Não me parece,· por
tanto, opportuno o momento para isso. 

Na verba 6', í'igur&, ~ob o numero 26, o seguinte dispo
sitivo: 

«Para remuneração dos ·mestres, contra-mestres, 
p'rofessores, especialistas e demais· technicos indispen
.saveis ao servioo do ensino profissional c technico Ini
ciado na Escola de Aprendizes Artifices, a contractar 
durante o ex('lrcicio.:~> . 

Portanto, não é uma renovação de contracto .. 
O SR. Lurz Aoot~i-ro - Qual é a verba? 
0 SR. PAULO DE FRONTIN - E' a viÍrba 26, onde ha par

·celln& que ·rlão a importancia d'e 599:875$484. E', portanto, 
um total de 600 :000$000. Na.f.uralménte,. os contractados não 
h fio de ser di·plomados. Gonheco o caso de um techniéo que 
foi contractfrdo para o ensino da fabricação do derivados de 
Jacticinios .. c que termina o seu contracto cm agosto ou se
tembro do anno vindouro. Naturalmente não ha de ser dis
pensado. é até preferivel e conveniente que seja renovado o 
·contracto. !Mas o que cu peÇo ao illustl'e Relator, que poderá 
ter informações precisas, é que essas verbas não figurem na 
tabclla explicativa, afim de não confundir renovações de 
contractos com contractos novos. 

Não com]J'l'ehendo esse facto. Todos· os dias o Congresso 
Na·cional é atacado pela imprensa · governista, que diz' que 
elle não visa, absolutamente, senão as suas vantagens eleito
raes o apresenta emendas que tem es&o un'ico objectivo. 

Ora, eu apresento ·emendas que são de reduccão de des
pezas e o Governo se oppõc. E' melhor, portanto, apresen.:.. 
tar emendas que augmentem as · dcs.p·ezas, po\"que essas tal-
vez tenham paz:eccr favoravel. ·· . · · · 

V·ejo que naàa adianta dedicar-me ao estudo dos orçamcn
fps para verificar onde é poss·ivcl cortar dcspczas, porque1 
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' quando se pretende assim agir, vem o Poder Executivo fa-
zer a declaração de que o servico é nece&sario. Neste eas'O, 
é inutil o Congresso fazer dimiilllicões de dcsp'czus. 

O SR. LUiz Aoor.rmo - V. Ex. está prestando um gran
de serviço, no exame minucioso dos orçamentos. 

0 SR. PAULO DE FRONTJN - Agradeço a V. Ex. Mas é 
necessario que o5sas providencias sejam seguidas de algumas 
vantagens, que só pod-erão. ser de rcduccões. 

Si o objectiv'O que temos em vistíl é. mostrar ao paiz que, 
depois de ·l'eduzldas· as âéspezas, ainda é núces&ario augmen
tar alguns impostôs, afim de' ·se chegar ao equilíbrio orça
mentaria, não teremos farÇ,a ·moral para propor esses au
gmcntos. de impostos, se nao tivermos eliminado· nas despe
zas verba alguma. E' impossível que não haja o· que eli
minar. 

O SR. JusTo CIHERMONT - Muitas emendas de V. Ex. 
toem sido approvadns. 

0 SR. PAULO DE FRONT!N - De reducção de despezas, 
não. 

0 SR. JUSTO ÜHERMONT - Aind!!i no orçamenio deste mi-
'!listerio. . . . · · · . 

O SR. PAuLo DE FRaNTIN - 'Peço perdão a V.· Ex.',· mas 
as que tive o prazer de vêr acceitas pela Commissão são de 
outra, nat1,1r11~a: supprimmdo a verba de "exercícios findos, o 
que é apenas uma questão de fórma; determinando um ac
crescimo par~ o angmentq . provisorio. de v!lncimQntos, tor
nanao positiva ·C réal ·a camotdhigem posta na propOsição. da 
Camara cm um dos artigos da cauda do or(lamento da Fa
zend\1,, di~tri,buiJirlo-·se agàrl!- as ve!l)l:ls .. pelo~ respçctivo$ or
çamentos; e q·uant.o .ao ma1s, os 200 contoSo de despezas de 
installacão, que v~ó'a !pilharei; de cor:tos; c foi 'só! . . . 

'Aliás me parece quo mesmo não sendo nccmta a redu., 
C(lãO dessas obras de installacão, poqer.:s·c-ia de outra. fórma, 
por meio de ·recursos, contribüir para esse resultitdo dimi
nuindo o deficit. Nos A~rviços industriaes, não foi acceit~ a 
eliminação e na parte ·relativa áo p'essoaJ a · cóntractar · tám-
berrí não. · · · 

Portanto, sou obrigado a chamar a attcnção do Senado 
para· e5te ponto: se. a intenyiiio do Governo é não diminuir as 
âespezas o atirar a responsabilidade da. creação de novos im
·postos sobre o Congresso, ~u pelo meno.s, pela min.ha vez, 
protesto solemncmente pelo modo pór qtie sé forja es&a res
ponsabilidade, que cabo exclusivamente ao Po'der Executivo. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Continúa a discussão. Ninguem mais 
pedindo a palavra vou encerrai-a. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Vae proceder-si) li votação da proposição, salvo as l)men~ 
das. . ... 

Approvada. 
' ' ' 
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E' 11nnunc.ipdn n vol a cão d11s seguintes 

EMENDAS 

• N. i 

Rnpprimam-M ·as sub-consignaoões .relativas a sex•vicõs 
inrlustriaes do Estado: Verba t•, ns. 6, 7 c 8; a•, ns. 70, /1, 
&3, 81, 87, 88, 92 e 93; 4', ns. 4, 27 e 28; 5', ns. 20 21; 6', ns 7; 
17 e 22; 7', ns. 6, 37, 38, 43, 44, 40 ·fl 50; 8', n. to; 10'; ns. 8; 
17 e 20; 11', ns. 5, 18 c Ht; 12•, ns. 22 c 23;-13', ns. 4, 7, 13, 
cHi; H', n. 3; 16', ns. 3, SR, 80, 05, 101 e 111; 17', n. 24; 
18'; n. Ht; 20•, ui!. 4 c 16; 21', n. H; 24', n. 24; 25', ns. 6, 
2!1 o 24; 26", ns. 8 r. 18; 27', ns. 15 e 16; 28', n .. 10; 29•, ns. 5, 
o 7, 30', n. 13, na importancia do 355:000$000 ... - Paulo fle 
Pro?/ f i11 • · 

N. 2 

Rnpprlmam~M as sub-consignaçõos destinadas a .pessoal 
R conlrnclar: Verba 2', n. II; 3•, n. li!l; 6', n. 26; 7', ns. 4!l 
e 50; 11', n. 31, H•, n. 12-1; 16', n. 67;' 20', n, Hl, no valor 
de 50!1 :875$1,8-1. - l'mtlocfe F1•ontin. . . 

O Sr. Paulo de Frontin - Pe~o a palavra, ·pela OI'Iiem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. o Sr., Paulo de 
Fronlin. 

O Sr. Paulo da·Frontin (pela 1wdem) -·sr; Presidente, 
rogo,. n V.· Ex. que se digne consultar o Senado sobre se per
miUc na retirada das Jll'imP.h·a e scgunda·eme.ndas ·por. mim 
apresentadas. A de n. 2, será ronovada oni a• discussão,· uma 
vez obtidas as inforinnc;ões por part.e do illustro Relator-. 

O Sr. Presidente - Os sanho'res que a.pprovam o reque
rimento do Sr. Paulo do Front.in, quoiram levantar-se. 
(l'ausa. l. · , , .. .. . •. 

'Foi approvndo. As omcmlns foram retiradas. 

· São snccr.ssivnmento approvndas as seguintes 

EM&SDMI 
/ 

N. f 

Rt>rlnzn-s11 rte 200:ooo~ o n. ~ "1\l~l.erlal", da verba 6• .•. 

N. 2 

Snpprima-se n verba · 32', "Excrcicios findos 11, rói~ 
500:000$000. - Paulo de F1'0IIfin, 
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N. 3 
Accroscenle-se: 

Verba "Augmento provisorio dos vencimentos, mensa-
lidades, dinrias e .iornnes dé que trata a Lei da Despeza de 6 
de janeiro de t !l23, 5 .828:1 !l6$4!l1. · 

Rio de Janeiro,. 3.(l de novembro de 1 !l22. - Pattlo tle 
Frontin. 

N. 4 

· .Subst.ilua-se na verba 22', o n. !l2, pelo soguint.e: ao posto 
dll vi ticulf ura "Poplado ", em Curit.yha. 

' . 
rio novL>mbro ~c 1923. 

RUU-EMEND.\ ,., ...•.. 

Accrc~Mntc-sc, depois de "Curityba", o seguinte: "com a 
. obrigação do. fornecm·, gratuitamente, ao ministcrio c aos la
vradores mn geral, bacellos de sua producciio, e de manter uma· 
i;ocção de experiencias ele vil.i c vini-cultnra á disposição dos 
mteressndo.q" . - · . 

N. 5 

"Na \'rrba 13•; Pessoal, sub-consignacão n. 12, accre.,. 
sccnl~>-Ril, depois de "fardamento" o seguinte: "do porteiro,. 
continuo á razão de :JOO$ annuaes e", e transfira-se da suh
r.onsignaç!lo J4• do "Mat.crial", para est.a, a importancia de' 
300$000. 

Na verba 26•, Pessoal, sub-consignacão n. li, aocrc-
scente-se, depois de "fardamento". _o seguinte: "do porteiro
continuo,· á .razão do 300$ (l" c depois de "servente", accroscen,. 
te-se "á razão de 200$, annuaes", o transfira-se da sub-con
Rignacão n. i8 para esta, a importancia· de 300$000." 

Quanto ao porteiro-continuo, .da verba 15', a emenda estt\ 
prcjudie!\da por niío figurar na proposição da Camara. 

N. O 

"Fica rc\'igorndo o saldo do !íO :000$ ria con~ignaeão V da 
verba 22• do· orcamenlo do 1\linist.erio da Agricultura para o 
excrcieio do i !l22, para o fim rle s11r por fllle paga a sub
Yen~ão rlc igual import.anciu devida ao curso de mecanica pra
tioa do Lyceu Colllho e Campo~. de S~rgipe, cnjo pagamento 
d()ixou de ~cr registrado na occa~ião opport.nna pelo Tribunal 
ele .Contas por ter sido n dcspe!ZII classificada, por engano, nu 

. ã ''I" .con$tgnac o . . · .,. 
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São rejeitadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 8 

A' proposição n. 119, de 1923 (Orçamento da Agricul
l.ura) . 

Accrcscentc-sc, onde convier: 

Art.. Fica o Governo autorizado a construir uma estra
da de rodagem entre o ·porto de Guayra, no Alto Paraná, e a·" 
cidarlc de Fóz de Iguassú, .commum ramal, ligando directa
mcnlc o Porto de Guayra á actual estrada de 'ro~agom . de 
Guarapuava á fóz do Iguassú, no lagar denominado "Cata
duvas." 

N. 9 

Ao orcàmerúo da Agricultura:· 

Onde. convier: 

Art. Fica o Governo autorizado a conceder o premio 
ào duzentos contos de ré is (200 :.000$000), a cada uma das 
tres primeiras fabricas de aço elecLrico, estabelecidas _no 
Brasil dotadas portanto, de forno elcctrico c laminador, com 
capacidade ele produzir de oito a dez toneladas de aço cm 
24 horas. · 
' 1.' No caso de qnalq9er rlàs. tres primeiras . fabricas 
prodtJzir ou elevar a· sua prodncção em 24 horas, aciina. ~e 
dez toneladas, scr-lho-ha concedido, além elo . premio .csta
bol;ccido por' este ru:tigo, .corresponrlen.te, á _prodncção minii:na 
de oito c maxima ele dez toneladas,. o p~en~io •. pago de uma 
só vez, de 1.2 contos por tonelada, acima diJ.'l. dez .. 

2.' Os favores acinia estabeiecidos só se tornarão effe
otivos ·si as installaoões. respectivas e as condições eco

, nomicas c financei-ras. das .fabricas offorecerem garantias, . a 
jui~o do Governo no seu perfeito o regular funccionamonto. 

3.• O Governo poderá abrir os creditas necessarios ou 
ta.2er operacões de credito para attender aos pagamentos dos 
Jlrcmios constantes do presente artigo. 

N. 10 

·Emenda Agricu!Lura: 

· Fica o. Gnvern'o nutorizado ·a adquirir 3. 000. exempla.res 
do lra.b~lho' «A sement·c e a· sun imq:JOrtncia», não ex~edendo Q 
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volume rlc 15$ c contendo S"J'Il\'W'US colo!'idas, IHhographudas, 
em um total de .280 •r,aginas, grande i'ot·mato. 

Sala dn.s ~cssõcs, em 30 de novemb-ro de •1923 .. - Mar. 
cilio de LaMrc.la. 

Ficam pJ•cjudicaclas !IS seguintes 

EMENDAS 

N. 3 

Sup,rrimam-se as verbas pa.ra novas installnções: Vet•ba 
s·•, «Material», n., 51; G'. n. 4·;. U'; n .•. l7:. 1G'. ns~ 21 e 2!1, 
na imporl.ancin, de 1. 035:000$000. - Paulo de· Frontin. 

N .. 6 

In.clua-se verba na importancia de 5.8:28: 196$·491, para 
occorrer á dcspeza com o pagamento, neste ministerio, (da 
Agricullura) •. da. gratificação provisor ia instituída. na lei nu
mero -L 623, de 6 de janeiro ele 1923, em beneficio rlos func.cio-
nari os ll op·e•ra••io's da União. · · 

N. H 

Parte 1"- Verba i SI': Serviço de Informações; Pessoal -
7', sob-consignação:' 1 porf.eiro, continuo - Elevem-se os ven-
cimentos de 3:000$ para 3:600$000. · 

Parte 2• - Verba 15': Serviço de Protecção aos Indios: 
Pessoal - 10', sub-consignação: 1 porteiro -· Elevem-se os 
vencimentos de 3:000$ para 3:600$000. 

Parte ·3" - Ver·ba 26•: Serviço de Sementeiras: Pessoal 
- 9•, sub-consignaç.ãci: 1 pore iro-continuo - E'levem-se os 
vencimentos de 3 :000$ para 3 :M0$000. 

1Sala das sessões, em 30 de novembro de 1923, - Marcilio 
àe Lacerda. · 

N. i2 

Fica o Governo autorizado a. pagar medJimte 
de depositas de 1·9·22, a subvencão de 50:000$, devida ao curso 
de mecanica pratica do Lyceu Coelho e Campos, de Sergipe, 
fazendo para esse fim o estorno para. a sub-consignacão da 
verba 22•, do saldo necessario a completar o mesmo pagamento 
e que deverá ser deduzido da· sub-oonsignaoão VI. 
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E' nnnunciadn a :votação da seguinte 

EMENDA 

N. 13 

y erbn 22' - Subvenções e auxílios: 

Estndo da Dnhia: 

Sociedade Dnhiana de Agricultura, para ci serviço 
áe estntistica da producção agl'icola do ~;s
tado, avaliacüo de safra annual e informação 
do preço cm·rente dos productos e seu stoclc 
nos mercados nacionaes, pela imprensa ba-. 
hiann, para o conhecimento dos productores, 
cumpt•indo-lhe enviar, no começo de cadl\ 
trimestre, no Servico de Informações do Mi
nisterio da Agricultura, cópia de todos 
aquelles dados estntisticos, referentes ao tri-
mestre anterior.. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. 30 :000$000 

Sala das sessões, de novembro de i923. -Pedro La(Jo. 

O Sr. Pedro Lago ..,.. Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- T()m a pnlavra o Sr. Pedro Lago .. 

·O Sr. Pedro Lago (pela ordem) -Sr. Presidente, peco a 
·V. Ex., que consulte o Senado sobre si pcrmittc na retirada 
desta emenda, que pretendo renovar em 3' discussão. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a. retirnda 
da emenda, queiram se manifestar. (Pausa.) : 

Foi retirada. 

São a.pJirovadas as seguintes 

EMENDAS 

·· N •. 7 

Ao nrt. 1•. - vét•ba 14' .- Sm•viço de lndustl•ia Pastoril 
- A' rubrica VII, "Estncões de Monta", accrescente•se no 
final, cm seguida as palavras - e Jwi: de F61•a, em Minas 
Geraes - e Morrinhos, cm Goynz; e eleve-se a 14 o numet•o 
de encarregados e 84 :000$, a importancia da sub-consignacão 
60, elevando-se igualmente a 140:600$ c a 5:400$, respecti
vamente, as importancins dns sub-consignacões 117 e 133 (Su· . 
larios· de tratadores de animaes c t1•aballtadores e, diarias e 
fljuda.~ de cu.sto) da consignnoão "Pessoal",. para o custeio da 
Estnciío de 1\lontn de Morrinhos em Goyaz. 

Snla das sessões, 30 de novembro de :1923. - Hermene. 
oildo de lt(OI'aes. - Oleuario Pinto, . . . . . 

I 
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Emenda ao Projecto n. 
cultura) : 

N. 8 

, de 1923, (orçamento da Agri-

Augménte-sc para 400:000$, a imporatncia da sub-con
signação 17' - (Obras de in.stallação, construcção e outras 
o/nas novas que interc.v.mtn ao U1'Viço), da consignação -
Material - Rubrica I (Mate1•ial pe1•manent~) da verba H• -
Serviço da Industria Pastoril - para a installação da Estu~ão 
(I c Monta de 1\fo~·r·inhos, no Estado de Goynz. - · 

· .Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - 1lerm.ene
oildo de Jlo1•aes. _.. Olcgario Pinto. 

Sub-emcnda 

Em vez de "para n insta Ilação, etc.", diga-se: "inclusive 
a installncão . das estações de monta· do Morrinhes, cm Goynz, 
c do Patronato Agricala Visco!Uic do Mauá. cm Minas Ge
raes, o supprima-so a parle final do art. 8" rla propos:icão da 
Camara rios Depu ta elos: cbcm como a installar a estação de 
monta já creada, no Patronato Agrícola Visconde de 1\lauá.:. 

N, 9 · 

' 
·c:Na verba 16•, cMa.toriab, IV - Fund(l~ão de novas es-

tações - accresccntc,.so. dC'J)ois de Bagé o seguinte: <Ca
xias,, c, ·depois de cRio Grande· do Sub, o seguinte: cEstacão 
Extpcrimcnlal de Cac:lo, no Tocantins, .Pará c Càmpo Experi
mental de Fumo, cm Rezcndc, Rio de Janeiro, augmentarrdo-se 
de 80:000$000.• 

· Accresconte~sc no final da c•:-ncnda substitutiva, o se
guinte: cA discrimina·cão da quota para ;pessoal c material, 
exigida pelo Codigo rio Cont.aliil.h:lade, será feita por occasião 
iios pedido~ de dist.ribuil,,üo dos credites,. 

N. :1.0 

Onde convier: 

Al'l. Conlinúa cm vigor o n. XIV do arl. 28 da lei 
n. 3.!HH, ·de 5 de j11;nciro de 1!120, podendo o Governo, para 
cump1·il-o, abrir os neccssarios credites. · 

N. li 

Na verba ~sub\'CIII;úeo», uccrc~centc-se :1 rubrica o~Piauhy~ : . 

. «Patronato Agrieola etc. S. Raymundo Nonnalo, i7:500$000.» 
- p.iJ'cs Ilcbc/lo. · - . ' . . . . ~ . . ' . ' .. ' ' . 
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E' annunciada a votação da seSltlinte 

EMENDA 

N. 20 

Verba 22• - Subvenções e auxilies: 

Titulo I -:Auxilias para a.perfeicoarnento de conheci· 
mentos technicos no estrangeiro: , - . . 

Onde se diz.: < •.•. correndo .tambem por conta desta con
signação as diarias, ajudas de custo. e .passag~ns .. QUe. se tor- · 
narem necessarias, etc., - 'iliga-se: c ... correndo tamJ)em 
por c~nta desta consignação o pagamento das diarias, ajudas 
'i! e ·custo, passagens e das demais despezas que se tornarem 
necessarias, etc.,. - Oleuario Pinto. 

E' annunciada a votação tia emenda ·n. 20 ... 

() Sr. Olegario Pinto - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem .a palavra o :Sr. Olegario Pinto. 

O Sr. Olegario Pinto (pela ordem) ..:... Sr. Presidente, pe;;.o, 
a v. Ex. que consulte o Senado sobre si consente na retirada' 
desta emenda, para renovai-a na s• discussão. 

O Sr. Presidente - Os senhores que concordam na reti·· 
rada da emenda queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi retirada. 

São approvadas as seS'uintes 

EMENDAS 

N, i2 

Orçamento da AU1'icultura 
\ 

Verba 3•: 

F·ica o Governo autorizado a crear um patronato agrícola 
no município de Barreiras, no Estado da: Bahia, nos termos do 
regulamento ap·provado pelo decreto n. i3. 706, de 25 de ju-. 
lho de i919, subordinado ao Serviço de. Povoamento, despen· 
dendo até a importancia de 200 contos de réis, sendo 80 contno 
com .Pessoal .administrativo, technico o operaria, e :120 contos 

· com material. 

Sala das sessões, no:vembro de :1923. - Pedro Lago,., 
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Sub-emenda 

Accrcscenlando-se depois das palavras «Estado· da .B'ahia,: 
ce um no município de ·.Macahyba, Estado do Rio Gr!llnde do 
Norte,, · · 

.1'{, 13. . ·. 

Ao art. 2•, n. VI- Eleve..:se a 4.000:000$ ·a:importancia 
do 2.000:000$ concedida «para attender aos pagamentos que, 
por falta de l'ccursos orç3!menlarios, deixaram de .. ser .feitos · 
aos plantadores do oucaJy.ptus o outras essencias, e ás em
prezas ou particulares que c'Onstruiram estradas de rodagem 
até 3'1 de dezçmbro ·de 1921, desde que uns e outros tenham 
preenchido as condições legaes de que dependiam as conces
sões de pre.mios ou auxilios concernentes a taes culturas ou 
construccões,, incluindo-se tambcm as municipalidades e eli
minando-se a parte final, que manda tol'nar esta ·disposição 
extensiva aos premios e auxilies previstos no art. 2•, ns, W, 

.. IV e V, da presente lei. ' 

Sala das sessões,. 3 de dezembro de :1923. - Hermerté• 
(J·ildo de Momes. - Oleaario Pinto. 

S~tb-emenda 

Additivo: o accrescenle, no final do n. III do art. ,~·. 
'de "«favores,, o seguinte: podendo o Governo, para isto, fazer 

•as neeessarias operações de credito ate á importancia de ré1s 
200:000$000. 

N. f4 

Onde .. convier: 

ArL Fica ó Governo autorizado a· abrir os riecessarios 
·crêditos, até ,a·'imp·ortancia de 174:000$, pàra liquidar com o 
lllst.àdo 1do Maranlião ás súbvenções relativas aos · annos. · de 
t 920 o i 922, destinadas ao serviço do al.go·.:lão, segundo· a parto 
fii1al do· art. 50·da .lei n;.,3.991, de 5 do.janeiro de 1920, e 
a lcttra v do art. 47 da lei n. 4.242, de 5 de janeiro, de :1921', 
oombina·do com a letlra r do art. 106 da lei n. 4.555, de 10 
de agosto de 1922. 

· Sala das Conimissões, 4 do dezembro \le 1923. · ·;,_ lostf 
b'nzcbio. -Cunha Machado. 

S~tb-emenda 

AccreseenLe·se, dt:pois de cabrir os necessarios creditas,, 
c. seguinte; cou .a fazor as necessar!.as operações de .credito:. • 
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N, :15 

·Accrescenlc-sc á rub1:ica «Subvenções»: 

Para ma nu tenção c custeio de cinco postos de assistencifl 
aos sclvicolas ·Jo Rio Branco (Estado do Amazonati) cornprc
hcndendo ensino clcmcnta•·. instrucção profissional, campos 
de expcriencia, auxílio medico, distribuição de roupas, fei'I'Il
mcntas c sementes, a cargo dos Bencdictino~, 20 :000~000. 
BarbM!! Lima. 

. 
E' annunciada a· votação da scguin(e 

N. 22 

Onde convier: 

.. .. •u 

. ~.. 

A1•L. 'Como auxilio á lavoura de caoáo, o Governo fica 
autorizado a emprestar >ás emprezas ou .particul•arcs, nacio
Jiacs, •que oonstru:irern estradas de rodagem, cinco c.Onlós de 
réis por kilometro, pagaveis por secções de cinco kiJ.omctros 
'()m trafego, para o fim de ligar os municípios productorcs aos 
JlO!'los de cmbarqu:es .que seyjam frc.quentados, mensalmente, 
~or mais de .quãtro vapores, · . 

I 

§ i.• Esse .emprcstimo &cl'á concedido para eonstrucção de 
estradas que .Jiguem um porto de mar a município cuja pro
oducção annual seja superior a seis milhões de kilos d'-l caoáo,. 
«l cuja extensão não exceda de cem kilometros. 

§ 2.• O emprestimo sc11á resgatavel cm dez. annos, a juros 
ode 8 1/2 % ao anno, dando ·o plleStamista como .garantia,em .pri
meira hypotheca, caução c penhor, todos os bens, moveis ·B . 
immovcis, pertencentes á emprcza·, além da sua concessão' mu
n,icipal para construcção, uso e goso de estradas de r.odagem. 

· § 3.• Para levar a cffeito as medidas constantes dos para
SI'aphos ·anteriores, pod&'á. o Governo fazer as neeessariaa 
operações de credito. · 

Sala das sessões, 26 de novembro de :1.923. - Jet•onvmo · 
·:zvonteiro. · . . • 

\ 

O Sr. J eronymo Monteiro - Peco a palavra pela ordcn1. 

O Sr. Pre.!lidente- Tem a palavra o Sr. Jcronymo Mon-
teiro. · , , .. ;~ 

. O Sr. Jeronymo Monteiro (pela ordem) - Sr. Prcsi- · 
. don~!l, desejo retirar a emenda e -para Isso peço o assentimento 
dn Senado. 

O Sr. Presidente - O fir. .reronymo Monteiro requer n 
rcLirnda da sua cmcttdà. 
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Os scnhot·cs que concordam na rctirnd~ queiram Ievan
Laf-sc. (Pausa.) 

Foi r•cLiraLirt. 

São rejeitadas as seguintes 

K\1END.\S 

N. 2ti 

Onel·o convier: 

Indu a-se na verba 4", rubrica I (Pess.oal permanente), a 
impurtancia de ·50 :64'0$, destinando-s·e a mesma ao .pagamento 

. do pessoal abaixo cspeci.fica.do, e supprima-se, bem assim, 
·igual importancia da rubrica II (P·cssoal variavel), onde fo-i 
considerado esse pessoal: 

1 nlr!canico, a .100$ ..........•...........•... 
3 feitores, a 300$ .......................... . 
8 g"ll•ard·as, a 250$ o o o o o o o o o o O I O o' o O o o O O o o O O o o O 

6 serventes, a 195$ .......................... . 

N. 28 

4:·800$000 
:!0:800$000 
24:000$000 
·1 o :1{)140$000 

l"ica o Presidente da Republica autorizado a despender 
até a importancia d·e 100:000$ p·ara melhoramentos na região 
de Rio Negro (Amazonas), abrindo os neoessarios creditas no 
corrente exer.cicio e fazendo as operações de credito neces
sarias. 

Sala das re.dacçõ•es, 30 de nov·embro de :!923. - Barbosa 
Lima. · · 

Ficam prejudicadas as seguintes 

EMENDAS 

N. i7 

Acct'cscente-se onde convier: 

Pa~·a a Rstução E:-.:pcrim<Jntal de Cacáo, no •rocantins (Es
tado do Pal'á) - i 00:000$000. 

N. 23 

A' v.cl'IJa .\', «.Tard!in Bolanico) - II - Pessoal varinv1ll 
- Manlenha-sc, comn na proposta, o salario para oito guardas 
a :?f,O$ 'mc.nsncs. O mús como •está. 

Sala ela;; scssúcs, de dezembro de 1023. - Lauro Sodré. 
S. - Vol. IX 34 
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E' npprovada, pam proj ceLa especial, a scgu·inLe 

EMENDA 

N. 03 - 1923 

Ond•e convier: 

Aos auxiliares de que trata o art 90 da lei n. 2 . .!J24, de 
5 d·e janeiro de 191·5, ficam concedidas as vantll!gens constan
tes do rart. 94 da me,sma lei. 

O Sr. Presidente - E:sLá terminada a votação. 

O Sr. Nilo Peçanha - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o .Sr. Nilo Pccanha. 

. O Sr. Nilo Peçanha (pela ordem) - .Sr. Presidente, peco 
a V. Ex. que faça constar d'a acta ,quo votei contra tôda,s as 
· em'Citdas que augmentam as despezas publicas e ta.mhem con
·tra todas as emendas .que ·encerram autorizações •ao Governo 
na cauda do orçamento. · 

O Sr. Presidente - V. Ex. mandará a sua declaração 
por esorípto. 

ORDEM DO DIA 

Vol.acão, em 3• discussão. da proposição da Camara dos 
DepuLados n. 65, de 1923, autorizando o Presidente da Ropu
bli ca a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o 
credito ou a fazer operações de credito no valor do 
12.586:553$394, supplcmentar á verba 6', art. 92, I- Com
bustivo! - da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923, pará 
occorror ás despezas dessa natureza, inclusive pagamento do 
carvão nacional sub-betuminoso (!ignitos), nos termos dos 
contractos existentes. 

kpprovada. 

O Sr. Paulo de Frontin - Pec-o a pwlavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem 'R palavra o ~sr. Paulo do 
Frontin. , 

O Sr. Paulo de .Frontin (pelá ordem) - Sr. PresidonLe, 
peco verificação da votação. 

'·o Sr. Pr.esidente - Os senhores que approvam a p·ro
posição, qaeiram levantar-s.e e conservar-se de pé. (Pausa.) 

Votaram a favor 28 Srs. Senadores. • 

i' 
• 
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Queiram se levantar e conservar-se de pó os Srs. Sena-
dores que votam contra. (Pausa.) 

Votaram contra tres Srs. Senadores. 
Tota1 31, com o Presidente 32. 

Foi approvada. 

E' annunciada a votação, em discussão unica, da indicação 
:n. 3, de 1923, que modifica alguns artigos do Regimento e 
manda addilar outros dispositivos . 

E' approva:da, salvo as emendas, a seguinte 

(1• parte) 

Indicação 

1' 

O artigo 37 seja substituído pelo seguinte: 
Art. 37. Ao iniciar-se •O debate de uma mataria, ou quan

do se proceder á sua votação, qualquer Senador poderá. •pe
dir a palavra c, falla·ndo 15 minutos, propor ·O melhor methodo 
a seguir. 

§ 1." Por occas1ao da votação qualquer Senador poderá 
fazer o seu encaminhamento. 

§ 2.• Tratando-se de emendas a qualquer projecto. cada 
Senador poderá fa'llar, para esse fim sómente 10 minutos. 

§ 3." A votação de emendas da Gamara a projecto do Se
nado, será sempre feita por grupos, consideradas do primeiro 
grupo as que ~enham parecer favoravel e as do segundo, as de 
parecer contrario. 

§ 4." Para e·ncaminhar a votação, porém, nenhum Soo.ador 
poderá fal!ar mais de uma vez. 

O Sr. Nilo Peçanha (pela ordem) - Requeiro vcri:ficaoão 
da votação. 

Procede-se á verificação da votação. Votaram a favor 27 
Srs. ,Senadores c contra, 5. A modificação foi approvada. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA QUE É APPfiOVADA 

N. 1 

A' i • modifica'cão: 

Ao § 3", accrcsccnte-se, no final: ·«0 Senado, porém, a re
querimento de qualquer dos seus membros poderá resolver a 
votação separada de uma ou ~ais emenda!! de cada grupo». 
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E' approvada a' S(lguinte 

EMENDA S!Jm:>TITUTIVA 

ArL 37. Substitua-se pelo seguinte: - «Ao llliCHU'-se o 
debate de uma ma teria, ·qualquer Senador poderá solicitar a 
palavra, 'D,ela ordem, para', no prazo de 15 minutos improro
gaveis, propor u methodo a seguir-se na discussão. 

§ 1" Annunci n,cla a votação de uma ma teria, é licito a 
qualquer Se.nador obter a palavra pela ordem, para, no prazo 
Jmprorogavcl de 10 minutos, encaminhai-a ou propor o me
lhodo a ser seguido. 

§ 2." A vota~'ão das emendas da Gamara dos Deputados a 
projecLos do Senado, far-se-ha' sempre por grupos, conside
I'ando-se do primeiro grupo as que tenham parecer favol'avcl 
c do segundo as demais, salvo se, a requerimento de qualquer 
·Senador, o Senado resolver que uma ou mais emendas de 
qualqt:cr dos gTupos, seja' destacada afim de ser votada sepa
radamente. 

§ 3.• Nenhum Senador poderá fallar mais de uma ver. para 
encanli'nhar a vota~ão. 

E' approvada a seguinte 

2• 

Ao a~· I.. 126, accresccntc-se o seguinte: 

§ 4." A ordem do dia, nos ultimas 20 dias de sessão, será 
comp·osta unicamente de matcrias orçamentarias· c de credi
tas solicitados pelo Governo cm mensagem, não se permittindo, 
mesmo sob pretexto de urgencia, discussão de qualquet• ·outra 
ma teria, salvo projectos de si Li os ou amnistia. 

SUBSTITUTIVO 

Redija:-se assim : 

A.o art. 126. Accrcscentc-sc: - «§ 4"- A ordem do dia, 
nos ultimas 20 <lias da sessão legislativa, será composta stl
montc de pJ"ojcctos de leis annuas c de credites solicitados 
pelo Governo cm mc·nsagom, não se 'JlermitLi;ndo discu~R5o. d!l 
qualquer outra matcria, salvo assumptos de mLercsse publico, 
para cujo dcbn:l.c o Senado haja concedido urgencia». 

O Sr. Nilo Peçanha - Pc~o a palavJ'a pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o SI'. Nilo Peçanha. 

I 
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O Sr. Nilo Peçanha (pela 01'rlcm) - Hequciro verificncão 
ela votat'ão. • 

O Sr. Presidente - Os senhores que valam pela modi-
fwnr;ão queiram levantar-se. (Pausa.) 

Votaram a favor 27 Srs. Senadores, 
Queiram levantar-se os que votam conLra:. (Pau.sa.) 

Votaram contra cinco. 
A modificação foi approvada, 

E' app·l'Ovada a segui·nto 

EMENDA 

Subsl.iLua-so a r. monda 2" pela seguinte: 

A oJ·rlcm do dia, nos ult.imos 20 rlias ele sessão, sorú coml
po~la súmcnlo rlc malerias nrçamenlarias o oul.ras de leis 
annuas, não se permHI.indn rliscussão ele (JualquoJ' outra mao
t.eria, salvo o caso de mgcncia valada pelo Senado. - Lauro 
Jl!'Ullf!1•. 

O Sr. Nilo Peçanlla - Peço a palavra pela Ol'clem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Ni.Jo Pec.anha. 

O Sr. Nilo Peçanha - S1'. Presidente, pediria um rs-
clarecimento a V. Ex. O p·rojocto, por exemplo, que diz res
peito a alugueis de casas, no Rio de Janeiro, que é e elevo ser 
considerado de emergencia pela redacoão desse artigo, poderá 
entrar na ordem elo dia? 

O Sr. Presidente - ,sendo considerado de inl.cr(!sse pu
blico, poclerá, nnluralmcnte, enl.rar em ordem elo dia, por meio 
ele urgcncia requerida c approvada pelo Senado. 

O Sn. Nn.o PI~ÇANHA- Muil.o obrigado a V. Ex. 

O Sr. Presidente - Os senhores qn c approvam o subst.i
f.utivo da Commissiio de Policia, queiram levantar-se. 
(Pausa.) 

Foi approvado. 
Fico prejudicada a seguinte: 

EMENDA 

N. 2 
A' 2' modificnçiio: 

Subsl.iluam-sr aR ]lnluvl'UR: ~mntcrias orçnmcnlnria~» por 
~leis annuns» . 

• 
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São approvadas as seguintes 

(:J• 1lCt1'lC) 

Ao art. 147. Supprima-so a ui Lima parLe que r!il.: "S<•
riio sompt·e postas a votos urna a uma." 

(4' parte) 

Ao art. 20f, accresconte-se o seguinte: 

§ 2.0 Essa verificaoão, porém, deverá ser requerida untos 
de ser iniciaria outra votação. Neste caso, scr:í permittido o 
voto do Senador que entrar pura o recinto. 

(5" parte) 

5" 

Accrosccntc-se onde convier o seguinte additivo: 

krL O encerramento normal de qualquer discussão 
da·r-so-ha pela ausencia do oradores. 

§ 1.• E' pcrmiWdo, porém, a qualquer Senador, requerer 
o encerramento da discussão de qualquer materia, desde que 
faltem 20 dias, pura o termino da sessão, observadas ainda as 
seguintes regras: 

a) na discussão unica das emendas da Camara a proJectos 
do Senado, desde quo a materia tenha sido debaHda em duas 
sessões, faltando sobro cada grupo dous oradores; • 

b) na segunda discussão, quando j:í tenham fal!ado, pelo 
menos, tres oradores sobre cada·. artigo ou emendas em dabate; 

c) na terceira discussão desde que a mataria tenha sido 
debatida cm tres sessões; ' 

d) nas reàaccões finaes, desde que sobre cllas tenham 
fallnclo dous oradores na mcsm:t sessão. 

E.' appJ•ovada a seguinte ' 
EMENDA 

neàija-so assim a lcttra d: 

«d) nas rcdar.eõrs finacs, desde que f.on<lo sido impres
sas, tenham falindo clous oradores». 

• 

I 
I • 

l 

• ~-

1: 
' 
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SUB-EMENDAS 

r 

Em vez das palavras «nas redacções finaes~, diga-se «na 
rllscn~sill\ elas redacções f'ínacs:r.. 

II 

Accrcscnnte-se ao mesmo artigo additivo: (e) na dis
cu;;:;ão elas redacções finaes das leis annuas, desde que tenham 
!allarlo dous oradores::>. 

E' rejeitada a seguinte 

EMEND.~ 

Accresccntc-sc onde convier: 

Art. A discussão e votação das redacções finaes serão 
semprfJ feitas na hora do expediente. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1923. - Irineu !lfa
c!tacio. 

O Sr. Nilo Peçanha - Pe~o a palavra pela orcletn, 

O Sr. Presidenta - Tem a palavra o illustrc Scno:dor . 

O Sr. Nilo Peçanha - ncquciro vcri'J'icação da votação. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Nilo Pecanha requer 
verificação da votação. 

Os senhores que appro7am a emenda do Sr. Irineu Ma
cllado, que tem parecer ·contrario da Cõmmissão de Policia, 
queiram levantar~sc, conservando-se de pé afim c!e serem con
tados. (Parusa.) 

Votaram a favor tres Srs, Senadores. 

Queiram levantar~sc os Srs. que votaram contra. (Pausa.) 

Votaram contra 25 Srs. Senadores. Dons deixaram do 
tomar parte na votao'ão. Total 3ü, com o Prpsidento 31. Não 
ha numero no recinto, vao so proceder á chamada. 

O ·sr. Lopes Gonçalves - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - TiJm a palavra o illustre Senador. 

O Sr. Lopes Gonçalves - Sr. Prcsid·rntc, hn nmn dis~ 
posição rogimcntal determinando qun ·os Srs. Scnndorr.s !'f\1() 
nstivcrcm no recinto por occnsiiio dns votnçõns, não porlnm 
deixar de se manifestar pró ou contra. Portanto, tendo V.Ex. 
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verificado que dous Senadores não se pronunciaram, nem a 
favor nem contra a emenda, parece qnc, antes ele se proceder 
á chumucla, se deveria chamar a atlenção desses dous Sena
dores afim do se pronunciarem a respeilo da maleria em vo
tação. 

O Sr. Presidente - V. Ex. bem ouviu que, na occasHío 
da contagem, eu declarei claramente que tinham votado tros 
Senadores a favor, 25 contra e dous tinham deixado de se 
manifestar; portanto, eu contei, indirectamente, esses dous 
Senadores. 

(Procede-se á chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam á chamt\l.:la 32 Srs. Se
nadores. H a numero. 

E' annunciada a vota()ãO da seguinte 

EMENDA 

Emenda á indicação n. 13, do corrente anno: 

5' modificação: 

Ao § 1• do additivo: Supprimam-se as palavras: «llesae 
que faltem 20 dias para o termi'IIO da sessáO'i> a palavra «ain
da1 que se acha seguida á «obse1'vadasl>. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1923. -i Adolpho 
Gordo. 

O Sr. Adolpho Gordo- Peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador, 

O Sr. Adolpho Gordo (para encaminhO?· a votação) 
l?r. Presidente, no Diario do Congresso, de 2 do corrente mez, 
vêm publicado o parecer da digna Commissão de Policia sobrr 
as emendas apresentadas a indicação n. 3, deste anno, pro
pondo diversas modificações e additivos ao Regimento Interno 
do Senado. . 

Uma emenda que offercci teve parecer favm•avel. Os 
termos desse parecer são bem claros e positives. 

Entretanto, na sessão do Senado, realizada no dia 4, V. Ex. 
declaroú, quando annunciou a continuação da discussão daquellr 
parecer o seguinte: · 

"No hnp1•esso está 11.1nn dcclm•a{!iw errada cm. 1'el11çüo ao 
pm•ecer da Mcsn.. A emenda do Sr. Adolph.o Go1•do á lcltra 6 
do m·t. 3i, leve pm·ccm· cont1'01'io da ComJm.issão." 

V. Ex. equivoca-se: não apresentei ome::~dn nlgumn ao 
art. 37 do Regimento: a minha emenda limita-se l\ mandar 
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supprimir algumas palavras ele um acldit.ivo constante ria 
indicação, addilivo esse que não tem a mais ligeira ligação com 
a ma teria do mencionado art. 37. 

Continuando, disse ainda V. E.x.: "No moment·o foi con
sider·ada P7"ejudicada, e sirn contr•ario o parecer: á essa propo
sição. E' esta a e;cplicação qne (Jueria dar ao Senado em· vista 
do. er·r•o constante do avulso vindo da Imprensa Nacional". 

Francamente, não comprohendo wquellas palavras e de
claro que os avulsos estão de perfeito accõrdo com a publi
cação Ieíla no Diario do Conor·esso. 

Da referida indicação consta um additivo concebido nos 
seguintes termos: 

5• 

"Accrescente-se onde convier, o seguinte additivo: 

ArUgo. O encerramento normal de qualquer discussão 
rlar-sc-ha pela ausencia ele oradores. 

§ 1." E' permitLido, porém, a qual,quer Senador requerer 
o encerramento da discuss.ão de qualquer maleria, desde que 
fa!Lcm 20 dias pura o termino da sessão, observadas ainda aR 
seguintes regras: · 

a) na discussão unica das emendas da Gamara a projectos 
do Senado, desde que a materia tenha sido debatida cm duas 
sessões, fali ando sobre cada grupo dous oradores; 

b) na segunda discussão, quando já tenham fallado, pelo 
menos, tres oradores sobre cada artigo ou emendas em dehat~; 

c) na terceira discussão, desde que a materia tenha sido 
debatida em tres sessões; 

d) nas redacções finaes, desde que sobre ellas tenham fal
lado dous oradores na mesma sessão." 

·Sr. Presidente, approvando este additivo, cujos termos 
são claros, precisos e catcgoricos, o Senado renunciará a sua 
faculdade de encerrar a discussão de uma matcria, sempre 
que faltem mais de 20 dias para o termino da sessão e .haja 
oradores inscriptos, mesmo quando tal matcria já tenha sido 
amplamente debatida, mesmo quando o Senado .iá esteja com
pletamente habilitado para deliberar e mesmo quando se trato 
de assumpto urgente. 

Em taes condições não poderá o Senado encerrar os de
bates c deliberar, mesmo que lal deliberaçiLO seja reclamada 
por altos interesses publicas! 

A Assemblt1a Legislativa tem o incontestava! direito de 
rlil•igir, como entender, os seus trabalhos internos, respeitando 
as disposições constitucionacs e tom, por isso mrsmo, o in
contcstavol direito rle oncot•t•nr a rlisctt-osiio rins qurstlics suh
mettidas ao seu conhccinwnto o de, sobro cllas dolillot•m• quando 
enleruir'l' OJ)}J01',~nno r. convcn:icnle ao hll!Jrcsse Jmúriro. 

O que as asscmbléns legislativas elevem fazer c fazem 1) 
estabelecerem cm seus Hcgimentos Internos um certo numero 
àe instruccões para o exercício desse direito destinadas a evi
tarem abusos c surprczas. 
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O projecto, porém, contém restricções e muito rigorosas, 
como vê~se das disposições contidas nas letras a, b, c c d, do 
mesmo addilivo, cm virtude das quacs o cnccrramcnl.o da di~
cussão de um projecto só poderá ser requerido, depois de am
plamente debatido. 

A minha emenda manda supprimir as palavras do § i', do 
additivo que só permittcm o requerimento de cnccr·ramento 
quando faltarem 20 dias para a terminação da sessão. 

Mas, desde que a Commissão de Policia manifesta-se con
traria a essa emenda, cumpro o meu dever requerendo a 
V. Ex. que se sirva consultar o Senado si consente em que 
seja retirada. 

O Sr. Presidente- Quando se discutia a indicação apre
sentada por alguns senhores Senadores, modificando o Re
gimento, declarei que a Commissão de Policia tinha sido con
traria á emenda apresentada pelo nobre Senador, Sr. Adolphr. 
Gord0. 

l!,oi uma inadvertencia da Secretaria, porquanto, o pa
recer não foi lavrado pela Commissão de Policia, visto como, 
tendo que partir immocliatamcnte para o Esltado de Alagôas, o 
Sr. 1 • Secretario confitíra ao director ela Secretaria as emen
das que haviam siclo approvadas c rejeitadas pela Commissão 
de Policia. c entre ollas estava a emenda de V. Ex. que tinha 
sirlo corisirlnrnrla prcjurlicada, porque a Commiss[io achava 
que a medida nclla conUda retirava uma certa liberdade que o 
Senado tem facultado a Lodos o" 'Seus membros. 

Não sr.ria razoavel qn c, á uI ti ma hora, :fosso o Senado 
coagido a encerrai· immecliatamcntc as discussões de materia8 
que nlifl foc•m fl interesse ·elas leis annun&, elos projectos ele 
crcdi tos (aJwiarlos), do estado de sitio, amnistia, etc. 

Penso qttc! a Commissão ele Policia interpretou bem o 
pcnsamentn :lo Senado, rr.cusanclo sou as,scntimcnto á emenda 
apresentada pelo nobre Senad·or, tanto mai·s quanto o regi
mento que possuímos ainda elaborado por Prudente de Mo
rnos, não tinlta soffrido nenhuma emenda, não sendo de bom 
alvi Lre que logo rlelle rctirassemos uma disposição garantido
ra da liberdade ele qne devem gozar os nobres Senadores, sal
YO q11ando se tratar ele leis annuas, de projectos de creditas, 
<le estado de sitio, faltando apenas 20 dias para o encerra
monto da scssúo. 

E' concedida a retiraoda da emenda. 

São approvadas as seguintes 

(6• parte') 

. 6• 
\ 

Accrescentc-sc onde convier o seguinte additivo: 

A rt.. As nmcndas rlo Sonado a proposiç.õos ela Cnmn1'a 
dos Deputados oreando n ncccitn, fixando a Dcspcza Geral da 
Republica c as forças de terra· c mar, serão votadas em dous 
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grupos· obedecendo (t classificação dos pareceres' favoraveis 
ou contrarias, salvo reclamação especificada de qualquer Se
nador sobre uma ou mais emendas. 

§ 1." No grupo das do parecer :ravoravel comprchendem
sc as modificadas ou destacadas par::t formarem projecLos' em 
separado. 

§ 2.• As emendas do Senado a prOJJosi•;•ies da Camara elos 
Deputados, sobre qualquer assumpto, c que tcn!Jam sido por 
esJta rejeitadas, serão discutidas e vaiadas por grupos, consi
deradas do primeiro as do parecer favoJ•avel c do segundo 
grupo a~ do parecer contrario. 

(7• parte) 

7• 

Accrescente-se o seguinte additivo: 

Art. As emendas a projectos de leis annuas serão apre
seu tadas em p!enario em duas sessões consecutivas designadas 
pela l\Iesa. Finclo esse prazo e depois de pub!icadfrs serão re
meltidas <Is respectivas Commissõcs para cmiltircm parecer. 
Asl Commissões por occasião de se manifes,tarem sobre essas 
emendas, poderão modificai-as, substituil-as c apresentar ou
tras de sua iniciativa. Em seguida irão ao recinto, projecto e 
emendas, tanto em 2• como cm 3• turno, pn l'::t serem c! iscn ti rins, 
não podendo nessa occasião receber novas emendas:. 

E' igualmente. approvada a seguinte 

EN!ENPA 

N. 4 

A' 7' modificação: 

Substitua-se pela seguinte: 

«Após o encerramento ou a suspensão ela cHscussão, na 
fórma do nrt. 14ft, poderão ainda ser nprcscnlndns 1\ Mesa, cm 
duas sessões consecutivas designadas pelo Presidente, cmcn
jas a projectos de leis annuas. Findo css1c prnw o depois de 
numeradas c publicadas com as respectivas jnstil'icnçücs snrão 
as emendas remcltidas (ts rcs1pectivas Con1missücs para cmitti
rcm parecer.~ 

niP de .Tnneiro, 2G ele novembro ele 1023. - Pa,ulo de 
F1'01ltin. 
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E' npprnvnrln a srgn int.o 

(8" pa1•te) 

s· 
Accresccnte-sc o seguinte aclditivo: 

Art, Os Presidente e Vice-Presidcntes das Commi·ssões 
PeT·manonte~ seJ'ilo sempre eleitos pelos membros de cada uma 
dellas em escruLinio secreto, sendo a reunião para .es•sa elei
ção presidida pelo mais velho. · 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1923. - Bernardo 
Monteiro. - Euscboio de And1•ade. - .4.l[redo Ellis. - Perei-
1'a Lobo. - Bcrnm·.dino Jllonteb·o. - Araujo Góes. - Cunha 
Machado. - Lopes Gonçalves. - .4.ntonio llfassa. - Carlos 
Cav,a/canl/. - Generoso Marques. -Alvaro de Carvalho. -
!lntonino FN!i'J'e. -João Thorné. -Costa Rodrigues. -ltfa
noel Bm·ba. -José Eusebio. - FeJ'1•eira Chaves. - A((onso 
Camw·(fo. - Oclacilio de Albnque1•qne .. - José Accioly. -
Mm•ciUo de Lacerda. - ArlOl11ho Gordo. -José Jl!U?·tinlw. -
Barbos,a Lim.a. - .folio L1fl'a. - Bueno de Pp,iv•a. - Justo 
Cherm.ont. - Ves1nteio de Ab1·cu .. - HermenegildCI de lllo
l'aes. - Sampaio Ccm·eia, salvo quan lo á votaç.ilo da-s emendas 
cm S'I'IIPO. - Felippe Schmidt. 

Silo npprovadas as segu intcs 

EMENDAS 

Ao art. 134: 

Accrescenlc-sc: 

«Adiamento ela discussão da materia em clebate para a 
se~.01ão scgu i-n te.» 

Ao :11'1. JG3: 

Sub::t.il·l!fl-sc «dcVI'lHio a yo/ação ser sempre por artigos», 
pelo scgni•nl.n: «nes/o caso u vo/nr;ão se farú por igual modo, 
podcnrlo o Senado, a J•eqncrimento de qua!qner àos seus mem
bros. dc/cJ•minar a Yola(!fto Si!paracla de um ou mais nrlTgos. 

Rio de Janeiro, 2G de novembro do '1 !li::3. - Paulo de 
Frontin. 

Sfín rrjeiladus as seguintes 

F.MENDAS 

Ao nrt. 88. Em yez ,fie «l:l l/2 horas», diga-se: «H 
!Joraõ:~. 

Srtla das scssür.R, 
Macltado. 

\ 

::!G ri c novembro do I 923, - fl•iltcu 
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Ao art. · Hi3, supprimam-se as palav1•as finaes: «deven
do a votação ser sempre JlOI' artit:ÇOS», 

Sala das sc·ssões, 26 de novembro de 1023. - Irinen 
Machado. 

Ao art. 182, onclo se diz: ''c discutida na sc:;são seguinte", 
diga-se: "c discutida 48 horas depois". 

Sala das sessões, 2G de novembro de 1 !l23. - Irine·tt 
Machado. 

A' indicação n. 3, de 1923: 

Ao ar L. 2Hl nccrescentc~sc in-j'ine: cujos vencimentos 
serão elevados do 10 ~'o". 

Sala das sessões, 26 do novem!Jt•o de HJ.23. - Irinett 
Machado. 

Ao url. 220, accresccntc-se, depoi~ das pnlavras: dispen
sados do scrvir;o o ses·uinle: "desde que contem mais de 
25 nnnos de scrvieo". 

Sala das sessões, 2G de novembro de 1023. - Jl'i'nw 
Jlachado. 

O Sr. PresideJrte - A indicação vac li. Commissão de Po
licia, ·para ser rccligicla Ide accôrtlo com o vencido. 

Votação, em discussão unica, das emendas da Gamara 
dos Deputados ao projecto do Senado n. 12, de 1923, auto
rizando o Governo a adquirir a casa. a bibliotheca c as obras 
inodilas que pci·lcncoram ao Senador Ruy Bm,bosa e dando 
outras providencias. 

APlJrovadas, vão (~ Comrnissi.io de Redacção, 
Vota~~ão, cm discussão unica, da reclac~~ão final da emen~ 

da do S0nado n. 88, ele 1023, quo autoriza a abril·. pelo Mi
nistcrio da Viação e Obras Publicas, um credito ·de 32 :000$, 
supplcmentar á verba G', do art: 02, da lei n. LG32, de 1923. 
«Estrada de .Ferro Central do RIO Grande do N orle». 

Appl'Ovada, vae ser clcvolvida (~ Camara dos Deputados. 
Vot.ação, .cm 2" discussão, do projecto elo Senado n. ·íB, 

de 1 02S consilier•anelo de ulilicladc publica a Assistcncin Jlar
licular de N. S. da Gloria. 

Approvaelo. 
Votacão, em ~" discussüo:· d!\ proposicrw. da Canm!·a. dos 

Dcputaelns n. 37. de 1023, a~lorJzaMlo a ~bl'll', pel,o !\'lrmst.~
rio da Viação e Obras Publrcas. 11111 credito c,ypccm\ cl~ reiS 
G40: H4$013, clcstinaclo ao pag·amenlo do que III de da•mto rio 
rcslan l.c da Estmda ele Ferro elo Banrunal, occupadn pelo Go
verno Fcclcral. 

.\pprovadu. 
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O Sr. Nilo Peçanha (pela 01•dem) - Sr. Presidente, re
queiro vcril'icação de volação. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a prn
posioão queiram se J.evanlar .o conservar-se de .pé. (Pausa.) 

Votaram a favor 23 Sr. Senadores. 

Os senhores que votaram conLJ'U a pl'Oposi~fiu queiram 
se levantar c conservar-se -do pé. (Pau.sa.) 

Nenhum Senador votou contra. 
Não ha numero, para conUnuar a votação. De accu:·do 

com o Regimento vou mandar proceder {L chamada. 

Procedendo-se ú .chamada, VCl'ifica-so a auscncia dos 
Srs. Lauro Sodré, Justo Chermont, José Euscbio, Cosla llo
drigues, João Lyra Ferreira Ohaves, Octacilio do Albuquer
que Pereira Lobo, 'Moniz Sodré. Pedro Lago, Jeronymo M.on
toiro Modesto Leal, Pa.ulo de FronLin, Sampaio Corrêa, José 
Murtinho, Louro M.üller, Carlos Barbosa c Vespucio do 
Abreu ( 18) . 

O Sr. Presidente - llespondcram ::í chamada apenas 20:: 
Srs. Senadores. ,N'ão ha numero pam se prose;;uir nas vo
tações. 

Nada mais havendo a tratar, vou lcvanlut· a sessão, desi
gnando para or4em do dia de amanhfL, o scgllinto: 

3' discussão da proposição da Gamara dos Dcpnlarlos 
n. 119, de 1923, fixando a dcspcza do Ministcrio da Agricttl
tura, Industria e Commcrcio para 192•í (cmn.cmendas, jtí ap
P1'avadas, e parece1• {avo1·avel da Gommisslio de Finanças. 
n. 393, de 192.1) ; 

Votação, cm 2" discussfLO, da pt·upo:iitiio ela Gamara dos 
Deputados n. 37, de 1!l23, autorizando a al.:riJ•, pelo Mi
nislerio da Viavão e Obras Publicas, um CJ'Cllilo especial de 
ü49 :1H$913, destinado ao pagamento a quem de dit•cito elo 
restante da Estrada de l!'crro do· Bananal, orcupada pelo Go
verno Federal (carn pm·ece1· {avaravel da Curnrnissüo de Pi
nanqas, n. 301, de ·192.1); 

Votação, cm di·SCJJssão unica, do véto do P1,'efcito n. 21·, 
do i923, á rcsoluoiio do Conselho :~lunicipal quo incorpora os 
vencimentos ·dos mc:llres, con lra-mcstrcs, inspcdorcs de alu·· 
mnos c porteiros das J•~scolas Prol'issionacs Souza Aguiar, 
Alvaro Baptista c João ,\íl'rcdo, a diuria que, cm virtude do 
decreto n. 2. 491, aclualrnentc percebem (corn parecer con
l1'a1'io da Com missão de Constituição, n. 361, de 1923); 

Votacilo, cm 3" discnssão, '·da pt•oposiciío da Camura dos 
Depnta:dos n. 85, ele 1923. que consiclcrn. do utilidade publica 
a Liga Brasileira de l:Iygiene Mental (com parecm· (av01·avel 
da Commisstio de Justiqa c Lcaisl11çilo, n. 2í8, de ·192.1); 

Votação, cm 3' discussão, ela proposiçfLO da Cnmat•a dos 
Deputados, n. 9i, elo 1923, que nbr·c, pelo Minislcrio do In
terior, o credito especial dé 2: H30\~, para png·amcnto de vcn. 
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cimentos a Hermenegildo Melhado Bustos, cm virtude do de
crclo n. 3 .995, de :1920 (com pa1'ecer fa.voravel da Commisstio 
de Finanças, n. 233, de 1923); 

Volaoão, em 3" discussão, da proposJ~ao da Gamara dos 
Deputados n. · 91, de 1923, que manda -nomear segundos te
nentes os alumnos da Escola de Vetcrinaria do Exercito, que 
terminarem o curso (com parece1• (a.vom.vel da Commissão de 
Marinha e Guerra, n. 314, de 1923); 

Votaoão, em 2" discussão, da pl'oposicão da Cumara dos 
Deputados n. 12G, de 1923, que nntorzia a abrir, pelo ~Unis
teria da Justiça e Negocias Interiores, o Cl·ediCo especial de 
1 :785$375, para pagamento ao Dr. Francisco Tavares rla 
Cunha e Mello, ,juiz federal em l'crnambuco (com parecer fa
voravcl da Commissão de Finanças, n. 334, de ·19'23); 

Votação, em discussão unica, da resolur;.ão do Congresso 
Nacional, vétada pelo Sr. Presidente da Republica, que torna 
extensivas nos mestres c contra-me~t!'cs riu Instituto Ben
jamin Constant, as vantagens dos professores e repetidores elo 
mesmo estabelecimento (com pa1·ecer favoravel da Commisstio 
de Finanças, n. 387, de 192-3) ; 

Votaoão, em 2" discussão, da proposiç:,o da Gamara dos 
Deputados n. 129, .de 1923, que dcJ'ine <C•s ·rliJ·,e.itos autot"acs c 
determina o registro, na Bibliollleca Nacional, das· compo
sioões theatraes ou musicaes de qualquer genero (com pancc1· 
frworavel da Commissilo de .Ju~t'Í('Il c Leuislaçiio, n. :JS9, de 
1923); 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 110, de 1923, que autoriza a abrir, pelo 1\Iilüs
terio da Justica c Negocias Interiores, um credito especial de 
2:593$548, para pagamento de pensão que compete ú D. !rena 
Paz dos Santos, viuva do guarda-civil Avelino Climaco dos 
Srml.os (.com 1lrt.1'P-Cer (u:vo·t·rr·t!cl !111 Cum.!!t issi"io de Finunças, 
n. 382, de 1923); · 

Votacão, em 3" discussão, da proposir;.üo da Gamara dos 
Deputados n. G3, de 1923, que approva a prcstac.üo de contas 
feita pela Estrada de Ferro 'l'l!erezopolis, da quantia de 
12 :000$, ú mesma supprida pelo 'l'hesom·o (.corn parcce1· {a
voravel da Co.mmissão de Finanças, n. :J04, de l92:J); 

Votação, cm 3• discussão, da prop0sição da Gamara dos 
Deputados n. 62, de 1923, que approva a prestação do contas 
da quantia de 20:000$, feita pela Estrada de Ferro There
zopolis (com pa1•ecc1• [avoravel da Co.rnmissao de Finanças, 
n. 303, de 1923); 

Votacão, em 2• discussão, da proposicão da Gamara dos 
Deputados n. 33, de 1923, considerando de utilidade .publica 
a Associaoão Beneficente Postal (com parecc1· (avomvel da 
Commissão de .Justiça e Leaislação, n. 238, de 1923); 

Votac.rw, em 2" discussão, ela proposi~'ão ela Gamara elos 
Deputados n. 78, de 1923, considerando de utilidade .publica 
o Centro dos Carteiros (com pw·ecer [avoravcl da Commissao 
de Justiça e Leaislar;ão, n. 275, de 1929); 
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Votação, em 2" discussão, do projecto do Senado, n. 27, de 
Hl23 considemndo de utilidade publica o Centro Alagouno, 
com 'séde no Districto Federal (com. pm·ccc!' fa:vo!•avel da Corn
m.issão de .Jusl'i(:a c Legislação, .n. 271, de 1.923); 

Votar~ão, cm 2" discussão, do projecto do Senado, n. 47, 
de 1923, i·elevando da prescripção em que incorreu o direito 
de D. Rosa Dias Guimarães, para o i'im de receber o montepio 
deixado por seu irmão, carteiro da Repartioão Geral dos 
Correios, Bcllarmino Dias Marinho (o[[erecido 1Jela Com
missão de Finanças, pm·ecer n. 315, de ,1923); 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 92, de 1923, que autoriza a contagem de tempo, 
para o e1'1'eito da aposentadoria, a varias funccionarios do 
Ministcrio ela .Tustiça c Ncgocios Interiores ,(co!n 'lllireccr fa
voravel das CmmnisúJcs de .Justiça c Leaislação c de Finanças, 
n. 237, de ,1923); 

Votaoão, cm 2' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 98, de 1923, que abre, pelo Minislerio do In
terior, um credito de 076$, para pug'amento da pensão que 
compete á D. Maria Pereira Toja, viuva do guarda-civil 
:Manoel 'foja Navarro (com pm·ecer {avO!·avel da Commissão 
de F'inanças, n. 322, de ,/923); 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 125, de 1023, que abre, pelo Ministerio da Jus
tina c Negocias Interiores, os creditas de 1 :959$677 c 580$64.5. 
1nÍra pag-amento de pensão aos guardas civis Bartholomeu 
~\raponga c Amaro Jacomc de Araujo, nos Lermos da lei nu
mero 3. 605, de 1918 (com pm·ece1• {avoravel ala Commissão 
de Finanças, n. 366, de 1923) ; · 

Volacão, cm 3" •discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 53, de 1923, que manda applicar o saldo da 
verba 4", do orçamento da Fazenda, no pagamento dos juros 
das upolices cmitti'das ele Hl22 (corn parecer {avoravel da 
Com:missão de Finanças, n. 2H, de 1923); 

Vota(~ão, em discussão unica, da redacc.ão final do pro
Jecto ào Senado n. 37, de 1923, que releva a D. Maria Isabel 
Ramos de 1\Icllo a prcscripção para poder receber a pensão 
de montepio c meio soldo deixada por seu pae; 

Votação, cm discussão unica, da redacção final da emen
da do Senado tí proposiciio da Gamara dos Deputa:dos n. 87. 
de 1923, que abre um credito •de 279:000$, ao Ministerio da 
AgriCLJlturu, para a representação do Brasil na Exposição de 
:Borracha cm Bruxellas; 

VoLacão, cm 3" discussão, da ,proposição da Gamara dos 
DClpuLados n. 7G, de '1923, que autoriza a abrir, pelo Minis
tcrio da Fazenda, o credito especial de 39 : H0$81 O, para pa
gamento do que é devido tL Companliia Alliança ela Bahia, em 
virtude do sentença judkiuria (com parece1· {avoravc'l da 
Com:müslio ele Finanças, n. 288, de .J 923); 

VoLacüo, cm 3" 'discussão, ela proposição ela Can'iara do,; 
DClpuLaclos n. 122, de HJ23, que manda comprchcndcr offi. 
:virtude do scntcn~a judiciarcia (com parcce1· favoravcl da 

J 
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a,viso n. 606, do Mi.nister·io da Marinha, de 1921 (com pa·
recm· tavoravel da Commissíio de Marinha e Guerra, n. 36, 
de 1923); 

Votação, em 2• discussão do .projecto do Senado n. 20, 
de 1923, considerando de utilidade publica o Centro de Let
tras do Paraná (com parece~· favm·avel da Com.missíio de 
.lustiça e Leuislação, n. 1153, de 1923); 

.votação, em 2" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 164, de 1922, autorizando a abertura, pelo Mt
nisterio da Viação e Obras Publicas, do credito especial de 
182:385$, para pa:SJamenta de ·despezas com o mobiliario ao 
novo edificio dos TelegrarJhos em S. Paulo (com parece1· fa
voravel da Commissão a'e Finanças, n. 299, tile /923); 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 127, de 1923, que autoriza abrir, pelo Ministerio da Ma
rinha,. um credito especial de 32.061 francos, para pagamento 
de material de consumo existente a bordo dos navios Heitor 
Perdigão e Tenente Muni:: Freire (com parecer {avm·avel da 
Commissão de Finanças, n. 385, de 1923); 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 100, de 1923, que autoriza a abertura, pelo Ministerio da 
Justiça e Negocias Interiores, do credito especial de 59 :501$500, 
para Jiquidacão de despezas com os funeraeJ e exequias do 
Senador Ruy Barbosa (com emenda da Comrnissão de Finanças, 
parecer n. , de 1923); 

PRESIDENCIA DO SR. EPITACIO COIMBHA, PRESIDEN~'Il. 

solucão do Conselho Municipal que autoriza o Prefeito a ad
quirir, para ser distribuída pelos institutos de ensino pro
fissional, a 1• edição de obra intitulada "Escolas Profissionaes ", 
de autoria e propriedade do Dr. Alvaro Rodrigues (com pa
recer {avoravel da Commissão de Constituição, n. ·189, de 
1923); 

2• discussão .do projecto do Senado, n. 37, de 1923, con
siderando de utilidade publica a Associação de Imprensa do 
P!'rá ~com parecer (aVOI'avel da Commissão da Just·iça c Le
uulaçao, n. 390, de 1923). 

Levanta-se a sessão ás 15 horas e 45 minutos. 

149' SESSÃO El'vl 12 DE DEZEMBRO DE 1923 

PRESIDENCIA DO SR,' E$TACIO COIMBRA, PRESIDENTE 

A's 13 e 112 horas acham-se presentes os Srs. : Olegario 
Pinto, Lopes Gonçalves, Justo Chormont, Cunha Machado, 
José Euzebio, Costa Rodrigues, José Accioly, João Lyra, An
tonio Massa. Octacilio de Albuquerque, Manocl Borba, Rosa e 
Silva, Eusebio de Andrade, Pereira Lobo, Moniz Sodré, Pedro 
Lago, Bernardino Monteiro, J oronymo Monteiro, N i! o Pcca
nha, Paulo do Frontin, Sampaio Gorrêa, Buono de Paiva, 

S. - Vol. IX . 3!1 
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.Bcl'llnt'do Monlci I'O. F1•ancisco Sallcs, Adolptw GorctP, Mva\'O 
rio Uat'Valho, Luiz Aclolpho, llamos Caiado, Hermenegjldo cto 
nlomcs, CaPios CavalcanU, AfJ'onso de Camargo, .Felippe Schi
midL, Carlos l3itrbostt u Vespqcio elo Alu·ou (35). 

O Sr. Presidente -- l't•os~ntcs 35 Sr~. Senactares, está 
ahCI'i.a a sessão. 

Vae ser lida a acta da sessão anterior. 

O ;-ir. Carlos Clí1Valqí\nti (scr·vinda d,c 2• Sem•eta1'io) pra., 
cede á loit~lt'a du aclu qn ~essiio 111\Lerior, que, pasta cm dis
cussão, é !IJlpravacla, set)1 t•oolamacão. 

O Sr. 2" Secreta1•ia (.I'CI•Vimlo ae I•) dá conta lia seguinte 

JDXPEDIENTE 

Hepresenl ac;ão tio~ pralicanl.es de cscripta exlranumera
rios da Oonlt•al do Brasil pedinclo a npprovaciía d!~- ~meneia 
que lhes boneJ'ici11, UJU'esonludn ao nt•t•amonl.o ria V1ac.;ao. 

A' Oúntmissão d·o l~inllllC~S. 

O Sr. Cario~ Cavalcanti (servirulo tio :J• $Ccl'elario) 111'0· 
cedo á leitura dos seguintes 

PARECERES 

N. 307 - 1\)23 

ORCAMEN'rO DO EXTERIOR 

PAR!lC!lR SOBR!l AS EMENDAS EM 2~ DISCUSSÃO 

A Commissão ci\J Finanol\s, lendo oX<iminudo as. omcnd'lS 
aprcscnlm:las ao orçamento do Exterior, cm 2' discussão, for· 
müla sobre ns me~ mas os se~;uinles pareceres: 

N. 1 

Suppr imnm-se as ~ub-cousignucõcs, relaliV'l\S a serviços 
industriaes rlo Estado. verba 1', «Maleriah, ns. 14, 15, Hi. 
17 (\ 18. - 2llt : 000$000. 

Do 'hom·ado Senm:lor Pílula de Frontin. 

PAREClll\ 

'l'cndo essa emenda sido repelida cm varias minisloriol!, 
cm cumr1rimcnto do nrL. 7 ~ do Codigo do Conlabillclnçlc. c ~lll!S 

I 
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paragraphos, a Commissão resolveu rejeilal-a, de accôl'Jo com 
os precedentes por clla estabe·lecidos em outros or(.lamentos. 

N. 2 

Na verba 2" (ouro) -.Corpo Diplomatico: 

Reduza-se de 89:437$500 (ouro); rectificando a sub-con-
. signaoão "Pessoal", n. 18 para 328:750$ e sobre o total -
Pessoal - 1. 713:750$ diminua-se de 5 o/o, differenca média 
estimada entre o cambio par, ouro, e o cambio de 27 d. por 
mil réis, pelo qual é feito o pagamento dos vencimento~, 
dif!'ercnça que importa em 85:687$500, ouro. 

Tambem do honrado Senador Paulo de Frontin. 

PARECER 

A Companhia não acceita a emenda, por· ter sido resol
V!dl> por el!a, no orçamento da Receita, computar verba es
pcc.il\1 para .a differenca •.:!e cambio. 

N. 3 

1Na verba 3• (ouro) - Corpo Consular: 

Reduza-se de '106 :537$500 (ouro), rectificando a sub-con
eignauão «Pcssoab, 14", para 327' :950$, e sobre o total du 
i. 704:750$ diminua-se de 5 o/o, dtfferenca média e:>tim'Uia 
entr(l o cambio par, ouro, e o cambio ·.:!e 27 d. por 1$, pelo 
qual é effectuado o pagamento dos vencimentos, differenca 
que é de 85 :237$500, ouro. · 

Tambem do honrado 'Senador Paulo de Frontin. 

PARECER 

A Commissão, pelos mesmos fundamentos anteriores. não 'a c ceita a emenda: 

Na verba 7' (ouro) - Repartições internacionaes: 

Reduza-se de 36:201$150, ouro, ficando em 1•5 :767~. a 
imporLancia ouro, correspondendo a 134.000 francos, moeda 
fl'ancezà, em i :951$~07, ouro. a correspondente a 18. 1i25 
francos,· moeda belga, e recluzi'.:la de 5 % a importune ia ou:-o, 
,relativa a i: 300. 

I 

Tainbem do honrado 1Sena'dor Paulo de Frontin. 
' '. 
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PARECEI\ 

A Commissão acceila a emenda, reduzindo de 36 :201$150, 
ouro, ficando em 15 :767$ a importancia ouro, correspondente 
a 131.000 francos, moeda franceza, i :081$207, ouro, ?Orres
pondente a 8. 425 francos, moetla belga, e de 5 o/o a Jmpor
lancia relativa a i: 300. 

~~. -& 

Na verba 9' (ouro) - Extraordinarios no exterior: 

Supprima-se a 5' consignação: 30:000$ (ouro). 

Tambem do honrado Sena~or Paulo de :Frontin 

PAIUWER 

A CommisAão accelia a emenda, supprimindo a consi
STmcão de 30:000$. desde que o calculo para o respectivo pa
gamento é feito em ouro. 

N. 6 · · . .,. 

Accrescente-se: 

Verba... "Augmento provi,;orio ao pessoal, de accórdo 
com a lei da despeza de 6 de janeiro de 1923, 128:597$486". 

Tambem do honrado Senador Paulo de li'ronlin, '. , '• . ~~-....... '~ .,. .. ...... ; ''i\ 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda, incluindo o augmento pro
visaria da •rabella Lyra (lei de 6 de janeiro do 1923) no orça
mento do Exterior, rectificando, porém, para 139:213$500, con
forme se achava na proposta rcmettida ao Congresso o segundo 
informacões da Secretaria de Estado. 

· N; 7 

Inclua-se verba na importnncia de 128:597$486, pnra oe
correr pelo Minisf.crio rlo Exterior, no pagamento da grali
ficacão inst.ituida pela lei n. 4. 623, de 6 de janeiro de 1923 
en: benefecio dos funccionarios, mensnlistas, diaristas, jorna~ 
lc1ros e opcrat•ios da União, o conhecida por· Tabella, Lym, a 
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qual fica, pela presente lei, e para todos. os effei~os,, inco~po
radn nos respectivos vencimentos, mensalidades, dmrws e JOl'
naes. 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1923. - hineu Ma
citado. 

Do honrado Senador Irineu Machado. 

PARECEI\ 

Esta emenda fica prejudicada pela adopoão da emenda nu
mero 6. 

N. 8 
Onde convier: 

Fica o Governo autórizado a preferir para as vagas no 
Corpo Consular, independente de qunesquer formalidades, os 
os nctunes consules honornrios, brasileiros natos, que contem 
mais de 10 annos de serviços ao Estado, em cargo de concurso, 
nomeação por decreto e que tenham serviço de guerra, e bem 
assim, os auxiliares de consulado qne contem mais de 10 
annos de serviços ao Estado, em cargo de concurso. 

Sala das Commissões, de novembro de 1923. - Pires 
Rebello. -Pereira Lobo. 

Justificação 

A proposta acima é muito justa, pois elln premiará os 
esforços de funccionarios que, sem vencimentos, servem com 
maior dedicação ao pniz no estrangeiro, com a vantagem de 
serem funccionarios de concurso, com mais de 10 annos de 
serviço ao Estado e alguns com serviços extraordinarios de 
campanha, condições estas que os tornam vitalício em seus 
empregos. Quanto nos auxiliares de consulado, é medida ,justa 
tnmbem reconhecida já pelo Congresso, que cm sua sabedoria 
li tem varias vezes reconhecido. 

Sala das Commissões, de novembro de 1923. 

Dos honrados Senadores Pires Rebello e Pereira Lobo. 

PARECER 

A Commissão rejeita a emenda par:l renovai-a cm 3' dis
cussão com uma redacc.ão mais ampla c mais completa. 

N. 9 

Fica revigorada n autorização cont.ida no n. 1, do arti
go 26 da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923, para a reor-
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gunização do Serviço dH Expans~o Economica, subordinada, 
porém, ao Ministerio do Exterior, dentro dos limites da verba 
1.rnprin, e na~ bases cstnbclccícla:J pelo n. 7, rlo al't. 9fl, da 
lei que fixou a despeza para o exercício de 1921. 

Justi('icaçílo 

Nu proposta orçamentaria para o exer·cicio de 1924, o Go
verno uugmcntou a ver·ba do Serviço ele Expansão Economica 
de 100:000$ para 2~0: 000$, o que revela a intenção de reorga
niza l-o. 

Imprescindivcl, por·Lanto, se torna revigorar a disposir;ão 
à o orçamento vigente, que autoriza tal reorganização. 

Sala das sessões, de novembrq de 1923. - A((onso Ca-
ma1'go. - Ca1'los Cavalcanti. - Generoso Marqnes. 

Da illusLt·c representação do Paraná. 

PARECER , 

A Commissão acceiLa a emenda. 

N. 10 

Bmquanto o Govet·no nüo reorganizar o Snrviço de Expan
são Economica, nos Let•mos rJa vigente lui da Despoza, será 
custeado com uma dotação de 20 contos, destacada ela verba 
ouro, destinada ú Expansão Economica, deste Ministerio, o 
Serviço de Propaganda da Hcrva Matto na Europa, que por 
iniciativa dos Estados do Paranfl e . de Santa Catharina e sob 
os auspicias do Governo Federal, está sendo executado desde 
1920; transferindo-se do Ministerio da Viação, para o do Ex
terior o funccionario que o dirige desde o seu inicio. 

htsti{icaçr'io 

A presente emenda, que não redunda cm augmcnlo de 
despeza, não representa mais que uma medida administrativa, 
,já autorizada nas leis orçamentarias dos trcs ultimas cxer
r.icios, destinada a evitar uma solução de continuidade em um 
Derviço que está dando resultados animadores. 

A reorganização do Ser·vi~o de Expansão Economica auto
rizado pelo Legislativo, no n. 7, do ar L. 99, da lei da Despezu 
para o exercício de 1921, estabelece, nus suas bases, a inclusão 
desse serviço. 

Tambem da honrada represenatcão do Paraná. J 

l 
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PAI\ECER ' 

A Commissão rejeiLa a emenda )1ara em 3' discussão apre
sentar outra que satisfaça a aspiração dos dignos represetl
tnntes. 

N. 11 

Art. 1". Ficam os vencimentos do cot•po diplomalico e do 
corpo consular estabelecidos do accôrdo ·com a tabella ail
nexa. 

Art. 2'. Para o corpo tliplomalico é mantida n organi
zação constante dll actual pt·otJoSta bJ'Oament,lt'ln. 

Ar L. 3". Ficam estabelecidos os consulados de carreira do 
scgu inte modo: 

Consulados gcrncs de primeira classe em Antuerpia, Bar
celona, Buenos Ai1·es, Genova, Hamburgo,. Havre, I..isbón, Li
verpool, Londres, Monlevldéo, Nova York, Paris e Valparaiso. 

Consulados gcraes de segunda classe em Amslerdam, As
sumpção, B1•emen, Bordéos, GencbJ•a, Gothemburgo, Norfolk, 
Nova Orleans, Napoles, Porto, Snnghai, Yokohama e Zurich. 

Consulados de primeira classe nm Bel'lim, llosaf'io de Santa 
Pé, Posarias, Viennn, Bruxellas, Dnntzig, Chicago, PhiÍadel
phia, Baltimore, Boulogne sur· Mcr, I\obe, Mat·selha, Lyon, Car
difl', Glascow, Manchester, Southampton, Capclown, Cadiz, 
Vigo, RoLLerdam, TrJesLe, Ohristianla, Panamá, Salto, Hel
singfors, Roma, Madrid, Alexandria, Coopenhague ü Rivera. 

Consulados de segnnda classn em Munich, Alvear. Paso de 
Los Libr·es, São 'fhorné, La Plala, HaliJ'ax, La Rochclle, La 
Pallice, Dakar, Caycna, Calcuttá, Barbados, Bombaim, Livorno, 
Milão, Chcrburgo, 'farnpico, Var·sovia, Funchal, Praga Arli
gas, Melo, l'aysandu, Rio Br·anco, Sant:a llosa, Bucarcsl, Inqui
tos, Cobija e Porto Sucre. 

Consules de segunda clas;;e adjunctos nos consulados em 
HambtH•go, Buenos Aires, Antuer·pia, Valparaizo, Nova York, 
Paris, Liverpool, J,onclres, Barcelona, Genovn, Lisboa, Porto, 
Montcvidéo c Havrc. 

Jus ti f ir:açcio 

De conl'odnidade com a l.nbellla constante rlesl.a emenda, 
siio os 25 % sobr·e os vencimentos dos funccional'ios no rxle
J•ior·, já mantidos ha seis annos, ou seja desde 191 fl, incor·po
l'~lclos aos mesmos vencimentos. A pJ•oposl.a orl;amrml.arin eon
i-Jg'na as verbas de 887:000$ par·a o cor·po diplomal.ico, 
1.289 :800~ para o corro consular e ü8-J :750$ para o augmen
to de 25o/o. Total du despezu: 2,858:550$, O lU' O. 
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De accôrdo com a presente emenda, verifica-se uma apre.;. 
ciavel reduccão na verba relativa nos 25 %, dando margem 
a uma melhor distribuição dos postos consulares, creacão de 
outros, e 'ilebi:il.ndo ninda' um'' saldo, a 'ftivor 'do Thesàuro,, de 
11.700f, ouro: ' ., ' ' ', '· ' ' ' ' ' ' ::.: ' 

Pelas modificações . feitas 'o numero de consulados ge-· 
raes de segunda classe é de .13 em vez de 12, sendo elevado a· 
categoria · superior o consulado em Gothemburgo, · grande 

. praça. commex:cial, .onde .a vida .. é· .caríssima, não · permittindo, 
.de. modo; alBÍ,Im,·a manutencAo: àlli,; de ·.u!ii.tunccioiuirio cq~ , os 
vencimentos de consul de primeira classe. · . , 1 • ,, 

. : •. Tambem ·.é. ~~eado. um11 ~ons:ulqdo,;,(je(!pr,i~J~eira cla~se, em 
Madrid, unloa das. capitaes Jmportán~es :da, Europa, onde ainda 
.não temos representação consular, o que será, de. _grande al
cance para' Ó. ilesenvolvlmimto 'do' nosso 'iritercanibio 'com. a 
Hespanha. · ·- · · · '•·· · .. ,. 

' ' 

· São: e levedos• ;á categoria· de .primeira :classe ·os: consulados 
cm Alexandria,· Copenhague e Helsingfors; • em· virtude . da ca
restia da vida nessas cidades; ·e rebaixados lá de·:segundu•classe 
o~: consul.ado.s .em .. Iquitos,, qopija .e }lorto , Sucre,: .c.\lJos ,titula
r.es . terão . como. o, :.de Cayena, , a gratificacíiq. , addic.i()nal. ,de 
4 :0008, ouro, annuaes,, respectivamente .. , (Art. 35 do ·decreto 
n .. 14.05~, .~e ~ .. deJ~ve.re!~o. ~e 1~.2~)~ ~.:. ' , . , .. : , ''·" ~· · · 

. ·Fica supprin!.ido. finalmente' o cargo de .. , consul, de s.egunda 
. classe.adjunto!em.Iquitos.:·, •. : , .. , ... : .• , .. ,, .. ,.,, .. ,,,·, :: ... ,;., 

. ; I ' ' ' ' .. ' ' . • ' : ' ; ~ . . •. I . ' '.) " ' .. ' I I ' ' ' ·, ' . ·- ' I '' ,I . 'I ' \ 

· .. Sala das áessões, 5 de de dezembro de '1923; ;.:..:_. Marcilio' de 
l~àf:'erd'a."~. · '·"··:·:~·· .. '"\' "'··:. · '· ·."'· .. r·· ,. ·r_.·!~··•· ,·:,·r ·• 

"l',·'···· .. r.·:.".r',, r·,·.,,";:,~.:~.~ :_.r·r···>i: ,•·;.r.· 
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Do honrado Senador Marcilio de Lacerda. 

PAUECER 

A Commissão rejeita a emenda, que altera profunda
mente a classificncão dos Consulados e eleva visivelmente os 
vencimentos dos Consules. 

Sala das Commissõos, de dezembro de 1923. - Bueno 
de .Paiva, Presidente. - Bernm•do Monteiro, Relator. - José. 
Eusebio. - João Lyra .. - Vespucio de Abi'C1t. - Sampaio 
Corr&a. - Felippe Schmidt. 

N. 398 - 1923 

Em face dos innumeros exemplos que a historia põe em 
notavel relevá, sobretudo no nosso continente, ninguem mais 
tem o direito de ignorar, nos tempos actuaes, que a capa
cidade de uma nação, na defesa da integridade do seu tem
torio ou na repulsa digna de uma aggressão á sua honra e á 
õua lihcrdade, depende, preci1puamente, da sua potencialidade 
nc.onomica. As grandes nações contemporaneas não mais bus
cam ai ieercar o seu prestigio na exclusiva eneraia actual dos 
seus exercitas e das suas armadas, senão tambem, ·e principal
mente, na caJJacidade potencial da propria nação, porque não 
ha prestigio possivel sem o amparo, sempre efficiente e sem
pre imprescindivel, dos povos fortes pela sua grandeza eoo
nomica e pelo aproveitamento maximo das suas ,energias pro
ductoras no fecundo dominio da industria. 

Os grandes exercitas, de custosa imponencia, e as possantes 
esquadras, de oneroso esplendor, a que erradamente !'Ocorrem 
os que só confiam nos nocivos exemplos da paz armat1a ·eu-. 
ropéa, nem podem ser mantidos sem finanças publicas sadias, 
que se ·originem do continuo evoluir economico industrial 
das nações, nem são necessarios, tampouco, á pratica do sim
ples p1'incipio p1•eventi1w, que, si constitue obrigação inillu
<!iv>el do' Est;ado moderno, a elle não im~õe, por certo, o acoro
coar injustificava! de criminosos pensamentos aggressivos 
As forcas armadas das nações modernas só devem ter o obje
ctivo de defesa, e não o de aggresslío, porque, nos termos da 
precisa distincção entre dous intuitos tão diversos, "la défen
se est le d1·oit absolu.e de l'homme; elle est noble, belle, dignei 
de tous les respects; l'attaque est la violation absolue de wroits 
de l'Ttomme: elle est odieuse, abjecte, elle mérite le Ttaine et 
le méprls." (Novicow - La fétMration de l'Europe, Paris, 
1901) • Se, pois, do ponto de vist.a da moral e da sciencia po
litica propriamente dita, as instituições armadas constituem 
garantia preventiva da Economia da conectividade - muito 
embóra sejam directamente dep~ndentes dessa mesma Eco
nomia; - nos tempos actuaos, ma:'l:irné nos paizes novos, ain
da em formacão, aquellas instituições podem bastar ã sua ele-
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vaú a e nobre missão, desde que formem um simples nucleo 
central, ainda que reduzido, de onde se irradiem a cultura de 
u111 povo, o desenvolvimento intellectunl e moral da ,iuvenf.u
(Jc, os ha!Ji tos uc ordem c de disciplina, que cnri,iarn o cara
c~et· uo homem, o fortalecimento da consciencia nacional, o 
::~pcrlur do.l laços da unidade moral ela .patria e, ·em consequen
ci a, o preparo final de uma nação inté:ra, para a defesa ct'-
ficicntc dos seus sagrados patrimonios. · 

As naoões fortes são aquellas que não aggridem, mas 
(j!Je podem resistir ás a111lressões, pela sua forca economica e 
]Jeln cuHura do seu povo, uma e outra independentes de oran
ttl!.":a actual de sua forcas armadas. 

A banalidade de !aes conceitos não servirá para lhes nc
!!ll.l' a evidencia incontestavel, antes se presta para demons
tra!' rtue .elles já conquistaram, no solo mesmo dos povos, o 
f.cri'CilO amplo em que a semente, lanoada de tempos a tempo;. 
Jl~ los grandes pensadores da humanidade, tem encontrado, e 
en centrará eternamente, lodos os elementos precisos á sua 
be:m fazcja g·erminacão e no seu fecundo desenvolvime:nt.u, 

-~.indn ha p,oucos dias, commemoran.do o centenario da 
do1Jll'ina de Monroe, E. Hughes encerrava, perante o instituto 
dos Advogados de Minneapolis, em uma singela, mas ex
prEssiva phrase, todos os ideaes da unica politica externa 
gu~ as nações devem cultuar, sem intuitos impei·ialistas e 
~C!Jl pensamentos de aggressão: - "Viver e deixar viver." -
PuiL tanto conseguir, bastará, por certo, manter a nação per
!"llllnentemente apparelhada, pela sua continua evolução in
clustrlal e pela sua definitiva independencia economiea, uma 
e: outra reveladoras, por necessarias e sufficientes, da capa
(}id.ade de transformação, em qualquer momento, das e'um·oias 
potenc'iaes do um povo . convenientemente educado, em ener
trill.s actuaes, e cujo exacto conhecimento impõe a conside
ra~üo e o respeito .do estrangeiro, sempre despreoccupado de 
a..ggressões por parte dos povos que trabalham. 

A denominada doutrina de Monroe a que acima alludt
rJJOs, proclamada no primeiro .quarto do seculo ultimo -
I[Uan·do as nações da Europa ainda estavam embriagadas pe
Jas victorlas das guerras da conquista - n!l.o teria merecido 
o assentirnenl.o taeito, mas .t•espeitoso, dos povos imperialis
tas . da época, se o ·exlraordinario desenvolvimet!t.o industrial 
e ~wnomico dos E'stados Unidos não houvesse o!Jrig-ado, ain
d u que a contragosto das potencias militares de então, a con
ddEI'nciío do europeu pelos principias contidos na ce!c1.JI'i: 
I'CJI'Jnula do presidente americano. 

Não foram, sem duvlda, os gr•andes exercitas c as po~·
S:Jit.l.r~s csqut1dr•as, dos quacs não dispunhá naquelle tempo a 
ll'1lljor republica da America, que forçaram· o recuo defini! ivn 
rl.tJ N:Jpolcão III no Mcxlco, em 1866, qunndo, sob a hallil c 
Jcrtell iJ;'cnte acção do secretario de Estàdo William H·. i:lcward, 

• 
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os Estados Unidos pela pt•imeira vez revelaram ao mundo a 
formiclnvel grandeza das suas energias em potencial, sempre 
promptas a uma eft'icientc c indostructivel acção immcdiata, 
o reclamaram, com o amparo exclusivo da sua independcncia 
economica, a retirada, pura a .França, das tropas estrangeiras 
invasoras do nosso continente. · 

Tampouco influíram para resolver, em 1868, o problema 
clclicudo c complexo da exploração, aquelles mesmos fortes 
elementos de guerra, aos quar.s não podia rccorre'r de prom
pt.ci a nação americana, que então ainda os não possuiu organi
~ados .. Apezar da opposioão f.enuz da Allcmnn hn .e da Inglaterra, 
uma e outra. directa o effectivament.c int.m·essadas em manter 
a nacionalidade dos seus filhos emigrados para a Amarica, fi
?.eram os Estados Unidos vingar, o a impuwram ao mundo a 
'!'órmtila final, encerradora de it·ril.antes e melindrosos deba
tes travados nas chancellarias, a proposil.o de innumcros casos 
concretos; vot.ada a 11m t.empo, nemine rli.~c!'eprmte. pelos dous 
partidos politicas. da America do Norte, .na maior c mais 
bella lll[tnifestacão de confiança no valor das energias Inten
tes, rle um p'ovo: - "A expcr.triaçrio é nm direito material e 
fundamental do individuo, condicrio indispensavcl ao oo:o da 
vida e da 'liberdade de cada um." 

Pouco mais 'tarde, cm 1871, a força irresistivel de nm 
povo em trabalho prestigiava de tal fórma os Estados Unidos 
junto a toda·s as nações do mundo que ·o governo americano 
poude obter. a assignatura da Inglaterra no Lt·atado ele Was
hington -· um dos mais notavcis acont.ccimentos na historia 
das rela0ões inl.ernucionnes. o maior e mais fecundo serviço 
prestado pelos Estados Unido~ á causa da civilizaeiio, no justo 
,iulgamentó de .Toaquim. Nnlmco (Sharn of AmCJ•ica in civi
lisation, . artigo publicado na American Historical Review; 
cm outubro ,de 1909), - em virtude do qual ns duas nações 
dando ao mundo salutm•issimo. exemplo, submetUum a um 
arbitramento pacifico c :'t dccisiio de um tribunal todos os 
litígios importantes que então as separavam, ·entre os quaes 
se contava o do "Alabama" e de outros navios, sabidos de por
tos inglezes para dar caoa ao commercio federal, com absolu
to despreso, por parte da Inglaterra, dos mais comesinhos de
veres da neutralidade estrictn. E. isso, no tempo em que, no 
dizer de Tocquevillo; -· "on ne sau!'ait voir de lta·ine plus en-
1Jen'i1nt1e que celle qui ea:islc entre les Américains rles E'tats 
l:inis et .lcs Andlais.'~ ' . 

A resolução feliz e pacifica dos diversos incidentes apon
tados não pódc set· sequer at.trilmida ú ac~iio de uma diploma
cia habil,' por decorree, cxclusivamenle,, da !ll'andcza economica 
do um povo,' Os Americanos pet·sistiram sempre, como por 
vezes ussignnla Bryce, em seu admit•avcl estut!o sobt•e os Es
tudos Unidos, em se muntot• afastados dos negocias do mundo, 
revelando mediocre curiosidade pelas quoslücs intornacionaes. 
Este ou · aquelle presidente poderia ter tido um bom sccre-
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tario de Estado, inas a massa da opinião, segundo observa me
ticuloso historiador daquelle paiz, considerava a diplomacia 

· como um corollnrio da monarchia. 
"Esse sentimento do povo era partilhado pelas Gamaras 

Federaes, que se recusavam a votar dotações convenientes 
para os representantes da Amarica junto ás nações estran
geiras. Sómente em 1893, permittiu o Congresso, pela pri
meira vez, a nomeação de ministros com o titulo de embaixa
dores, e isso mesmo conseguido pela inserção subrepticia, em 
um projecto de lei referente á mataria em absoluto diversa 
àe uma clausula em que se autorizava o presidente usar de 
reciprocidade, se alguma outra nação enviasse um embaixador 
aos Estados Unidos." (MAX FARRAND, da Universidade de 
Yale, Tlte United States.) 

Apezar das falhas da sua diplomacia, -. postas em evi-. 
dencia até, ás vezes, por alguns dos secretarias de Estado, 
como Richard Olney, por exemplo, que conseguiu despertar 
a desconfiança dos povos latino-americanos com a canhes
tra declaração "da soberania dos Estados Unidos em todo o 
continente", "onde a sua vontade faz lei, sempre que elles 
julgm·em conveniente intervir - não ponde a Inglaterra re
sistir, em 1895, á acção harmonica e deliberada do governo 
EJ do povo da America do Norte, que, de surpresa, exigiram 
fosse resolvida por arbitramento uma questão de limites en
tre a Venezuela e aquelle paiz europeu. A habiildade de Sa
lisbury e o poder formidavel da frota ingleza, em faee da. re
duzida esquadra americana, de nada serviram então. A's re
cusas da Inglaterra, respondeu o presidente Cleveland, "pro
pondo ao Congresso, em mensagem especial, a nomeação de uma 
commissão para fixar o verdadeiro traçado da fronteira· liti
giosa. Quando o Congresso votou a lei solicitada, pondo cem 
mil dollars á disposição da Commissão de estudos, sem uma 
s6 voz contraria nas duas Camaras Federaes e ·com a appro
vacão publica de toda a União, sentiu a Inglaterra a ameaça 
ti e uma, guerra", e Salisbury, comprehendendo o erro pratica
do e avaliando, com o admiravel senso pt•atico inglez, os pe· 
rigos de uma luta com uma nação fortalecida pelo direito 
e pela sua já enorme potencialidade economica, abandonou 
a politica por onde enveredara, poz á disposição da com
missão americana todos os documentos officiaes de que dis
punha o governo bri tannico e acceitou, finalmente, o arbi· 
tramcnto, cuja sentença foi por ambas as partes interessa
das religiosamente cumprida. A esse tempo, o Exercito ame
ricano era compo'sl.o de c e roa do 25.000 soldak:los ll&lOOaSI, 
sob o commando e dircccão de 2. 000 etfficiaes, mas estes 
ultimos, observa BI"yce, eram admiravelmente preparados em 
W cst P.oint, a famosa escola militar, que até hoje cõnserva 
o seu elevado caracter e que, desde a sua fundação, sempre 
primou em se manter cm abs-oluto afastamento de quaes
quer "affiliations politiques". 

Na ultima grande guerra, a .acção decisiva de :Woodrow 
Wilson, que se Rentia apoiado pQil' uma nação inteira, cujo 
idealismo confortador ass·entava em a incontestava! grandeza 
economica do s•eu povo, não resultou da vontade do presi-
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dente, n()m se escudou cm grandes forcas coml:iaLente.s, pre
pa-radas para o exclusivo serviço da guerra, durante longos 
annos de paz. A capacidade economica dos Estados Unidos 
então · poude pôr em acção ws maiores cnet•gias, «cimentar a 
união de todos os filhos da .Atmerica do Norte, promulgar a 
lei do scrviço miHta•r obrigaLorio, preparar milhões de ho
mens para o sacrif'icio volunLario, dar a todos noção exacta 
do valor infinito do esforço commurrr, adormecer interesses 
do classes, abafar preconceitos sentimenVaes,, e levar, emfim, 
á coosa da humanidade, o auxiHo maximo, e decisivo, de qu!l 
carecia, para a sua definitiva V•ictoria. 

•J.\;Iuito propositadamente mencionámos apenas os exem
plos da histor.ia americana, pol'que o nosso continente não 
está, graças a Deus, nem talado por odios de oooa que sepa
rem as nacões, nem sulcado por preconceitos religiosos, que 
dividam os homens; os pov·os da AmArica precisariam :!1echar 
os olhos ás mais claras evidencias do ·seu e'Stado polibiéo e da 
sua mi·ssão hislor·ica, si quizess•em imitar os desastrosos 
exempl.!is da paz armada européa, pois não se enconbram sob 
o domínio das mesmas apontadas causas. cNão h a entre elles 
plena p•hase do desenvolvimento, como estão na hora pre
aentc, não encontram incC'lltivos para aventuras guerreiras, 
quo se traduziriam em desasbt•o sem compensação, mesmo no 
presupposto de victoria. A sorte lhes deu tal abun'dancia de. 
recu~sos, tão hooesta limpidez de antooedentes, tão necessa
ria solidariedade de interesses e tão amplo espaço para a.ppli
cacão da sua actividade constructora, ·que não ha contar com 
a possibilidade de choques violentos. A fraternidade é, para 
os •povos da Americn, mais do que a simples expl'essão de um 
sentimento humano, po.r constibuir vinct.iolo ináestructivel de 
interesses que se não contrariam., 

O Relator deste parecer mentiria á sua consciencia de 
americano e ao seu dever de homem publico, com assento no 
Senado, collaborador cons-titucional da nossa politica cxte11na, 
si nestas paginas não manifestasse lealmente o seu modo de 
ver os problemas a.ffectos ao departam~to da administracão 
pubUca, so!:it•o cujas daspezas no anno proximo lhe cabe pres
tar esclarecimentos ao Congresso e á Nação. 

Ainda mais: deixasse elle de esboçar. as ligei-ras conside
racõcs do or.dem geral acima expostas, c não teria tr.a.duzido 
oom a fidelidade quo lhe cumpre, o sentir de todos quantos 
so abrigam á bandeira do nosso paiz, cuja lei basica instituiu 
o arbitramento para resolver cventuaes rdi-ssidios com outros 
povos. · 

A acção dos homens publillos que no Brasil teem d1rigiuo 
os destinos àa nacúo duranbo mais de 30 annos de regímen 
republicano, prova, á saciedade, .quo elles jámais se desvia
ram, neste pnrl.icular, da sadia orientação da nossa gente, 
sempre brnbalhadora c pacifica, semp·ro desprooccupadn das 
questõe& imper·ialistas e sempre desnuda do intuitos aggrcs
sivos. Os nossos a•ntcced·ente~ h(storic.qs são1 a tal respeito, 
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princi palmonle, 
limpidez. 

repeLimos, -- de honesta e crystallina 

A simples analyso das nossas leis de orcilmenlo . de dos~ 
peza annual revela, nos se.us menores dispo,sitivos, que o Bra
sil jálmais alimentou o desejo ·CStuHo do ser uma potencia 
mHit:tl', pois de Laos leis não constam cx;cessivrus dotações aos 
deparl.amcntos da Guerra r, da Marinha, capazes de rev•elar, 
pelo seu vu!Lo, qualquer intenção menos honesta, por parte 
dos poderes publicas do paiz. 

Em v·erdade, assim tom sido sempre. 
Os OI'Camcnlos da reccil.a gorai da União toem augmoo

lado, dcscle 18\l!! até aos nossos dias, na propoí'cão de 100 · 
para 585. 68, ao p11sso ·que as despezas autorizadas jlelo Con
gresso pura aLLende1· aos multiplos serviços do Ministerio pa 
Guerra !não obe:deceram, no período alludido, á me&ma IIli de 
ovolução, havendo passado de 100 a 4.01. 4·6, Lão sómenle, se
GUndo mostra o s~suinte quadro de numeros índices, orga~ 
nizado depois de convorLidas om dinheiro pa;pel as importan.,. 
c ias das verbas cm ouro. 

Annos 

1892 ......... ~ ................ . 
1893 ...•...................•.. 
1894. o O o o o o o o o O O O O 0°0 O O O O o o I O o O 

1895 ...................•....•• 
1890 .. o. o o •• o •••• o ••• o ••••• o. o 

1807 ............•............. 
1898 ........•..•.... - •..•.•... 
1899 .............. ~············ 
1900 .. o ••••• o ••••• o •••••••••• ' 

1901100 0000 0 0 ot O 0 0 0 0 .. 00 0 I 0 0 I I 0 o 

1902. o o o,' o o o 0 o O o o o o O O O o I 1 o o o 0 O 

1903 ................•..•.....• 
i 904 . .. o •• o • o o ••••••••••• o • o o • 

1905 ..................... · ..... . 
1906 o o o 0 o 0 o 0 0 o o O I O o O o O o O o o I o t o 

Annos 

1907 o •••••••••••• o •••••••••••• 

1008;.' ............... ........ . 
1909 . .. o ••• o o o o o •••• o •• o • o o ••• 

1910. O O o O~ O I I O I tI I I l,t I I I I O I O I o! 

Numeras indices 

Despezas an- Receita 
nuaes do Minista- total 

rio da Guerra . pu1· anno . 

100 
99.03 

102.89 
1'26 .16 
181. 3{1 
179.88 
159.H 
152.47. 
156.60 
156.54 
~59.00 
163.17 
165.98 
165.60 
167.57 

100 
112.15 
112.27 
129.9(} 
170.50 
163.13 
t.64.74 
168.81 
2512,42 
215.71 
169.52 
1·64.62 
1.73.37 
173.23 
180.60 

Numeras indicas 

Despezas an- Receita 
nuaes do Ministe- total 

rio da Guerra por anno 

202;88 
206'.12 
215.21 
221.72 

190.38 
209.27 
222.16 
245.70 
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to 11 ..........•............... 
·~Q1~· •.........•.....•.... : ..... 
10.13 •• · ..••••••....•••••••••••• 
!014 ..........•............... 
!915 .•........................ 
1916 ..........••.............. 
1017 .........................• 
1918 ..........•.....•......... 
1919 ......................... . 
1920 ......................... . 
1921 ......................... . 
1922 .. o •• •••••• o •• o o •• •••• o •• o 

19.23 ... o ••••••••••••••• o. o •••• 

263.18 
273.92 
200.29 
248.66 
221.46 
222.99 
221.10 
25·6.54 
276.21 
3-77.20 
/136.09 
t1ol. 41 
491.46 

235,64 
248.83 
290.87 
282.36 
257.98 
289.52 
303.59 
336.20 
353.02 
307.83 
/!67. 36 
406.94 
585.68 

E' de a~~ignalal' a cii'CumsLancia, lão eiÓqucnte que di~
ponsa qualqueJ• commcnl.ario, de serem superioroo aos da re
ceita os numeras indices relativos ás despezas do M·inisterio 
da Guerra, nos a.nnos do 1806, 1807, 1907, 1911, 1912 e 1920, 
tão sóment.e. isto é. em sei·s annos apenas, duranLe um largo 
perioclo do 3·1 exercicios financeiros. 

A' identica conolusüo cornduz o confronto entre as deJ
pezas totaes pe1• anmnn votadas pelo Congresso, durante o 
mesmo .período já mencionado, e a fraccão dellas attribuída, 
em cada exercício, aos servicos do 1\iinisterio da Guerra: em
quanto as primeiras subiram de 100, em 1922, a 578.20, cm 
1923, as ultimas cresceram do 100 a 491.46, a{lanas, obed·e
c·endo, umas e outras, ás variacões canstantes do seguinte 
quadro de numeras índices: 

' 

Annos 

f 892 .. o ••• o ••••• o • o • o ••••••• o o 

1893 O O O o O O o O O O t t O o O O t O O O 1 o O 0 o O 

1894 . .................. o ••••••• 

1895'1 O O f O O, O to O tO I o O O o t't O o 0 tO o o 

1896 .............. ~···-········ 
1897 O o o t o o O o t o o o t o O t o I o o o o O O o o 

1898' ·' . o o • .•••• ' •.• ' o ••••••• ' • o ' 

1899 ... o o ••• ' ••• •. o\ o •••••• o o ••• 

1900 ........... · .............. . 
i901 ......................... . 
1902 ....•..................... 
1903 ... ... o •••• o ••• ~ •• o • •••••• 

i 904 . ...... · ..... o •••••••• o •••• 

Annos 

!005 .......................... . 
19Q6 ......... ~ ............... . 

Num:eros indices 

Despezas an- Receita 
· nuaes do ~~Hníste total 

rio da Guerra por anno 

100 
99.03 

102.89 
126.16 
181,34 
179.88 
159.11 
152~47 
156.60 
156.5.\. 
159.00 
163.17 
1,65.98 

100 
95.8 

121.66 
133.86 . 
11>6.80 
152.06 
181,02 
159.56 
198.31 
Hi9.03 

. 151 .'l''i 
164.98 

176,46 

Num-eros indices 

Despezas an- Receita 
nuaes do IM1iniste total 

rio da Guerra por anno 

165.60 
167.57 

:180.23 
i77 .27. 
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1907 O I I O O O O to ' O O t I tO tI I I 1 0 I O 1 1 

i o os .. o o ••••••••••••••••• o •••• 

t!JO!J ....••.••....••.••.••••••• 
1910 ......................... . 
i !li!. ............•...•.......•. 
1!H2 ......................... . 
1913 ......................... . 
1!J14 •.•.••.•.•.•.••••.•..••.•• 
19:1.5' •..••...................• 
191G .....•.....•..... · . · ... · .• 
1917 .....••........•.........• 
:1918 ......................... . 
1!)19 .......................... . 
1920 ......................... . 
1921 ......................... . 
1922 o o ••• o •• o ••• o •• o • ' o • ~ ••• o o 

1023 o. o ••• o o • ••••••••••••••••• 

202.88 
206.12 
215.21 
221.72 
263.18 
273.92 
290.29 
248.66 
221.46 
222.99 
22i.10 
256.54 
276.21 
377.20 
436.08 
461.41 
491.46 

197.33 
211 .ta 
226.04 -![,• 
233.38 <~ 
244.61 
263.77 
305.08 
288.82 
25:1.25 
290.42 
306.43 
305.25 
325.02 
328.24 
/151. i9 
555.06 
578.20 

Estas provas amda são confirmadas de modo irre~utavel 
por qualquer exame das relações percentuaos das despezas 
dos varias departamentos da administração publica para as 
dospezas lota,es da União: as ma fores percentagens observa
das no período do i8!l2 a 1923 tiveram Jogar nos Ministerios 
da Viação e Obras Publicas c da Fazenda, pl'ecisamente, onde 
taes percentagens oscillaram entre 22%,04 e 40%,24 no pri
mei•ro caso, o 27%,81 c 51 o/o,52, no segundo, ao passo que no 
Minisl.crio da Guerra cllas jámais excederam de 16%,73, o 
que apenas so veriFicou cm um exercício, o do 18,97. 

Os quadros juntos a este ,parecer sob ns. :1., 2 e 3, convém 
SEr examinados por quem quizer julgar, com segurança, da 
, crdado do que aqui se tem al'firmado, acerca da despre-
1 ccupa((ão em q•Jc tem vivido o Brasil, no tocante ás despezas 
do caracter militar. 

Si como temos vm'ificado, as nossas intenções pacificas, 
proprins á ex,traJrdinaria docilidade de caracter da nossa 
!:mte, transparecem, evidentes, da analyse das leis de orca
menta, votadas pelo Congresso Nacional, as demais leis ordi
r.arias do paiz, relnf.Jvas aos servicos affectos aos dous depar
!;:~mcntos milit.ares, não desmentem, antes plenamente confir
mam, as conclu~ôes impostas pelas reduzidas dotac-5es ail
nuaes que figuram nos orçamentos do Mini·sterio da Guerra. 

A propria Jni do servico militar obrigatorio, instituída 
de ha muito em varias !Paizcs, como na Al'glentina, por exem
plo, onde ella foi posta cm vigor desde 1!l01, nós só a pu-
7emos em pratica effectiva em l.!H7; as nossas leis annuaes 
ce força, ncn1 hão fixado o effectivo do Exercito cm nu
meros que rev~lcm qualquer intoncão militarista, nem, tam
r,ouco, teem sid:o cumpridas fielmente, por falta de dotações 
mfficientcs á sta plena execução; a organização do nosso 
T;xorcil.o de paz admitte apenas r,inco divisões, nunca com-
1·1otadas, as quaes representam pequena fraccão de esforço 
cm 11omcns, sobretudo se o compararmos áiquelle que é des-. 

I • -
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· pendido em ou Lros paizcs da Amcrica, os ·quaes não apresen
tam o mesmo acr.rcscimo observado no Brasil, de MO mil 
almas por anno, ou cerca de i/4i' da população actual. 

Nesta ordem uc idéas, seja para honrar as nossas hones~ 
tas tradições, seja para attender li& louvaveis aspira<;ões pro
gressistas da nos:a gente, a Commissão de Finanças do Senado 
nenhuma hesitação teria em dot::~r os qrcamentos dos varios 
minisLerios das verbas, mesmo elevadas, que fossem julga
tias uteis ao rapido desenvolvimento economico do paiz e· á 
~fficiente cultu,·a do nosso povo. No intuito de satisfazer. a 
Ião legitimas aspirações, o Senado, estamos certo'\ daria o 
mel•hor carinho e o mais decisivo tratamento a todos os pro
!llemas, hoje em fóco, concernentes áquelles dous objectivos, 
i<eja pelo cuidaJ' da alta educacã·) militai' dos nossos jovens 
patrícios, seJa pelo incentivar a intensificaeão dos transportes 
r.o nosso tcrritorio, seja, ainda, pelo promover o aproveita
Iil.ento maximo óas nossas .principaes materias primas, - o 
carvão c o ferro , - imprescindíveis, um e outro, á nossa re
!istencia cconomica, unico fundamento, solido estavel, em 
que se podeJ•ão manler c dcscnvolver, convenientemente, os 
elementos nobres do que se compõe a tenacidade militar. 

l\fas, de oul.ro larJo, não ignora a .Commissãu de Finan-
1;as que as dcspczas publicas devem ser proporcionadas á po
tencialidade economica actual, sob pena de impedir a sa
lutar formação de capiLaes, de reduzir o cOnsumo c de exhau
rir, conjuntamente com a riqueza privada, a propria fortuna 
publica. A força roa! dos Estados assenta, é certo, nas finan.;. 
1;as publicas, mas o poder destas ultimas depende, sem duvida, 
rias condições cconomicas do paiz. 

Accresce CJUtJ «as finanças não de\' em col'!'espondcr ás exi
gcncias da politica, como parece decorrer do proprio enunciado 
(1c que as rlespczas determinam ~s rendas). 

Ademais ,; Bcmpre imprescindível distinguir em qual
quer caso a utilidade da qpportunidade das despezus publicas •. 

A situação fmanceira limita sempre os mais altos e di
gnos pcnsar.ncnlos, c é sob o amparq desta lei immutavel, na 
vida publica como na vida pr•ivada, que a Commissão de Fi
nanças passa a emillir seu pareoer· sobro as emendas apre
sentadas, cm 2' discussão, ao pro,iecto do orçamento do 1\!inis
terio da G ucr·ra, reservando-se pa1·a, por sua vez, emendar, 
no tcr·cciro turno, diLo projecto, sempr•e sob o domínio 
!nilludivel daquella lei. 

·-· 
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c; 
.o."' 
~-Q,'G> -

'"'o Ouro 
Annos r::::::: ~ ouro convertido em Papel G)ao 

papel lgo 
Cil"" > 

1892 •.••.•••••• - - - 207:992$120 
1893 ............. - - - 233:268$300 
1894 •.••...•.•. - - - 233:521$890 
1895 ...••.••••. - - - 270: 198$000 
1896 ....•... .... - - - 354:634$000 
1897 ..•........ - - - 339:3[)7$000 
1898 .••••• , •..• - - . 342:653$000 
1899 •••.••• •..• 3$929 = I - 351:114$000 . 
1900 ........... 3$929 53:975$5431 212:069$908 312:958$000 
1901. •••••.••.• 2$762 58:869$741; 162:698$224 2€6: 082$2.00 
1902 ............ 2$762 42:816$666

1 
95:143$321 257:461$000 

1903 .. ......... 2$219 40:961$942
1 

94:390$138 248:018$000 

Somma em 
papel o .... 

::S· 
o 

207:992$120 -
233:268$300 -
233:521$890 -
270: 193$000 -
354:634$000 -
339:307$000 -
342:653$000 -
351 : 114$000 -
525:027$908 100 
448:680$424 109.06 
352:604$321 079.43 
342:408$138 075.89 

Numeros indices 

~ o; e o. e ~ c.. o rn 
' 

100 100 
112.15 -
112.27 
129.90 
170.50 

163.13 
164.74 

168.81 
150.46 252.42 
437.54 225.71 
123.78 . 169.52 
119.24 164.62 

o ..,_ 
-G> 

o- o. ... .. as 
::s<!.lo, 
o i; e; 

OCI> 
- u 

o 

~ 
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~ 
"' m 
t:1 
o 
m 

~ 
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1904. 9 ••••••••• 2$304 46:515$510 106:799$610 253:811$000 

1905 ••••••.•..• 2$296 48:294$880 96:976$119 263:343$000 

1906 •••....•.. 2$008 83:095$030 135:444~898 240: 193$000 

1907 ........... 1$630 83:496$280 148:539$882 247:346$999 

1908 ........... 1$779 91:493$123 164:648$227 271:617$400 

1909 ........... 1$793 97:909$635 175:551$975 286:520$500 
. . 

1910 ........... " 104:403$859 187:926$946 313: 118$400 

1911 ........... 1$800 103:821$859 175: 147$476 314:978$400 

1912 ........... 1$687 112:371$443 189:570$624 327: 977 $..."00 

1913 ••..•...... " 132:112$884 222:874$435 337:125$000 

1914 .•....••..• " 130:219$884 219:680$944 671:511$000 

1915 . .......... " 115:467$164 225:391$904 311 : 088$000 

1916 ••••••••••• 1$962 110:682$466 253:020$l17 349: 166$000 

1917 •••••..•••• 2$286 12!!: 335$204 291:320$913 340:138$333 

1918 .•••••••••• 2$270 125:968$357 248:661$536 448:413$000 

1919 ............ 1$974 113:543$434 231 :267$605 502:939$000 

1920 .••••.•.... 2$037 119:452$949 126:022$861 514:258$200 

1921. •.•.•••.•• 1$055 108:439$500 300:919$612 671 : 154$000 

1922 ...•.•••..• 3$630 84:276$320 305:923$041 724:673$000 

1923 ••••.•••.•. 4$500 97:586$320 439: 138$440 778:0251;000 

---

360:610$610 806.17 122.02 

360:319$119 089.47 126.61 

375:637$898 154.95 115.48 

395:886$881 154.69 118.92 

435:265$627 169.50 130~39 

462:072$475 181.39 137.75 

510:045~ 195.50 150.54 

470: 125$876 192.35 151.43 

517:548$124 208.19 157.68 

593:999$435 244.76 178.43 

587:191$944 241.25 176.69 

536:479$904 213.92 149.56 

602:186$117 205.06 167 87 

. 671 :459$246 237.76 163,53 

697:074$536 233.38 215.59 

734:256$605 210.34 241.83 

640:281$061 221.30 247 24 

972:083$612 200.90 322.68 

1.033:596$041 156.13 349.85 

1.217:163$440 180.79 374.06 

173.37 00. 

173.23 45 

180.60 63. 
190.38 70. 
209.27 77. 
222.16 82. 
246.70 88. 

235.64 . 82. 

248.83 89 

290.87 105. 

282.36 103. 

257.98 106. 
289.52 119. 

303.59 137. 

336.20 117. 

353.02 109. 

307.83 59. 

467.36 141. 

496.94 144. 

585.68 207. 
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. Percentagem da despeza total (ouro convertido ·em papel), sobre a receita total, por miaisterios 

Annos 

hA- I 
lo~2••••••••••••••••••• 
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l904 .•••••••••••••••••• 13.40 8.82 0.83 
1905 •••••• ••••••••••• -•• 13.38 9.08 0.69 
1906 ••••••••••••••••••• 12.9J 8.72 1.17 
1907 ••••••••••••••••••• 14.92 9.43 1.26 
l908 ••••••••••••••••••• 13.79 11.78 1.41 
l909 ••••••••••••••••••• 15.72 11.90 1.28 
1910 •••••••••••••••• ~ •• 12.66 9.88 1.32 
1911 ••••••••••••••••••• 15.63 12.90 1.34 
1912 ••••••••••••••••••• 15.41 8.97 1.45 
1913 ••••••••••••••••••• 14.23 8.33 1.30 
1914 ••••••••••••••••••• 12.33 7.84 1.07 
1915 ••••••••• : ••••••••• 12.02 6.79 1.17 
1916 ••••••••••••••••••• 10.78 5.89 1.15 
1917 ••••••••••••••••••• 10.19 5.89 1.06 
1918 ••••••••••••••••••• 10.71 6.43 0.92 
1919 ••••••••••••••••••• 10.95 6.88 1.12 
1920 ••••••••••••••••••• 17.15 7.99 1.02 
1921 ••••••••••••••••••• 13.06 6.34 1.52 
1922 ••••••••••••••••••• 12.99 9.57 2.12 
1923 ••••••••••••••••••• 11,75 6.72 2.04 
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iwBtmí.s 1\ECEBWAS NA MgsA, EM 2• DISCUSSÃO 

N .• , 1 

Supprimam-se as sub--consignaçõcs relativas a stJrviços in
dustriaes do Estooo, verba :! 5•, ns. 35, 36, 37 e 38, na im
portancia de 2. 360 :i}00$000. - Paulo de Frontin. 

PARECER 

As sub-consigna~ões a que se refere a emenda n. 1, do 
nobre Senador Paulo de Frontin, foram incluídas no orça
mento em obediencia a dispositivos do Codigo de Contabili
dade. 

O Relator, de accOrdo aliás, com resoluções anteriores 
da Commissão, não póde concordar oom a sua approva~iio. -

N. 2 

Supprima-sc a verba H• - Exercícios findos, róis 
100:000$000. -: Paul(! de Frontin. 

PARECER 

A Commisssão acceita a emenda, em vista de delibera
çõe~ anteriores . sobre casos analogos em outros orçamentos. 

~·~~-;t?':.-:·:~~:~~- J'_' ~--·-·~: . _·::-~ .. .. ·.'. 

N. 3 
Accrescente-se: 

Verba - Augmento provisorío sobre vcnciJnentvs, mensa
lidades, diarias e jornaes, de accôrdo com a lei da despeza de 
6 de ,janeiro de :!923, 2.009:242$890. 

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 192;1. Paulo de 
Frontin. 

PARECR 

A emenda n. 3, consigna verba para pagamentos da cha
mada «tabella Lyra~ no Ministcrio da Guerra. 

neve ser apprbvada, de accOrdo com criterio anterior já 
estabelecido pela Commissão .. 

N. 4 
Onde convier:: 

Conf,inun cm vigor o nr.t.: no rio d~.c;orl.n n. .1, 5ri5 de ln 
de agosto de 1922, autorizando. o Govcmn a abrir o cridito do 

I 
l 
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600:000$ para nltencler no paA'amrnto rla differcnçn de venci~ 
mento~ 11 que> Loem dJrEJJto M uffiCJaes de terra e mar com
pr·ehcnclidns !las disposi~õe:; uu a!'l .. 1,5 ela lei n. 4.242, de 5 
ào janeiro de l!l:!l, c cor'!'cspondeules ao anno do 1921. -
Lauro Sodré. 

Jus lif'ica(:áo 

Os ofl'iciaes, aos quaes essa emenda se retere, ainda não 
receberam a dil'J'ereuça de. vcncimentu:>, a quu tem direito, 
ap~;zar de .haver jú o 1'ribunal ·.de Conta., se. prOI\Unciado de 
modo favor•avcl sobro a ab~:rlura do creiJito mencionado. 

Consn!Lado esse Tribunal p!!lo l\linislm àa Guerra, em fe
vereiro, decidiu, cm sessão do 5 de marr:u, que o credito de 
000:000$ pódc ser abcrlo a!.ó a irn'portanem de ·íS!, :318$567, 
qno é o saldo ele que dispü.em a autur·iza(;iio rlo arL. 60 cilado 
M. emenda. Ao Tribunal de Conlus p~cliu n .\liniolro da Guerra 
J·eeonsidel'HCiio do seu acl.o, que foi mantido, por entender os 
membros rJaquclle tribunal que a dccisüo mra tomada em 
face do disposto no a1·L. 107 da lei n. ~. V~·í, de 5 de ,janeiro 
de 1915, que se refere a officiacs de tena e mar c não só
monte a oí'ficiaes do exor<Jito~ Sendo a~sim, ha conveniencia em 
manter a autorização para abertura do credito. 

Senado Federal, de novembro de 1923. ' 

PARECER 

A emenda manda continuar em vigor o art. 60 do de
creto n. 4.555, de 10 de agosto de 1922 (Orçamento da Des
peza), cujo teor é o seguinte: 

«.Art. 60. Fica revogado o art. 45 da lei n. 4. 242, de 
5 de janeiro de 1921, autorizando o Governo a abrir o cre
dito necessario até 600:000$ para attender ao pagamento dos 
officiaes cujo direito o Governo já reconheceu como inclui
dos nos benefícios daquelle artigo da lei.> 

O art. 45 da lei citada diz: 
. ' 

«Art. 45·. A contar da data desta lei, fica revogada a re
striccão do art. 107 da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915, 
cDm relação aos officiaes de terra e mar, não podendo elles 
entretanto, receber como reformados, vencimentos superiores 
nos do posto effectivo de sua reforma. 

Paragrapho unico. Esta disposi~ão é extensiva aos offi
ciaes .iá reformados na vigcncia do citado art. 107, sem di
reito ao recebimento da differenca dos vencimentos atraza
r!os.l> 

Por sun vez o art. 107 referido: 

«Art. 107. Os funccionarios civis ou militares só podem 
sm· aposentados ou reformados em um s6 cargo ou posto, 
anncllo do quo auferirem maior vantagem, não podendo em 
caso algum n aposcntadot·i::t ou reforma ser concedida com 
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vencim·ontos maiores do que os percebidos na effectividade 
do cargo ou post.o., 

A justificação parece clara, pois se trata da execução de 
uma disposição de lei. 

A Commissão aceita .a emenda. 

N. 5 

E' considerado addido á 1• Circumscripção de Recruta
mento com os vencimentos do seu posto, continuando a ser
vir nas ,iunt.n.s do alistamento militares, o capitão do Exerc1to 
do 2• linha, Antonio Rodrigues de Almeida, que vem, ba longo 
tempo, servindo nas referidas juntas e ora preside uma dellas. 

Justificação 

Just.ifica-se a em~nda acima pelo seguinte: «Porque este 
officinl além de ter prestado bons serviços á Nação e ao Exer
cito de 1• linha. demonstrando zelo, dedicação e compet.encia. 
t.em sabido sempre das fileiras para servir em juntas militares, 
llJlrlO SC tem disf.inguido, ~endo-lhe conf'iado a presidencia de 
uma deli as. · 

Porque o officinl a qnc vnc nf.f.ingir a medida, tem os 
Ctli'SOS que l·he são exigidos no Exercito, fclt.os com interesse 
n g-mnde compctcncin. · 

Rio, 3 de dezembro dr. 1923. - Fm•·rr!irn Chave,,. 

P.\1\ECER 

A apprnvação desta emenda importaria no reconhcci
mcnt.o de vitaliciednrle do capit.ão .o\nf.onio norlrigues ele AI-

.. 1ncirla no sül'Vir:n elas Junt,as de alisl.amen!o militar, o que 
snbrc ser conlrario :\ lei f]uc regula ·o nlludirlo servioo, con
&Lil.tw mal.rria ·que ní1o rleYe ser wnt.ilarla r"TTl lei orçamcn-
t:ui a. · 

A Commis8!in rejeita a emenda. 

N. 6 
Onde convier: 

A1't. Ficam relevados da carga que lhes foi mnnclnrla 
fazer da importnncia relativa á grntificnçúo dr. que trata: o . 
nrl .. 15:1 da lei n. ~.5G5, rlc lO de agnsto clfl 1922, os acl.uaos 
sernntes da Escola de Velrt·inaria dn Exrt•cil.o. 

Art.. Aos dilos servenlcs fica asseguraria a referida· 
gratificação. 

Art. Revogam-sr as disposi(.'lles em conlrario. 

Sala rins sessões, 3 rir rlezernbro de 1923. - 11-inau. Ma
clwâo. 

• 
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1 . ~ESSo~O EM 12 DE Dll?.EllfnRO Dh' 1923 

Justificaçíio 

Os serventes da Escola de Velerinaria do iExerci to foram 
admit.t.idos como extranumerarios em 1920, por um aviso do 
Sr. Ministro da Guerra o 

Em 1921, a 31 de dezembro, o decreto n. 15.229 dessa data 
augmentou para 12 o numero de serventes, que até então era 
de tres. 

N·essas condições foram effectivados nesse cargo os ex-
f.ranumerarios. o . 

Como porém no areamento de :!922 não foi consi•gnado esto 
ultimo numero (12) e havendo ainda o Sr. Ministro da Guerra 
mandado por um aviso pagar os respectivos vencimentos, visto 

. o orçamento de :!922 ter sido vetado, continuaram esses ser
Yentuarios a perceber os seus salarios accrescidos da gratifi
cação de aue trata o art. 150 e 151 da lei n. 4. 555, de 10 de 
agosto de :!922, lei esta orçamentaria. 

Agora, por uma resolução do Sr. Ministro da Fazenda, foi
lhes mandado fazer c:.rga da imporlancia da gratificação cha
mada «LYl'a:. por ter sido verificado '(jue no orçamento de 1922 
não constava o numero do 12 o sim de tres. 

Ora, si de facto houve equivoco não foi por parte desses 
servidores da Patria, antes a culpa cabe ã repartição compe
tente, ·que devia ter feito a corrigenda necessaria, porquanto, 
tendo sido vetado o primitivo orçamento cm janeiro e só em 
agosto é que elle veiu merecer a sancoão presidencial, havia 
tempo cm solucionar a questão, pois o regulamento ou por 
outra o decreto que baixou com o regnlament.D augmentando 
o pessoal administrativo da escola foi de 31 do dezembro de 
1921. 

Parece-me que a interpretação tomada pelo Exmo. Sr. 
Mlinistro da Fa3enda, considerando como cargos novos todDs os · 
cargos vagos e preenchidos por disposlcõ•es re•gulamentares, 
pcló simples facto de ::ão terem sido contemplados no orca
monto passado, 11ão foi .incliciosn. pnrquc no act,ual o.roamento 
const,a que a Escola ele Vef.ctoinaria tem 12 serventes o a gra
tificação denominada «LYI'U?, foi calculada para t.orlo o pessoal, 
quer diaristas, jornaleiro!, memalista.s, etc. 

Portanto ao~ dif.os serventes ao meu vêr compete o abQllO 
dessa :grat.ificacão. o 

E como a época acl.ual que atravessamos é de verdadeira 
c.risc, não é I'icito que desprezemos sorventuarios, cujos parcos 
salarios mal dão para sua manul.en~~ão, sejam arrastados de um 
modo tão violento a indemnizar· aquillo que a lei lhes deu. A 
rrparacão dcssr erronco pensar se faz mist.ér. 

Convém ainda ponclcroar-\OM que para a confecção dos or
camenLos todas as reparl.icõcs suboNlinadas aos ministerios 
enviam dadns, para a fiel nbservancia dns seus regulamentos e 
nossas condi~ões a Escola de Vctcrina.ria tem maneJado em épo
cas opporLunas os quü lhe diz respeito e assim foi no ultimo 
orcnmcnto contemplado o numero de seus 12 serventes, como 
t.nmbem o fez no anno de 1922 . 

• Tust.ica, poiE~, para esses pequenos servidores do Estado •. 

Sala das sessões, 3 de dezembro de 1 0~3. - lrincu Ma
chnrlo. 
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PARI!CER 

O regulamento em virror paro.~ o Servico de Vot.erinaria 
foi approvado per decreto n. 15.229, de 31 de dezembro 'de 
1921. Em seu arL 110, lettra j consigna 12 serventes para a 
Escola de Veterinaria do· Exercito. 
· Por descuido do ·Ministorio da Guerra, esse numero de 

eerventes ntio figurou no orçamento ela dospeza de 1922 (lei 
n. 4.555, de 10 co :?.goslo de 1922). . 

Como, porém, :por ter sido vetado o primeiro areamento 
para esse nnno, tivesse o Ministro por aviso mandado fazer 
os pagamentos PE'Io oroamento anterior, os serventes foram 
pagos em dia e, quando entrou cm vigor a tabella Lyra, pas
~aram a gosar dos seus beneficias 

Posteriormant.c, o Ministro da Fazenda verificando que do 
orçamento do 1922 (decreto n. 4.555, do W do agosto do 
1022) ntio r.onslavnm os servente~ cm qur.stão, que só fi
guram no do 192~ mandou fazer cartga da importancia: rela
tiva ú. gratíficacão da tabclla Lyra, c declarou que não lhes 
assist,ia direito a essa vantagem por considerar que as no-

' monções tinham sido feitas posteriormente ao decreto citado 
e incidirem na disposição do ~ ~o do art. 150 da lei orça-
montaria citada: · 

«~ 2." Não ·serão ntl.ingidos pela elevação estabelecida 
r.aste artigo os tlorpos Diplomaticos e Consulares, os funccio
narios ou emp1•egado6 monsa!ist.as " diaristas de qualquer na
f.urezu, bcnefwiaáos por diE1pOsi~Jvos mais favoraveis desta 
lei ou por acto posterior,, nem os que occuparcm cargo ou 
com missão de agora. em dcanle crc·ados. ~ . 

Parece assim bastante justificada a emenda n. G que visa 
reparar uma ombsão injusta do Ministcrio da Guerra. 

A Commissíio acceifa a cmcnc!n. 

N. 7 

Ficam cxtcnsiva's aos ,qcgunclos tenentes pharmaceuticos 
rio Exercito as dispMir,ões dn art. 58 o seu pnragraphn unico 
da lei n . .1.032, do a rlo ,janeiro de l!l23. - Jleruwneaildo de 
Jforacs. 

Ju.slificaçao 

Aos primeiros t.cnont.cs medicas, nomeados em virtude do 
decreto do !l de julho de Hll!l, foi .reconhocirlo o direito de 
serem classificados no Almanak Jlf'ilitm•, pnra os ofJ'citos ele 
promoçüo por antiguidade, segundo a ordem de classiJ'icaciío 
obl.idn cm concurso. Medido. justa por at.tcnclcr om relcvancia 
ás hahilitaç.õcs rcvrlnrlas cm r:oncurso para o serviço medico do 
Exercito, militar cm paridndc do. circumstancins n fav::lr dos 
se!,;undos tenentes phnrmaccu[.lcos, nomearias cm vil'(:l!dc elo 
mesmo doer~ lo de n de jnlho de HlHl. 

]l' c.>tc o fim da presente emenda. - repnrnr umn 
destgualrlarlc que a lei não deve cnnsngrar. 

I 

i 
• 

I 
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PA!UWEI\ 

As disposições mandadas tornar extensivas são as se~ 
guintes: 

<~:Art. 58. Os medicas que foram nomeados para os posto~ 
de pJ•imeiros ienent.cs do Exercito, em virtude do decreto de 
!i de julho de i 919, deverão guardar no Almanalc .Militar, 
l•ara os efJ'eiLos de promoção por antiguidade, a ordem de 
classificaoão obtida no concurso a quo se submetteram pura 
(lS referidos postos. 

Parwgrapho unico. O dispositivo da lei do orçamento de 
i!H !l. relativo no :Pnragrapho do art 84, não influirá nas pro
L.10~IÕ'es por an tíig'u i da de dos mesmos officiaes». 

Por seu turno Q paragrapha do art. 84 acima referido 
Giz: 

~rt. 84, pcragrapho unico. Esses profissionaes1 em 
quanto aguardarem nomeacão rln · official, serão prefer1dos a 
quaesquer outros, dc;de que o deJejem, para prestar servioos 
ao Miuisterio,. 

l'\ Com missão entende que o objecto da emenda não cabe . 
em lei de orçamento, pelo que opina pela sua approvacão 
r,ara constituir projecto em separ·ado, ouvido o Governo so- · 
tore a materia no momento· opportuno. 

N.S 

A.rt. O concurso para inspectorrs do Col!egio Militar do 
·Rio de Janeiro, realizado em outubro de 1922, fica valido até 
31 do dezembro de f 924. · 

Justificação 

Os concurrente.~ cxhibiram provas de habilitação e foram 
approvarlos; não ha. portanto, inconveniente na ampliacã·o do 
prazo para a validade do concurso que prestaram. 

E' um acto de justica c equidade, pois dlvorsas vezes o 
Congresso tem approvado identida providencia para ou
tros casos. 

Senado, 3 rlc de7.cmbro de Hl23. - Antonip Massa., 

PARECER 

O concurso é ainda o melhor meio de se1ecvão e exigil-o, 
rcpntil-o mesmo,, li providencia Que se impõ·e ás administra
cõos zclnsnR quo de focto procnrnrn o t.rabalho do~ mnis cn
paws. O prazo do clurnoiio da valdade do concurso a quo 
~c refere a emenda n. S dn illusLre Senador Antonio 'Massa, 
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já foi basLanLo liberal. Ampliai-o mais, seria impedir que 
novos candidatos, por ventura mais capazes, fossem ao en
contro dos desejos da adminisLraoão que o instituiu. Ademais, 
" emenda envolve materia não esLrictamente orçamentaria, 
e só por isso não mereceria a app,rovação da Com missão. 

'·~ 
Onde convier: 

N. 9 

Ficam equiparados os vencimentos dos patrões e ma
l'Uja das fortalezas de Santa Cruz, Lage, São João e Imbuby; 
aos dos patrões e maruja da InLendencia Geral da Guerra. 

Justific~ão 

Na quadra actual impossível é manter-se e•ssa classe de 
sm·vülores do EsLado com os mingua•.:los vencimentos que per : 
cebem. Não é possível ignorar-se a dureza do serviço a caJ'g<> 
dessa marnihagem nas fortalezas em questão, serviCQ ininter
rupto diario e nocturno, do qual não se podem afastar pela 
constante vis:ilancia a que estão obrigados e que exige a p:!r
manencia dos mesmos em seus postos ·em constante prom
ptídã.o, afim de acm:lirem a qualquer necessidade de momen~ 
to. Além dessas razões, ainda milita em favor desses homens 
a disparidade injustificavel existente entre a mesma classe, 
cuja natureza e arduidade do serviço são as mesmas. 

Miníma, além de tudo, é a despeza a fazer-se com esse 
acLo de justiça, pois que reduzido é o numero de serven
tuarios que de!! a carecem e é el!e: 

Patrões: 
Fortaleza de Santa Cruz ............................• , I 
Fortaleza de S. João ................. , ............... , f. 
Fortaleza da Lage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 1 

E,ortaleza de Imbuhy ................. , ....... , ..... , . . . ft -Total ··························t;··········· 
•Marujos: ;; m 

Fortaleza de Santa Cruz ........... , • , ...•••.• , • , • • • 8 
Fortulcz,n de S. João . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Fortaleza da Lage ...................... , ......... , . . . . 6 
l~ort.arl·eza d~ Imb11 11y .....•. ; ••••••••••••••.•••••••• , • • 6' -Total .... · .................. ; . . . . . . . . . . . . . . . 28 

~~ala da& sessões, :1 de dezembro '.:le 1923. - Pereira Lobo, 

PARECER 

l 
A Commissão não póde aconselhar a approvacão da emen .• 

da, por entender que o momento não comporta oqu!paraçõc3 
dt> vencimentos.· 
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N. 10 

Om:le convier: 

Ficam extensivas aos oHiciaes do Exercito, que Lenham 
servido nos arsenaes de Marinha, as vantagens concedidas aos 
officiaes de Marinha pelo decreto n. 4. 463, de 12 de janeiro 
de :1922. 

Justificação 

Reconheci'.ja como justa a medida constante do decreto 
acima citado, para os ofl'iciaes de Marinha que passaram 
pelos arsenaes de !Marinha como aprendizes, e existindo no 
Exercito Mficiaes com iguaes serviço.s nesses estabelecnnen
tos e na mesma categoria, é de .justiça lhes sejam dadaR as 
mesmas vanLaS'ens. - Pe1'ei1'a Lobo. 

PARECER 

As vantagens são as seguintes: "Art. :t.• Fica o Governo 
autorizado a mandar contar para os effetios da reforma, o 
período \le tempo em que os ot'ficiaes de Marinha e classes 
annexas, activos e inactivos, tenham servido como aprendizes 
nas officinas dos arsenaes de l\farinha, contados tão sómentl" 
os dias em que lrabal.haram~. (Decr·eto n. 4.463, ele i2 ac 
janeiro de 1922.) 

Pelo exposto, é facil ver ·que o objecto da emenda nã8 se 
enqua•dra cm uma lei de orçamento, pelo que a Commissão 
acccila a emenda para constituir proJecto em separado, uu
iVido o Governo sobre a ma teria no momento oppol'luno. 

N, H 

Onde convier: 

Os officiacs reformados do Exercito activo e de 1' cla~se 
da reserva de 1' linha, cmpregwdos nas circumscripções de 
recrutamento, Directoria Geral de Intendencia da Guerra, Ar .. 
eenal de Guerra e demais repartições militares .. perceberão, 
além dos vencimentos de sua :reforma, uma gratiflcacão igna1 
á difJ'e:renca entre esses vencimentos e os de seu posto effc
ctivo da tâbella cm vigor. 

Justificação 
:·. ' 

A presente emenda visa regularizar a situação em que 
se acham os officiacs rcf.orma·dos do Exercito e da i' clns5c 
rla reserva de 1' linha empregados nas repartições militart!~ 
e círcumscripoões ele recrutamento, siniio estimular c attra
·hir ao servico velhos servidores da Patria cheio ele bo11s ser~ 
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vicos, quer na paz, quer na !guerra, c capazes de, com grande 
proveito para o s•erviço, desobrigarem-se das attribuições de 
que foram incumbidos. . 

E' ainJa esta emenda uma medida perfoibamcnte ie:;al, 
por isso que, quanto aos reformados, a lei n. 2.290, áe J3 
do dezembro de 1910, ainda em vigor, diz em seu an. 12, 
lcttra a: «Terilo direito :ás vantagens d:esta lei, quando a sel·-· 
v H! O da União, no exerci cio de J'uncoões propriamente mili
tares, perdell'dO durante este pel'iodo quaesquer vantagens até 
c1Hilo l'ccebidas a LJLL!lo de l'oiOl'llla, aposentadoi·ia, juDWI()UO 
ou pensão: a) os ol'i'iclaes reformados e os honorar10s dv 
E::.::orciLo e da Armada; quanto aos de :l' ·classe ,<:la resevra ae 
1" linha que, como os pl'imciros, s<ilo oriundos do JJ;xercltü 
activo, apenas l'ei'ormwàos tlepois da .. ;1pprovação d.o decreto 
n. i5.23:l, de ::li de dezembro de :l92i (.Regulamento para o 
Corpo de OJ'l'iciaes da ReBerva), esLe mesmo decreto, em ~cu 
.arL. i~. estabele que: ~us oHwio.es mobilizados, convocadoo 
pum período de instrucção ou estagio obrigatorios ou ainda 
no exercício das fuuccões '.::lefinidas no artigo anterior tnem 
u maior entre os vencimentos do seu posto e os que já r·e
narws publicas ou pensionistas do Esit~do por qualquer ti
Lula, só perceherilo pelo Mi.nisLerio da Guerra a differ~n~a 
a maior· entre os vencimentos do seu posto e os que já ru
cebe». 

Sob o ponta de vista cconamico, é ainda esta provicienc:a 
de ;,;r·anJc vantagem para a Uniilo, visto como, sendo esf!es ol'
J'iciae.s pensionistas do Esvado c necessitando o Governo d~ 
servjlntuarios para prover os cargos das repartições acima 
cHaCias, a eJJes apenas terá que pagar, além do que 6 obri
gado, uma diff.erenca peque_na entre os vencimentos da ta
bella e .a pensü.o que recebem, emquanto que para out~os 
l'unccionarios pagará vencimentos completos. 

Parece assim justificada a presente emenda, que julgo 
merecedora do assentimento do Congresso Nacional. - Pe
J'eira Lobo. 

PARECEI\ 

Os dispositivos legaes invocados pelo nobre Senador Pe~ 
reira Lobo, em justificação da sua emenda, sob n. H, não 
tecm ap!Plicacão para os officiaes a que a mesma se rofere, 
por isso que o scrvi·~o i'cilo :pelos officiaes reformados naH 
circumscripcões de recruta-mento, na Intendencia e nos arstJ
nucs de guena, não podem ser considerados entre os que gerum 
4uncçües pl'oprimnr:nte m:il'itarC's). Aceresce que o § 6• do 
ai'L 5G ·elo J'cgtilamenlo baixado com o decr·cto n. 1'5.9·3·4, iic 
22 de janeiro do 1923, especii'ica já as grutifica.oões espo
cia.es prescriptas no servico de recrutamento, e a derogaç.ão 
de tal dispositivo não seria aconselhowel om cauda orca
mentaria. 

A Commissáo opina, poi,s, contra·~ emenda •. 
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N. :12 

Acct·cscotüo~;;o onde eonvier: 

.. O meio soldo 9uo percebem as víuvas, filhaõ e irmãs dos 
nulltares do ExerctLo o da Armada que serviram na campanha 
do Paraguay ou na do Uruguay, ser-Ibes-ha sempre pago 
pela mais recenLe tabella de meio eoldo em vigor, cabendo
lhes assim actualmente o marcado Pela ta.bella . que baixou 
com a lei n .. 247, elo '15 de dezembro de 1894. . 

Paragmpho unico. Exceptuam-se as que. receberem pilJl.o 
sões cspeciuce do Estado, concedidas pelo Poder Legislativo. 

Sala das so9tlões, 3 de dezembro de 1923. - .Ma1"CiliQ tle 
Lacerda,, 

JustificaçãG 

Leia-se o memorial junto. 

Memorial - <As viuvas, filhas e irmãs de milHares do 
l!l:xercito e da Armada: que serviram na guerra do Pa.raguay 
ou na do UL·uguay, vimos solicitar-vos que facaes cessar a 
situação afflictiva que sobre nós pesa cruelmente ha longos 
annos, resultante da exiguidade do meio soldo que percebe
mos. Esse meio soldo tem permanecido pa'ra nós sempre o 
mesmo, embora o custo da vida se tenha ido elevando todos 
os dias, sendo hoje, talvez, o decuplo do que era no tompo 
em que muitas dentre nós perderam aquelles que lhes lega-· 
ram, como unico recurso, um modesto meio soldo. Todo o 
funccionalismo activo, civil e militar, tem tidD os seus soldos, 
vencimentos, honorarios, subsídios repetidamente a'Ugmenta
dos; em 1907, o Governo concedeu o soldo aos volunta.rios àa 
Patria e gmtrdus nacionacs que serviram no Exercito e na 
Armada por occa.sião da. guerra do Para'guay, determinando 
que esse soldo fosse regulado pela tabella vigente nD dito 
anuo de :1907; a lei n. 2.290, de 13 de dezembro de !910. pelo 
seu art. 16, tornou extensivas as novas tabellas de soldo an
nexas áquella dita lei de :13 de dezembro de :19:10, caos of!i
ciaes do Exercito e da Armada ?'eformados que tenham pres
ta:do serviços de guerra na campanha do Po.raoua.l/"»; nós, 
porém, temos ficado sempre no numero dos esquecidos pela 
Nação, nesses augmentos equitativos, .e vivemos muitas den
tre nós na mais extrema pobreza, só porque tivemos a infe
licidade de perder aquelles que nos legaram . o meio soldo 
antes da:s actuaes tabellas, - mortes prematuras essas que, 
qando não se deram mesmo durante a guerra, foram de'!idas, 
em grande parte, a terem elles ficado com a saude ar;umada 
;por ella. Nem mesmo a' gratificacão concedida a todo o 
:runccionalismo pelo decreto n. 3.990, de .2 de janeiro de 1920, 
chegou até nós. (i) 

( 1) ~ nem a tllbeiJa LY.l'a.. 
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Para evidenciar a terrivel situação pecuniaria cm que 
vivemos, permiW que vos citemos (limitando-nos, por moti
vos facilmente comprehcnsivcis, ás iniciaes dos nomes) alguns 
exemplos da exiguidade do meio soldo, legado ás sua:.s famí
lias pelos militares fallecidos untes das tabellas de 18!J.i (lei 
11. 247, do 15 de dezembro de :1894) actualmente em vigor. 
Estes dados, que mostram tambem a desigualdade com que. nos 
trata a lei, em relação ás familias de militares do mesmo 
posto fallecidos mais recentemente (e cujos meios-soldos, 
aliás, já são Lambem insufficientes, pois foram fixados ha 
vinte e sete annos (2) foram extrahidos a esmo das !olhas 
de meio-soldo do Thesouro Nacional que pudemos consultar, 
pagas no Rio de Janeiro cm 1919. Eis os dados a que nos 
referimos: 

A vi uva: do alferes F. P. de S., fallecido em 1889, 
tem de meio-soldo . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. •. . 7$900 

A filha do alferes reformado do Estado Maior de 
2" classe, L. G. F., fallecido em 1873, tem 
de meio-soldo . .. ........... ~............ 3$400 

A viuva do alferes R. da S., fallecido em 1882, 
tem de meio-soLdo ·. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 10$000 

A filha unica do alferes de cavaJlaria: A.·J. C., re
formado em 187 4, e fallccido em 1884, o qual 
fez a campanha do Uruguay c toda a do Para:
guay, .possuindo as medalhas R. 6, C. O. (Uru
guay), P. 5 (Paraguay), percebe n meio-soldo, 
após a morte de sua . mãe, de ............... · · 18$000 

Entretanto, a viuva de um al{e1•es percebe, pela ta-
bella actual, além do montepio de 60$, o meio-
soldo .de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . 60$000 

A vi uva do tenente I. J. dos S., fallecido em 1873, 
percebe de meio-soldo .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 5$015 

A filha do tenente ;de infantaria reforma'do F. de 
P. L., fallecido em 1872, tem de meio-soldo. · 2$083 

A viuvado tenente J. da C. S., fallecido em 1887, 
tem · de meio-soldo .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. • iG$800 

A v i uva de tenente cirurg-ião reformado J. A. de 
A., fallecido em 1893, tem de meio-soldo.... . :10$920 

A vi uva de S. G. P., que esteve na' guerra do Pa.; 
raguay e foi promovido a alferes de infantaria 
a 2 de fevereiro de 1870 por actos de bravura, 
falleceu em 1886 como tenente de infantaria, 
tem de meio-tsoldo .................... ,.. . 29$1i00 

Ao passo que, pelas actua'es tabellas de meio-soldo, 
uma viuva de tenente tem, além do montepio 
de 7'0$, o meio-soldo de . . . . . . . • . • . . •. . . . . . . 70$000 

A vi uva do capitão de infll'ntaria: C. L. E., que es-
. tow! tres annos no Paraguay, onde foi promo-

vido a 2' tenente a 30 de outubro de 1869 por 
netos de bravura, e possuia as medalhas A. 3, 

(2) Agora, h a m{(is de vinte e nove- annos. :· 



n, 6, !1 • 3 (Paragua'y), c fallcocu cm 1888, 
tom o nieio-soldo de .................... , ,, 

A viuva de T. de S. O., que esteve cinco annos no 
Paraguay, e possuía as medalhas Ch. 3, R. -5, 

. 1\1. M. (llferita Militar) e P. 5 (Paraguay), e 
mct.lalha de Yatay, fallecido em 188·i, como, ca
pitão de infantaria, percebe o meio-soldo de. 

A vi uva do ca[Jitão z·e.formado · G. de M., fallecido 
. em 1881, tem de meio soldo, ............. .. 
A vi uva do capitão de infantaz·ia: J. A. da C., fal-

lecido cm 1881, tem de mezo-soldo •••..••... 
A viuva do capitão de infantaria .T. f. da s., fal

.lccido cm 188~, tem de meio-doido .......••.. 
A viuva do capitão I'eformado de infantaria B. Jt. 

·B., fallecído em 1871, tem de meio-soldo ••. , 
A tijha unica do capitão de cavallaria F. J. A. J., 

que fez a campanha do Uruguay e morreu no 
· Paraguay em 1868 com as medalhas A. a, U. 

(Uruguay), tem o meio soldo de ••...••....• 

Entretanto o meio-soldo de uma viu;va de capitão, 

50$001) 

'ã0$000 

30$000 

27$600 

16$000 

30tOOO 

pelas tabellas de meio-soldo act.ualmente vi-
gentes, é de 100f, além do montepio de •• , , , • 100$000 

A filha do rnajor reformado A. C. V., fallecido em 
1876, tem de meio-soldo .. • .. .. • .. .. .. .. .. . 6f250 . 

A viuva do major E. de C. C. B., que possuía a 
medalha P. 5, pois esteve cinco annos no Pa
raguay onde foi promovido a capitão cm 1867 
por actos de bravura, tem de melo-soldo • • . . 70tOOO 

A vi uva do major de engenheiros J. da R. F., que 
esteve um anno no Paraguay, e possuía as me
dalhas R. 6, P, 1 (Paraguay), e falleceu em 
1 873, tem de meio-soldo . .. .. .. . .. . .. . .. .. • 70eoof) 

A vi uva do major de infantaria A. III. da !<'. L., 
.. que esteve na campanha do Uruguay, e possuia 

as medalhas A. 3 C. O. (Uruguay), e M. M. 
(Merito Militar), tendo assentado praça com 
quinze annos de idade, e falleceu em 1881, tem 

. de meio-soldo • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
Ao passo que uma viuva de major percebe pela 

tabella actual de meio-soldo, além do montepio 
de uot o meio-soldo de ; . .. .. .. .. .. •.• .. ..... uo•ooo 

A viuva do tenente-coronel do E. Maior de 2' classe, 
I •. de B. R., que esteve tres annos no Paraguay, 
foi promovido a major a 30 de outubro de 1869, 
por actos de bravura, possuía as medalhas .A, 3, 
R. 6, P. 3 (Paraguay), e falleceu em 1888 
tem o meio-soldo de . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 80SOOO 

Entretanto, uma viuva de tenente-coronel tem, pela 
tubella uctuul do meio-soldo, ulém do monte-
pio de 160$, o meio-soldo de. . . . . . . . . . . . . . . • 160$000 

E assim por diante, em rela~.ão aos demais postos, sem-
pre a mesma exiguidade o desigualdade: umus pagas pela 
tabella de 1852; outras pela de 1873, outrus peln de 1890 
outras pela de 18!)4 que é a actual. 

S. - Vol. ll( 'i!1 
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H a mais «;;e cincoel].~a annos que terminou a guerra,· c o 
nosso 11umero já é pois, diininuto, tanto .mais qual).to àO:mos 
apenas as vi uvas,. fillía:s· .(!' ii·m.ãs' de militares que falleceram 
antes da lei de dezembro de ·1894 e que fizeram as campanhas. 
do Uruguay ou do Par11.guay, yis~o como as outras já tee.m o 
seu meio-soldo augmlintado ·por' essa lei, . e as · que somos 
vjuvas .. devemos ter todas mais. de s.essenta" annos. de idade; 
esse numero· irá decrescendo todos os aiu1os; ·e assim ·a. verba 
destil].ada no Orçamento ao· nosso meio~soldo é ·insignificante, · 
e 'irá ficando cada· vez ·menor. · · . · · · . ' : ' . 

Vimos, pois nós, as. vi uvas filhas e irmãs de militares 
com ·servicos·de guerra iJ.o Uruguay ()U Paraguay, pedi(que, á 
semelhança do que já foi feito em relação aos''voluntarios da· 
Patria e Guardas N.a(lionaes, e em relàção aos officiaes do 
Exercito e Armada reformados, que · .estiveram no . ].>araguay, 
sejll ·o nosso meio-soldo pago pelas tabellas de meio-soldo 
actualmente em vigor, em virtude da lei rf,, 247,' de :15 Qe. de- · 
zembro de :1894. · ' . · · · · · · · · · ·. · 

Esperamos do vosso es'pirito de justica .e bondade ser
mos attendidas. ·-'- A ·commissão: Carolina M onieiro Esteves, 
viuva do capitão do ·Exercito Candido Leopoldo .. Esteyes, ve,. · 
terano do Pa1~11guay, .f.álleci.do .em :12 .de novembro de 1.88.8. -
Hn.ria .i;.Jtiza. 'J'pixflirp. Ba!to.s d.e Bruce, vtuva do tenente do 
Exercito Eduardo . Ri)leiro de Bruce, veterano do Parag1,1ay, , 
reformado em :!881;-fallecido em 1902. - Fràncisca· P. 'de·· 
S6uza e Mello; fjJha do t~!lente•c9roi:l!il 'de· epg~nhe)i'()~ do.:Ex
ercito, Sebastião d~ Souza:· e 1\feHd, veterano do Paraguay, fal- · 
lecido, a 1 fev.ereiro' de. ~880. ...:.... Flq.cilla Ida~ina 'de' $o~tza 
e ,lrfee~o1 filhB; 'do. ~e~mo :yeter.an~ _do Par,l)guay; • :-:7 4-d.~laide 
Cardoso Ararlg,/lola1 vwv.a. do cpaJtao reform11do' e maJ,Or gra
duado do Exer.cito Pompeu de So,uza. Arat•igboia, vetérano do 
Paraguay, reformado e~ 1.89~, .f~ljecido: em 1918; .;.<Rran
cia.ca. Jacques, filha do capitão· de cavallaria do 'Exercito Fran
cisco José Antonio Jacques,'f~llecidp,no PllÍ'a!úuiy, .em ·1868, '. 
tendo tomado par.te na_s. campanhas do . Ur!Jguay e. P.araguay. 

PARBCER. 

' · Â Commissão acce'ita · a· ell'lendà · pll.ra 'donstituir. proJecto 
em Mparado, · ()uvidl> · Q ~oye.rno por intermedio do ·. Ministro· •. 
da Fazenda, no momento opportuno, .afim de ser determinado 
o ·_acpr,escimo .. de despeza .prov~~ovel, dec.orrente da ~~oooeitação 
da emenda. 

N. t3 

Art. o:official refor,mado que como. effectivo tomou 
part~ ,a() IndO' dó governo· legal na· févóluÇão de .189? à ~895, 
tem'·dJrelto 11 ·grad.uaçno do posto· rmmed1ato' ao· em que ~a
ti\'er reformado,., e a ef.fectividnde .. s.em · augmento 4os .v()1J.Ci
mentos que Já .percebe, rom a gr.ndu~ção do St)bsc,qu en,tc, :;i 
em sua.fé do .o~f.ic'io .tivçr .e)ogio de brnvu.r,aou ~e, pelo morlo 
distincto por que se portou em algum combate na;qucllo ))•1· 
riodo, sem .que por isso tenha sido promovido. 

· . 'sala· da; sessÕes,. 3 d~ dpze~1hr~ de ·1·~~3 . .,- N.arcflio lle . 
'f.acerda. .. . . . . !:. • • ·• ·. • · .: , • '· . 

\' 
\" . . . ' 
''• •',o I ~ ,' ... 
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Justificação 

: · Esta .emenda niio tt•az augmenlo de despcza c impor.La umtt 
justa hqmenagem aos· que, ao lado do Govet·no, se bateram em 
defesa da auLOJ'Jdadc ·Gonstituida, revelando, ao me~mo temv-t:, 
altas qualidade~ miliLare~, além do escricto cumprimento elo 
dever. 

PAI\IClli\ , . 

· A pr0pria justificação da emenda n. 13 lio illustre be
nador Marcilio de Lacerda demonstra que a providencia nella · 
consubstanciada excede os limites da mataria orcamentarilO.. 
Além disto, os o~ficiaes que por ella· seriam beneficiados já 
tiveram o premio ·de sua bravura e devotamento á legan
dade •. !lfelhorar-lhes a reforma seria, talvez, justo, ein época 
de prosperidade financeira da NaÇão, por meio de unia lei 
geral, o que não se apresenta no caso vertente. 

A Commissão rejeita a emenda. 

N.. H 

Entre as attribuicões dadas aos membros do Ministerio' 
Publico Militar, pelo decreto n. 15 ;635, de 1922, constam as 
de aoompa.nharem pessoalmente os· processos em to'dos os seus 
termos, assistindo dia~iamente a tooas as sessões dos conse.:. 
lhos de justiça tanto de. 1pr·aças quanto de ofiicial)s,. aoompa
ruhando todas as diligencias mi séde !' fóra da séde e bem assim 
a todod os termos dos inqueritos .policiaes •p.ara os quaes forem 
convocados. · 

Ora, a situação dos actuaes promdtores e~fectivos na G• 
Circumscripção Judiciaria tem se to=11ado exhaustiva e a.pezar 
dos esforços empregados, inca:paz de preencher as necessidn-. 
des da .iust.ica, ·devido' ao UC{lunmlo de serviços para o·s · qúa·~~ 
des ·da justiÇa, devido ao accumulo de· serviços para· os quiles• 
Exercito quet· da Arma:da; " · · · 

Só assim. ·com auxilio' pe1·manente e constante de· taes · 
r:djuntos, é que vem sendo distr~buida a justiça de fórma ra• 
pida que; sem esse auxilio, continuaria a ver excedidos os pra- . 
zos ,para a formação· da culpa de réo's presos, impossibilitada 
a intellP•Osicão de quaesquer recursos, notadamente ·aquelles de · 
natureza olirigatoria .por lel, 

Eis a razão de ser da presente emenda, que visa norma
lizar uma situação até então não prevista, por .que só com o 
correr do tempo· poderia ser constatada a deficienoia da lei no 
caso de 'que cuida a presente omenda. . 

Essa emenda além de vir favorecer o serviço da Justiça. 
Militar, que é eXiCCssivo para os dous promotores em cada mi
nisterio (na 6' Clkcumscri,pção Judiciaria Mi·litar), nllo' acar
retará maiores de.~pezas, p01s, da veroa destinll!da aos interi
nos, e ad-hoo 6 que sahirá a impórtancía nocessa.ria para le
gHimar um facto já existente, como é o cxercicic dos primei
ros ad.it;ntos da 6' Qir.cumscri·pçiio Judiciar.ja. Militar que. teerr\ 
sido pagos !POr essa· verba. · · • .: · ·: : · .. , •· . 

' ., 
·~ ., 
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. O empenho dessa quantia retirada da verba destinada aos 
mterino·s e ad-hoc não representará, evidentemente, augmen
to de despeza e no.rmnli1.ará a situação ac.tual, .garantindo ape
J.aa os aduaes prím~íros adjuntos de promotor da 6' Gi r
cmuscripcão no l!:xercito c na Armada, contra um possível es.,. 
gotomento Ja vc~ba pela qual retlebem. 

Assim, onde convier: 

Da verba destinada a1> .pagamento dos ad-lwc c interinos 
na Justiça Mililai·, (i• circumscripçüo, tanto para o Exercito 
quanto para Armada, se destinará a quantia de .........•..• 
pura pagamento dos nctuaes primeiros adjunto's de p:·omotor 
que assm1 passarão' a ter E:Xorcicio pleno dos respectivos car
gos com as regalia~. direitos c vantagens que competem aos 
ac.l.l!ae~ promotOJ·es e:ffectivoe da a• Circumscripção Judiciaria 
Itli!Jta~. 

Sala das sessões, 3 de dezembro de W23, - Mal'cilio de 
Lf.ICCI'da. 

PAREOEI\ 

A emenda visa augmcntar o nume1•o de servcntuarios et~ 
fectívos da J.uslica Militar, tornando funccíonario permanente 
com vencimentos fixos os primeiros ailjuntos de promotor 
que, pelo. Codigo de Organização Judiciaria, substituem os 
lll'omotorcs em suas faltas c impedimentos c só nesse caso 
porccoem vantagens pccuniarins iguaes •ÚS do substituído 
(lettra b das observações do mesmo Codigo), 

As~im, a Commissão rejeita a emcn·da. 

N. 15 
Onde convier: I 

Art, · O Governo ecdel'á o' proprio nacional sitp á praça 
da Republica n. 197, rr.sidrmcia que foi outr'ora do ma:eohal 
Francisco de Lima e Silva. no ·per.iodc de regencia, e do gene

, rnlissinw Manoel Dcodoro' da Fonseca, por occasiiio da pro
clamacão da llepublicn, •para abi ficar definitivamente insta!. 
lado o Pt•Yt'lncu Milita:·, estabelr<:imento destinado á instru. 
cçiio da n1ocidndc, o qual já funcciona nesse predio, a titulo 
precnrío', em virtudtl de cessão do Ministcrio da Guet•ra e sob 
a dirccr.iio do general Jonathas de MeUo Bar.reto. 

Ar!.. São considc~ados validos, como se no Collegio 
Jllililar ti\·c~Mm sido feitos, o'S oxames finaes p~estados no 
J'li·ytancu 1\!ilitlir pelos respectivos alumnos, uma vez que. o 
se iam· sob a fí~calizndío de nm delegado do Estado Mato!' 
clcsignallo para css~. fiin pelo Minist~rio da Guerra. - Pcreil'a 
Lobo.· 

Ju.~ I i[icat~üo 

Historico 

. r Com ,os clcva~os. intuilo~,de diffun~ir a. insl;•ucção nas 
~U~·\'ttrlada.s ·.modahclll()es, prestar as.ststencia ml.ellectual 
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aos quo della necessilnrem, diversos officines, presentemente 
desligados do servic;,o act.ivo, maR ainda fortes e bem dispoil
t.os para as duras lides do magisterio, convencidos do que sú 
pelo. educacão é que as gcrui;õcs se transformam c so aperl'ei
~:oam, convencidos ainda de que é preciso preparar . e garan
tir o futuro da Patria pela educação da mocidade, pela for
mação do verdadeiros cidadãos, certos de que não ha Patria 
som povo, não ha povo sem civismo, nem civismo sem in
slrucçiío, resolveram fundar a l4 do julho de 191!) uma casa 
de ensino a que consagrasscrr.• o restante do suas energias, o 
melhor de seus esforços, a sua larga experiencia, sem outra 
preoccupação que a de bem servir a mocidade para m~lhot• 
servir a Patria. 

No· seqtido de estabelecer a maior affinidade com o Col
legio Militar, .seus fundadores lhe deram o nome de cPryta
Dcu Militar,, organizando~o nos mesmos moldes des~c iust.i·
tuto official, adoptando os mesmos programmas, mantendo 
os mesmos processos didacticos c escolhendo para seu corpo 
docente professores dos institutos milit.at•cs de enõmo; cm 
~umma, o Prytuneu representa um verdadeiro prolongamento 
dcss() grande e modelar estabelecimento de ensino scundario 
que é o Collegio Militar, com a fórma do externato. 

Com uma frequcncia já avultada de alumnos, dos quaes 
muitos são gratuitos como orph!ios de militares e por deter· 
minação do 1\finisterio da Guerra, funccionam as diversas au· 
las do Prytaueu em pt•oprio nacional, pertencente á Historia 
rln Republica, cedido espontaneamente pelo actual Ministr'' 
da Guerra para séde deste instituto, demonstrando patente
mente não sú o vivo interesse que tem n Governo pela causa 
dtt instrucção, como ú reconhecimento pelos benefícios que al
truist.icamcnto o Prytaneu vem prestando á mocidade an
cioluJ. fie saber. 

Nestas condições: 

Considerando que o Prytaneu lllilitar .é um instituto de 
humanidades, destinado não só a educação dos moços, filhos 
de militares, como a de outros, procedentes das demais clas
ses sociaes; 

Considerando que nesse instituto são ministradas todas 
as materias existentes no plano de ensino do Collegio Mili
tat• do Rio· de Janeiro, tudo de accôrdo com os rl'specLiYos 
programmas; 

Considerando que o Prytaneu Militar mantém duas clas
ses de alumnos: gratuitos e cont.ribuintes, sendo aqu'õlla 
destinada exclusivamente aos orphãos, filhos de militares; · 

Considerando lambem que a tabella para · os alumnos 
wntribuintes, apezar de bastante modica, em relação aos de~ 
mais estabelecimentos congcn.eres, offerece ,a reducçã:o de 
20 o/o c i O o/o sobre a mesma. aos filhos de militares e do~ 
funccionarios publicas civis, respecf.ivam·cnte; 

Considerando que a instrucção militar é tambem minis
trada com toda proficiencia sob a direcção de um instructor 
do Exercito, nomeado pelo inspector da região; 
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Considerando ·que são validos na Escola Militar os ex.:. 
ames de preparatorios prest:ldos por inferiores e· praças per~ 
ante as bancas de professores do Collegio Militar do Rio de 
,Janeiro; 

Considerando . ainda que,· por serem os ·professores do 
Collegio Militar os mesmos dú Prytaneu, podem os alumnos 
que tiverem prestado exames finaes de , qualquer disciplina, 
neste instituto, ficar dispensados de nova prova perante 
aquelle; 
. . Considerando mais que o Prytaneu Militar, á vista do 
que ficou dito, em riada differe do que se pratica no Collegio 
Mllitar; 
· · Considerando, por fim', que, actúl!olmente, este instituto 
de .ensino funcciona em proprio nacional, sito á praoa da Re~ 

· pub-lica n; !97, em ''irtude de cessão feita 'pelo Ministerio 
da Guerra; ' 

·Resolvo apresentar a seguinte emenda para ser incluída. 
PARÊCER. . 

A maioria da Commissão não acceita a primeira parte 
da emenda, para ser destacada, afim de constituir projecto 
em separado, ouvido o Governo sobre a materia no morriento 
apportuno. . 

Quanto :l segunda parte, a Com missão não a acceita,. po:· 
entender que o assum,pf.o não póde .ser regulado. ein lei de 
Or(;laméntci e por julgai-o , iriopporttino. • 

' ' 

N. i6 

Eleve-se o total do numero de' praças para .w. 393, ac-. 
crescentan<;lo 4. 008 soldados conscriplos, fazendo~sé as devi-" 
das correcções nas consignações saldos e etapas da verba 10' 
de mais 3. 502:992$000. · 

' . 
Justificação 

Esta emenda tem por fim harmoni1.ar a lei de fixação de 
forcas de. terra, .iá votada pelo. Senado, eom o orçamento em 
e)a)Joração, não trazendo aliás o accrescimo de conscriptos 
proposto,- augmcnto algum no total· da· despeza· do miriisterio, 
visto que, para compensal~o, em outra emenda, pede-se a 
rcdncção' da sub-consigna()ão n. 18 da verba . 15' "Serviços. 
ç;craes";·nà: importancia do mais de seis mil contos, o que dá 
fartamente para attendcr aquelle augmento de pessoal a 
instruir, deixando· saldo para aügmentar o volume das eco-· 
nomias a realizar. · 

· ·Sala .das .. sessões, em 3 de dezembro do 1023. 
crHwlcrinh:; · · 

' 

Carlos 
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PÁRECER 

A Coinmissão mantem a propósiêüo da ,ÚamatÍI, re.sp~f; 
tando, assim, o ·crilerio da outra Casà do Congresso Nac10nàl, 
quando rcduz.iu a do tacão da verba 10•. 

N. 17 
' . ' 

A;' Vflrhâ 158 -."Serviços Geraes"i, ... · . . . . ... 
. ne'duza:-s~. a sub-éonsigri~i;ão n. 12 . C"" Forragem;.t,erra.., 

gem c. mediCamentos para anzmaes a 1.500:866$418, fazendo". 
se a deducr;ão necessiíriá no' total dà verba. ' 

JuStificaçtio 

A rflducção que a emenda indica é digna de ser atteíididâ; 
uma vez que sendo a dotação actual da sub-consignação de 
que se trata da importanoni· àõima expressa, perfeitamente 
sufficiente para attender o respectivo serviço, tanto que não 
foi necessario supplemental-a, é intuitivo que no .. futuro 
exercício financeiro, seja ilimbem sufficiente, attende,ndo · ~ 
que nclle não poderá haver de modo algum remonta, Isto é, 
augmcnt.o no estado effectivo dos animaes em serviço, pela 
manifesta deficiencia da sub~con:signação n. 17 da verba 
correspondente. ., 

Sala das sessões, em 3 de' déié'inbrii de' 1923' . .-'..:. Carlos 
C avalcanti • 

. · PARECÊ!\ 

A rcduccão proposta não deve ser acceita ao menos em 
:,ua totalidade.· · 

E' certo que em 1924 é pouco provavel augmento no 
r-r tado eff3Cti.vo dos animaes em serviço; A situaoão actual, 
r.~r.ém, pr,ei)iiia. ~.~r. melhor'~ciâ .pol;!]ue ha grande. nil!lle.r~ddj!, 
~'1)1~aes gue. por falta de .vei:ba,pai:a·,for.'ragem; sB:_o retira Q~. 
J.;ara as mverMdas; .. onde .são . m!ll alimentados, nao podendo 
nssim··prés'ta( ós' scrviço's.nec'às'sít.ados pélá instrucção ·e evàn"; 
flJillinen'te ·pela mób'iii'iacãó. . . . . . . . .. . . . . . · .. 

. ~ . Ç9J!l'missão, p9rém1 , ar,r~s~iit~ él'úenda · substitútiva na, 
~~ .. d.Jscussag, .~o sentido .ae aftm)dPr ,em,parte ao elevado ob-: 
1ectivo· do J!lustr(' S1\ Carlos' ·caval::!nti... ., 

N. 18 .. 
-.. ' 

Nn vel'ba 15" - "Serviços geraes": 

A sub-consignacão n. 4, redija-se assim: 

. .. ... siib.:.corisignaciió il. 4, em vez de 200:0oo$, .. di.S~-s~~ 
fiíO ;'0'0'0$, nccrpRÇept~Jido-se depois (la plil~vr:i ''viaturas", · o 

... 
' 

. ··:-. 

,.·,.! 

u ,. 
. :· 
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Roguinl.o: "~cnrlo 50:000$ pa1·a complr.t.ar a installaeão rio J,n~ 
horalorio do Analysr.g da Intenrlencia tln Guena, acquisição 
rle novos IIJIPUI'elhos c pagamento da grnlificnciio 11 t.erhnicns 
en!llll'!'egados da insl.allnção e dr nnxilinr· os primeiros tr·ahn~ 
lhos do mesmo J,nhorntorio~ · 

Como se \'ti a r.menda aci.ma é de simplr.s rNinceão I) não 
''em, pül' qualquer forma, majorar a dotação da Vl!rbn dtl qUil 
sc trata; .apl!~ns distri~ur.~se mais met.laodícn e regular!ne!ltl! 
a I'CSpeci.Jvo rmport.ancaa, de modo n attender, como de dJrr.Jt.o, 
remunel·nc!ío o que fazem jt'rs os t.echnicos incumbidos da 
montagem o iniciaciío dos tmbalhos especines do novo J,nho~ 
ratorio, tão necessario ú efficiencia de um rios mais ilnpor
tanles servicos affeét.os ú Jntendencia Grml da Gnr.rrn. . . 

Sala dns sessúo8, em 3 de drzemhro de f 923. - Ctll'l0.9 
Ça1•11lcantf. 

P.,RilCER 

A Commissã'l acccita a emenda, que consulta melhor ao 
intHcsse publico. 

':::· ·N. 19 

.: .. 
'Accresocnte~se onde convier: . .. 
Art. Continua em vigor, na vigencia desta lei, o n. 4, 

Jlrimelra parte, de art. 49, da lei n, 4. 555, de fO de agosto 
de 1922 .• 

J1Uti(icação 

· E' indispensavcl a reproduccão da nnlorizacão que a 
emenda pleitea, tão import.ante .é o serviço para o qual ''isa .a 
continuação do auxilio da União. De foct'o, a natureza immt
nont.ementA estrategica da estrada de rodagem de Guarapuova 
á'·Foz do Jguassú, pondo em· comiilunicnçi'io directa ns fron
teiras .da .Rep.u~lica, naguella zona, o~t:n os centros de recut·sos 
rio. patz, ,Justifica cnbolmenle o auxaho · aue vem ilondo pres~ 
t.ndo no Parnná, pnra a conservaçã•• regular o por isso dispen
diosa. da llxtensa e importante \'lll rle communicncão. 

Em 3 de dezembro de Hl23. -- Cm•los CmJIIIcanN. - Ge
neroso !tlarqun. - Affon.~o Camargo •. 

A Commis;;ão ·concorda Mn1· .r1 revigornciio do diRpositivo 
~ego! a que S(! ''e fere u emendA n, 1 !l dn iiJngf.re h1menda do 
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I•araná, maR propõe que o Ei!laclo :\laior· do Exercito passe a 
:fiscalizar oR serviços custeados pelo auxilio que a Uniiio con
(·cdo para os fin:l mencionados, 

N, 20 

"Tr:msfirn-so da verba· (Arscnacs r. fortalezas) a quan
t:a dr, 10:530$, referente aos Vfltlt:imentos do quatro serventes 
do 1• claRRr., para a verba 11, (Admínislraçiio Central), sub
consignaçiio correspondente a divida de material bellico", 

Justi(icaç4o 

Do· accôrdo com a lel.lra o) do art. 13" do regulamento 
para o servico do Mat.orial Bellico, o quadro do pessoal da 
directoria comprehendida de quatro serventes, empregados 
civis. Em virtude do nunca haverem sido preenchidos os 
mesmos Jogares por falta de verba, o Arsena do Guerra do 
Rio de .Taneiro destacou, para elles, o .numero de serventes que 
podia dispensar e que lá estão prestando os seus serviços, 
desde a crea~ão da directoria. Nada portanto mais justo rio 
que a transferencia do Arsenal de Guerra para a referida di
rectoria, da importancia dessa despeza, por ondr, ella effect.i
vamente corre, tanto mais quanto cm nada sobrecarrega o 
orçamento. · 

Sala das sessões, em 3 de dezembro de 1923. - Carlo,, 
Cavalcanti. 

PARECER 

lA transf'erencia de verba pleiteada pela emend.a n. 20, 
t:o lllustre Senador· Carlos Cavalranti, é providencia que se 
impõe para melhor ordem na tabella orçamentaria,. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 2i 

Accreseente-se onde convier: 

Art. Os contínuos da Secretaria de Estado da Guerra 
per~eberão os mesmos vencimentos que os seus collegas da 
Secretaria da Viacão e Obras Publicas, corrigindo-se assim a 
respectiva do tacão na verba i • "Administração Central" do 
mesmo orçamento. · 

Justi(icaçflo 

Pela lei orcamentai•ia de ·J 922 foram os seryontcs da Se~ 
crotaria do Estado da Guerra, equiparados om vencimentos 
aos serventes da Secretaria da Viação e Obras Publicas. 
Nessas condições ficaram ellcs percebendo annualmente 

··.• 

. ./ 

'J·; 
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' ' ' ' 
3:600$, quando os continuas .~eus superiores hietarclticos 
continuam a perceber 2:880$000. Diante. de uma tal Sit11acão, 
estabeleceu-se a anormalidade de <Jmyregados menos gradua
dos ganharem mais do os que lhes sao superiores; e, com a 
g-ratificação prQvisoria (tabella Lyra) pass~~;rão os servent!ls 
a perceberem 450$ emquanto que os contmuos percoberao 
334$500, isto no anno de 1924. Não é justo. 
, 

0 
' , I I 

· ·Rio. de Janeird, 3 de dezembro de ·19~3. -. Carlos. J]a-._ 
vdlcanti. . · • 

' '• 
•,'1 

PARECER 

.A maioria da Comrrússão · iamenta não poder. dar o seu 
,,pow á emenda n. 21, do .illustre Sr. Carlos Cavalcante, por 
Ilte parecer que o momento não co'itrport~ elev·ação · de' ven
Clmento, ainda· (]Ue' decorram de· equi:paraç.ões.. · · .. · .. : 

N.: 22 

'rtansfira-se . da .verba 6• (4,rsenáes .·e For~lezas) para. .a 
~. • .. (AdrninistraÇão: Centrá!). sul;i-consignacão correspondente 
ad ",Deposito Central de "Material :Bellicp", .a ,importancia de 
30:000$ gue deve ,ser desdor.rada em ,duas parceljas, sendo tt 
prin!e!rli ~c 20:000$, pàrá o péssoal incumbido da: limpesa: e 
Iubrificacao do armamento portatil e a segunda de 10:000$, 
para o material necessario, a' ess.e serviço; . . 

Justificaçtio 

. A transposicão,de verba~ que a emenda propõe ,justifica
se plíinàrnente, quando se pensa. que· .. o tl'abalho de limPesá 
do armain~i'itp poria til,' ,Io~o. que ciwga da .• Europa, é feito 
ll!J Arsenal da Guerra que. ~tlP.Oi.s· o ,faz. remover para. o· Depo
sito Central. Esse escalão fe1to entre o desembarque € o de
posif.o que o tem de guardar, está se vendo que serve unica
mente para comP.Iicar o serviço e augmentar a despeza; E' 
11reciso supprimil-o e para isso basta a transfcrencia de 
verbas que a emenda propõe e que não traz augmento de 
despeza. · · · · · ·.. -' · ' · 

. Sàla, das sessões,. cm · 3 de dezembro de 1923. - da~:los 
Oavalcanti, 

PARECER 

A Com missão acceita a emenda do \Ilustre Sr. Carlos 
Cavalcanti, que a justific~p. de modo convincente . 

. . N. 23 · ·· 
' l ,· 

.1\i't. b Governo fie~ au'tori;.ado. ~ aprii~.eitàr. n~ :pire:: 
cloria Geral rlc Côri'Ll,lbilidado c]n Gu'Or'rit, como CJL1nrlos offi-

.I 

• 
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ciaes, os funccionarios que ahi servem da Fabrica de Cartu
chos o ArLefactos de Guerra e do Arsenal de Guerra, quo te
nham dado provas de competencia c aptidão,- mediante juizo 
do director geral, ficando, porém, supprimídos os seus cargos 
naqucllas repartições c transferida ·a respectiva verba para 
essa directoria. O aproveitamento será feito sem pre,juizo 
dos vencimentos que actualmente percebem esses funcciona-
rios. · 

• Justi(icaçll.o 

. A emenda não traz nenhum a~gmento de despeza e nem 
prejuízo ao serviço das repartições a que pertencem esses 
funccionarios, por isso que das mesmas já se acham afastados. 
O aproveitamento delles na Contabilidade da Guerra vem sa
tisfazer as necessidades dessa Repartição, cujo pessoal· é de
ficiente, em face dos encargos actuaes,. como diz o proprio 
Ministro da Guerra no seu ultimo relatorio. 

' ' ' . 

Sala das· sessões, em 3 de dezembro de 1923. -' Carld11 
CavalcanU. 

PARECER 

A approvacão da emonida n. · 23 . importaria na· aitercJ.
r;ão do quadro da Contabilh:lade da Guérra, o que não é mo.
t.eria para. ser npi~eciada em lei orçameríta:tia~ .Aooresêe que 
a admhiistral)ão não julga oppor.tuna tal prwiâericia:. A 
einendà deve ser rejeitada, a: despeito. de stia fó:rma pu!'à' 
inerite autorizatívá.. · · · 

N. 24 

Na. verba 15' tServicos Geraes), sub-consignação cor
respondente á "Fabrica de qartuchos. ·e Art~factos de Guerra". 

' . 
6 numero ir, . "Materiai de consumo" distribua..,se assi.IÍl: 

.Material de consú.mo 

Acqu'isi()ão de' ferramentas e apparelhos 
para as officinas , . . ; ............. .. 

Matoria prima . . . .• ....................... . 
Drogàs A .productos chimicos . . . .· ......... ' 
Combustível . . . . ............ , ... : . .... . 
J.ubrifican'tes e accessorios parà limpeza. .... . 
Conservação e reparação de· mi!Chiilll'S e de a.p-

parelhos; a.cquisição de peças e pertences 
Conservação e ropa.racão dos edifícios, offici
. · . c irias. doiJendeniiias da. fabrica e seu ma-

. teria!. rodánte . . . . • .. .. ; . , ...... .. 
Material· de electricidade . . ........ • . ; .... . 
AsquiRiçiio de artigos necessarios ao serviço 

dr rmhnln~em i! officinas ; , • , , , , , , . , , 

26:000$006 
30:000$000 
3:000$000 

100 :OOO$GIJ() 
20:000$000 

30:000$000 

'34:000$000 
lfi:000$000 

11 o·:.!Jfl()$000 
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Idem, i dom ele artigos de oxperlirnte, ...... . 

Somma .•. • •••• o ••••• ' ••• ' ....... . 

Juslificaçllo 

12:000$000 

380:000$000 

A diRf.ribnicão que a emenda indica para o n. II ela Rnb
conRig-nacão clrstinada á Fabrica do Cartuchos c Arf.rfacfm; 
dr GnrrJ•a manf.eom os cortes já realizados para diminuir a 
rlrspcza, mas af.tcnde melhormente as necessidades do ser
Yico corrl.'nte desse cstabel.ocimento fabril. 

Sala das sessões, em 3 de dezembro do 1!123. - Cm·los 
Ca?Jalcanti. 

PARECER 

A Commissão acccita a cmem:la, que melhor distribue n 
imporfaneia da sub-consignacão de que se !.rata. 

N. 25 

Accresconte-sc onde convier: 

Art. Para af.tender a acquisicão urgente de pecas e ac-
cessorios de machinas, as directorias de fabricas e arscnaes 
poderão adquiril-as, independentemente de concurrencia. pu
blica. ou de qualquer formalidade contractual, . desde que as 
despozas, com taes acquisições, não excedam da importancia 
de 4 :000$000. 

Justificaçllo 

A medida proposta na emenda é de intuit.iva nccessidarlc, 
at.t.cndendo-se aos prejuízos consideraveis que pódo trazer a 
pnralysaciio brusca de cflrtos trabalhos, antr. a obrigaciio do 
preenchimento das formalidados, mais ou monos longas, que o 
processo de concurrencin acarreta. Parece que o dispositivo 
da emenda, com a limil.açilo da quantia que traz, não contraria 
o Codigo de Contabilidade Publica e, se vingar. prestará um 
grande serviço ás regularidade e presteza dos trabalhos, rea-
lizados nos estabelecimentos que menciona. · · 

Sala das sessões, 3 de dezembro de i923. - Cm·los Caval-
canti. . . 

PARECER 

A Commissão não entra no merito da providencia prc
scri.pta pela emenda. que lhe parece, aliás, muito razoavel. 
O Codigo de Contabilidade, porém, oppõc-~c claramente t\ 
dispensa das formali'dadr.s referidas. · 

Deve ser rejeitada a emenda. . : """" 
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N. 26 

ConLinúa em vigor o ar L. 23 da lei n . L 632, de 6 de 
janeiro de 1923. 

Sala das sessões, 3 de dezembi•o de 1923. - José Eu
sebio. - Costa Rodriyues. - Vespucio de Ab1·eu. - Cunha 
Machado, - Lauro Sodré. - Irineu :Machado. 

Justificação 

Não tendo o Poder Executivo se utilizado da aul.orizacíío, 
a que se refere a emenda supra, e não havendo motivo pm•a 
que deixe de cont.inuar a mesma autorização, espm·a-se a sua 
approvacão. - José Eusebio. - Cunha :Machado. - Laul'o 
Sodré. - ll'ineu Machado. - Vcspucio de Ab1•eu. 

PAllllCJ~R 

Pódc ser approvada a emenda n. 26, que pretende ra
Yigorar um dispositivo legal em fórma autorizativa; 

N. 27 

Onde convier: 

Art.. Fica cxtcnRiva, a todos os officiacs c pra~:as do 
Exercito, a contagem de tempo pelo dobro, simplesmente pat•a 
os effeitos de reforma e sem direito a nenhuma vantagem 
peeuniaria, do período de 30 de outubro de 1917 a 11 de no
vembro de f 911!, em que o Brasil esteve cm guel'l'a com a 
Allemanha e ,iá mandado cont.ar, sómente. para os officiaes e 
praças de artilharia de costa, pelo aviso n. L 491, de 24 de 
novembro de 19f 9 (Boletim do Exercito n. 277, de 30, 2• parte, 
pagina 392) • · 

Justificação 

Na Marinha, os officiaes e praças, sem distincciio, gosaram 
dessa vantagem c mais as pecuniarias de campanha; o mesmo 
se deu no Exercito com os officiaes c praças de artilharia de 
costa. · . 

E' uma medida de equidade c que a presente emenda visa 
esl.abelccer, providencia tanto mais razoavcl quanto e lia. dit'fere 
rias anteriores, que implicaram vantagens pccuniat•ias de cam-
panha. o que aqui não se dá. . . 

Não tl Iogica a disl.inccão fcil.a enLl'e a arl.ilhnria de costa 
c o Exercito rcslanlc uma vez que no período da guerra esteve 
um situacão de belligerancia f odo o· Exercito brasileiro e não 
sómcnto aquclla fracção da arlilharia; demais na apprehcnsão 
dos navios allomães eslavo a infantaria cm completa activi
dade, pois, occupou os mesmos navios nos . principaes portos, 
como ~ojam: l'Cl'JlU!llbLico, Rio G.l•ap.de e outros, bem como na 

i 
' ... ,. 
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guarda dos allemães internaqos no paiz, e na guarnir•ão da 
cost!J-, nos ,pont9s onde não havia artilharia, como se deu' nesta 
Capital, na pram de Guaratyba e cm Pernambuco proximo ao 
antigo Lazareto Tamandaré, etc. , etc. ' 

Senado Federal,· de novembro de 1923. - Lauro Sodrá. 

~ARECER 

A emenda n. 27 não deve ser approvruda, até porque não 
constitue, em substancia, materia que possa ser incluída. cm 
lei de areamento. 

N. 28 

Onde convier, accrescente-se: 

Art. Aos alumnos, que concluírem o curso das Escolas 
Militar, de Intendencias e Veterinaria, como pracas de pret, e 
que forem declarados aspirantes a officiaes, será concedido o 
abono de um conto e quinheijtos mil ré is ( 1 :500$000) , para os 
seus uniformes militares, que lhes serão descontados como é 
de lei. · · -

Justificação 

A importancia que é dada agora a esses jovens militares 
para auxiliai-os na acquisicão dos seus uniformes regulamen
tares indispensaveis, não é sufficiente, conhecidas as condi
ções de preços a que montam taes pecas. de fardamento. Ini
ciando a sua vida nesse primeiro degráo ào quadro de offi
ciaes do Exercito, os novos aspirantes ficam desde logo su-. 
jeitos a outras despezas a que são obrigados a fazer face. E 
nem sempre, pela urgencia com que são obrigados a trajar 
seus novos uniformes, podem aproveitar de qualquer bene
ficio em· que· importasse a preferencia dada a· estabelecimcn- · 
tos militares. · · I ' 1~11 

Parece assim merecido o favor que lhes concederia o Con
gresso approvando essa emenda. 

Senado Federal, de novembro de :1923. · - Lauro Sodré. 

PARECER 

A ~t;~aioria da Commissão acceita a emenda.' 

N. 29 

Onde convier : 

Art. Fica relevada .a prescripção em que incm•reu o · 
direito 'de Carlos Joa.quim Barbosa, ex-official da extlncta Con- .. 

. tadoria da Guerra, afim de que possa reoeb'er ·a· quantia de 

I 
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/1 :800$ (quatro contos e oitocentos mil réis), de ordenado, que 
venceu e não lhe foi pago, no período de . janeiro de 1.897 a 
janeiro 'de :1899, em que exerceu o mandato de in~endente mu
nicip.al no Districto Federal, ficando .aberto pari\ isso o ·ne-
cóssario credito. · · 

Justificação 

Essa emenda, tal qual está· redigida, já: mereceu appro
vai;ão do Congresso Nacional. Não .•Se lhe deu execução, em
bora, não se trate de assumpto em que não haja precedentes. 
S'lmdo assim, parece justo repetir a autorização dada. ao Go- , 
verno, que a utilizará' á vista' .de do.cumentos officiaes que .. 
provam o díreito desse funccionario. 

Senado :F'ederal, de novembro de :1923. - Lauro Sodré . . 

PARECER 
I . . ' ' . '. '. '. . . . ' .... 
• ,1\. ;·;·elcva~ã.~ :~e J!I:qs~j·.ipc~Q: ~: il}~(c~;ja. que não cabe cm .· 

lc1 orc·amentar1a. Não convém perseverar no erro já com
mettido. 

A emenda deve, pois, ser rejeitada. 

N;· 30 

Onde convier, accrescente-se: 

· Art. São considerados reformados nos p.ostos immedia
tos, desde a data de suas reformas, com as .vantagens êonstan
tes da -tabella; a que se refere o decreto n. 18:800, de 8 de 
janeiro .de '19:18, ·OS ·medioos do ·Exercito e da Armada· refor
mados compulsoriamente depois da publicação desse decreto e . 
que contarem mais'd.e '30 .ann?s de servico.s. · ... •' 

Ju~.tificação 

'.Os medicos do' Exercito sempre 'gosaram' de todos os di
reitos, regalias e vantagens que lhes dão as suas patentes. 
Por isso não se comprehende. que fossem elles exclui dos dos 
benefícios que aos officiaes combatentes fez a lei n. 3. 454, de 6 
de :l.jl18 •. Já o. recon\lecera:cyl as Commissões. de .MilJ.'inha e 
Guerra e de Fmancas do Senado, el)l parecer.es de. :1 de ou
tubro e'28 de dezembro'·.de ·1918, entendendo que devia ser 
e~tinguida 4l . situação de ·exce,lt;ão, sem mot:ivo plausível. 
creada para os medicos do Exercito e da Armada. 'Foi para 
cessar essa injustica que o decreto n .. 3. 720, de 15 de .ia
neiro de 1919, extendeu aos m!ldic.os a providencia creada 
pela lei de 8 de ,janeiro de :19i8. Fóra desse beneficio fi
caram quatro medicos militares reformados no correr do anno 
de 1918, e que ,iá lograram a seu favor pareceres do Supremo 
Tribpn!)l .Militar quando 0uyido ~Qe_rca de reclamações que 
:formular.am .em· detesa de· seus, d~re1t0s. . , . · .... · . . ·r'· ... . , .... '· .... , .. ·~ 

•',',. 

.... 
·., .. 

i 
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E' com o intuito de amparar essa legitima pretcncão que 
se offerecc a emenda acima. · 

Senado Federal, de novembro de 1923. - Lauro Sodré. 
- Benjamin Barroso. 

PARllCl!.'l\ 

O assumpt.o de que cogita n emenda n. 30 não se en
quadi'a bem em lei de orçamento. 

A Commissão P. de parecer que a emenda seja destacada 
para constituir projecto em separado, ouvido o Governo sobre 
o seu objecto no momento opportuno. 

N. 31 

Na consignação para a Usina Elcctrica do D. G., diga-se: 
1 electricista chefe.............................. aoo,ooo 
1 electricista ajudante .... ,. . . . .. • . . . . . • • . . . • . . . . . 500,000 
2 auxiliares (cada)., .... , , . , . .. .. . . .. . . .. . . • .. 250,000 

Justificação 

Desde o anno de 1910 de sua fundacão até ao presente, 
a ol'ficina clectro-mecanica do :Departamento Centra do Mi
nisterio da Gum·ra, nenhuma modificação soffreu na compo
sição de seu pessoal nem os vencimentos que lhes foram mar
cados. 

E os serviços augmentaram, bostando lembrat• a inaugura
cão da nova ala do edifício do Quartel General, com abundante 
installoção de luz electrica, ventiladores, campainhas electri
cas, elevadores, cabendo ao pessoal trabalhos nocturnos. 

Comparados os vencimentos dos .runccionarios, aos quacs 
a emenda se refere, com os que percebem outros que lhes são 
comparaveis pela natureza das funcções, é manifesta a des
igualdade. 

E' no intuito de lhe pôr termo que se apresenta a emenda. 

Senado Federal, de novembro de 1923. - Laura Sodré. 

P .... RECKII 

A Commissão não póde recommcndar à emenda n. :H á 
ll.PPI'Ovaeão do Senado. porque o momento não comporta al· 
toracões-semelhantes ó.quella de que trata a medida proposta 
pelo illustre Sr. Laura Sodré. . , 

N. 32 
Onde convier: . 
Fica o Gove.rno autorizado a mandar á Europa ~ompletar 

tl'atamento de saude o capitão Antonio Lui~ Fc:rn~des Torres, 

I 
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quasi itiuLilizaúo do brauu direito em cortscquencia. de uma 
quéda de cavallo, occorrida. no scrvic;o da Escola de Apcrfci-
~ma~ · 

Sala." das sessões, dezembt·o de 1923. - Benjamin Bar .• 
roso. 

Justificação 

Os dizeres tia emenda só por si bastam para jusf,ifical-a 
fallando apenas as provas da occurrencia, que vilo cm scguidà 
na 2• via de um documento original. 

Escola de Aperfeiçoamento· de Officiar,s - Attestado de 
Origem - De luxação occasionada em se. viço. 

Nós abaixo assrgnados: 

. Primeira testemunha: capitão Paulo do Nascimento Silva 
alumno desta escola; · ' 

·Segunda testemunha: Luiz Carlos da Costa Netto, alumno 
desta escola; . . 1 

Terceira testemunha: Primeiro-tenente Eloy de Oliveira 
llcssoa Barros, alumno desta escola. . · 

. AI t.estamos que o capitão Antonio Luiz Fernandes de 
Souza, alumno desta escola c pertencente ao 3• regimento de 
Cavallaria · j.ndependente, foi victima, no dia 21 do corrente, 
U!t pista de obstaculos desta mesma escola, de um accidentc 
produzido por uma quéda de cavallo, no momento em que ten
tava transpor um obstnculo, resultando do mesmo accidente a 
luxação do braço direito, na altura do hombro direito. ·Acha
va-se o mencionado official nessa occasião fazendo exercício 
de equitacão com a turma de eavallaria e sob a direccão do 
respectivo instructor. 

. Quartel na Villa Militar, 21 de junho de 1!!123. - Pri
meira testemunha· Paulo do 1\'ascimen,to Silva. - Segunda 
testemunha, Lui;. Carlos da Costa Netto, - TQI:Ceira teste
munha Elo11 de Oliveira Pessoa Barroa. 
' ' I 

o abaixo assignado, Dr, Julio Alves de Carvalho• capitão 
medico, em serviço na Escola de. Aperfeiçoamento de O_ru., 
ciaes, attesta que o capitão Antonio Luiz Fernandes de Souza~ 
alumno da Escola de Aperfeiçoamento de Offioiaes. no dia 211 

de junho de 1923, foi víctima de um accidenté por quéda do 
cavallo em que montava, produzindo-lhe uma luxação scapulo
humeral, direiLa, para frente. A luxaoão foi reduzida pelo 
abaixo assignado e pelos primeiros tenentes medicas, Dr~. Ju
lio Vieira Diogo e Alcebiade·s Scheid~er, no posto med1co da, 
Villa Militar, sendo-lhe lambem applicado. o apparelho con
veniente. 

Posto Medico da Villa Militar, 21 de junho de 1923,· -DI'. 
'Julio Al'ves de CarvaUw, capilão mcc:ljco! .. , .... , .... 

S. - Vol. IX 38 
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O abaixo assignado, mujo!' Pompeu Horacio da Costa. fis
cal da E-scola de Aperfoiçllamentos de Officiaes, attesta que 
são verdadeiras as firmas das tres testemunhas e do medico e 
confirma a exactidão do facto relatado· pelas .testemunhas. 

Quartel na Villa Militai·, 21 de junho do 1923. - O fiscal, 
major Pompeu Horacio da Costa. . 

Sala das seasões. dezembro de 1923. - Benjamin 
Ban•oso. 

A ,Qqmmissão, por entender (Jue o dispo'llitivo da emenda 
não se enquadra em lei orçamentaria, .propõe a sua app~·ova
ção p!ll'a conslituir projecto em separado, ouvido, porém, o 
Governo, po1· inJ.et•medio do Ministerio da. Guerra, soore o mil
rito da medida proposta. 

N. 33 
' Onde convier: 

São graduados nos postos de capitão e de t • tenente, J"es
pectivamoote, os desenhistas e cartost•aphos do Eef.ado K&iOl'l 
do Exercito e de outras dependencias essencialmente millt&relt 
que oontarem mais de um anno .de servioo ·e cujo& serviços se
jam de. reconhecida· natureza militar, 

.sala ~as sessõea,· 80 de novembro de t9!28. - Fwr.ri71A 
ChatJ11." . . . 

I ustificiJJ}l/.o 

Essa emenda visa corrigir uma estranha anomaha, sinão 
Rrave injustica, que existe, actualmente, · entre funcoionarios 
de natureza 'propriamente burocratica, ou civil, como os da 
Secretaria e Contabilidade, e os destacados ou nomeados para 
os serviços de natureza technico-militar; emquanto aquelles 
teem vantagens e regalia.> dos. respectivos. postos em que sio 
graduados, os outros, em trabalhos teohnieos militares. estio 
privados "dessas mesmas vantagens e regalias, o qne alo ~ 
justo· nem equitativo.· ·· 

,. 'i 

I ' t' .. 
... 

. ' PAREOIIR 

. · · Nilo seria· conveniente tirar á administraçlio. a faeuldadG 
de eonservar ou dispensar os serviços de seus auxiliares de-. 
senhistas e oartographos, em funcçlles propriamente burocra
ticas. Essa, a1iás, deve ser a regra. 

· A Commlsslio rejeita 11 emen,da, que, alén1 do mais, nlio 
cabe em lei prçarnent~ia.J 
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.N. 3.& 

Jttlti(icatlVu 

A· emenda visa restabelecer a situação actual. 
01! Instructores e seull auxiliares na Escola de Aperfeiçoa

mento de Offlclaes, assim como os otficlaes do Campo de 
Instruooão, estes por forca de regulamento teem u~ refeição 
de almooo, ·quando os exercicios se prolon~am; 
· · NAo h a augmento de despeza. · 

PARECER. 

A publicacãú das emendas ns. 3·í, 35 e 3ú todas de au
toria do illustre Sr. Olegario Pinto, não está cómprehensivel, 
Lendo. havido evidente omissão de uma, estando contusas as 
demais. 

A Commissü.-,, não Lendo podido encontrar esclaremmen
tos no exame dos originacs, rejeita as emendas referidas pe
dindo ao seu autor que as reproduza em s• discussão, afim de 
que possan~ ser devidame1iLe apreciada~. .· 

N. 35 

Emenda: 

·A' I·ubrica U, accrescente-se: 

dnstructores e au.'tiliares:t antes de calumno~ da E. A. 
0.» e ccampo de Instrucção» entre cunidades:t e cquando,. 
Olega1'io Pinto. 

Jtlsti{icàtfva 

No Campo de Instrucção o ~ervico comeca antes do inicio 
da inRtrucção da tropa c termmn depois. 

E' justo que se dê ao~ seus empregados a~ vantagens que 
t.eem os dos. hospitaes e enfermarias, tambem obrigados a per
rnanencia no se1·vico. 

Nlio ha augmento de despeza porque o. projecto consigna 
verba. 

A Commissl!o é contraria á emenda, em :(.ace do que 
disse com referencia á emenda anterior. 

• N. 36 

Emenda: . . .. ~~ ' 

A' rubrica :16, accrescente-se: 'l! 

cdos hospitaeô e enfermarias u elo Campo de Instruccão, 
entre «E!mpregadO!l» e cobrigados,. - Oleoario Pinto, 



. 
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Justificativa 

O Campo de InsLruccão de Gericinó está regulamentado 
por decreto n. 14.273, de 28 de julho de f 920. publicado no 
"Boletim do Exercito~. n. 331, de 31 de agosto do mesmo anno, 
mas, até hoje. não dispõe de verba orçamentaria. porque suas 
despezas corriam por conta da verba de Obras Militares. 
. Tendo sido extinct.1 a .Commi·ssão Constructora e; resolvida 
'r.. reunião do Campo. ao Estadia Militar, já inaugura~o; e ao 
Estando do 'firo Nacional, or·a ·separado d<l Directoria Geral de 
'l'iro de Guerra, é necessario dar-lhe recursos orçamentarias 
conforme a nota junta. - Olegario Pinto. 

~l!WII •. 

PARECER 

A ·Commissão rejeita a emenda, pelos motivos cxarados 
no parecer sobre a de n. 34. 

N. 37 

Justificativa 

Pela lei de 1!HO· chamr.da Pires .Ferreira, os militares 
que exercem t'unccões de ensino tecm vantagens especiaes. · 

Acontece, porém, que os officiaes brasileiros que estão 
substituindo os t'rancezes nas escolas subordinadas á M. M. 
Franccza, nada percebem por isto. 

A emenda não tem augmcnto de despeza porque o pro~ 
Jecto consigna verba para substituições. 

Emenda: 

A' rubrica 1 ü, accrescente-se : 

Para pagamento da differcncn de grntificnoão aos offi..; 
ciacs brasileiros, que substituem ou vierem a substituir os 
offiicaes da M. M .. Franceza, c os que auxiliam o ensino sob· 
qualquer titulo, cabendo aos pJ•ofessores e instructores a· gra
t.ificacão que percebem os professores de materias militares 
da Escola Militar, c aos demais a gratificação dos adjuntos da 
mesma escola.- Olegm·io Pinto. 

'PARECER 

A C01;1missão não pódc a~~citar a ãmenda, pm• so tratm· 
do materia quo altera leis o regulamentos em vigor o cuja 
modificacão não so justHica nn hora presente. 
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PARECER 

A Commissão não poude comprebender o que se contem 
nn nubltcação feiLa no Diario O[[icial, como emenda n. 38 
no or{'ament.o do M.inistcrio da Guerra. llecorrcu, por isso, 
no exame elos oJ•iginncs c não poude, infe!izmenl'C; encontrat~ 
n~ cschm~cimentos ele que carecia. 

'l'rntn-so de um quadro comparativo que não traz assi
gnatura () que mais parece a justitficar;ão de uma emenda, do 
que a ln·opl'ia emenda. Nesta~ condições, a Cornmissão t•ejei
tn o que foi publicado como emenda n. 38. 

N. 39 

Onde convier: 

Al'l. .Qcmtinúa cm vigor o a.rl, GG da lei n. 4. G32. du· G 
ele janeiro ele Hl23, extcn~iyo aoR alumnos de 1923. 

Sala das sessões, cm do novembro ele HJ23, 

Justi[icaçilo 

O artigo que a emenda manda rept•oduzir dispõe que para 
matricula no J" anno da Eseola MiJ.ito•·, fi:qu.em dispens:H.!:JS 
·OS exames vestibu•lares elos alumnos do Collegio Pedro II que 
terminaram o curso em W22. A medida prolwsl.a não offent.le 
direito de lemeit•os c é um merecido favor a alumnos que. fi
nalizam um curso integral, como é o do unico instituto fe
deral de instrucção secundaria. Demai·s, 1\ pensamento cor
rente dispensar aos alumnos que teem o cnrso do Collegio 
Pedro II o exame ycstilmlai' para qualquer das a;cademias de 
su.pr.rinr ensino, confo,•me já solicitou n Conselho' Supm•ior. 

Sala das sessões, 30 de novembro rJe 1023, - lrineu 
Machado. 

PARECER 

A Commissão não se oppõe á approvneão da emenda, 
que rr.vigorn dispositivos da actual lei de orrnmentc•. 

N. 40 

Accresecnf.r.-sc onde convier: 

Art. E' revigorado d art. 43 da lei n. 4.242, de 5 de 
janeiro de 1921 (Orçamento da Gum·rn), cuja disposição fica 
assegurada desde a da:la da execução da disposição idcnU.ca do 
decreto legislativo n. 3 .·589, de 4 do dezembro de 1918, de que 
tra-ta o mesmo art, lt 3. 

Em 2 de dezembro de 1 !!23. --. José Eitsebio. 

' ' ~ . 

., 

·,:,• 
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'· 
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JustificaÇão 

E' o"seguinte o art. 43 da lei n. 4. 242, de 5 de janeiro de 
1921 ( orvamento da Guerra) : 

"Fica extensiva aos concurrentes, que ainda continuam 
no Exercito, classificados no terço do concurso para provi
mento do primeiro posto do quadro de intendentes, realizado 
no principio do anno de 1917, a vantagem dada Pelo decreto 
legislativo n. 3.589, de 4 de dezembro de 1918, aos classifi
cados tambem no terco do concurso realizado no fim do mesmo 
anno de 1917." 

Este dispositivo foi assim justificado: 

"Justificacãof- O citado decreto n. 3.569 autorizou o 
Presidente da Republica a nomear segundos tenentes inten
dentes, nas vagas então existentes, os dous. sargentos classifi
cados na prova oral do ultimo concurso, realizado na confor
midade do que foi publicado no Boletim do Exercito n. 141, 
de 10 de janeiro de 1918, . 

A medida desse decreto foi tornada effectiva, sendo no
meados os dous sargentos classificados no terço do concurso 
realizado no fim do anno de 1917, 

E' de justiça que se estenda aos classificados no concurso 
do principio do anno as mesmas vantagens dadas aos classifi
cados no concurso do fim do nnno, todos de 1917." (Dia1'io do 
Conore.Yso, n. 192, de 22 de dezembro de 1920, pag. n. 6.230). 

Sobre o mesmo dispositivo a integra Commissl1o de Fi
nanças do Senado externou-se do seguinte modo: 

"Parecer - Por equidade, :t emenda supra está no caso 
de ser approvada, comquanto .iá esteja extincto o cruadro de 
intendentes. Não será a nomeação de rr.ais um, nas condicões 
de outros .. iá nomeados, que difficultará a modificação ra
dical que o Governo tem em vista quanto ao ~erviço de in 
tendencia; e consta que a emenda sendo approvada, sómente 
a um sargento estenderá a providencia votada pera outros, 
uma vez que sómcnte esse reune os requisitos daquelles. As
sim, a Commissão não se oppõe (L approvaçílo da emenda do 
Sr. Antonio MasRa," (Diario do Conoreuo, n. 198, de 28 de 
dezembro de 1920, pag. n. 6. 683) . 

Como se vê do eXJ}OSto o nrL 43, ora mandado revigorar, 
encerra uma modida dn incontegtavel equidade, de manifesta 
,justiça, que não f0i executada simplesmente por um equi
voco de interpretação. Esse cqu i v oco desapparecerá com a 
declaração da data desde a qual deve ser contada a vantagem 
,iá garantida pelo citado art. 4 3. 

Com a P,xecuçílo do mencionado artigo de lei não haVPrá 
augmento de rlespcza. porquanto os officiaes do e:rtincfo 
q.uudro de intendtmtes, nf.~ o posf.o de capitão, estilo r.xerct.>ndo 
funcçües r preenchendo vagas de officines do 'quadro de con
tadores, conforme rlctrrmina o nrt. 16. e respectivo ·parn
grapho, do decreto n. 1 G. 232, de 31 de dezembro de 1!'121, que 
regulamentou este ultimo quadro. (Boletim. do liJrr.e·rcifo, nu
mero 429, de :10 rJ(l janfliro de 1922) . 
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E', porlant,o, evidente a razão da presente emenda, que 
tem o objectivo unico de· consolidar um dispositivo lr.gal para 
sesurança de um direito adquirido. 

Assim, a sua approvacão será .um acto muito justo, não 
havendo motivo algum ponderoso que impeça o Congresso de 
confirmar, apenas, o seu acto anterior. 

Sala das sessões, 3 de dezembro de 1923 • .....:. José Eusebio. 

PAABCRR 

Por se tratar da revigoracão de dispositivo da actual 
de orçamento, a Commissão acceita a emenda. 

N . .U 

Fica extensivo no rr.a,ior Octavio Fontes Pitanga, o dis
posto no decreto de 10 de dezembro de 1910, relativo ao as
pirante a offioial Bemvindo Freire e 2' sargento Raymundo 
.José da Silva, sem direito á indemnização peeuniaria. 

Sala das sessões, em de navembro de 1923. - Olegario 
Pinto. 

J usti(icaçá() 

O maj,or Octavio Fontes Pitanga, tomou parte nos 
mesmos combates e mereceu os mesmos elogios que deram 
logar ás promoções do aspirant.o Bemvindo FreirP. e 2" sar
gento Raymundo .José da Silva, nada Justificando, assim, não 
ha,ia gozado dos mesmos favores de que gozaram esses seus 
camaradas. 

E, como por mais de uma vez ha o Congresso Nacional 
premiado por intermedio de 'disposioões especiaes serviços 
dessa rclevancia, como fez, mandando contar antiguidade por 
bravura: 

a) ao 2' tenente Marcos Evangelista da Costa Villela, por 
decreto do 29 de janeiro de 1897; 

b) ao tenente-coronel T,eoaadio Pereira de Mello, por de
creto n. 7!i4, de 14 de ,i.unho de 1901; 

c) ao tonene~coroncl .João .TosÁ da Luz, por decreto nu
mero 1.569, de 29 dr. novembro do 1906; 

d) ao tenente .Torta Philadelpho da Rocha, po1• decreto 
n. 1. 7U, de 10 de o.utubro de 1907; 

e) no 2• tenente Anlcmm· de Santa Cruz Pereira .de Abreu, 
11 parlil• do 14 do agoR!.o do 1894, por dcct·eto n. ·I 298, de 
H rle agosto de 1908; 

() no tenente .Tosó Augusto Soares, por rJecJ•eto numero 
2.295, do ll dr janeiro de 19t0; 

\ 

.., 

,. 
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y) ao 2• tenente Pantaleão Telles Ferreira, por decreta 
n. 9. 266, de .28 de dezembro de 1911; 

lt) ao 2• tenente Tancredo Vieira da Cunha, por decreto 
n. 3.959, de 2'' de dezembro de 1919; . 

'i) ao 2• tcncnfr Luciano Pedreira de Almeida, por de-· 
rrrlo n. I,. Oiiü, de H do .ianeii•o de 1920; · 

j) c mandando mesmo revcrtct· ao serviro do Exercito, 
n major de infantaria Joaquim Vieira Fct•rciÍ•n, por rtecret.o 
rle 2 de janeiro de 1921; 

/c) o tenente-coronel João Philndelpho da Rocha, por de
cJ•cto n. 4.623, de .27 de dezembro do 1922; 

l) o o capitão reformado AlfrJJdo Fonseca, contando até 
o tempo em que esteve reformado, por decreto de· 3 de ja
nciJ·o de 1923, comprehende-sc a ,justiça da medida que a 
presen I c emenda tem em :vista amparar. 

PARECER 

A Commissão entende que o dispositivo da emenda não 
so enquadra cm lei rle orr,amento e a sua maioria opina para 
q.ue a emenda constitua projecto em separado, ouvido o go
verno sobro a mnteria, no momento opportuno. · 

N. lr2 

Accresccutc-sc onde convier: 

Arl. Os candidatos classificados nos concursos para 
medicas c pharmaceuticos do Exercito. que tenham sido re. 
'ervistas de 1" c 2' categorias. e acualmente sejam officiaes 
rle 2" classe da rese1•va de 1' linha, do Cm•po de Snude do 
ExeJ•cito, com mais de seis mezes de serviços g1•atuitos ao 
mrsmo Exereilo, tl'rão prefercncia a qualquer candidato nas 
nomeações para as vagas que se cjerem no decurso elo nnno., 
- l'er/1'0 Lagn. 

.Tu,çti{'icação 

A presente emenda é perfeitamente ,iusta, porque .além 
rio exigir a classi1'ica1;ão do candidato no concurso recon.heoe 
serviços .iá pt·estados pelos candidatos que, na qualidade de 
J•eservistas altcndm·am com büa vontade no chamado obriga
I oJ•io pa1•a incorporar-se tís fileiras. 

Como uma merlida de mnxima justiça a emenda procurO: 
rlistinguit· esses candidatos daquelles que nüo têm prestado 
nenhum sm·viço uo Exercito. 

1'.\JlllCEJ\ 

As condições para admissão na 2' classe da reserva d~ 
1• I inha ou obt.enr,ão ele caderneta de reservistas de t• cate-. · 
goria não são de modo a dispensar ou prewrir os conheci
mentos technicos demonstrados em concurso, dando preferenci~ 
com prrj,u izo ela l'ot·ma~üo intellectual dos quadros do Serviço 
de Saude. 

I . -, 
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A Com missão não púcle, pois, acceítnr a emenda, que· 
ademais, não se enqunclt·a cm lei de orçamento. '· 

N. 43 

.\ccre~cenl.e-~c onde convier: 

Arl.. Ao Collegio elos Orphãos S .• Joaquim na Bahia. 
ficam transferidos. o predio, dependoncias e o terreno que 
pertenceram ao extincto Arsenal de Guerra, naquelle Estado., 

Sn la das sessões, cm de de 1023. - P.ed1•o Lago., 

.Tu.!tif'icaçüo 

Os prcsl.imos, as uWidadcs e as benomerencias da Casa 
,Pia c Collegio dos Orphãos S. .Joaquim, na cidade do Sal
\'allm·, Rã o por demais sabidos, do Senado da Republica. 

Instituição centenaria, de tradição que se recommenda 
no respeito, á estima e :1 admiração de todas as geracões 
successivas de hahinnos, que a vêm assistindo com o seu 
carinho desvelado e o seu devotado amor e piedade, sempre 
viveu e vive dos soccorros publicas, dos minguados auxilias 
officiaes que critretau:.o, como ·esmola, não foram rejeitados 
e constituem uma i'ra(lção permanente na receila de sua exis
tencia. 

Póde-se avaliar dos meritos do Collegio S. Joaq.uim pelo 
l!·ansem·so de sua ~~xisl.cncia, resistindo a todas ás intem
perics, muitas vezes á crises viol:·ntas, que lhe perturbam 
momentaneamente os ~Hirtos para u engrandecer, mas das 
quaes se liberta, vencendo mil obstaculos para sustentar no 
011 tro dia a mesma bandeira de seu tirocínio, na actuação 
mais pronunciada e mais brilhante da caridade. 

Instituição pia, o Collegío, desde a sua fundacilo ha 
quasi J 50 annos, que as suas portas se abriram para re
colhei' a infancia que se perderia na promiscuidade da vida 
sem abrigo, sem carinho, sem conforto, a infancia que se tem 
salvado, gracas aos sentimentos bons dos bahianos, e po~ 
mereil desse instituto de cm·idnde, que bem merece os suf
fragios mais eloquentes do Governo para a sua continuação 
e desenvolvimento. . 

Un~a osl.atistica rlossa juventude que ahi se preparou e 
se aperfeiçoou para a::; profissões não se p6de offerecer, por
qca, em mais de cem annos, se1·ia isso urn remontar de ar
chivos, que se torna dispensavcl. 'Mas, levantamol-a com os 
proprios dias da f'xisloncia do Collegio, conl e mos-lhes das 
centenas de crianças orphiis que :\ sua. sombra e conforto se 
habiliLaram durante esse tempo decorrido o verificaremos 
fartamente quanto de benemerencías s.e encerram nesse hu-. 
milde instituto de ensino profissional que vive con:- mil sa
CI'íi'icios, de minguadas rendas e da caridade publica. 

O pai,rimonio que se lhe accumulou é quasi nenhum, 
nrm dú para a sua sustentação, nem para que os seus fins 
se cmupram com largueza c com frnnqueza, pon4o ú sua pz:q.., 
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teccão quantos infelizes pequeninos tangidos pela má sorte, 
alarmados com os terrores dos dias negt•os do amanhã quo 
lhe vêm bater á porta, rogando humildemente o internato, 
pedindo-lhe entre lagrimas que os amparem na vida, porque 
a sorte lhes foi madrasta. E o Collegio dos Orphüos já os não 
póde abrigar. Suas rendas não dão mais para despezas extra
orçamentarias. 

Com os seus serviços e seus creditas a Casa Pia con
seguiu fazer do estabelecimento um verdadeiro instituto pro
fissional, mantendo escolas infantis, primarias, complemen
tares e de rr.usioa, sustentando afficinas de sapateiro, ai falate, 
marooneiro, typographo, meoanica, creando cursos de gy
mnastica sueca e exercicios militares, e todos os annos con
ferindo titulas de habillt.ncão aos que, completa a idade eman
cipada se encontram ig.ualmente preparados para Pxercer a 
profissão que escolheram na sociedade. E ainda a estes, tal é 
a benemerencia do Collel!'io, que os recommenda, ainda os 
emprega, assegurando-lhes e confirmando-lhes todas as pos
Ribil idades de victoria. 

Pois bem, Para cumprir os sell8 fins, paro. justificar a 
sua existencia, para corresponder ao carinho como o trata 
a popnlaçllo bahiana, o Collegio sente-se om difficuldades. 
Seu edlficio, of!ereoido á instituição por D. Jolío VI, já é 
por demais e;tiguo nos seus compo.rtimentos e divisões para 
o intct'nato, pat•a as offioinas, para a administração. Por 
Isso os obstaculos dia o. dia se lhe amontoam, impedem-lhe 
o proil'edir, quando sua longa existencia, os seus prestimos 
benemerif.os, o nosso sentimento de piedade, sempre maior ,iá 
lhe davam o direito a que se transformasse em umo. socie
dade e em uma instituição sobremaneira correspondente !lO~ 
tempoa dr. progressos a que vamos assistindo. 

Da toda e absoluta justico. ó quo se voltem os suffrngios 
do Governo por esta institui cão, uma vez que se não lhe p(lde 
ainda conferir o ,i.usto titulo de lyceu profissional, de inRti
tuto rlo artes o officios, titulo, aliás, que lhe estaria bem ao 
merecer, porque nenhuma dns casas particulares. ou pu
blicas, com es~o ob,iect.ivo tanto o tom merecido corr;o o Col
legio do S .. Joaquim, na Bahio. 

Desta sort.o, com semelhantes !'azões, cumpre-nos o dcvnr, 
ao Senado, no Congresso Nacional, de correrem, pois, em soe
corro desse estabelecimento, mnximó quando reotll'~O~ para 
isso, pódo Sll dizer ostão 1ís mãos do Governo, desnpt•oveit.adn
mento, quasi sem utilidades, e que a posse, ao dominio e li 
propr•ierlade do Collegio srJ•iam n nffirmotiva clnqnento elos 
resultado~ compen~arlores, dos mo.iol'r.~ result.arlos rios qun 
.Jlodoriamos n.uforir. . · 

E bom ,junto do edifício do Collcgio parede f! mRia. so diz, 
está o prr.dio abandonado do i1Xtincto Arsonnl rio Gu11rro, um 
casariio nnl.igo mal disposto, som aproveitamentos de utili
dade, sonüo para nqunrl.olnr soldados do Exorcit.o. quando ha 
domas ia dolles nos rospectivos qunr·teis. O odificio do Ar
sonal do (hwrra não tom antros pl'ostimos o os proprios sol
clndos o nvitam porque nquillo niío 1\ o não pi\de ser urn 
quartel, com as disposicões proprias dos cstnholccimentos mi
lital'Os modernos, n adnpt.ndos ao~ soldados rios nosso~ rlins. 
Jlm• lodos os motivos se ,justifica plenumr.ntc n conclemn:1cão 
~o edificio para isto, 

I 
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Assim, poiR, quando se percebo, se verifica, se comprova 
fartam (ln to do um lado as · benemerencias de um instituto, 
cheio do nocasRidades Plll.'ll o seu desenvolvimento á mercê 
das graça~ do Governo, com uma somma immansa de ser~ 
viços á sociedade o t\ folioidado da população balliana de so~ 
6Unda ot'dem; e de outro lado· as inutilidades de um onsnriio 
do Governo, desaproveitado, condemnado a se derruir cm 
não longo ll)mpo, mns em condições . de desafogar as pre
mencías dnquellc -· cumpra-se a grnnde obra de auxilio -
cedendo o segundo em proveit.o elo primeiro. 

De uma vez se contribull. PRl'll o bem, a grandeza e a 
feliddade ria CaRa Pia, que é um elos padrões mais glOriosos 
ela caridade haitiana o so não deixa . perdet•, naR mo~:~toeiras 
e nu~ rutnas, tun voU10 predto, qtie poderá vir a abriiar sob 
(l ~r,.u tecto, cont.onas mais rlc brasiloir·os, quo so habilitarão 
pa1·a as PI'OI'tR~Õcil liherao~. sérvindo á familia, :í Palria r, ~ 
socio<lade. · · · 

Justifica.se, pois, plonnrnonto a emonda offerAcida 
' 

f'AllllCllR 

A Comrnissün não pórle nccr.íl nr a emenda, porque julga 
recpssal'iu~; an s,•.rviçu publico o pT'Cdio c o terreno que per-
1.flflCí.'l":llll ao rxt.meto Ar·Ronal rlP G1wr·r·a da P.ahin, 

N. 44 

Ar!.. 1.• Como additivo ROl! decretos nR. 4. 408, de 24 de 
dezembro dn 1921: 1. 687, de 13 do agosto de 1907, e artigo 23 
do decreto 2. 290, de 13 de dezembro· de 1910, e decreto 2. 281, 
de 28 do novembro de 1.910, t.r.rão direito ao soldo vitalício, 
deade 24 rle agosto rln Hl07 al1l agor•a, com as patentes de se
gundaR I rnnnl.lls ,os acaclemilloR do medicina e praticaR dll 
pllarmacin. offíciar,s inferior•es ele qualquer graduaclio, vo
l~lntnJ•inR da Pnf.rin nxi.~trmt.es n f(tJe serviram durante a guer
rn on f,J'fl o R !'as i! r o PnrnguJiy comn enfermei roR e enfermei
ros-mór· nos hospilaes de sangue doa navios dr. guerra e hos
pitaes militares da rx-Provincia do Rio Grande do Sul, con
sidernda. nnqur.lln época, comn campo de operações de guerra 
n onde vir1·nm t.rat.nr-sfJ, o opcrnr~sl} n convnlecer mnil.os of
ficiaes r. prnr:ns fr.ridns rm comhafes. rlurante n mesma 
guerra. 

Art .. 2.• Fir.n t.nmbAm relevada a pl'esct•lpclio em que in
correram nA volunt.arlos da Pntria, que não receberam até 
n prflRflnfn dnt.n os prerrios de ~001!1 em dinheiro e 2. 500 bra
ça~ qnnrlrnrlas rir t.nrrenos rm f(ualq~Jor Est.ndo do Brnsll. de 
oonformldndn com o deoret.o n. 3.371. de 7 de ,innoiro de 1865, 
r.rmf'il'rnnrln poJo rlnor•et.n n. 4 .~OR, do 24 de dezembro de 1921. 

Ar!.. 3. • C:nnl.inúa o Governo aul.orizado n abrir os ne
r.Pssnr•ios m·rr!ilos r.oncerlido.~ pr.ln r.i!nrlo decreto n. 4. lj08, dA 
24 rln clr~.cmbJ•o de 1921 . 

Arf.. ,.,. Fica lambem extensivos nos officines nclivos ou 
inactivos rJo Exomiln os mosmoa fnvOJ·es concedidos aos offi-



604 ' •· ANNAER DO SENADO 

ciacs de marinha, para effeilos de reforma, o período do .tem
po em que serviram os mesmos officiaes como aprendizes dos 
Arsen::ies de Guerra da União, cujos favores obtiveram os of
:l'iciaes de marinha pelo decreto 4. 455,. de janeiro de 1922, pu
blicado na pagina 05u do Diw•io Of(icial de 14 do mesmo mez 
e anno. Ai J . .ai 

Rio, rle novembro do 1923. - .i\!a1'cil'io de Lac.erd.a. 

Jus tificaç.ão 

Este addif.ivo em nada prejudica as financas 4o Estado, 
pois sendo poucos, talvez quatro ou cinco, os sobreviventes 
que ntt.ingern a este direito, pelos decretos acima citados, 
qua~i todos vnlcludinarios decrepitos e octogenarios, será um 
i rnperioso dever e rigorosa justica do Governo amparar e p.ro
tcgcr esses· pobres infelizes servidores da Patria, que vivem, 
quasi todos na maior miseria ,mesmo os que já obtiveram e 
eslüo gosando o pequeno soldo concedido pelo referido de
cret.o 1. 687, de 13 de agosto de 1907. 

PARECE!\ 
• , 1' 

A Commissi!.o re,ieila a emenda, .que encerra :llguns dis
positivos que não cabom cm lei de OI't'amenl.o e outros in
convenientes ao servic:o do Exercito. 

N, 45 

E' facultado aos capitães e officiaes subalternos do Exer
cito activo, que o queiram, transferir-se com perda integral 
,elo vencimentos para a 2' classe da reserva de 1" linha. Du
·r:ml.e tres annos, a contar da data da mencionada transferen
cin; poderãn riwert.cr :í actividade, conservada sua anterior. 
collocacão no Almanack, sem que, no cmtanto, lhes seja con
tado para cffeif:o de rcfórma o tempo cm que permaneceram 
na reserva. - Pire.ç Rcbello. 

Justificação 

A presente emenda Leve por fim facilitar meios úquelles 
nfficiaes dos primeiros postos a melhor prover suas difficul
rlados financeiras, dada a carestia da vida e a impossibilidade 
cm que se acha a Nacão de augmentar-lhes os vencimentos •. 
Accresco ainda QIJ.e esta emenda em nada vem on~Jrar os co
frcJs publicos c concorrerá para o augmcnto da nossa offioia
Jidade na reserva, cujo quadro é assaz restricto. 

A emenda n. 45 prcscre uma providencia perturbadora da 
ong,nnizacão de nosso Exercito activo. 

A sua appr.wa~ão seria ai tamentc inconveniente. 
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N. !16 

Contagem de tempo: 

Art. Fica extensiva, a todos os ofi'iciac·s e praças tio 
Exercito, a contagem do tempo pelo dobro, simplesmente pat·a 
os e1'feitos de reforma c sem direito a nenhuma vantagem pe~ 
cuniaria do período de 30 de outubro de 1917 a 11 de noven::
bro de 1918, em que o Brasil esteve em guerra com a Alie
manha c .iá mandado contar, somente para os ofíiciaes e pra
ças de artilharia de costa, pelo aviso n. 1. 491, de 24 de no
vembro de 1919 (Boletim do Exercito n. 277, .de 30, 2• parte, 
pagina 392) • 

Senado, 14 de novembro de 1923. -1 José de Siqueira 
'Menezes. 

Justi{'icação 

Na Marinha, os officiaes e pracas, sem distincç~o, gosa
ram dessa vantagem e mais as pecuniarias de campanha; o 
mesmo se deu no Exercito com ·os officiaes e praças de arti
lharia de costa. 

E' uma medida de equidade e que a presente emenda visa 
estabelecer, providencia tanto mais razoavel quanto ella diffe
l'e das anteriores, que implicaram vantagens pecuniarias de 
campanha, o que aqui não se _d.ú. 

Não é logica a distincção !'cita entre a artilharia de costa 
o o exercito restante uma vez que, no período ela guerra, es
teve em situar,ão de belligerancia. todo o Exercito Brasileiro 
c não somente aquella fraccão da artilharia; demais na ap
prehensão dos na.vios allemães esteve a infantaria em com
pleta actividade, pois occupou os mesmos navios nos prinoi
paes portos, como sejam Pernambuco, Rio Grande e outros, 
bem como na guarda. dos allemães internados no paiz, e na 
guarnicão da costa, nos pontos onde não havia artilharia, 
como se deu nesta Capital, na praia de Guaratyba a em Per
nambuco, proximo ao antigo Lazareto de Tamandaré, etc. etc. 

Senado, 14 de novembro de 1923. _,José de Siqueira 
Mene:es. 

A emenda n. !Jll cstit pt•ejurlicada pelo parecer cmiltido 
sr brc a li c n. 27, que lhe é senw!hante. 

A Commissão rejeita-a tamb~rn. 

N. 47 

V1.!!'ba !J' - Accrescente-se: 

Para !)agamento a. dous primeiros tenentes aà 2' linlià 
que ser:ycm na 6' Divisão dq pepar.tamento: ~!:! ~e!!ªÕa~ ·~.~ 

' .. 
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Guerra, de accõrdo com o arl 36 do regulamento do mesmo JC
pal'lnnwntn e mandados continuar na commissão por aviso nu
mero 5:l, de 27. de janeiro do corrente anno, do Ministerlo da 

. Guerra, 18 :600$000. 

8ouadCJ, H de novembro de 1923. - l01é de Siqueira Me-
~~. ' 

I t.~~H(ictlffo 

Os of!'lciae~ rlll que tt·aLa a :PrOHonle emenda voem desde 
u cr•mtciío do depat•lamenlo ·da 2• linho, pt'estando os seus sel'
VJÇ•Js no 111iui~tel'io da Guerra em todo. o expediente relativo 
uo cxe,·cil•· dfJ 2' linha e Guarda Nacional, que pelas dispo
~~cõo~ do dccrclo n. 13.MO. de 2!1 de maio de 1918, passou á 
jut·isdiccão do referido ministcrio. 

Exl.inclo o {lepartamento da 2' linha o suas delegacias no8 
Estados. pelo dt~postc. no àrt. 26 do decreto n .. 14.748, do 28 
elo marco de 1921, ficaram os servic.us a elle aLLrilmidos cen
tralizados uo Deparlam1111to do Pessoal da Guerra, se8Undo 
displle o art. 24, ilo mesmo daoreto. 

Dé aoéôrdo com a alinea c do arL. i" da lei n. ,.,028, oe 
1 íl de janelro dt• 1920, todos os officiaes da 2• linha que t~er
Vit em n.J l'!lSpectiVO departamento, inclusive OS dOUS acima 
fl·ram considL•rados em commissão por tret annos, findo u que 
podêrll. o Governo consorval-os por pez·iodos iguae~ oonse
Cll LI VI ,J, 

F.m vitturlr. da disposição contida na ultima parte do 
urt. 2B jd eaado, os dons officiaes de que trata esta emenda, 
por 3\ lso n~ 411, de 15 de junho de 1921, foram mandado8 
s~t'\ill' &ddiilos tí 1' Circumscripção de Recrutamento, por nfio 
how r nindl t.eJ'minado o prazo de tres annos da oommi&elo 
quo "mharr. exercendo. 

J1or outro aviso n. 5t6, de 2 de agosto do mesmo annD, 
o~ mesmos of1'iciur.s foJ•am mandados servir, provisoriamente, 
no Dopartmnento do Pessoal da Guerra. 

Pouco depois, o Sr. Ministro da Guerra, em offiolo un~ 
tnew :::. 761S, de 3 de setembro do mencionado anno, mandou 
rlcr.lnl'nr an Sr. s·cncral chefe do Departamento do Pessoal da 
Guurru, que, já estando centralizado naquelle departamenLo 
o ~l!l'l'iCr• t•efcrentc ao exercito de 2• linha, passava tambom 
a sr1· feito ali i todo o servico relativo aos officiaes da Guarda 
Nacional. 

Por aviso de 3 de fevereiro de 1922, foram os alludidos 
officiaes mandados servir na 6' divisão do Departamento do 
Pessoal da OuerJ·a, por declat•ar o art.. 36 do regulamento do 
mesmo clcpal'lamento approvadCJ por decreto n. :15.233, de 3t. 
de dezembro rle 1921, qun «poderfio, ser nprovetados no .c:er
ví~o da 6' divisão, os officiaes da 2' linha comprehendidos :.ta 
lei n. lt. 028, emquanlo durar a com missão de que trata a 
mesma lei. 

1~rn·mina·da que foi em :10 de janeiro do corrente anno o 
pram da commisslio cm que esltwam, o Sr. general Mini.~
lro da Gul\na, declarou om aviso n. 52, de 27 do mesmo 
me r.. que, ntl.cndcnrlo :is ponderações do chefe da 6• divisão, 
couLinuam á dispostclio do Sr, general chefe do Departamento 
da· Gu~rr!l, para se~ir na me~ma dlV!!lii.O, até ulterior; deli-
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beraciio, os primeiro~ tenentes do exercito de 2" linha Gui
lherme 'l'aveíra de Mesquita e Miguel Souto Mariath, pata 
auxiliar o serviço da Guarda Nacional. ·· 

As ponderacôes do chefe da divisão na qual servem os rO.. 
feridos off'iciaes, attendidos pelo Sr. MIJ:iist.ro, só podiam 
prcnder-~e ás neoessi·dades do serviço que elleil muito teem 
auxiliado pelo completo conhecimento do vasto archivo da
quella milicia e dos assumptos da 2" linha que a elle !18 re-
lacionam. , 

Não é de mais esclarecer que, só com o pessoal do eztilliSt.O 
departamento da 2" linha e suas delegaoiu, para fazer o mel
mo serviço que presentemente é executado na 6" divlslo do 
Departamento da Guerra, foi consirnada no orçamento para • 
1920, a quantia de 383:488$, augmentada para 1921 em algu
mas dezenas de conto1. 

Em 1923, foi essa verba reduzida para 100:000$ e no ar
eamento para 1924, approvado pela Camara Dio foi consl
gnalla verba para esse pagamento. Com a presente emenda 
fica a mesma reduzida sómente para 18:600$, importancia 
essa necessaria. para pagamento aos dous primeiros tenentea 
ela 2' linha acima alludklos, cujos serviços são precisos no 
Minisf.erio da Guerra e com economia bastante avultada. 

Senado .l!'cderal, 14 de novembro de 1923. - 1014 de, Si
queira Mene::es. 

PARBOIR 

A Commissão .rejeita a emenda. 

N. 48 

Considerando que d ServiÇo de Alistamento e Sorteio Mi
I!tar é a base cm que repousa a r.arantia da defesa nacional; 

Considerando que o actual Regulament.o do Servico Mi
litar ampliou, com apreciavel econo1nia para o erarid publi
co, os serv i\)os de recrutamento, B'brange:ndo ainda o allsta
mento e sort.elo para Armado. nacldnal. 

Oonsiderando ainda: 
1•, que o serviço de recrutamento, já de si assás com

!)lexo, tem se tornado cada vez mais intenso tanto nas chefias 
co'mo nas juntas de alistamento; 

2•, que os delegados districtaes, unioos serventuariod re
numerad08 nas juntas de alistamento ex-vi do regulamento 
tem runcções nas respectivas sédes, com attrlbuicõe& nll.o s~ 
apenas a alistamento, incorporação e mobllizacllo como tam
bem para outros servicos put·amente de caracter militar e 
reservado; 

a•, que o poder legislativo autorizou ao exeQut,ivd a ex
pedir novo regulamento para esse serviço, deixanao no entre
tanto de consignar nd orçarr:ento a respectiva verba para o 
p~amenLo desses officioos, sendo certo que nlio ba tambem 
autorizaçãp para a abertura dos respeQtivos creditos; 

' .. 

, . . , 
' 
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-í", que pelo J:cgulamcnto anlcrior c de accórdo com o ar
ligo n do dccrcLo n. i5 .231, de 31 do dezembro de 1021, os 

· of.ficiaes empregados no serviço de recruLamento, :percebiam 
vencimentos •COmei se et'!ecUvo~ fossem, por serem de natu
~·cza militar os Cal'gos .que exerciam c exercem; . 

5", c finalmente, que se acham todos ofrl'ioiaes pertencen
tes a osso serviço1 lanlo os da chefia como os delegados dis
tricLaos, sem vcnwnento's desde o dia 1 de ,janeiro do corrente 
mmo, porquanto st'l nos rcl'urmarlos foi mandndo pagar a in-

. significaul.o · g.rntificação de róis cento o cincoenta mil róis 

. mensacs (1·50$) ,ainda .sujeito ao imposto de 5 · %, apezar de 
.st~r a unica repa :·lição no J\1 in i~~er i o da Guerra que produz ren
lda ('raxll de .sortr.ados calcuiada em 5. 000 :000$)! sendo as
sim, ó do toda ,iusl.iça .quo o Congresso Naciona ampare o 
velllhll em auxilio daqucllos •QU·c de IacLo são os· factores di
xectos da defesa ·nacional, sujeitos pela natureza do serviço a 
:viverem em zo'nas recDnbocldamenLe insalubres c de diffJCeis 
meiós de vida; amrparaudo a seguinte emcuda: 

Emenda ao projecto: 

AcorcscenLe-sc na verba ti" ~o!J consignacüo IoG (soldo c 
l:l'ratifi·caçüo de officiaes) : 

Os u:Wciaes rcfui·mado',; c.Io Exercito, o;; da 2• classe da 
reserva c os do l!~xeilcilu c.le 2" linha, que estejam dese~o
nhamlo as funcçõcs de chefes de circumscripçõcs de rocruta
]nenlo chefes de seccão, adjuntos e de delegados do Serviljo 
de Recrutamento nas juntas de alisLamcnte militar, ficam 
mantidos nos respectivos ·Cilt'gos, com os vencimentos into
graes do 1Josf.o, isto é os chefes de circumscri·pção até o posto 
de coronel, os chefes de seccão c us delegadds do serviço de 
l'rcrutamcnto nas juntas de alistamento até o pDsto de capi
tão c os adjuntos alú 1" ·tenente. 

Sala das sessões, 3 do dezembro do i·923. - Irincu Ma
chado. 

P.IREOER 

Pl·ojudicac.la !Jelo parocor contrario da Commissão, offe~ 
Jccido á mncnda u. 11, da mesma natureza, 

Accrcscc que a emenda torna viLalicios os cargos que 
Rcncionn, o que é all.amente inconveniente. 

N. 49 

Inclua-se verba na imporlancia de 2. 009 :·2-í2$890 para 
oocorrct• á dospczu no MinistoriD da Guerra cdm o pagamento 
dn g·rutificucíio .provisoria osLa!Jelccida na lei n. 4.623, de G 
do ,janeiro áo Hl23, cm beneficio' dos i'unccionarios, mensalis
tns, diurisLas o operarias du União, o conhecida por Tabella 
Lvra, a qual fica pela .prcsenLo lei e, para todos os efíeitos, 
incorporada aos respectivos vencimentds, mensalidades, dia
rias c jDrnaes. 

Sala das scssOcs, 3 de dezembro de 1023. - ll•incu. Ma-
!:hado., , ...... J 
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PARECER 

Prejudicada pela emenda n. 3 do nobre Senador Paulo 
<lo F1•ontin, sobro a r1ual já !\ Commissão omittiu parecer fa
"oravel. 

N, .50 

Onde convier: 

Os mcdicos e pharmaceuLicos adjunctos do Exercito, que 
contem. o'u venham a contar mais de 30 annos de effectivo 
serviço nos respectivos cargos, perceberão vencimentos de ca
pitão e terão direito á aposontador•ia, por incapacidade phy
sica, com to'das as vantagens· inherentes a este mesmo !posto. 

Revogadas as disposições em contrario. 

Justificação 

Exislcm aclua•lmcnte 19 medicas o novo pharmaceuticos 
acljuncto~, com dil'eito todos á aPdsentadoria o contribuição 
r·ura o monlepio, dos ·quacs apenas quatro já attingiram a 30 
mmos dr. scrvi2o~ c só no cabo de mais Qttat1•o annos, outro~ 
CJUal!·o utLingi!'ao a osso numc·ro de annos de effcctividado. 

Dnh i rcsulla que o nugmcnto de dcspezn será mensalmcn
f.c - e J)csle~ primeiros quntro annos de. oi_X225'$ (difúcrenr}a 
entre os vcncmwnld~ de i" tenente c. capJt11o) ou sejnm DOO$ 
mcnsaes. 

· Como, ;lOJ'ém, a elassc está cxlincla, c nesle anno corrente 
falleceram L~cs adjunctos, a verba actual fiocn com um saldo 
de 2:325$ (3X775$ mensalmente, o que quer dizer que mesmo 
com este nug'Jllenlo de 900$ a mesma verba terá um saldo de 
1:425$ mcnsas ou 17:100$ annuacs; c ao cabo dos quatro pri
meiros annos vindouros de GS :400$; assim níio é pl'cciso mo
dificar a ve1•ba do actual m•çamento, que ainda ficará com um 
snldo ele 7: fOO$ nnnuacs. Nesta conformidade, sendo apenas 
trcs os ad,juuctos com idade menor de .50 annos, numero~os os 
maiores do íi5 linno!, c todo~ .com servu;os, pelo menos, 11~uaos 
aos dos seus collcg·as do quadl'O, estando extincta a classe o 
niio !lavmulo auumento na r·cspectivn rubrica o~çamentaria, é 
justa n dispo'sicão pr01posla. -Benjamin Barl·oso. 

PARECER 

A ma teria consubstanciada na emenda n. 50i do illust!'B 
representante do Ceará já está regulada cm lei. 

A emenda deve ser rejeitada.· 

N, 5i 

Onde c.onv iCL' : 
Fiei.\ autorizado o Governo a rc.fot·mat• no posto inm~e

dlnlo 0 · sargento ajli4nnte dO :E~crcile, ~sylado, .!Jonstantmo . ~ 
5,- Vol, IX 

.. 
! 

·• 
.•'' 

.,, 

~{ 
.J 
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,\chilles dos Santos, com as vantagens do plano que baixou com 
o decreto de 11 de dezembro de 1815 e Imperial i·esolucão de 
21 de junho de 1862, publicada na ordem do dia do Exercito 
n .. 319, de 30.do mesmo mez, e a lei n. 4.555, de 10 de 
agosto de 1022 e as do posto em que seja reformado; abrindo
se o necessario credito, e revogadas as disposições em contrario. 
- Ole(lario Pinto. • . 

Justificação 

O sargento asylado, Constantino Achilles dos Santos, é 
praça de 1890, contando mais de 33 annos de servicos1 presta-· 
dos: com muito zelo e dedicação, em diversas commissoes, con
forme consta de sua certidão de assentamentos, archiváda no 
Ministerio da. Guerra. 

Nestas condições, já foram diversas praças asyladas pro
movidas por forca de accórdão do ·supremo Tribunal Militar 
o lei do Congresso Nacional. · · 

E' justo, portanto, que o Congresso lhe confira as mesmas 
vantagens que já gosam outros, sendo identicos os seus di-
reitos. · 

PARECER· 
I . 

A Coniniiaõác não póde aconseLhar . a a~ provação da, 
l'mendá. · · 

N. 52 

Accrescente-se onde convier: 

. ·Ficam restabel"ecidas no actual regulamento· dos Colle..o 
gios Militares da Republica todas as vantagens concedidas pelo 
anterior regulamento aos filhos e primeiros netos dos volun
tarios da. Patria e. honorarios. do Exercito com. se1•vioos da 
campanha do Paraguay. 

Jmti{icação 

· O antigo regulamento concedia o favor acima pelo art. 7t 
-Lei n. 12.056, de iO de abril de 1918: 

A lei da despéza para o exercício de 1918, arL 171, revi-
gorou nesse exercício, ainda, o favor alludido; . 

O favor. de que trata a emenda proposta vae attingir a 
um numero muito limitado de menores, todos, porém, filhos 
de .homens .. pobres que, presentemente, lutam com sórias diffi-
culdades para ·manto l-os e educai-os. . 

O Congresso Nacional concedeu matricula g1•atuita aos 
filhos do fallecido Presidente· da Gamara dos Deputados, Dr. 
Astolpho Outra, em atLençílo aos serviços prestados por S. Ex. 
ao paiz. E' r:.. :oavel que os serviços prestados ao Brasil pelos 
velhos patriotas não fiquem esquecidos nem cm plano inferior 
aos do ordem politica. · · 
ao paiz. E' razoavel que os serviços prestados ao Brasil pelos 
cedeu melhoria de soldo aos veteranos do Paraguay, porém, 
sem .dir.eHo á rever~ão ás vh,IVas,, filhos, netos, ·e to. E', poi~, . . . . . ; . ,. 
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do justica, que a graLidão da Pal.ria não tenha tão curto li
mite, nem cesse com o rlesapparccimento dos velhos servidores, 
attendendo-se a que a gloria colhida, resultante dos esforços 
desses lleróes, 6 ii:npcrecivel. , 

O Estado financeiro dos Collegios Militares comporta o 
decrescimo do receita, visto que o numero de contribuintes sem 
direito algum, é grande, e a contribuição é elevada: réis · 
1 :500$ annuaes. . 

Sala das sessões, novembro de 1923. - Jeronymo Mon-
teiro. · . 

PARECER 

O Governo aogita da reforma do regulamento do ensino 
militar. Mais opport.unamente, pois, as suggestões felizes 
romo as da presente emenda poderão ser tomadas na devida 
~nnsideracão. 
· Em emenda ao areamento da Guerra, no emtanto, parece
nos que a prov1dencia não deve eer adoptada. Por taes ra
zões a Commis3ào acceita a em11nda n. 52, para constituir 
rrojecto em separado, ouvido o Governo sobre a materia no 
momento opportiJnO. 

N. 158 

Onde convier: 

Art. :t.• E' considerado como tendo acompanhado a turma 
a que pertencia em :1893, o major refo:mado. LeoiJoldo Ita
coatiára de Senna, alumno naquella época da Escola Militar 
de Porto Alegre e amnistiado em :1895 e :1898. . 

Art. 2. • Revertido á actividade esse offioial de accOrdo 
·com a lei de amnistia de :19:16, passará -a pertencer ao Q. F. 

Sall~ das sessões, 26 de novembro de :1923. - Jeronumo 
Monteiro. 

Justificação 

Comquanto por varias vezes tenba o Congresso Nacional 
·procurado fazer dosappat•ecet• os vestígios da luta civil de 1893 
.a :1895, forçoso ó confossat• niio ter isso ató agora obtido no 
concernente ás desingualdades de . situação pessoal em que 
aquella luta deixou muitos dos ·participes. . · 

Compulsada a legislação de 1895 a 1917, ella nos mostra 
as seguintes pl'Ovidencias legislativas sobre o caso: 

Em outubro de :1895, amnistia a todos os indivíduos di
t•ec(a ou indirectamente envolvidos nos movimentos occorridos 
anteriormente úquelle anno, exce{lto os officiaes de terra. e 
mar, para os quaes foi creada a condição especial de inactivi
dade, por dous annos, ou mais, a juizo do Poder Executivo. 
Esgotado aquelle período, em novembro de 1897, foram todos 
os alludidos officiaes chamados ao serviço activo e recollo
oados nas escalas respectivas, com desconto, porém dos· Q.ous. 

·" .. ~. 

·"'' 
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annos de inactividade, os quaes seriam contados sómente para 
os cffcitos de reforma; · 

Em dezembro de 1898, uma segunda lei de amnistj,a ex
tinguiu as r.estriccões da d~ 18~5, sal':'o .quanto ~ ven~imentqs 
não percebidos e a promoçoes Já realizadas. Foi, assim, mms 
uma vez, modificado. a collocacão dos officiaes amnistiados, 
dando-se-lhes Jogar, nas suas escalas, como se dellas não hou-
vessem sabido jámais; · 

Em 1906, uma terceira lei, interpretativa, declarou qua as 
restricções das leis de 1895 e 1898. não alcançavam aos mili
tares envolvidos na luta de 1893 a 1895, c investidos, naquella 
ópoca de mandato elt'.iloral. Eram eS'ses mil.itares em numero 
muito' reduzido em relacão {t totalidade dos implicados naquel
les acontecimentos ,talvez menos de 10, que, assim, se v1ram 
rcstituidos á integridade de todos os seus dirciLos, vantagens 
e prcrogativas ;; 

· Em 1916, uma quarln lei aboliu as restricções, porventura 
ainda existentes (menos quanto a vencimentos), e creou um 
quadro especial .(Q. F.); mandando nelle incluir os officiaes 
que viessem set• beneficiados com vantagens de promoção por 
aquellc motivo; · 

Em outubro de 1917, umn ultima lei de amnistia determi
nou a transl'ercncia para o Q. F. de todos os officiacs attin
gillos pelas leis de amnistia de 1895 e 1898, deveni:lo tal Lransfc
rcncia ser conlada da data cm que a lei de 1916 havia sido 
executada na Armada. 

Desta ligeira i·escnha da actividade do Congresso Nacio
nal, ao que respeita aos militares envolvidos nos acontecimen
tos rcvolucionarios, conclue-se que o Poder Legislativo preten
deu sem):lre annullar para todos os cffeitos. - e que, aliás, ó 
da propria ·cssencia da amnistia - tudo quanto pudesse re
lembrar aqucl lcs !.ristes faclos. Que o não conseguiu, porém, 
é muito facil deixar claro. 

Os militares amnistiados se separam em dous.s·rupos bem 
definidos: . · 

1', os q11C em 1893 já se achavam definitivamente encar
reirados na actividade profissional, ou por terem completado 
os seus estudos (requiRil.o do acccsso accclcrado), ou por não 
pretenderem cursar a Escola Militar, confm•mados, assim, com 
o accesso por simples antiguidade; e 

2•, os que frequentavam os cursos da Escola 1\lililar, do 
seio da qual muilos delles se originavam, sem maia largas aspi
rações, candidatos, em consequencia de uma instruccüo gerai 
c profissional mais bem cuidada, a uma carreira mais rapida 
c aos allos postos de commando. 

Quanto aos primeiros, á parte a questão de vencimentos 
não percebidos, nada ha mais a restabelecer, pois com oxcepcão 
das vantagens pecuníarias, nenhuma ui ais lhes fica a rehavcr. 

Não se dá o mesmo em relacão aos outros. Só tendo podido 
voll.ar ti Escola Militar cm 1898, depois de revertidos tí activi
dade cm fins ele 1897, díslunciaram~sc por trcs annos ( 1805 
a 1898) das suas turmas; c, não obstante haverem depois ven
cido todos as dil'ficuldadcs de curso penoso, júmais voltaram 
nas respecf.ivas escalas ao lop;ar de que foram deslocados om 
1893. _Pura alguns e.ssc projuizp chegou a ser de quatro annos, 

}JOL' nao lhes ler suJo conccd1da nem mesmo a approvacão 
nus mut.lll:ias cm:sadas om .1893, apezar ~lo texto mm:i.diano 
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do dispositivo legal - mandando considerar app1·ovados lodos 
olA alumnos das escolas militm·es nas materias cm que se aclw
vam mat1•iculados a 6 de setemb1·o de 1893. Exlinctas, como 
~anda a lei, -:- tqdas as reslricções, abolidas como dcvc.ram ler 
SidO todos as desigualdades decorrentes dos acontecimentos de 
1893 a 1895, o que se mostra à evidencia é que os officiaes de 
quem se trata, por direito liquido e inconlestavcl deveriam ler 
vollado (L collocação desfructoda em 1893, dentre das suas 
turmas c sendo considerados os que vieram a obter appro-

• vaoão final nos seus cmsos, no mesmo pé de igualdade dos 
outros officiaes não comprehcndidos na lei de amnistia. Sem 
isso não terão jámais desappa1•ecido as difforenças dec01•rerit.es 
da luta civil de 1893 a 1895 ou, em outras palavras, a amnistia 
quanto a esses officiaes, apezar de ampla no texto lcg·al, conti
nuará a ser restricta na applicação. 

Não procede dizer-se que .isso viria affectar direitos dos 
officiaes fieis ao Governo. Não, isso não se dará, porque com 
louvavel sabedoria, o Congresso Nacional, tendo. c1•eado o 
Q. F., onde as promoções se: fazem parallella e não concorreu..: 
temento com as do quadro ordinario, e devendo os officiaes 
amnistiados ser incluídos todos naquelle Q. F. (lei de 1917), 
nenhum prejuízo viriam a ter os seus camaradas. 

O unico argumento em contrario, é como se· vê, destruido 
com a maior facilidade. Exemplos de officiaes nas condições 
acima, podem ser citados varias. De todos, porém, o mais im
presionante ·é o do ma:,ior reformado Leopol~o Itneoatiára de 
Senna, que attingiu como capitão a idade para reforma com
pulsoria. · . 

Em 1893 occupava esse official, como alferes, o numero 
immediatamente supe1•ior áo do lambem alferes. Arthur So
ther. Verifica~se estudando a carreira· desses dous officiaes 
que si houvesse Itacoatiára de Senna acompanhado a turma 
de que ambos faziam parte, por ser mais antigo que Sothcr, 
teria sido graduado em major a 22 de fevereiro de i!H 7. sem 
prejuízo da graduação deste, POI'QlJanto Itacoatiára de Senna 
deveria obter o. seu accesso para o Q. F. E 'co'nió.· a 2 de maio 
se abriu uma vaga de major, a que foi preenchida a 1G do 
mesmo mez por Arthur Sother, vaga . decorrente da reforma 
do coronel Eduardq Reszanyl, não teria sido Itacoatiára refor
mado compulsoriamente como capitão, pois, si a 5, ainda de 
maio, attingiu a idade de 52 annos. Não .teria sido reformndo 
·por lhe caber ele direito a promoção correspondente a essa 
vaga no Q. F., clcyendo ser. Arthur Sothcr promovido no 
quadro o:odinario. 

Assim, pois, por não ter sido amnistiado nos termos cm 
que o quiz a lei, encerrou Itacoatiára de. Senna, com grande 
prej,uizo do seu direito, sua carreira militar no posto de ca
pitão, aos 52 annos de idade, quando já, sem nenhum favor, 
fizera jús ao de major. 

Não ficou essa lesão sem o devido protesto, representado 
por duas petições cm que o prejudicado, alleg·ando Ludo quanto 
aqui fica dito c mais outros· argumentos, pediu a reconside
ração do acto da sua reforma e a promoção a que tinha di
reito. Debalde o fez, pois nenhuma providencia se tomou a 
rc·speito. · 

Poderia, ainda, Itncoatiúra de Scnna, allcgm· com rnui!.a 
razão, que além da vaga do coronel Eduardo Roszanyl, outras, 
oriundas de transfercncias. para o Q. F. dos .coroneis Izidro 
L(•pcs e Paulo do Oliveira occorriclas depois,' mas mandadas 
cclllsiderar ele clala anterior, lho teriam aberto o acccsso a 

.-.. 
~': 

·.~ 

.' 

··i 

f 
' .i 

·-! 

I 
~ 
~I 



I 

ANNAES DO SENADO 

major, pois, como já ficoti dito, devendo a sua promoção ser 
para o Q. F., as referidas transferencias vieram a determi
nar no quadro ordinario promoções de officiaes mais mo
dernos. 

Os factos de 1893-95 já passaram á historia, que os jul
gará na sua imparcialidade, á luz dos documentos da época, 
mas sem a influencia das paixões do momento. Varias dos 
officiaes nelles envolvidos occupam e teem occupaao postos 
de destaque e de grande responsabilidade na alta administra-. 
cão do paiz; muitos attingiram ao generalato, tanto no .Exer- . 
cito como na Armada, e desempenham commissões importan- · 
tes contando na sua vida serviços de alta relevancia prestados 
á Nação. ·Assim, pois, nem de direito, nem de facto a aL.itude 
por elles assumida ha 30 annos, serviu de empecilho á sua 
carreira militar, nem os impediu · de receber distincções do 
Governo da Republica. Por que, pois, não considerar nas mes
mas. condições a Itacoatiára de Senna, attingido por cir
currtstancias occasionaes, erros de 'interpretação - erros, di
zemos, não adrrtittindo que isso se tivesse feito propositada
mente -, que o impossibilitaram de continuar a nrestar os 
seus serviços em postos mais elevados, talvez, com ·vantagens 
para a Republica 'I Por que essa iniquidade, essa condemna
ção extra legal prohibindo uma cooperação que não póde ser 
mdesejavel, a quem deu o melhor de sua vida á profissão mi
litar I 
· Isso se fará desapparecer, collocando o prejudicado na sí

. tuacão de direito, sem prejuízo de interesses alheios com a 
adopção pelo Congresso Nacional, de accôrdo com a sua ori
entação uniforme de quasi 30 annos, do seguinte dispositivo 
de lei: 

PARECER 

A emenda não deve ser. approv,ada. 
Resalva apenas o caso do ma,ior Leopoldo Itacoatiara de 

Senna, quando da propria justificativa consta que "podem 
11er citados vm•ios off'iciaes nas 'condições» em que se encon
tra o dito major. 

N. 5~ 

Onde convier : 

· Aos militares que tomaram parte activa no movímento 
revolucíonario de 1893 e 1894 ·cm defeaa da ordem o do go
verno constituído e que foram reformados oom os vencimnn·
tos da tabella antiga, fica extensivo !' soldo da tabella A, ela 
lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 19i0, da data da presente 
disposição em diante; ficando o Governo autorizado a abrir os 
necessarios creditas. 

Justificaç6.o 

O art 1• do decreto n. 4. 691, de 19 de fevereiro de 1923, 
- estendeu aos officiaes reformados compulsoriamente c quo 
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tivessem prestado serviços de guerra cm Canudos, no Rio 
Graude do Sul, Acre c Matto Grosso o soldo da tabella ·A, da 
lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910. 
. O art. 2• do mesmo decreto ampliou tal vantagem .áquel

les que, reformados por motivo de inspecção de saudc 'tives
sem os mesmos serviços e tambem nesta Capital, Paraná e Rio 
Grande do Sul em defesa da ordem e do Governo constituído, 
durante o movimento revolucionaria de 1893 e 189.L 

· Por que, pois, não estender tal vantagem .a todos aquelles 
que tomaram parte activa, em defesa das instituições, naquelle 
período? · 

Não é justo que os demais militares que, muito embora 
·não hajam sido reformados compulsoriamente ou por motivo 
de saude, tiveram suas vidas amea.çadas, que cumpriram o seu 
dever em prol da Republica, não se conceda favor igual. 

Muitos delles, no espaço de 16 annos, lapso de tempo 
entre 1894 e 1910, quando entrou em vigor a lei n. 2.290, 

·ainda prestaram assignalados serviços ao paiz e si nesse riws
mo período se reformaram foi porque tiveram suas saudes 
comtialidas em virtude das noites de vigilias e das intomperies 
no largo período em que duraram as hostilidades, isto é, de 
sete.mbro. de .1893 a dezembro de 1894. Hoje, vivem do min-
gUado soldo que lhes dava a lei anterior á de 19i0. . 

Nem todos aquelles. que foram reformados em•virl.ude de 
inspecção de saude o foram por molestia adquirida em ser
viço, durante aquelles períodos, e os compulsados tiveram, de 
jlceOrdo com as disposições então em vigor, ·as suas reformas 
melhoradas. . 

Sendo assim, não é justo que se não extenda a todos os 
reformados que prestaram· serviços activos no movimento rc
volucionario de 1893 e 1894, muitos delles com serviçM dr. 
fogo, os beneficias da tabella A, da lei n. 2.290, de 13 de 
dezembro de 1910. · . 

Esses homens ajudaram a consolidar a Republica, a ellcs, 
pois deve a Nação uma recompensa, hoje concedida aos que 
ainda não conhecem o baptismo elo fogo. ·- · Octacilio de Al-
buquerque. · 

PARECER 

. . A. IComrnissão aconselha a rc,ieic!ío da emenda em face . 
~o P.arecer· ex~rado nas ant.ecedrmtes, ela mesma natureza. 

N. 55 

Accre~ccnt.e-~c onde eonvior: 

Flca .o Governo aut.orizado a admittir na 2• classe cta 
reserva da 1" linha 1:lo ·Exercito, mediante requerimento do 
int.oressado, os offici:ws -do ExcJ•cito de 2' linha, que pnra 
este tenham entrado cm Yirtudo de exame de habilitação p.re
st.ado poranLo cummissão nomenda pelo Ministerio da Guerra. 
. A I.J•ansfcrencia se l'ant\ mediante decreto c a.postilla nas 
respectivas patentes. ' 

Sala ilns sessões, 3 de dezembro de 1923. - Costa Ro
rl7·ioues. 
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Jus lificaçlio 

A providencia contldo. na emenda tem a vantagem de ra
culLnr no Ministerio da Guerra o meio de· augmentnr, · sem 
·onus para o Thesouro, o quadro de officiaos da reserva ·da 
i' linha. · · · · 

Os officiacs que derem· provas cabnos de habilitação 
podem assim t.er ingresso na reserva da i" linha, onde seus 
serviços poderiio ser utilizados pelo Governo em qualque~ 
tempo. · 

Alguns delles toem curso tão brilllante, revelaram ta
manho preparo nas provas praticas de commando \!e tropa e 
resolução de problemas tacticos que mereceram da commis
são examinadora do Exercito as mais lison,ieirns referencias, 

Houve mesmo úin Ministro da Guerra, o illustre general 
Caetano de Faria, que mandou constar da fé de oi'ficio desses 
officiaes, as aprecin~Jões da commissão exnminauora, Nos 
acontecimentos do julho de 1922, bem como na parada de 
7 de setembro do mesmo anno os offieiaes de 2• linha to
maram parte saliente, ali combatendo pela legalidade, aqui 
cooperando para o maior successo da festa militar. 

Nestas condlcões, s6 louvores merece a medida contida M 
eme1:da. · · 

Sala lias sessões, 3 de dezembro de 1923. - Co~ta Ro
d1·igues. 

PARECER 

A approvação desta emenda importaria. na alteração da 
lei dos quadros do Exercito. E e5·sa não é, evidentemente, 
maleria apreciavel em cauda orçamentaria. Accresce que os 
alguns cofficiaes que tiveram curso tão b:t:ilhante, etc.,, . já · -· 
viram devidamente apreciados os seus meritos com a deli
_beracão do 1\linisterio da Guerra que os fez constar das respo-
. ctivas fés de officio. · 

A Comm}ssllo é contra a emenda. 
A 2• classe da reserva da i • linha não tem .coroneis nem 

tenentes-coroneis, por ·não convir confiar oommandos impor
tanLes a officiaes de reserva no inicio de operacõo!l de guer
ra. Assim, não c·mvém n approvaçüo da emenda·. 

EMENDAS RECEBIDAS PELA COMMISSÃO AO ORQAMENTO DA OlTili\RA 
EM 2' DISCUSSÃO . 

· N. i 

Onde se lô 18:600$ para dous primeiros tenentes do Exor. 
cito de 2• Linha que se acham servindo na o• Divisfw do De
partamento do Pessoal da Guerra, accresccnte-se mais, róis, 
12:000$, para o capitão da mesma linha, José .Joaquim Franco 
de S1i, que se acha addido á i • Circumscripçüo de ·Recruta
monto. 
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Justificação 

Esta verba ó para supprir o logar de um capitão q~o se 
acha servindo na i • Ciroumscripção de Recrutamento Mtlif.ar, 
deRde 15 de junho de 1921. . 

Sala das Commissões, 4 de dezembro de 1923. - Irineu 
Machado. 

PARECEU 

A Commissão rejeita .a emenda • 
. .... " 

N.2 
Onde convier : 

,. 

Sejam revigorados os ns. II c X do art. 46 da lei. nu
mero 4.632, de 5 de janeiro do 1923, e inclua-se no dispo
sitivo do n. X, entre os estabelecimento! de que elle trata, 1\ 
Fabrica de Polvora sem Fumaça de Piquet~. 
I I I I I I I I I I I I I I I• I I I I I t·l I I I I I I .. I .. f I :· .. I I I I 'I I I I I I I I I I I 1,1.:• 

Art 46. Fica o Poder Executivo autorizado: 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I, I ···, I I t' •.•• 

II. A vender os productos das Fabricas de Polvora do Pi
quete e da Estrella, sendo as importancias recebidas pelos 
estabelecimentos respectivos e ahi recolhidas para opportuna 
utilização em beneficio da propria fabrica ou de sua produ
ccão, prestadas contas ao Thesoure Nacional, por intermedio 
da Directoria de Contabilidade da Guerra . 
........ ......... ,;,·· ............. ·············· ····••.••.••] 

-Sala das sessões, -i de. dezembro de i923. - José Acciolv.· 

Justi(icaçf!o 

Em virtude de autorização do Congresso, podiam as Fa
bricas de Polvora da Estrella e do Piquete vender seus pro-· 
duetos, e utilizar a importancia das vendas em "beneficio das 
proprias fabricas ou de sua produccão, prestadas cóntas ao 
Thesouro Nacional por intermedio da Directoria de Contabi- . 
Ifdade da Guerra". ' 

Mercê dessa providencia legislativa, conseguiu a ultima 
administração da Fabrica da Estrella, segundo informes que 
me foram prestados, realizar em cinco annos uma receita do 
perto de mil contos de réis, a qual foi applicada em· constru~ 

. cçõcs novas, roconstruccõcs, servicos não existentes, como os 
de agua c electricidade, officina c serraria mecanicas, offi
cinas para a fabricação das polvoras prysmalicas, negra c cho
colate, etc.; cumprindo salientar que, sem embargo das des-

. pezas effccLuadas com esses melhoramentos, a mesma admi
nistraoão poude entregar á que se lhe seguiu ttm saldo su-
perior a cem contos. · 
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Pois bem:' essa medida, que, com os mais lisongeiros re
sultados, vinha sendo consignada, de certo tempo a esta parte, 
no orçamento da Guerra, deixou de figurar na proposição vo
tada pela Camara para o exercício de 1924, sob o fundamento 
de que o seu regimento interno não lhe permittia incluil-a na 
cauda orçamentaria. · 

A emenda, que formulei, visa revigorai-a, como o aconse
lham os inf.eresses de nossos estabelecimentos fabris militares, 
um dos quaes, a Fabrica do Piquete, .está exigindo providen
cias inadiaveis, tendentes a melhorar sua apparelhagem e evi
tar os prejuízos que advirão do máo estado de conservação 
em que se encontram alguns de seus edifícios, inclusive os 
destinados á residencia de officiaes, funccionarios e operarias. 
- José Accioly. 

PARECER 

A Commissão não acceita a emenda n. 2 do Sr .. José Ac
cioly, que é contraria a disposições do Codigo de Contabili
dade, mas proporá modificações em substitutivo, na terceira 
discussão, porque julga procedentes as razões expostas so
bre a efficiencia de dotação para a ~abrica de Polvora sem 
Fumaça do Piquete. . -

N. 3 

Onde convier: 

Fica o Poder Executivo autorizado a manlfar pagar ao~ 
operarias alfaiates, correeiros, carpinteiros, encaixotadores e 

. serventes da Directoria Geral de Intendencia da Guerra, a gra._ 
tificacão denominada "Tabella Lyra", que lhes é devida desde 
janeiro do anno de f923, abrindo-se para esse fim os neces
sarios creditas. 

Sala das sessões, 4 de novembro de i 923. - José Acciolv. 
- Pedro Lago. . 

lUBti(icaç4o 

A presente emenda visa tornar effeotlva uma justa reola
macllo dos operarioa alludidos, porqus::ato, ~ertencendo elles 

· ás officlnas de quadros effectivos e tabellados no orcament.o, 
- deixaram, entretanto, de receber a gratificaollo referida; quan

do outros de officinas de mais recente organizacllo, e da mes
ma reparticllo; a teem percebido até hoje. 

Tratando-se de operarios pertencentes a officinas de va
lor real, consistindo um poderoso factor da subsistencia ·do 
Exercito, produzindo de 16rma a dar grandes saldos na receita 
do Ministerio da Guerra, como se póde verificar pela leitura 
do relatorio do ex-Ministro Sr. Pandiá. Calogeras, justo se 
torna que lhes seja concedida a alludida grat.iflcacfto. · 

Julgo, Plllr taes motivos, que a emenda acima está no caso 
de ser approvada, pois visa o cumprimento de um dever do 
Estado, que comprehende a igualdade de regalias para com 
os seus modestos, mas laboriosa servidores. - José Accioly. 
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PARECEI\ 

A emenda visa extender aos operarios de officinas crea
das após a lei n. 4. 555, <I e 10 de agosto de 1922. as vanta
gens da tabella Lyra que, pelo paragrapho 2• do art. :1.50 da 
referida lei, níio os beneficia. 

N. ' 
Onde convier: 

. · Fica o Governo 'autorizado a llermíttir que limitado nu
mero de offíciaes, de notorio merecmiento, que quizerem aper
feiçoar seus conhecimentos militares, possam rrmanecer em 
paiz estrangeiro, á sua escolha, de um a dous annos, perce
,bendo. sómente os vencimentos militares que lhes couberem 
por Ie1, em papel e sem ajuda de custo. 

Justi(icaçiJo 

Considrando que ha no Exercito varios-corpos sem ette· 
ctivo em praças, dos quaes os officiaes ficam sem funcçlles; 

Considerando que a ida de officiaes para o estrangeiro 
muito contribue. para o augmento da efficiencia do Exercito; 

. Considerando· que · a referida medida nenhuma despe: a 
acarreta á Nação, já tendo até· constado, nos mesmos termos 
em que está redigida, nos orçamentos da Guerra de :l907, i908, 
:1909, :l9:t.O e 19H, parece-nos de inteira justiça a approvacão 
da presente emenda. . 

Sala das sessões, em 4 de dezembro de :l92S. - Pcrei1•a 
Lobo. - Lauro Sodrl. . 

PARBOBI\ 

A Commissão rejeita a emerida por considerai-a, em sub
stancia, excedente da materia orçamentaria e não ser con
veniente ao serviço do Exercito. 

N. 11 

Restabeleça-se a dotação de 90:000$, solicitada na pro
posta do orçamento, verba .t•, "Justiça Militar", consignaoão 
n. 28, destinada ao pagamento de vantagens a supplentes, 
adjuntos, interinos ou ad-hoc, na fórma da observaQão B . da 
respectiva t.abella do vencimentos (decreto n. 15.635. de 26 
de agosto de 1922), ficando assim augmentado de 30:000$ o 
total da. verba. 

Justificação 

A emenda attendo á necessidade real do credito para· ~a
sarnento dos funccionarios em questão, pois no corrente. auno, 
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npeznr de dotada. a. rcsl?ectiva co.n~igna~ão com quantia igual 
:i que ora se soliCita, JÚ se verifiCa nuo ser talvez possivel 
comportar a mesma consis·nação a clespcza a ser fcila nlé o 
'fim do c:xercicio. . 

Os nudi!.ores c J!l'Omotorcs teem. di.roito, pelo reg.ulamento, 
n rlons mezes de férws, sendo substitmdos nesse perwdo pelos 
supplentes c ad,iuntos, que, na fórma ela citada observação B, 
passam a. pcrce.ber como se cffeçtivos fossem, assim como nos 
casos de Impedimento elos e.ffectivos, o que raro se dá. 

Mantida a reduc~ão feita pela Camara dos Deputados, 11 
importancia de 60 :000$ será ins1.1fficiento para attendor (Is 
substituicões pelo afastamento temporario dos funccionarios 
cffectivos por licenças o outros motivos, pois sor;í absorvida 
pelas interinidades decorrentes do férias. 

Snln dns sessões, cm 4 de dezembro ele 1 !123. - Cm,los 
Oavalca?iti. - Af{onso Cama1•go. - Gene1•oso Marques. 

P.\RECEn 

A observação b dn t.nhclla de vencimentos que acompa
nha o Codigo de Orguniznção .Judiciaria diz que cos supplen
tes do nurlil.nr, o., acl.iunlos de promotor, o>; advogados, o es
crivão intcr i no c os ad-h o c perceberão as vantagens pccu
niarias iguaes ás rio subst.jtuido". 

· . A cmemla -visa restabelecer a elolacão de 90 :000$000, 
por considerar insufficiente os 60.:0(}0$000 votnclos pela 
Camara. 

A Commissão concorda com a emenda. 

N. O 
Onde convier: 
Art. As vagas ele promotor milita1• ele 2' entrancia se-

rão preenchidas por J?romotores de 1• entranciaJ alternada
mente, uma por merecimento, e outra por antiguiaade. 

Justificaçt1o 

A medida, que não acarreta au$'mento de despl1Za, justi
fica-se não só pela sua P.quidàde, visto conceder aos promo
tores militares de i • entrancia um accesso que já é concedido 
nos auditores de igual categoria, como, principalmente, por 
servir aos interesses da justiça, mandando prover os cargos do · 
promotores de 2' entrancia com funccionarios já aptos no 
officio o com pratica no processo judiciaria militar. --Sala das sessões, em 4 de dezembro de 1923. - .A{(onso 
Oamm•uo. - Carlos Cavalcant'i. - Generoso Marque.v. · 

P.\1\ECEn 

O nrl. 3!1 rln Codigo de .Organização Judiciaria diz: 
":\ri. 3!1. Os promotores ria Jusl.ica 1\Iilil.nr serão nomea

dos pelo Prcsiclcnle da Hcpublicn, dentre os ·ci1laclãos diploma-
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do~ cm scicncias ,jurídicas . c sociacs. Dcsf,es, os que i'ot'lllll 
ou tivor·cm sido militares terão prefercncia.." 

A emenda visa reservar as vagas de 2' entrancia para os 
promotort>s de :1'; parece justa, mas, por exceder da materia 
orvamcnlaria, a ·Commissão opina pela sua approvação para 
consLiLuir projecto em separado, ouvido o go_verno sobre o 
assumplo cm momento opporLuno. 

N. 7 

Onde convier: 

· Art. Ao actual :1' tenente intendente Aurelio Joaquim 
Vieira, do extincto Quadt'o de Intendentes do Exercito, contar
~c-ha a antiguidade do primeiro posto, de 15 de novembro de 
1897, por ac~os do bravura, sem direito á percepção de venci
~entos atrazados •. 

·:. ' 
- ,. Justificaçã~ 

I ... ' • . . • ~ I. • . . • 

' o decreto n. · 1. 351, de 7 de janeiro de 1891, regulando as 
promoc::ões de officiaes do Exercito, declara: . 

. . ' . . 
· Art. Ü. Actos de bravura assim considerados pelo com

mando em chefe do Exercito cm operações activas, dão direito 
á promoção; ·que será feita pelo mesmo commanclo ... 

• • I •' ·• ' 

.· Art. H. As vagas que se derem nos corpos em campa
nha, serão preenchidas por officiaes que nella se acharem"; .• 
· · Ora,· conforme se verifica pela ordem do dia da Rcpar
Ltção do Ajudante General, sob n. 900, de 27 de novembro de 
1897, o ofl'icial acima citado pertencendo ao então 22' Bata
lhão de Infantaria tomou parle no combale e assalto ao re
ducto central do inimigo, cm. Canudos, no dia 1• de outubro 
desse mesmo anno. ·E "distinguiu-se pela sua bravura", sendo 
alvo de numerosos elog·ios relativos á mesma campanha e dos 
quacs se acha repleta sua fé de officio que fundamentam o seu 
direito a immediata pt•omoção, nos termos da lei reguladora 
da espccie. · 
. · No entanto, como é notorio, não se fizeram as promo
ções .na :fórma determinada em lei, mas sim em épocas e sob 
ci1iterios diversos, clahi resultando a maior confuzão e pro
juizo dos direitos adquiridos por aquelles que realmente fize
ram jús á promoção cm cu,io numero' se acha o actual 1' te
nente Aurelio Joaquim Vieira. , 

'rendo, porém, os Poderes Legislativo c Executivo reco
nhecido, posteriormente, os direitos de diversos officiacs ·e 
praças então injustiçados, entre os quaes ·se podem citar os 
acluaes Srs. general reformado Bernardino Antonio do Ama
ral, coroneis Ft•à.ncisco Escobar de Araujo, João Baptista Pi
I'CS ele Almada, ma,iores 'l'ancredo Vieira da Cunha, Luciano 

.. Pedreira· de Alm!1ida (fallccido) e capitão Marcos Evange
. lista ela Costa Villela c outros, tudo indica que por cqui-

-dade essa medida extendida ao 1' tenente Aurelio, tanto mais 
quanto a dcspcza decorrente da emenda ó absoluLamonte in
significlmte, visto sct•cm dispensadas as vantagens pecuniarins 
att;azadas . 

. · Sala das sessões, em 4 de dezemQro º~ _1J!~-ª •. - ~ffon-.~Q. 
Ç(lmm·uo .. - Ge11~r.oso N.a.rqu~s. ., . .. .. .. - · 
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Ministerio da Guerra - Directoria do Material Bellico -
!tio de Janeiro. · 

Certifique-se, na fórma da lei. Em 26-i0-923. - P. O. 
s/n. ·- Oscar de Paiva, chefe do gabinete. 

Ao Exmo. Sr. Ministro da Guerra, o i • tenente inten
dente Aurelio· Joaquim Vieira, deseJando pleitear junto ao 
Congresso Nacional que a antiguidade de meu posto de 2" 
tenente seja contada por actos de bravura, venho pedir a 
V. Ex., se digne mandar passar por certidão, o •teOr dos elo

·gios e mais referencias honrosas que obtive quando fiz parte 
da Expedição de Canudos. 

· Capital Federal, 23 de outubro de 1928. -Aurelio Joa-
quim Vieira, i • tenente intendente. · 

A' consideração do Sr. Ministro, submetto o preeente 
requerimento em que o Sr. t• tenente Aurelio Joaquim Viei~ 
ra, pede lhe seja mandado passar por certidão o teOr dos elo
gios e demais referencias honrosas que oteve quanclo em úpe
racões de guerra em Canudos no Estado da Bahia. 

· Tenho a declarar, que o referido orticial serve nesta di-
rectoria como thesourelro. . 

Em 2~-t0-t928. - P. ·O., Trajano de Abreu, coronel 
obefe ·do Gabinete. · 

A' S. i de ordem do Sr. general director para os fiDS do 
despacho do Sr. Ministro da Guerra. Em 7 de -novembro de 
1923. - Ca. Ravacco. · · • . 

Certifico, em ,umprimento ao despacho supra. que da 
parte do !l'ssalto e combate ·ao reducto central da cidadella de 
Canudos, no dia um de outubro de mil oitocentos c noventa o 
sete, do comm!lndante do antigo vinte e· dous 'batalhão de in
:rantaria, datada de lres daquelle· mez c publicada na ordmn elo 
dia do Exercito numero novecentos, de vinte e sete, do novem
bro de mil oitocentos e noventa e sete, consta que o então fOJ'
riel Aurelio Joaquim Vieira foi elogiado pela sua bt·avm•a. 

· . Capital Federal, 28 de novembro de 1923. 28-ii 923. -
Jo1é Antonio Coelho Ramalho, coronel. chefe interino da t• 
secolo da Directoria da Intendencia da G11erra. 

Ao Protocollo, de ordem do Sr. general director, para.cm
tregar este documento ao interessado mediante recibo. Em 28 
de novembro de :t 923. - Coronel J . E1teve1, cheft~ do ga. 
hinele. 

PARBOBR 

A maleria da emenda, não r; cslrictamenle orr·arllellfal'la; 
accresce que não convem genet•alisar as excepcões 'cm assum
pto Uio delicado . 

. Deve ser t'cguilada a emenda. · 

N.. 8 

. Aeerescente-ae onde conviet• : 

ArL Fica o Governo autorizado a mauúar pagar J?Or 
conta do credito especial concedido pelo decreto legislatiVO 
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n. 4. 618, de 20 de dezembro de 1922 a differenca de venCI
mentos devida em 1921 aos officiaes reformados na vigcncia 
do art. 107 da lei n. 2. 924, de 5 de janeit·o de 1915, por effeito 
do art. 45 da de n. 4.242 de 5 de janeiro de 1921. 

A emenda se justifica pela neoessidade de mandat• pagar 
aos officiaes de que trata, as . importancias a que teem direito 
em virtude dos dispositivos legaes nella invocados, ímport~n
cias das quaes, até o presente, ainda se acham no desembolso, 
apesar do decreto legislativo n. -i. 618 mencionado que aliás 
offerece o neeessario saldo para satisfacão dessa di vida, dan
do, portanto, margem á abertura do credito correspondente, 
na conformidade da exigencia do Tribunal de Contas, em ses
são de· 20 de abril do corrente anno .. 

Sala das sessões, em 4 d-e dezembro de 1923.,- Carlos 
Cavalcaflfi. 

PAREOBR 

A emenda se · refere ao mesmo assumpto da de n. 4 
apresentada no plenario, e póde, pois, ser acceita. 

N. g 

Na verba 9", "Soldos e gratifieaoões de offieiaes", rubrica 
- Diversos servicos : · 

.Accreseente-se; na sub-consigna~ n. :1.7, depois das pa· 
lavras " ... oommis~ões extraordinarias ", · " ... bem como aos 
officiaes ajudantes de ordens dos generaes que desempenham 
cargos permanentes, nesta Capital". O mais como estA. 

· lulti/icaç4o , 

· · .Alteração que a emenda propõe á verba 9" representa 
um acto de evidente equidade, em favor de officiaes subalter
nos, em geral pobres e obrigados ás mesmas despezas de re
presentação que aquelles que actualmente já se acbam no goso 
desse auxilio do Estado, além dos seus vencimentos normaes. 

E' um iogar commum dizer-se boJe que a vida, neata Ca
pital, torna"se de· mais em mais diffiml, pela carestia. de todos 
os elementos iildispensaveis á vida. E entre as cousas de ousto 
cada vez menos. àccessivel, temos que incluir, em primeira 
plana, as pecas dos uniforme~ militares. Ora, os membros doe 
estados~maiores, quaesquer, são obrigados constantemente a 
dospezas extraordinarias, de que o commum dos offioiaes eat6 
dispensado. De sorte que, assim, a emenda se justifica es-
pontaneamente. · · . 
. <' sBia das· sessões; 4 de dezembro .de 11123.-- Carlol' Ca
viilcaflti. · · · _ . · · 
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PARECER 

Pelos regulamentos militares em vigor, s·ó teem direito 
a gratificações os officiaes ajudantes do ordens da Presi
dencia da Hepublica e do l'vlinisl.ro da Guel'l'a. Ademais, não 
seria justo que se inst,itu·isse gt•!llificaçõcs ap~nas para os 
ajudantes dos genct•aes que servem nesta Capttal. 

Deve ser rejeitada a e~enda n. 9. 

N. 10 

Na verba 15' (Servicos geraos), rubric.à III . - Di
versas dcspezas, accrescentc-se á sub-consigt1acão n. 31 mais 
2 :000$000 destinados á revista "Defesa Nacional." 

Justificação 

· Tanto a Ilevista elos mlilare! que se publica no Estado do 
Rio Grande do Sul, como a Defesa Nacional que aqui se im· 
prime, prestam oH mcsmc.s imporlnnles sm•vicos rio propa
ganda dos bon~ estudos mililares, facilitando aos officiaes de 
todas aa classes o conhecimento das. mais interessantes ques-. 
tões aLlincntes á defesa do paiz, dflsenvolvendo-lhcs, conco
mitanlcmenl.e, o gosto pela profis81ío. 

Não é justo que sómcnte uma dtlf!sas publicações gose do 
auxilio permanente da União, quando os benefícios que am
bas espalham são idenLicos. 

Da h i, a apresentação da emenda. 

Sala das sessões, 4 de dezcmbro·de 1923. - Cm·los Ca-
valcanti. · 

' .... " •, 
PAIIECER 

Não ha inconvenicncia .. na npprovação da presente emen
da do nobre Senador Carlos Cavalcnnli. A dotação é insigni

. ficante cm face dos sct•viços prestados ao Exercito pela re~ 
vista Defesa Nacional. . · · · · . . 

' J N. H 
· Accresccnte-se onde col;lvier: 

I . , . . 

Art. · Accrescente-se ao'-§ 2• do art. 71 do regulamento 
approvlido pelo decreto. n. 15',446, de 27· de marcá de 1922; 
depois das· palavra'S · "para . os ':fi1\10s dos officiaes · effectivos 
ou reformados· do ·Exercito' ou •'da Armada", o ~eg~:~inte: "bem 
como para os rictos dos mcsinó's officlacs effcotivos ou refor
mados, com sct•vico de guerra· no Paraguay, matrioulad.os até 
1921 como' contribuintes integraes emqUAnto· agu~rdf\y~m va
gas para classe dos gratuitos. · · ·' ... : · · · 

Lace~~~~· da~. ~ess~es~ .:~~e· ~~zeinºro 4e '9~-ª·· - Marc.i!IP. (!~ 
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· Justificaç4o 
'. . . 

SI os filllo!{do~ ortÍctàes effecÚvos ou· reformadÔs d~ 
Exercití:l. ou ;da. Armada •'teem pelo· regulamento~ ti desconto de 

. 5o· % na qualidade de alümnos contribuintes, rião · ba, cm ri.; 
· gor, ·absoluta justiça em se não Incluir tambem os ,netos da;. 

qtielles -officiaes. : · · •. ·. ·. ·. ·.,,. .· . . .. · . · · < ... · ..... 
. . '' .· . o decreto n. u o-752,, de 31. de niarcg de t92t; diz no artigo, 
. . . . 67: "§''2!- ---' Os nlumnos • que por. falto de· vagas;. nã~ puder,em 

.. , : ·• gosan~os abatimentos de:.que,trata:o paragrapho umco do ar-. 
' · · ·tigo ··7i· do-.regulament.l>e·:outras. disppsições legaes, concor-. 

· . ·· · ,' rorão iis vagas .. Jibertas: durante 'o anno, seguindo o mesmo .cri-· . 
· :. terio;. e·~tábelecido ·, no.· ar.t'• .65 ·par· a ar· àdmlssãó· de ·gratuitos;·. · 
' :tendo preteréncia . os matri.culados 'e admittldos~ de. um· anno '' 

· .. •.·. · sobre-·todos. oil.do anno.áeguinte," . · · ·.• • . . . ': ... ;'. . . 
· o · , Não trata estnmenda'· portanto,· da gratúidadé que os re• 

· ·• · . feridos·.· netos >dos. reformados:, tinham direito: de facto',. quando. · 
· se~matric.ularam·em ahrll'de··t92t, e que o actualregulamento . 
-.de'.f922:yeio•prejildical•a; -mas, .da rcducçíio por'equidade, nll.14 · 

. . · · 1suas. m~nsl9idad~s· integr'aes; ÍÍIJial á que gosaram os· netos ·de ... 
honorarJOs .matriculados na•:mesma data. . ·. . .. · • ·-~ ·· . 

. ; · . ·:: :E'' tão -.reduzido· . o numero de contribuintes integrses ne· . ·. · 
, tos· de reformados, que talvez não attinja a• t2 alumnoa. ·. • · · 

,;. ;,,· -.•• ,".·\···." \ :;: •:. "· ' ,· •' .·1 ·,. ·','. ·' • • . .:. ,. 
·,·I ' •' .,, .. 

. :"'- ·-· ;.~ ' ' • ," ', ' i ' . I', '' ·• 

·.· .. ·' • ' '· ' I. : PARECliR· . •• : .... 
. ~- , ~r .. -: ... : .,. . . .. .:.. ·.. .. . ........ .:.. . . -~. · .... -·, ·'. : .. , . ·. . 
· ·.· ' A, eQúmda. não.: vers.a. sobre mataria 'orQament,aria; mas.· . 

. . · deve· sei'· approvada, porque . attende a um caso 'que·, parece de ·. 
· · ·equidade;> .... ·.· -~. · :· ·. ·· · .· .. · · · · . · > . .··' -: :·' · · · 

,.· .. ·, · .. .A · Corrunissão· .propõe, em. oonsequencia; ·seja. destacad~ 
· · · · · : · pâra .• coristltuir·:projecto· á' parte, ouvido-· o. Governo' sobre· a . . '· 

·:. . ma.teria; no ·morn'ento opportuno-. · · ·· · · '· . , · 
··,;·.·, ~-' • . ' ...... , •• _ ••• ·, 1: ·•• '<' .• ··.<~) :. .... ...... :·;. 
,•. !,' ,. • 

. : '· .
1 

.. . ..·· . ;.. N .• :t2 , 
..... \. ,.. ' •• ' ·.: .. : ;.::.·;. ·:. •' .' : '. .,. ·~··' ." ' .' ' '. . . . . ' l . . • . ' •' '. . • ' ' 

-., . ' · .· ... ; .Flcâ .o :Governo auto~izà~o a'adqujrir 'pÓr.compl!a, me-
., , . · .d.tante. a.coôrdo :~om os. ~espectlvos .proprJetarJos ou a.~esapro-_ 

·. :. ..: , priar,• a~·.a~eas de Jerrenos:·que .nos Es~a~ós,forem -Julgadns 
. , :. necessaruis ·a 'llr~nJzação .:de camP,os de· av1acão para o Exer

:· ·· .•. olto1~ que· se:,destmem á' escolas ·militares· de ·avlaoão .. ou sh'Vam 
· de· riase ··4 · nàvegação aereà -.militar,. adoptando-se a linha ou .:: 

llnhas·'qué· a estrategia militar aconselhar;- podendo, outrosim, 
o· Governo adquirir O· necessario material para escolas de avia-. . 

. ·.·.ção. i.. co .. mo·se. Ja!Jl.· "lia. ngar. s; .aer_ o·p.lanos, etc:,_-.f.azendo-se as opef.... · 
. ' raçoes de ;'credJ.tO _neces.a~~~a~. >. : . . · ; .' · .. ·· . · e 

\. , ... · ·'' ,.,• ........ ·;. . . ·' ' . 
~-· -: ... ·, ,. ,... 

. . ··· .. · JusÚficaç4ô 
' • • ' • •• '' ' • \, ., • • p .. • • "/' : • : • .. • • •• • '·t • . 

. · . :,A emenda ora offerecida nüo .vem sinüo ao· encontro do_ r .. · 
plano geral de organização das .nossas forcas de terra, ora sob · 

· · a competenté·· direccil.o de uma missão estrángcira. · · 1 

. , . · .Realmente;. embora· à· .situação financeira . actual. aoonse~ · 
, lhe toda a 'parcimonia nos gastos, não é possível, entretanto,· . · , , . . s; - Vol. )X, · 40 

I • .. .. 
i \ \ 

·,,' 

'' 
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' : 

. ·~·.··E} 

: :.: 
' I' 



deixar no desamparo a organização efficiente dessa nova e 
importanLissima quarta arma de guerra, cujos resultados na 
.ultima CO!lflagração mundial foram além 'do que- se suppLmha 
fosse passivei ·na adaptaÇão do ar.rqplano,· · como.· at•ma' de 
guerra. · · · ·. · · ··· · ·. · · ·· · · · · · 
_ ... ' b' nosso paiz, mais do :que qualquer outro precisa, si não 

. :já, mas 'logo que os nossos reéursos permitam, cogitar· .seria
. mente deste problema .dada a vastidão do nosso. te1~rit.orio e 
das nossàs costas e a carencia de·meios de·communicaçao no 
íritefior do paiz. . · · · · · .· . - · 

· Ora, é. fóra de duv:ida, que quando•não se queira. admititr 
como v·erdadeir'a arma de guerra; o aeroplano, ·em. todo o càso, ' 
o seu concur~o· nos serviços de -vigilancia,· reconhecimentos, 
correios e rectificação do tiro· de art\lharia é'precioso; como 
todoo mundo sabe pela recente 'eXJieriencia'da· grande· guerra.· 
· · Assim; viRa a emenda tão: só mente ár'mar o' poder publico 

(\os elementos úecessarió's para de 'ftitur'o' traçar' a organização 
effectivà dessa.s escolas .nos Estados,. onde se encontram 'grap:.: 
q~s yocações para a aviaóãô-' p}ilitar que ·:déveriios' ··appró-veitar' .... ' . .... ' . . . -. .. ,_,, . -~- . , ...... ··_ ...•. 

Além. disso, principalmente nas !lapitaes' dos .. Estado9, 
como· eui s·; · P.~ulq,. Qtirit~pa, FIQrili.J;IÇJPoUs, IUo- O:raJ;~4e e· Re- , 
cife, os terernos ·estão sé valorizando -dia a dia·. · ' 

Por isso, ganharia o Governo si tratasse de reservar, des~ 
de já, as areas de terrenos nec·essarias aos campos dé aviação, 
évita!Jdo ma1ores encargos de 'futuro para a aviação. Final
mente, seria tambem de toda a opportunidade não ·dejjar sahir 
dô' paiz· muitos: "apparellios.:.escolas"'para a' aprbilizligcm da 
aviàcão' cirà' em pôdei' ae 'esêolâs civis, que riãci c'oriseguiiam .sê 
implantar, material esse, cuja acquisicão actual redundaria eíll · 
~no~Iri~ eç~~omi~. P,iu:~ o _~;~rario, clad~ a bàixa• ~tua! dei Cf\Jllb~q .. · 

Eín summa, ao . elevado criterw do -Governo. ficar<\ salva 
a opportunidade de por em pratica esta autorização no . seu 
todo ou em parte, tudo de accôrdo com os recursos actuaes. 

. . 'tl . • .. ·•••.. ' 

Sala das sessões; 4 de dezembro de 1923. ~Alfonso oa
margo. 
·:'''·· '• ., . 

,':·'· 
' 

PAll~CER 
' ~ . ~ "" . ' 

,- Sobre o assuirrpto desta . emenda n. ':12,' do Sr. Affonso 
Cainàrgo, a" Coinm'issão 'aptesen·t,ará 'um substituti'vo nd''ter:. 
ceiro turno ·orcaliüinta'rio; pelo que ·e'qtende · ·qüe'' li eri'Hirida. 
d'irV'e ser rêjei(âda .... ,. . ' ' .. ' . .... . .. .. . . ' • '. 

,'• 

N. 13 

··Os alumnos dos collegios miljtar~s que desejarem. con
tinuar. seus estudos na- Escola Militar· sérão transferidos para 
esta, desde que ~eÜham to.dQS· QS: exameS. que,·para a· roatrf
~U!a são exigidos ali i rl_os candidatos 're~ervisla~ u al·umnos do 
Q!lrso annexo á mesma escola. · -: 

. ''-
.. 

' I 
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Jwti{icação 

. E' isto uma medida de equidade. Nos collegios milita~ 
r~s são estudadas todas as· matarias exigidas pela··.Escola MJ
htar, para ·a matricula dos candidatos reservistas e alumnos 
do curso· annexo .á' dita· escola; mas, ha ·ainda nos collegios, 
no B• anno, a cadeira ·de topographia, e como, pelo regula-

. menta em' vigor pata: os· cóllegios militares, · sp poderd matri-. 
cular~se na Escola .7llilita1" quem tive!' o cursô ·completo~ ee
gue.:se que os alumnos que;' por esta ou . aquella razão, não 
te em o exame dessa materia, estão· impossibilitados de oon~ 
tinuar seu ·curso na escola, ·quando ·os candidatos ·a que nos . 
referimos, effectuam ·matricula sem nunca ·terem · estudado 
topogra:phia. · · : . · · · ·. · , 
· · Nenhum .. inconveniente ha no estabelecimento dessa me

dida, P.ois existe. ·na. Escola Militar a cadeira de topographia 
que todos os alurrinos são obrigados ·a estudar. · · · · · 

Não é ·;justo que os· civis, que não concorrem directa
mente com contribuição monetaria. para as cqusas da Guerra. 
e os alumnos do curso ann:exo, que, como pracas, teem soldo, 
etapa, gratificação e fardamento dados pelo Governo, tenham 
mais direito á matricula que aquelles que durante seis annos 
de curso nos. collegios militares, sempre fizeram fardamento 
a sua custa e concorr~:~ram para os cofres da União com as pe-
sadas mensalidades que o regtil'amento determina. . • 

Os alumnos que não desejarem continuar seus estudos na 
Escola Militar, ·mas que tiverem em vista obter o titulo de · 
«agrimensor:. que o coliegio 'concede, tel-o~hão, conforme de
termina o regulamento em vigor, quando completarem o ' 

• curso. · · 
. ., . . 

Rio, 3 de dezembm de 1923. - Vespucio de Aõreu. . ' ' . . ' . . . . ' . ' . 
. , 

PARBCBR 

A Commissão acceita a emenda, visto tratar de um 
ca.so qué reclama urgencia . em a sua solução e sér uma me-
dida de equidade. · ... ' . ' 

·ri. u 
Accrescentar. onde convier': 

'• . 

. '•' '. ,. 

. Os. funccionarios federaes· que servem nas· Junta~ de· alista'
, mentó militar·, e tenham ·mais de (2) dons annos de exercicio 
· nesses cargos, serão considerados promovidos ·por merecimento 

nas respeetivas repartições ao cargo immediatamente · supe
rior, independente. de ·qualquer exigencia ·regulamentar .. '•. . . ' ' ,, ''. '· ,, 

Justi(icaçlio • 

Os funccionarios que servem nas juntas ·de alistamento 
· militar, cargos ·esses que exercem em commissão, não con
correm ás promoções nas reparticões a que perfencem, por 
merecimento, e sim por ·antiguidade absoluta.· · 

'•, 

~' . \ 

' ' 
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· Regulamentos ha em varias repartições, que, embora o 
funccionario tenha antiguidade absoluta niio lhe cabe o di-
reito á promoção. · · 

. - E' uma. praxe estabelecida c em detrimento dos i:ateres
sados, e issó sob a inconcebivel justificativa de estarf:lm fór~ 
do serviço de· sua reparti cão; como si o serviço de alistam e rito 
militar constitua uma illegalidade de tal natureza,· que não . 
mereça attenciio e não constituam merito taes funcções. . 

E' um erro dcploravel, e uma doutrina injustificavel coi
locar taes sczyentuarios em um movel',inferior, mesmo porque, 
o serviço de. alistamento militar é um dos, mais altruisticos 
scr·viços publicos, de radical importancia e isso porque delle 
depende a defesa da. Nação, a mtegridade do territorio e .a 
·garantia do ·povo. , · 

Desmerecer esse serviço é seleccionar OS" funccionarios que 
ahi servem, sonegando os seus. direitos, menosprezai-os e pre-. 
judical-os no accesso a que tem direito inconteste, é; não só 
uma· clamorosa injustiça como um acto impatriotico, praticado 
consCientemente ·em detrimento dos interesses da Nação. 

Saladas sessões. - I1·ineu Machado. 

PARECER 
" . . . 

Deve ser reje_itada . a emenda •. 

_Não seria justo promover, por merecimento, os funccjo
narios de que se trata, fóra de suas J:epart,ições, e ainda com 
a dispensa das exigencias regúlamentare9. O serviço nas 
juntas de alistamento, pela sua natureza nobilissima, já con- · • 
stitue um quasi pr;emio aos bons, servidores· da Nação • 

. A emenda devo ser rejeitada, até mesmo- porque não 
versa propriamente sobre mat~ria de orçamentp., . 

N. 1.5 .:. 1 ., •• 

. Onde· convier : . 

Seja aberto o credito necessario para pagamento ao major . 
. graduado reformado do Exercito Theodom1ro d'Araujo e· Silva, 

da differença de vencimentos entre a quantia de 1 :000$ que 
percebeu até 31 de dezembro do anno. findo e .a de 7108 que 
lhe tem sido paga no corrente anno, pelo exercício. do cargo . 
de adjunto da i" divi~ão. do-Departamento do Pessoal da . 
Guerra e a que tem drrêrto, de accôrdo com o art. i2, alinea 
a, do decreto legislativo n. 2.290, de 1.3 de dezembro de i910, 
e o arf. 150, da lei n. 4.555, de iO de agosto de 1!122, visto 
ter sido incorpora~o aos yencim~nt~s milg!lres o augmenta de · 
que trata este ultrmo art1go (D,al''o. Of(tcwl, de 31 de agosto . 
pag. 1. 7. 063), devendo continuar ·a perceber as mesmas van· 

· · tagens como se effectivo fosse. · 

Justificação 

Para justificar a presente emenda basta termos em. vista 
que; de accôrdo com o titulo 4•, n. 50, do decreto legislativo . 
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n. 4.625; de 31 de dezembro de 1922 (Receita Geral da Repu
blica), publicado no Diario O(ficial, de ~ ·de janeiro do cór- , 
rente anno, todos os funccionarios publicas passaram a des
contar sobre os seus vencimentos a percentagem de 5 %, ao 
passo que os officiaes reformados que exercem no Departa
mento do Pessoal da Guerra cargos privativos dos effectivos, 
os quaes por esse motivo percebiam até 31... de dezembro do 
anno findo, as mesmas vantàgens que estes, llém de soffrerem 
o referido desconto, . passaram a. perceber no corrente anno 
em vez da gratificação de 3338333, a de 150$, menos da me-

. ta~ e, do que ganha um continuo do referido Departamento, 
• po1s que estes ganham 315e .mensaes. . 

' . . 
Senado Federal, 4 ·de dezembro de 1923. - lrineu Ma-

clwdo. · . 

PARECER 

O Regulamento do Departamento. do Pessoal da Guerra 
dá· nara a 1' divisão çinco adjuntos, dos. quaes tres effectivos, 
dous reformados. . . 

AssirrJ, ·o major graduado· reformado Theodomiro de 
Araujo e Silva não exerce cai'(Jo privatilvo de· official effe
ctivo e sim de t'eformado, que é, e sua gratificação é pagá 
pela rubrica (Diversos Serviços) da tabella 8'. 

A emenda· deve ser, portanto, rejeitada. 

N. 16 

! · Accrescente-se onde convier: 

. Ficam extensivas aos sub-officiaes da Armada e . Exer
cito as vantagens do § 2', do art. 71, do regulamento que 
baixou annexo ao decreto n. 15.416, de 27 de marco de 1922. 
(~egularilento dos Collegios Militares.) · 

Art .. 7 t, § 2• do regulamento para os Collegios Militares : 

.• As pensões soffrerllo descontos de 50 % para OS· filhos dos 
officiaes effectivos ·ou· reformados do Exercito ou Armada e· 
de 70 %, a partir do segundo filho dos· mesmos oftieiaes dessas 
classes; · 

lustificaç4o 

A medida proposta Justifica-se pelo principio de equidade· 
e visa beneficiar uma classe de homens 'que, muito embora, 
animados em dar preparo intellectual aos seus filhos, prepa
rando-lhes um futuro .risonho, niio o podem fazer por faltar
lhes recursos para tal, dada a exiguidade dos seus venci
classes. 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1923. - lrineu 4/a-
chado. .. .......... .. 

' 
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' PARECER 

No regulamento dos servicos. do Exercito não existem' os 
. sub-officiaes de que trata a emenOa. · . · . · . · ' , 

Mas, porque a emenda .cuida tambeni cíe sub-ofticiaés da 
, Armada, a Coriuvissão não se oppõe a que a ditá em~rida seja 
de~tacada para constituir ,project,o áparte, sen.do ~obre eUa 
ouvida, .oppoptunamente, ·a Commissão '!le Marinha e. Guerra. 

. . ~ ' . ' 

/I . N. i7 / 
• 1 • ' ' ' • ' '; ' ' ' ' • \ • 'i • ' ••• , " ' • ' 

Ficam equiparadas á Contaoilidacte da Guerra ãs pemats 
repartições pertencentes ao mesmo ministerio. .. . 

' 
Justificação 

' . 
A emenda attende a uma inedidà de equidade, pelo. que 

dispensa qualquer · pormenoridade justificativa . 
. : . .: '' (I. ' :I • ' ' ' ' ' ' I. ~ ' ' I " : -- . :' \ '- . ' ' ' ' ' ; ·: ' . 

·.:. Sala:das sessões, 4 qe dezembro de .:1923. -::-•·lr.ine.u. Ma
chado. · · .. ·. .· ' .· · · · · 

I';' . 

·PARECER 

A .mataria da emenda n. 117, do SR .. Iriium Machado, não · 
é estrictamente orçamentaria e, sobre ser inconveniente, fere 
disposições de ·leis 'em vigor. ' · 

' . - ' ' - ' 

· Deve· ser rejeitada,· portanto. 
. . . . . . 

.,, i 

N. iS 

Accrjlscente-se onde ~~nvier: 
1 

• · 

• > • • ' t ' ' ' \ , ' ' I 

. . A~t, Os officiaes reformados do Exercito que .exercem 
funécõ'es prjvâtivas dos 'effectivos' nas 'diversas·. repartições do 
Ministerio. ilâ, Guerrti' 'e. previ'sttis nos · regulan\~ntos em yfgor, 
perceberilo s!nis vencimentos pela tabella 9•, como se effe~tivcis 
fossem. · 

iusti(icat;6.o 
. • ,_1 ' • - • ' ., • ', ', ,,. • 

· · : ;A· pre.s~nte emenda· v:fsa., porrig~r UIJ!~ ,hi"ju~t'á. ip~erpre::
tacilo QUE! se, tem d~do com ;relaç~o ao paga!ll11ntq a drverso~ 
offjciâe~_ refor~ado's que .exercem .'funcÇpes privati~as .. !los 
effectivéis _nas. div.ersas reparticões .do ·Minist,erio., da. Güerra: 

:As disposfções abaix'o · transcriptas escl'ârecem per.t~ita; 
mente o caso e por- isso deve-se dotar a· areamento de nume
raria suffipiente ,para ,pagamento das· vantagens que os referi-
,dos offici'aes te em direito. ' · · · 

' 
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I 
· São as seguintes disposioües: 

. ' 
. "Lei n. 2. 290,, de 13 ,de dezembro. de' 1910 - Art. 12. 
Terão direito . ás ,vantagens desta lei .•. quando cm servico . da 
União,·. no exercício. de' ,funcoões p~opriamentc. miliLiii'.cs; per
dendo .durante este período quaescjuer vantagens até então re-... 
cebiveis li titulo de reforma, . aposentadoria, · jubilação ou 
pensão : ' · · · · · 

' ~ - ' \ 

a) os officiacs 1-eformados e os ·honorarios do Exeri:íito . ' . 

. . , b) os .officiaes, da Guarda Nacional e dos batalhões patrio-
ticos, quando mobilizados; ' . ' 

. . I . 

c) os offieiails de forças policiaes e bombeiros dos Estados, 
quando _em servicos militares." . . · 

O aviso do Ministerio da Guerra n. 60, de 1 ·de fevereiro, 
publicado· no .'~Boletim do Exercito" .n.·,198,de 20. de abril, 
tudo de 1912,. (pàs<l.694)., Nispõe: "Ao .. directrir da. Contabili
dade, foi declàrado .cjue, pai•a execJlcão do disposto no art .. .29,· 
da lei ,n .. 2. 54.4, de. 4 de' Janeiro findq, aos .officiaes reformados 
db Exercit.o,;empregadosnás .~epartições·mi_litares, só .deverão 
ser pagas. as vantagens da lei n. 2.290,. de 13 ·de dezembro' 

· de :191 O, quando exercerem elles funcoões atlribuidas, pelas 
' leis e regulamentos em vigor,_ a officiaes do' quadro activo do 
mesmo 'Exercito, ou quando essas funcções puderem ser exerci- · 

·, ·das por forca dos regulamentos indiffe~:entemente por aetivo 
ou, i,nactivo, paganqo nos. :demais casos· as vantagens da. respe- . 
diva tref~rma,e.a gra.Lifi~açãq. ~nnmil de ~;:200$QOO:.'; .... , .. 

. O _av1so do mes_mo m1mster10 .n. 105,)le,,17,. J.?Ubhcad~ no 
"Boletim do Exerc1to" n. 221, de 20 ·de fevereiro- de 1919 
(pag~. 149), preceitúa: "Que em· vista da consulf.a que fez o 
chefe da 3' divisão do Departamento Central, em officio de 
21 do mez findo, os officiaes reformados chamados a serviço 
s.ó .P~rc.~b.erão . . 9.~- vencin:u~nto,s .integraes. ()Ç>rJ:e,svRn-dentcs aos 
seus postos. quando os cargos por clles desempenhados compe
tirem privativamente· aos· offic.iiles effl)ctivcis, devendo, nos :iniJ. 
tros cascill! perceber além do cjue lhes competir pelá reforrrüi• ' 
a grátificacao de 150$000. • - . · ·. · : · 
. De accôr~o com o art~. 150, da lei n. 4 .. 555, de 10 de agos_to• 
de 1922, os officiues reformados .do Exercito quando exercerem· 
furiccões privativas dos.effectivos; aos quaes·caibam ~,eociínen
tos como se· effectivos ·fossem co.tnparticipam das 'l(antagens da· 
nova tabella (Diario Official, de 31. de agosto do 1922, pa~ 
gina 17, 063) ~ . .· · · · . . 

Em 31 de outubro de 1922, o Sr·. Minisf.ro da Guerra, re
solvendo uma con~ultil. relati;vamento ao ·ass~Impto, .. declarou: 
"Que .officiaes .ref.ormàaos, .quando, por lej;-usufruam as van~ . 

. _tagens . i:là effectiv,idad_e, teerri direito á gratificação ~I e qu!) 
tr11ta o dec~eto leg1slatwo n • · 4. 555, de 10 de agostet ulLJmo do 
mesmo .·modo· por' que os officiiles da activa percebem a dos 
seus pCistos". "Boletim do Exercito", n;. 55, de 10 de novembro 
de 1922; . . . · : . , · 
. .. Como. se vê, é inconteste o direit.o que .. assist.e .a esses offi
cia!'ls ... mns o. or.caínento_. actual não consignou verba pará ess~ 
pagamento, de ·\órmll cjue .os ·officiaes ceformados .que exercem 
func.cões privaf.Jvas dos effectivos pa$saram .a perceber a gra
f.ificaciio que é abonada aos reformados que exercem outras 
ftinccões não previstàs erri regulamentos especines e estão con
templados na verba s• ..:.. Differente,s serviços - que mnndllt 

/ 

·-

. •,.•' 

.. '·• 

,,;' 
. . 
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pagat• além do soldo da reforma a quantia de 150$ mcnsacs, · 
·de 2" tenente a capitão e de•· major a cororiel a de 200$ 
(Diario Of{icial, de ·12-:1-23), pag. 1. 629, c assim foram re
duzidos nos seus vencimentos justamente na occasião em que 
todos lutam com as difficuldades oriundaS' da carestia 1de vida. 

Espero, portanto, que a illustrada Commissão de F.inan-, 
cas, estudando o caso com a ·justica que lhe.· é característica, 
faca ccssaz· essa interpretação que revogou direitos · adqui
ridos. .· · . , . . • · 

· Sala das sPesões; 4 de dezembro de :1923~ -,.. Irineu Ma-
. citado. . . · · · · · · ·. 

• .. PARECER , 

· · Não são propriamente militarea as funccões . dos· officlaes 
que viriam· a ser ·beneficiados com ·a approvação da ~:emenda . 
n,'·:IS. O regulamento baixado "COm o decreto n. :15.934, de 

'22 de janeiro de '1923, (art. 55, §. 6•); já prevê as hypotbeses 
constant!!s da ,emenda qu'e por isso deve ser rejeitada. · 

N, :19 

· Ficam extensivas nos officiaes . dll!s reservas as vantagens 
que gosnm os offieiaes da :1• linha para ~atricula dos filhos 
nos . Collegios Militares. . . 

Justi(icaçllo · 

· Pela nova organizacllo do Exército os officiaes das reservas 
prestam os mesmos serviços dos· officiaes da activa, silo cha-

. ~a~os para todas .as faltas de offiiliaes; para mano~~as, exer
CICIOS e teem as · me'Smas vantagens e onus dos offzczaes effe- · 
ctivos. · · 

' ' . 
. Sala das sessÕes, -i .de dezembro de :1923 1 .:.- Irineu ~a-

chado. · ·. . · .. 
t>ARECER . · 

Ao qrie está informado. a Commieeiio, iJ 11overno estudà 
·um· noyo .regulamento para o. ensino: militar e assim ·sendo, 
mala opportunamente poderão ser. attendidas as suggest.Ges 
.que lhe forem leyndas, entre. ns quaes, sem ·duvida,· poderll~;~ 
· !igúrar as 'co!jstantes da emenda. n. Hl. do Sr. Irlneu Ma• 
chado. . . · , · . 

A Commissão, pÓr iaes motiyos. rejeita a emenda, que 
tamllem 9nvolve materia nliG estriotamente. orçamentaria. · 

.· Accresce •que os officiaes dn reserva são officiaes de tem
po do guerra e·.só prestam· s~rvico qnndo mobilizados. !Neste 
caso é que clles te em, as mesmas vo.ntagons que os do Exer-
cito activo. · · .. ·. 
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N. 20 

Onde convier: • 
Seja aberto o credito necessario para pagamento ao major 

graduado reformado do Exercito Theodomiro d'Araujo e Silva, 
da differença de vencimentos entre a . gratificação de 500• 
que. percebeu até 3i de dezembro do anno findo, e a de i 50• 
que lhe tem sido paga no corrente · anno, pelo exercício do 
cargo de adjunto da 1~ divisão do Departamento do Pessoal da 
Guerra, a.que tem direito, de.accôrdo com o art; i2,·alinea a, 
do decreto le~rislativo n. 2.290, de i3 de ·dezembro de i9i0, . 
e o. ~rt: . i~O d~ lei n. 4. 555, de iO de agosto de i922, visto 
ter Sido mcorporado aos vencimentos militares o augmento de 
que. trata· este ultimo artigo (Diario Of(icial, de 3i do citado, 
pag. i 7. 063), devendo continuar a perceber as mesmas van • 

. tagens, como se effectlvo fosse, · 
. ' 

Justi(icaç4o 

· · A emenda supra consigna uma providencia justa. ,. 

Sala das Cominissões, 4 de dezembro de 1923 .-Irineu Ma. 
chado. · 

PARECER 

, ' . ' , I 

· .A Commissão opina pela rejeiçllo da presente · emenda, 
que evidentemente ventila mataria estranha ás leis o~amen. 
tarias; e a considera prejudicada pela de n. i 5, que lhe é 
igual. · - ·. · 

N. 2i 

. ArL Ficam equipárados, para todos os , effeitos, aos 
· sub-officiaes da Armada os actuaes sargentos-ajudantes e pri

meiros sargentos do Exercito. 
§ i. o Os aviadores militares; auxiliares de escripta e in

structores, terão as graduações de sargentos-ajudantes e pri
meiros sargentos e gozarão das vantagens e regalias inheren
. tes a estes postos. Serão aproveitados todos os que servem · 
. actualmen~e nos. quadros acima.alludidos. · 

§ 2. o Fica constltuido um quadro de segundos e terceiros 
, sargentos : 

a) podendo, quando de folga e fóra dos quarteia e estabe-
lecimentos. militares, traJar-se civilmente; - · .. 

b) .só poderão perder o. seu posto por condemnacllo de .mais · 
de um anno; . · 

c) servirllo. independente .de engajamento; 
d) terão, quando transferidos por conta do Governo, um 

mez de soldo por adeantamento· que lhes será descontado em 
to prestações .. Este abono será feito· sómente uma vez por 
anno; 

• 

·~I '•" 

.·· \ 

,,·· 

.. 

,,. 

. 
' . ' 

,· :·" 

··"·' 
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e) o nccesso para. o quadr.o de sub~officiaes e para este se 
fará 3; razãp de dous terços por antiguidade e um terço por 
merecimento; · 

f) serão reformactos . no posto immediatamente superior 
desde que .. tenham mais'de-.20 annos de serviço; e; no de sar-
gento-ajudante. com mais de 25 annós; · · · . · . _ 

' .... •""· "1:'\ '" 1;•. •i(' 1(',, '·'f"•' ·,,· '•' . ·.· .. \• .. 
,.,,, .u) ;:o .. Estadp~Màibr baixará instrucções sobre o recruta~ 
menta deste quadro. · · · 

lt . ' :. 

Justificaçao· 

. ' 1' ' i .. r':. I 1 {' 1' '1 ~I \ :. • ', l • ·. • . ', ' I - ' . ; ; ; • .. : I 1 . r·,· t ' . 'li . ' 'i 
, , .. ,~ãg ,cpl!stit,!lEi .a.:Presen.~e ,eme11da .nenh1,1m :r:::'llPed~~tfll!a 

.n .. ll.S!!"'-.· o r_ s,amz~çao, ;rrul~tar; . n~m, !lw,_ al~er:\\, .a, ._liier.arcbiii,: po1~ 
or.,sargen.tos~aJuda!ll!lS ~. primeirOS .. s~rgE)n~O~; da,,,/\rmada .O 
amanuenses do ExercJto.vee~ de11ha.m~1t~~ J\nnos goSI!P4o.d~sr: 
ta~ vantagens. Na prat1ca Já. está cabalmente demonstrado . o 
vantajoso resultado para o servico .militaL' em -ser. bem as~e
gurado o futuro dos sarge,o,tos;, P,Ois, · 'dest'arte, trabalharão 
t.rp,nquillamente, certo de qüe OS seus esforços silo bem re
compensados, , · · . · · 

.. Nos Jirinciííaes paizes:do mi.mdo( os ~arg&Iitsô, ôuer:d~ A1;- · 
m~l;la,. quer ~o E;xerc,\to,, gqs~Ir!. ,fias, regiJ.Jl!lf>, ~: f!l.le J~~e~ ,JÚS o 
labor constante na caserna e sua r.esponsab1hdade perante. os. 
commandantes; e, t'eem, ainda,. uma· reforma satisfat.oria; 

. Na Franca, por exemplo, os sargentos casados teem uma 
· gratificção especial. . · ' ' · ' · 

.' . Os sargentos-ajudantes e primeiros sargentos sün os re~ 
sponsaveis:: dit:ectOsr.,perante .. os <officiaes; · pela.,:disci.yilina da· 
tl!OPa e, escripturação .dàs. unidades e _.sub-unidades; ; Qualquer 
papl)t que ':seja le:vadb a: assignaturà do'\capilão,.é do ... i' .. sar-

. gento que se exige a sua exactidão. A eqmp1tração rln8 à via.. 
dorel militares, auxiliares de escripta · e instruct.ores ~ uma 
medida de inteira justiça. O~··Jirimeiros arriscam. a t.odo mo
.momento a sua vida, expOndo, com a sua morte, á sua familia 
a mais franca miseria ;, os. segundos desempenham as mesmas 
fuiic~·ões que· ()s seu..s éoll~gas ·. ~~ariü~ns~s, ~ntrela,nto, ,Jicam 
em um grão bem .accentuil.do de mferJOrJdade; . t.; os terceirog 
são os intensificadores de nossas reservas militàtres: jwr-t•.io~os 
t.hesqur,~~-:de;,no~síl~. ólass~.s arl)l.at;las; .J,>a,rp,,_estimular o accesso 
do ~uad~o,(!e S/lb,offiçia~s imp_õe~s.e. a,c.re~çãq, i:le,um:.qu~dro 
de; s~gundos. e tllrceiros sargentos .com. l,'llgahas .e ':'al}tagen~ q4e. 
cqr.respon(!ám. a !)spectativa,,de,~ell amor .ào ser:v1co: e assJdUI"-, 
dade 'á.caserna,. quer _cl)mo momtores da tropa, quer como au-· 

'I' d 1' t . . . ·Xll8re9,.'. 0. )'S~~S'.~H:.~~I. ,, .. ··. ,. 1110 _, ·.-1 •• ·,: ~···.· ,, • .,·1·;1 ·i ,.t.·, .. 
A ·med1da ·ihsmphnar do rebaixamento do sargento_;, al!lm 

de o ('.ollocar ·em uma situação humilhante p·erante os. sol'
dados,, ppis ci x:eduz., á. esta, con(!icãol: aln.4~ }"em, de, ,q).lebrar o 
seli.esf.JI!!'-!Io .. E' prec1so J,'epata,r, e.~tc wal,,,d~nd,o ao.s,.sarge,n-:: 
tos estab1hdade de posto; que tem. s1do até hoJe os seus sonhos . 
doirados, Sei. que o. Sr; -Ministro. da Gperra .de ha· muito vem 
estudando, sempre, a aituacão dos sargentos e os olhando com 
particular carinho, Esta .medida .nenbu!ll,:Q;n,us tr.az para os 
cofres publicas, em vistà de não· haver àugmento de despeza, 
nem mesmo na· equiparação aos. sub-officiàes"da Arinada, con
siderando .que, estes se fardam a. sua :cu~ta: e não fi.ca~ .. depen
den.do. da· oscillação, da etapa, .que nesta.. quadra. dJffJCil tende 

. sempre a au~mentar. E assim, pois, penso ter prestado rele-:-

; . 

I 
I 
I 

• 
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vante .serviço ao·Excrcito. e. dado, aos seus dedicados sargentos 
o premio de sua espinhosa missão. ' 

'Sala das sessões, .. 4 de dezembro de 1923. ·-· Irineu Ma-· 
chado. . · . · 

PA~ECER 

•.. , .\ Commissãú, opina pela ,rej~icão ~da r.menclllr: que não 
constitur: assumpt.o. para lei de orçamento, · evi.de.ntemente .. :.• 
,· Accresc.e que .. a ,dita .. éme~qa trata. de equiparações e de 

· ai terâcões dé ·q~à~ros, o que. é • üi.opporttino. 

' N. 22 
• ' ~ . ,o ·I '' . 4 '•,' ; 

Onde convier : 
' 

.. art,. ' ,~ica. exte~si:V.à .~.os .sarg~htqs, á~~~liàres' de,,às~ 
c~Jpt~ •. nQmeados pe,lo ;pep!lrt.a,r,nçnto. do.),:'essà,al, d.J:!.,. Gue.rr,a,, as 
regahas que, go~am os amanuenses elo quadro extincto: de tra
jarem-se civilmente fórii das reilíirticões ~ 

-1,'. I';:' . , .•. J;: 

· JustificaÇão 

... 1 .· . ~ •. ~' ••• ; ... ~ ••• ·• •.•• ~;r .. ~ .. ·• 
. .A. ,emenda. acima rião. traz augmento de. despez8. para 01:1 
cofres da Nação,. dá apenas um direito quê de ha ·muito já de~ 
veria, ter. sido extensivo .. a, estes. auxiliares, .visto -acharem~se 
exercendo.1iis funcc.ões1dos,amamfenses do qúadro •Pxtiilcto. pelá 

. lei ,n; ;4.028;.:de .10.,de. janeiro··dé .1920,.cuja. lei maridou..,os 
substitui~ Pelos. ,aargt)ntos.· .. auxiliares,,,de .• ,escripta, os· quaefi 
exercem .as funcções sem nenhuma vantagem. . · 

·-~~ J::~--· .:.:-.. ~~~.::·:í:: :._.,' .r-~'\ I' ;;~,·Jj·,. ,:.~ 1: ~ ·_ :. :' .·;.-.. ,. ".''·;.! 
, .... Sala das Commisàões; 4 de zembrc:i de 1923. -Irineu Ma-
d~; . 

I 
. ,_ ........ , 

PARECER 

r, til,.l:t~· .. tr: í·~i ~. 1 ..• ·~ · nli ... ;·~·~·, ·, .-~11i: -~·-· /( ; :·.; ·: i1i .: ~·\i~ 
., , ,. ;E! evid~pt~ 1 ,qüe ,a 1 emen~a ;Iiíio·: cuida1 de. IPate~:ia; prop;r.ia 
á, lel,,,Qe" o~camen~o.,.peve ,s~r., rej'eitada,.: po;r.tan~o, Além ... dJsso, 
rião, con~iíltá,: ~)hi.eressf31 , public(! a medida· proposta .pa19 ii.: 
lus~re Sz· •. Ir meu . Mac•hado. . . . · 

1\ li', 

N. 23. 

Órlde êoiivier : 

. 

·.,1 

O Governo aproveitará em uma das 'vagas do primeiro 
posto quP .se dér no quadrp .de officines pharmaceuticos do 

. Exercito o unico ·sargento effectivo existente nas fileiras do 
· mesmo Exercito, formado em phnrmncia por G_scola official ou , 

reconhecida; ·com ·12 annos de praca no Exercito, boa con-
dücta ci:vil. e. militar. e mais de • dous annos de serviços pro~ 
fissionaes prestados em estabelecimentos militares, nas mesmas 
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condições ·cm que foram outros sargentos pelas le1s orcamen-
. tarias de 1917, 1919 e 1922. . . . 

Sala das sessões.' ;-- A{fonso Camargo. 

Justifi~açao 

A presente emenda tem precer.lentes em preceitos de leis 
orçamentarias. ·· ·· · · · ' 

•raes a de n. 3.352, de 5 de janeiro de 1917, regulando 
a nomeação para o quadro de officiaes dentistas, extincto em · 
i 915, do· unico ·sargento e'tistente nas fileiras do Exercito, 
formado' em odontologia; à de n. 3.674, de 7 de janeiro de 
.Hlill, dispondo sobre a nomeação para o quadro de officiaes 
medicos, do unico sargento· effectivo, ·com mais de fO annos 
de . praça, formado em medicina e com serviços· profissionaes' · 
prestados e a de n. 4.555, de fO de. agosto de 1922, mandando 
nomear segundos tenentes veterinarios do Exercito indepen

dente de concurso· para as· v·agas existentes que se . dérem, os 
alumnos que terminaram o .curso da escola referida. ' 

As constantes'prorogações dos concursos feitos para phar- ·· 
.maeeutico do Exercito veem impossibilitanqo assim que o 
mesmo concorra ás nomeações sem uma disposição de lei que · 
o ampare. . · 

A medida. é de toda justiça. e equidade~ . 
O sargento de que tratá a emenda, formadô em pha;ma~ 

cill, presta· os seus . serviços· pharmaceuticos em estabelecimen
tos militares desde 1919, com assiduidade·'e proficiencia ao 

Jado de. funccionarios technicos; tanto que a administração jâ 1 

·lhes reconheceu aptidão para o serviço,. e que nãq mais jus
tificaria exigir sinão o de~empenho do ·exercício profissiaonl; 
contando mais de 12 annos de praçà no Exercito além de tudo 
·ter exemplar comportamento e serviços prestados ainda em 
expedições militares. · . · . . · · .. 
. E mais que a medida ora proposta não. trarâ augmento de 
despezas pará os cofres publicos, porque a . nomeação serâ 

·para uma dàs. vagas que se dér. rio quadro dJs officiaes phar- . 
maceuticos do . Exercito de·. um servidor pertencente a mesma· 

· corporacão, da qual· percebe' apenas . as remunerações ·.de · sua 
grad,uação de sargento, apezar de exercer funcções · profissio
naes, .e sim economica para os cofres da Naçlo, porque se11do 
o mesmo sargento aggregado a uma das .unidades do Exercito, 

· . não deixarâ portanto vaga com a ·.sua nomeação, tambem ser 
o unico e em condições existente nas i'ileiras do Exercito com 
o serviço pharmaceutico é tempo de. praça prestados. "'.:.... . 
Af(onso Camargo. · · 

' PARECER > ' 

. ' . 

A Commissão não póde acceitar a emenda que· cuida de 
mataria estrarrha ao orçamento o import11 em nomeação feita 
pelo I.cgiRlat.ivo. ' 

' . ' . . .. .. - . . . -' ... ·- ' . ' . ' 
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SESS.:;;(J El\I 12 DE DEZEMBRO DE i 923 

N. 24 

Vorba 4• -Instrucção Militar: 

Collegio Militar .tio Rio de Janeiro : 

Onde se diz: 
.. 

'· 

. 
• 
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4 segundos officiaes a 4 :200$000. .. .. . .. .. .... • i6 :800$000 

Diga·s~: . 

8 segundos officiaes a· 4:200$000 ... ;.......... 33:600$000 

Supprima-se onde se diz : 

4 terceiros officiaes a 3 :000$000.. .. . .. .. .. • .. d2: 000$000 

Justificação 

. A. emenda proposta tem por fim reparar uma injustiça de 
que vem sendo victimas os terceiros officiaes actuaes do Col
legio Militar. do Rio de Janeiro desde 1920, quando o Senado, 
reconhecendo as justas queixas dos contínuos desse estabele
cimento, elevou-lhes .os vencimentos para 325$, mas. nesta· 
mesma occasião, não podendo ser attendidos os terceiros offi
ciaes, continuarem com os vencimentos primitivos de 250$000. 
Posteriormente, em 192i, o mesmo' ramo legislativo elevou os 
vencimentos dos inspectores de i• e 2• classes para 350$ e 
325$, ·respectivamente, sendo. ainda desta vez .excluídos os ter
ceiros officiaes da· melhoria que então se ·propunha a da qual 
lhes resultaria ficarem com os mesmos vencimentos que os con
tinuas e inspectores de 2• classe, apezar· da diversidade de 
funccões e attribuicões inherentes ás suas categorias. 

Não é um precedente o ·que ora se propõe, por isso qtie, 
no quadro da Escola de Estado-Maior, o corpo de funccionarios 
é composto apenas de primeiros. e segundos officiaes • 
. ·· E' antes, como se vê da essencia da prppria justificação, 

uma medida de equidade da qual resultará o Senado se des-· 
obrigar de um compromisso que tacitamente a si mesmo im
pOz.. · . . · ; · . ..'. : •... : •.iJ!i!~ 

Rio de Janeiro, novembro de i923.:- Oleaario Pinto •. 

PARECER 

A eincnda altera quadros e vencimentos. 
Não deve, pois; S!lr ac.ceita no actual momento. 

N. 25 ... ~· 
Ortde convier: 

Art. Todos os officiaes da 2• classe da reserva da i• 
linha, nomeados até 15 do novembro de 1922, poJO decreto nu-

."i 

' ~· ·, 

. . 
. "L~ 
'ú ., 

' '':, ... ~··:·!;. 
,t.\j! 

', ! .• :t, 

. . ifr 
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'-
mero 15.179, de 15 de dezembro de 1921, que tenham cargos 
vitalicios nos serviços federaes correspondentes á especialidade 
a que foram nomeados, que sejam chefe de serviço pharmaco~ 
logico e que tenham mais de 'vinte ' ánnos 'de·· êxtli'cíoio de 
sua profissão, , fiquem comprehendiqos no 'ár.t. 7", § 1"; do 
referido decreto n. 15.'179, desde''á data.' dê 'sua. nomeação, 
para o. quadro dos serviços de saude e'· de veterinaria do corpó · 
de offiC1aes de 2' classe da r(lserva da 2' ·liriha''do Exercito. 
-.M. Borba., · 

,1,' .,,. ' 

J ústi!icação 

· Esta emenda não traz augmento de despeza, _ nem fere 
direitos' adquiridos;· riep1 mesmo modifica, na su·a.· esséilbia; à 
lei, visto que o art. 7", § 1•, trata de disposições transitDI•ias; 
sómente, ampara, fazendÇl justiça'ii dous fuilccim1ariêis· fiidcraés, · 
chefes de ·serviço pharmacologico que não foram contempla
dos,··tendo direitós e· que já veem ·prestando ·relevaf.tes· ser., 
viços * Nação. ' · -- · · 

Sala .das sessões, 4 de dezembro de 1923. - M. Borba. 
. . .> 

' 
PARECER 

' A. Commi~são nijo póde· dar o seu .apoio á emenda n. 25, 
porque. não 'se refere,. e!ri st.ibstà!lcia, . ~ 'inateria. P.rÇl!>~ia d~ 
lei i'hi orçamento; além d1sto, prJvldenc1a sobre mater1a J·á re .. 

. / 

·' 

guiada em I e i • de um inodo ·geral. · · · · · · · ... ' . ,, .. ·.. . ' •' \ ,. 
Sala das Commissões 11 de dezémbr.o de 1923, - Bu~no 

·de Paiva,· Presidente. ·-. · Sampaio Ciir1~~a, 'Relator:. ·-· • Lauro 
Müller: .;..._ Joã_i> Lyra. -'- · Ve-'P.~Ci~ · de Abl!4u; i\-4 ~eUppe 
Schmidt. ~"Just(i Chermont; 1~ 'Berrrard~ ~-Mõnleiro. ·-: José 
Eusebi'o. · · · ., .. ,, , .... , ·' ·.,, ·. ··. ''' ·".'1:1· ·. · ... , 

. ~ ' ' 

· . CompareceD) !n'at~ os Srs. Bari:Jo~a LiD)a, Indio qo Bt•asil, 
· Marcilio de Lacerda;·· MQdesto''l:eal1 'A . .-<~·&eredo 1e Lauro 
MüJler•·(6)'; ',., .. ,:. · · · · · ., .. ,_ '''! · · •_., · • ·'·' ' '.'i 

···: •. j 1 ' 

. I 

Deixam de comparecer; com causa justificada, os Se-
. nhores Mendonça Martins, Silverio Nery, Pires Reb~llo, Latira 
Sodré, Anto~~~~ :f~-~!re, 4!Jqi~s N~y~~· Joãp, 'fhqmé, :f!el!-~ , 
jamiil Barro~o; ·EJoy .de Souza!. Ferre1ra ·Cliaves, 'Venanmo /-

. Neiva, Carne1ro .da Cunha, AraUJO Góes, ·Gonçalo Rollemberg, 
· . Siqueira de· Menezes, Antonio Moniz, Alfredo· Ellis, Jos6 ·Mur~ 
· tinho, Generoso Marques, Vida! Ramos .·e Soares ·dos 

Santos (22) . · · · 

o 8~. Presidente - Está terminada: a leitura do expe~ 
'diente. - · 

Não ha oradores inscriptos ~ . 
O Sr. José Accioly - Peço· a pala~ra. 
·o Sr. Presidente - Tem a 'palavra o illusrte Senador 

pelo Ceará; · .. 

·' . 
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SESSÃO EM 12 DE DEZ!lMBRO DF. 1923 

O Sr. José Accioly - Sr. Presidente, em sua edição de 
hontem, o Jornal do Commercio publicou, na· parle editorial, 
um longo e interessante' artigo do engenheiro Thomaz Pompeu 
Sobt;inho, a proposito da ultima das conferencias que, vae 
para alguns metes, realizou :nesta: Capital,· o Dr. 1\'!oraes 
;Barros. E' um trabalho de indiscutível valor, em que o. clis
tincto profissional,, cbrn a autoridade que adv~m 'da sua alta 
competencia no ·assurripo, encara o· .problema do nordésle sob 
os ·séus varias :S.spectos·,.. demonstrando· com· 'dados· inefu
taveis, os argumentos ·com que o eminente p'auli'sta ·procurou 
condemnar ·as obras que·'alli ·se estão executando;' e tão.' ma];, 
sinadas ttlm sido peros ·que não conhecem o"iibenomeno • cli
materfco em toda a sua extensão, nem as enormes possibili
dades. ecortriínica!r da zona· que e\las vizain beneficiar p~l'a ir
rigação das terras situadas a Ojusimte das" grandes barragens. 

Não se trata, Sr. Presidente, de méras divagações, de 
simples t11eo~i·a:~; segimdo 'este ou aquelle ponto de vista te..:· 
c,hnico, mas de factos positivos, .a cuja evidencia, estou certo, 
se hão ele render os que; sem n{)nhum intuito p'atriotico, vêm 
combatendo systemilticamente a acção do's' poderes 'puhlir,os, 
no sentido de dar sohioão ao secular problema."· · · : ·' · 

No momento em que. o Senado va:e deliberar sobre o or-
. çamento .da Viação p&ra o exercício de 1924, no qual estão· 
corisiimadas medidas ümdenteà a: ha·bilitar o 'Governo 'coin os 
meios necessarios· á prosecucão daquelles trabalhos, julgô'op
P_?rtvnQ, C\l~!Jlar a at~e11cão ,~e ~eu.s. jpustres collegqs para 
tao 1mportante · documento, e requerer; a:o .. mesmo tempo, a 
V; :Ex~ á pua:' insei·çãô nos 11~s~qs :1r~n~es,. ~ón1o' úin_s.~J?sWio 
valioso· para o estudo de u:ma questao, que nao é propriamente 
regional, mas profu:ndamente nacional, pqr. isso 'qu,e ·a e lia 
estão· ligados qs · rna~s vitaes .interesses do nosso paiz. · · 

I , , ,·o', •·. \ '• • , 

E' o que ora venho fazer,· conv.enCido de que estou cum-
prindo .·o meu dever de represlmtante dq Estado qpdc mais 
intén'sos 'se ·razeri:· sentir weffeitos ela calamidade que, perio
dicamonte, devasta o Nordéste; destruindo-lhe a fortuna pu-
blica e particular. · 

.. 0 SR . ÜCTACILIO DE ALBUQUERQUE -. V. Ex. es~á inter
pretando pet;fei~ánicrite o pensam!f!lo de todos' os filhos do 
Nordéste. · , 

O SR. JosÉ AcciOLY - Estou seguro disso. Por isso. 
mesmo, requeiro a inserção. desse documento. nos nossos 
'Annaes. (Muito· bem;· muito be.n•.) · · · 

' . 
' ·.o Sr .. Presidenje -. O Sr. Senador José Accioly rç~uer 

a inserção nó Diar•io do Conrn'esso de .um trabalho publicado 
no Ceará, pelo .Sr. Thomaz Pompeu SObrinho, criticando' a 
ultima conferencia do Sr .. Pau lei de Moraes Barros. · · 

. . :1 ,,.. ' ....... ·:· :·: . 

. Os senhores que approvam. o .requerimento, queiram le:-
vantar-se. (Pausa.) · · · · · '· :· 

Foi approvádo. 
' . . . . . 

• 
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Si nenhum Senador quer usar da palavra na hora do 
l)xpedicnle, passarei ú ordem do dia. ,(Pausa,) 

)RDEM DO DIA 

O Sr. Presidente -. Havendo presentes, no Senado, 35 
Srs. Senadores, . mas estando reunidas duas, Commissões, re
solvo suspender .. a sessão por 30. minutós, até que as Com
missões terminem os seus trabalhos c os · Srs. Senadores 
possan>: vir ao recinto tmnar parte na votação das mnterias 
dn ordem do dia. 

(Suspende-se a sessão ás . .f 3 ho1•as e .fii minutos e I' C-
' . I ab1·e-sc ás ·h horas c '.(0 minutos.) 

. ORÇ<~IENTO DA AORICUL1'URA P<\IU i 923 

a• . discussão da proposição da. . Camara dos Deputados 
n, 119, de i923, fixando a despeza do Ministerio da Agri
~ullm·a, Industria. e Commercio, para '1924. · 

O Sr. Justo Chermont ....:. Peço a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra pela. ordem o Sr. Justo 
Cbermont. · · . 
, O Sr .. Justo Chermont -.Sr. Presidente,. requeir.o que 
V. Ex:. consulte o Senado sobre si consente q)le esta propo-
s icão volte á Corr.misão de Finanças. ·· 

' 
·O Sr. Presidente --:O Sr. Senador Justo Chermont re.;; 

quet• a devolução da proposição, fixando o .Orçamento da 
Agricultura á Commissão de Finanças •. 
. Os senhot~es ql\O approvam o requerimento do S. Ex,.,· 

queiram levantar-ao. (Pausa.) 

·Foi approvado. · · 

·o Sr. Paulo de Frontin - Poço a palavt·a pela ordem. 
' . ' 

O Sr. ·Presidente- Tem a palavra pela ordem o Sr. Paulo 
de Frontin. • . · 
' · O Sr. Paulo de Frontin (pela o1•dem) ;:_ Sr. Presidento, 
desejo apenas solicitar de V. ·Ex .. uma informação. Creio 
que o requerimento que ,ó •Símado acaba de approvar, não 
prejudica a 3• discussão' do Orçamento da Agricult.ura, e não · 

· . sei si' o intuito .do illustre Relator, apresentando-o, dcpoi~ 
de UJlprovada · a urgencia para a discussão do mesmo, na 
sessão de hoje, foi ·o de .permittit· que a . Commissüo apre
sentasse parec,er sobre as emendas. De qualquer fórma noto 
que ha uma contrndicção entre o que foi deliberado c o que 
o Senado agora votou. 

· O Sr. Presidente - A deliberaciío posterior rovoga a an
Lct·ior. Si o, orçamento nüo tivesse ora'àores, a discussü.e seria 

' 

\ 
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cnccL'J'arla c a atH'CSet;l:a~~üo de euwiHias nãu seria' mais pos
sível. Pot· i~:;u 1! que' o ot·,:anwnl.o 1\ rle,·otvido ú Com missão. 

O :'ii<. l'Auw ng FnoNTJN - Nf'slc caso tcl-cmos uova
mcnle a :J" discussão?. 

O Sn. Pn!lsJDI>N'J'Jl -· Pérfeitamcnlc. 
I . 

O Sn. 'P\ur,o JJJ> FrtoN'J'JN - Era o que ou queria saber. 
. Vola1;üo, cm 2" discussão, da pt•oposieão da Gamara dos 
Deputados, 11. 37, de 1023, auloriziwdo a a ln· h·, JH!Io i\Jinis
terio ria Viação c Obras 'Publicas, um·'ct·cdilo especial rlc réis 
649:114$013, desLinado ao pagamento a quem de direito do. 
restante da Estrada do Ferro do Bananal, occupada pelo Go-

. :verno Federal.. ' 

Approvada. 

Votação, cm discussão uriica, do v é to do Jlrcfeito, n. 24. 
·de :1923, á rcsolur.ão do Conselho Municipal, que incot·pora os 
;vencimentos dos mesf.res, contra-mestres, inspectores de alu
rnnos ·c pol'teil·os das Escolas Profissionae~ Souza Aguiar, 
"1\lvaro Baptista e João AIJ'ri:ido, ·a diaria que, .em virf.udc do 
decreto n. 2.491,.actualmcnlc percebem. 

Approvado, vae ser devolv:ilio ao Sr. ·Prefeito . 

. Votação, cm 3" discussão, da p~oposição da Cat1Jarà deis 
Deputados, n. 85, de 192~, qué considera de utilidade publica 

· a Liga Brasileira de HygH!lle. Menatl. . . · 

. Approvada, vae :i sanc~ão, 

. Volação, cm. 3" ·discussão, ria Ill'Opnsu:uo ria Camnra dos 
Deputados, n.' 11,. de 1923, que abre, pelo 1\linisterio do .In
terior, o credito especial de 2:160S, para pag·amenf.o dos vcn-· 
cin:·cntos a Hermenegildo l\Ielhado Bustos, cm vit;tude do de
creto n. 3. 995, de 1920. 

· .Approvuda, vae ú sanc~ão. 
.. . - ., . 

Yof.ação, .pm 3" d'iscussuo, da proposi~ão da Camal'a dos 
· . Deputados, 'n. !l4, de 1923, que manda nomear sr.g·undos te

nentes os alum~JoS du Escola· de Velcrinaria do Exercito que 
terminm•em () curso .. · . 

Approvucja, yae :í ~anccão. 

Vul.ãeão, em 2" di~cussiio, da p1:opnsi,;ão da Cnmara do, 
Deputados, n .. t.:w, rlc J!l23, quo autot·ir.a a abJ·it·, rwlo :\linis
tcrio. da Juslica. e Ncg·ocios Inl crior,ls, o · crr.clilo especial dr. 
tt :785$375, pal'a! pagamento ao Dr. .Ft·nncisco · Tavares da 
Cunha e l\lello, jui~ fecloral cm Pel'nambuco. 

Approvada •. 

· .E' annllnciar!a a Not:H;;iu, Pm rliscu~sãn tlllica, da reso
lução do Cnng'!·ros;;o Nacional, "';tada pelo .S1· .. p,·e~identc da 
Jlepllhlica, Qllll l.lll'llil I!Xl1'115ivtr~ aos lliiJSll'eS Ó IJOJÜl'U-lPCSlJ•.es 
do lnslilill.o Ben,iamin ConstanL a~. vnnl.agcns elos professoJ•es 
c rcpeLiclm·es Llo mesmo estabclecimcnlo. 

S, - Vol. IX , 41 . 

• 

\. 
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, O Sr. Presidente - .\. vutal)ão é riominal. Vae pt·oceder 
,;e i\ chmuatla. Os senhorps que 11:anliverem a resolução dirão 
sim; os que n rejeit.arcn1, dirão niío. 

1' t•ocerlendo-se á c.hnnmda J;espondcram - sim - os Srs.: 
Lopes Goncalves, lndio do Brasil, Jüsto Chcrmont, Cunha ;Ma
chado, .losé Euwbio, Custa Hudrig·ues,, Jo~é Accioly, Manoel 
Borba, Euzebio de Amlrude, Moniz Sodré,-.j>edro Lago, Jero., 
nymo Monteiro, Marcilio de Lacct·da, 'Modesto Leal, Paulo de 
.FrOTJI.in, Sampuio Corrlla, Bullno de Paiva, Bernurr:lo Monteiro, 
.Francisco SaBes, Luiz Adolpho, Carlos CavalcanLi, At'fonso de . 
Cnmargo, Felippe Schulidl, Carlos Barbosa, Vespuciu de Abreu 
(25) c - nüo - os Srs.: Barbosa Lima; Antonio Massa, Octa
cilio de. ,\lbunuer(!m•, Ho,;u e Silva, Pm·eh•a Lobo,· Miguel· de 
'Carvalho, AdolJlho. Gordo, ,\1\'ru·o dl• Cm·vulho,. llamos Caiado, 
HeJ•meneg·i!do de Mm·ae~ c Oleg·n•·io Pinto (11), · .· . 

O Sn. l>nE!:!IDilN'l'll -. A resolução foi mantida· por 25 
votos contra 11. 1 

Volu~ão, em 2' discussão, da pt·o[JOsicão r:ln Gamara dos 
Deputudus,-u. 12\J, de 1923, nue define os .direitos aulot·aes 
o determina o l'cgislro na Bibliolheca Nacional, das .compo
sivües Lllealracs ou ·nmsicaes de- nualquer genero. 

' . 
Approvada. . ·1 ·. 

O Sr. Jeronymo Mol?eiro -. 'pe~p a palavra.. , 

O Sr. Presidente .,-.;rem a palaHa o Sr. Jeronyrno 
1
Mon.-

te iro. · 
/ 

O Sr, J eronymo Monteiro (pela orll em) - Sr. Presiden
te, requeh·o a V. Ex. que. consulte o Sqnailo sobre SI con..: 
sente que a proposioão Q\IC acaba de;_ set· U[JfJl'OYada possa 
ser dada pal'll Ol'dem rio ciTa de amanha. · . . . ~ . . 

. O Sr. Presidente·- O Sr.'. Senador· Jm·onymo Monteiro._ 
• requet· dispensa de inter:;Licio para a próposição nue acaba 

de set· approvada, afill1 de quo ella . possa ser dada para . 
ortlem do dia tia proxima sessão. 

Os. senhores nu e · uppruvam o rcquerime.nlo, queíram le
vunlar-se. (Pa.usa) • 

·Foi approvad·o. 
. '' 

· Votação; l'ln. 2' disrmssão, da pl'oposir;.ão da· CaulUI'a dos 
Deputados, n. HO, de 1923; que aulot·iw n nbt·ir. })elo 1\linis
lr•l'io da .Tusl.iça e Nel!·ocios InLél'iut·ns, \llll ct·oclil.o especial de 
2 :593$51!!, Jllii'H JlUI:nnnonLo.de prmsüo que comr,cte a D. ,Jl'ene 
Pnz .do~ Sllnl.os, viuva do gual•rln-civil Avolino Climnco dos ' 
Sanl.o,;. · 
· . Appl·uyada. · , 

' 
Vol.aliãO, r•m. 8" di:<ew;,fin., da ]JI'OjJn~Í(:ãn dn Cntnm·n. dos. 

1>npultltlns, 11. 63, de ·J !12;1, que UJlJH'Il\'ll.a pl'tJ:;l.a\:Üo do conl.ils 
l't>ita pela EsLt·atla de :Ji'l!!'l'u 'l'lll.'l'rJzopolis, da quantia de róis 
12 :000!11, :í mesma suppi·ida pelo ~ehc"nm•n (wrn ,parecç1• fa-
·vu·,•avel da: Commis.~ao llc Pllw11ças, '/1, 30-1, de '1923); . . . . . 

• 

... 

• 
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VoLacão, Clll ::l' uiscussão, Lia ·jJl'OJlOSição da Cmnaru 'dos. 
Deputados, n. G~. de 192::l, que appt·ova a pt·esL<u;ão· de conlas 
da· quantia· de 20 :ouo::;, · l'eil.u pela :E:slt·ada ,ue .V'ert·o 'l'here-
zopolis. · 

.APIÍt·uyad<;, Y<tu. :'r:>urwção, ... 
. VoLacãO, 'em 2' di;;cüs~ão, da pt'OJJOSJ!)ao 'tia 'Cumara dos 

Deputado:;, n, 33, de 1 !l2::l, considerando· de utilidade publica 
a Associur;úo' BenoJ'iccnle l'osLaL 

Appl'OWtd.a. .,· 

Volaçao, cm 2'. diswssfiu, •.la ,!H'OJJusição da ·caunu·a do:> 
· Dcpul:ados, u. 78;·de 1!12::l, considerando de u~ilidadc publicá 
o CenLru dos curLeiros. · 

Appt·ovat.la. • 
VolaçãO(:mn 2'. diHctlssão, Jo pt•o,ieclo do.Senado, u. 27, de 

1923, consi!.ter·ando de LiLilidade publica o Centro Alagouno, 
com sé do no· DisLricl o :l<'t!det·al. ., . 

A!Jpt·ovada. ·- • 
i Votw;.ão, mi1 2' discussfin, do Jll'O,iccto' do Senado, IL 47, 

de J92S, rcleyando da JH'escripl)áo ·em que incrwreu o dit•oilo 
f!c D. lto~a Diu~ Guimm·ães, JHII'a o fim de t·e~:eberlo monLe
pio deixado por ::>•!LI it·mão, carleit·o d:t flcjltii'Lil.:ão Geral dos 
Correios, Bellat·mino Dias IYI al'in i tO. 

ApJll'ovada. 
E'- annm}ciada a Yolnr;ão, em' 2' diHI.\LtSsiio, ela pruposí~ãu 

da Gamara dd,; Dcpulndos. n. !'12, rle 192:J, que autoriza â con
tagem de tempo, para Q efl'eito t;fa aposcnl.adoria, a vurios 

- funccíouurios do Ministel'io da JustiÇa c Negocias Interiores. 
O Sr. Paulo de Frontin-.: Peço a palavra, pela ordem.· 

O Sr. Pr,eside1ite - '1'1•rn a pulavra. rwl,lt m·dem, o Sr. 
l'aulo ele Frontin\ 

E1' Sr.' Paulo de,Froutin (,pela ordem) -'- Sr. Presidente, 
sohl'e eslrí Jli'OPO~i()ãO lia lllll JlOI'I)CeJ.' da Conunissão de .JusLü;n 
e Legi;;lar;.ão, ·qu~ termina rutn cr~ segninl.es palavt'll$: 

"Em ':taes condkúus. a Gonün issã1Í dr• .Tusl ka .1J Í.cgisJa,;iíu 
é fJe papicer que seja acceil.a pelo Senado a rcf!ii•ida 11l'OJJO-
si,;ão ela Cnmat·a elos Deputados". . 

Anl.e,;, o_stn .pl'Oposicfiu \.inlia sido 1)1\Viirf:ía à t:omrni~'ão· do · 
lí'inànc,us, que assim resolvou: 

"Alill'S'· do nmilt:it: ~1'1.1 jltii'CI!I.!l' ,;oht•f! a 
1
[1ill'fÍ!. filltlllO()ÍI'il, · 

de :ma compul.unüia, a t:ollltnissiio. requer audiem:ia da do 
Jus!.iça u Les·islat'iio". ·· ... · . . · •. 

A C~mmissiiü do ;Ji,;J.i,·a .n Le~;islaf\iin · l'ni nltl'id:i'·r :1 pr·o-
. !UJ:'i1;ão n:io vulLn11 :i Cotnuiissãu de Fiimu~us. •: 

u Sll. JoRt~' :t;:ysgnlo -- Vol.l.otr ·na !;nuHuissiíu d[Li•'inn·n~ 
1;as conco!'duu culll u p:n·et:et' da de .1 usi.JÇ:I. · . 

O Sn .. PAur,o og FnoN'J'JN - Não oucoutro, St•. Pt·esiclei·il.o, 
entr11 os avulsos ctuo me ·foram dislribuidos, esse parecer di) 

I. 

' . 

• 
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. COI)li1Ji~~ilo·de J<'i!mnça_s. NesLas. condições, peliil'ia a V. Ex., 
e aso. nao tenha ~trio mnda puhheado Pm avul~o o~~o parecer,. 
u volla da pt•oposil;ão, á Comtnissão dB 11'illniiiJIIS. ·· · 

' ' ' ' ' 

· O Sn .• Josg' Ji~u::mrno - A ComrniHsão Ílo Financ~as inlcr- · 
, poY. parCC!.'l' soht•c• os I a fll'oposi()ão, e<,Jilcorrlnnuo cu111 o do . 
Juslic.a e Lc.•gi~lac;ão . .1-'ui o llf'lnlot·· dP~SI.l J1ill'ecl'1'. 

O Sn. 1',\Ur.o TJI~· .Fito:oi'I'Il\' - O 'mush•cJ Benaclm·, 1:\t~. ;rosó 
• l~uscbio, acaha ele.• dc~eliu·ar> quo cJtn\ ]Jat•eeot•,' qwl, naLnt.·al
JllllllLe, não _l'oi puhlicurJu ·em avubo .. Nesl.n c;iso, pediria o 
arliarnenl:o pOI' t,H hot•ns, pois assim SB l.et'Íl l.empo do vol'i~ 
i'icat• cu1 qu,c l.!.'t'IUos J'i.d lu\'l'ado o pat•cJccr .Lia {;onuniss.fiu do 
Financus.... "" ' 

O Sr\, PBllSIIJEN'm - V. Ex. env iurá o s~u rcquc~iníento 
pol' e~cripl.o .. · ' 

O Sn. J>,\UW DE FnON'l'IN - _PerfóiLamcnLe. , : .. 

\'Pm á Mesa, o cí lido, .utwiuilo, potilo em discus:;üo c np-
provado o seguinte • 

ItF.QUF.Hr1n:N'r'o 

!loqlwit·q o ndiallwnlo por ;,s hora~ da .vol.u~,;ão da PI'OJIO~ 
sicão da CanHH'[t dos Deputudos, n. !l2, jJUI'n Sül' distribuido 
o avulso contendo .. o 2" parecer da .J~ommissão de FinnncaR. 

• I , • , , • . , ' 

· Sala das sessões, 12 de dezembro de 1023. ~- !'nulo de 
Fl'ontin. · ' · · i ' ' ' • 

Yolac;ão, em. 2' diseussiío, da Jll'OJlOsição ria Camm•a dos 
Detmtados, n. 98, de 1923, que uiJI'e, pelo i\1inisl.l1rio do ln
I.PJ'iot·, um m·edil.o rlP 070$, put·a pagamento da pensfw ·que 
eompel.e a D. Jl!at•ia Pct·riJ•a 'J'oja, vim·a 1 Llo guarda civil 
1\lauoel 'J'oja Naval'ro. 

' Approvada • 
., 

. Vóln!\ÜO em 2•, discussão, da p·t·oposi~:.ão di1 Cami11·a dos 
Deputados, n. 125, de 192.3, quP ·alwr, pelo lllini:.;l.rri~ !ln .Jus
tiça e Negocios Tnlm•iot•eH, os m•ediLo,; de 1 :059$077 e !íR0$045, 
para pagamento de Jlcnsão ·.aos guaJ•das civ.is Bm·tholomr.u 
:\I'upong'a r Amm:o .Tacon)e de A1•aujo; nos Lermos ria lei n\1-
lllCJ'O 3. G05, de 1918. 

- 9 .. _ 

Appt•ovadn. 
. · VolÍwão, Plll 3' discus~ãn. da JH'OflO~ieãc't dn Cnmm•n do~ 

• De(111Lndoi. n: 53, -rlro .192:J. que manchí ·applicar rí salrlo ria 
\'Ol'lltl 1\', do Ol'Mmenl.u da l"azPnda, nn pag·amenlo rlós Juros 
das npolices en)ii.Lidil~ de, '1!122. c' 

· . \ pJipcl'\·acla, v:w .1i iinnc\;ão. · 

Vnlu1;.itr;, 1'111 · Íli~eu~~ãi1 1111imr:- .rla J'c\CI:1ec;ün rinnl rlri ]11'0:
.ic~cln do Kcmnrln, n. :37. rir. J!l~a. C[llt! r'p)p\•a n D. Miu·in lRabel 
llntnn~ Cl(\ MPllc·, n prc·~L'.I'ip1;.iio pnt·a ]ioc.IPt''I'Pt:c•ltct· a pensão 
do muntepio e' meio ~oldo deixada pm· seu [H\e; 

· Approvnclu, vne t't Camarn dos Dcpúludos. 



I 
I 

I_ . 
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Vota~•ão, 1'111 rJiseussão ttnka, r/ii l'Pdac~;io J'inal da em~nda . 
rio Rrnado ti. pt•npo:<ieãn da Cntllttt'a dus Dr• pulados, 11: H7, 

1 

dn 1!1~a, que' ail!'l' 11111 .ei'Pdilo dr• ''70:000~, uo ~linisl.rt•io da 
Agrieull.ut·a, p;n·ti a t'r!(JI'I'Sl'llilll;ão qlr~ Ikasil na .i•:xposir;ão rio 
Bort•twha em Hl'liXe,IIns. 

· Appt·ovndo,' van ti. Camnt·a rins• DPpntarlos . 
. , ' ' 

Volneãn, em· 3' rJiscllssãn, ·da pt•opnsieão ria Cnmnl'n .dos 
Dupul.artns, n, 7ti, de 1!12~~. quP aiiiQt'iiíl 'a a(wil·, pelo J\Iini~
lr•i·io da .Fu7.enrla, o1 ct•erlii,n o~pr•cial dn :l!l :'110$tl1tl, pat•a rm
gamentn do.qu!~ ti dPvido à Cnulpanltia ,\llian(;a r.la Ha4itl, .t•,m 
vii·LurJP ·dr. senlPnr;a jnrJicinJ•ia. · 

:\JlJ)l'O\'arla, v;w it sanc~ãu: 
\'oLat,::Ío, ,:m 3' discussiio, da (ll'OJ)OSII;an ria Camai:n rios 

DeiHII acloJ,o;, n, 122; do· 1!12:1, qur .manda colll!H'ú hrnrJnt• n l'fi
eiar.•s da :\t•mada, na;; condições qtl•• nwncinna, ·liO caso rio 
aYisri n .. üOli, do Mini~te!'io ria Marinha. dP 1!l21. 

j '~[l[ll'rt\'Hda, \'lle ;{t Stllll'(;ÚO . 

. , \'ol.acãn, em 2' disou~sfin, tio Jli'O,jr.cln ·do SonaÍJo, 11, !?0, 
.dr 1!l23, t•nnsidt>r·anrlo tlr• utilidade pnhlira ·o Cr.nh•n de Lei.-
I.J·a~ rio l'at·nrHi. ' · · 

I 

· .\jlf)l'O\':tl]f: _ . . . - . ' ' 
· \'oincão, ·rm :2' di;;en;;stio, dn Jli'Oposir;iin tia Camara dos 

. Dr.pulndo.~. n. Hilt, de .Hl22, aulr>t'i7.alHio n alwrJ.ur·n, prlo l\fi
.nisiP!'io tli1 Vinr:ão P Obras l'uhlicas, rln CJ•rrlito rRpecdai di' . 
. 1H2 ::Jtl5*, paJ•n pngnnwnl n til' dei'przn;; com n mnhilitll'in do. 

noyo oclificin dos 'J'Pirgrnplins ,1'01 8. l'attlo. 
:\pprovarla .. 

l:lllli>I'I'O PAliA O J\il!'IR'I'EIIIO !lA ~\L\Ill:-;,l[.\ 

.2' cHscnssão r(n pt'llllO~ieão ria Cnmm·a elo,; Dr•pnlado!l, 
n. 127.- elo 1!J23, que anl.nl'i7.a 'a. a!Jt•it•, .Jwlo i\!inislori'o da Ma
rinha, u.m credito espl.'cial cln 32.0ü1. l't•ancos. jlHI'n pagamento 

, :·dr. mal~rinl dil consumn r.xi~trnln· n lwt·do rios mrvios !leitor 
_l'crdi{Jtio_ r· T;;úcnll' J[oni: Ji'rci1•". 

l~ncerradn, 

O St•. Presidente ...:... Comparf!cr.t•am á srssrro lj-J St•:i'. Se-· 
nndorrs, mns apenas (•sfão (irrsrntrs no rrcinl.o :'10. Núo lm ' 
numrJ•n put·a ~o conl.imuu· nas ,vnlltcõr•s. Dn acctlt·rlo com _o . 
Hr•ginwnlo, vott Últmdnt' J"ll'liceflt'l' tí c humilda. 

' . . . 
A pprovadu. 

Proceçlenrlo-sr. ti chamaria, ve!'ii'ica-RP a ausr.ncia rJOs ·srs. 
Josrl Enwbio, ',Torto Lyra. Mnnoel Borba. Bernardino MonJ.r,it:n, 
Nilo Po~anhn, ~nmpnio Cnt'l·~n. Br.Pn:u·rlo _Monir>it•o, F'l·nnciscu 
::;aii(•S, Lant•o Alnllrt· ~~ Vrspucio f!P :\lll'l'l1 (10). 

' 
O Sr,· Presidente - HrspondrJ•am ti chnmncla · 30 Srs .. 

SenndoPrs. Não Im numüt'O pnPa so continuat• a votação, fi
cando, assim, a~litldn a sol.a!)úo ela proposicfio n. 127, ele 1923. 

I 

,.. 

' . ' 
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· 2" discussão ria pr•flp~sir;iur da Cmmll'iÍ 1dos 'DliJlU(.a(]os,' 
·n. wn. dr Hl2:l, qllt•· nuluf·ixa n ahrir·!.w·n, pnlo l\1 inis!.o!'in da 
hrRI.icn e N01:neíos Tntrr•jnr'PH, rio C!'erlilo pspr•.cinl de r·éis 
5!1 :f>01$50n, pnl'n liquiclnc;ão de rlesper.ns com os l'l!nemes o 
e:xequius do 1-;r.nndor.· ·nuy Bnl'iinsn, · 

' ., 
ACQUISJÇ.\0 DE OllR.~ LÍ'I'TilRAIHA 

Ai::Qursrç.:to nr·: oflrtAR r.r1"l'I'..RAR!AS 

, Disíiussão. unica do 11éto âo Profcilo, n. i3~. de Hr22 .. a 
resoluc.ão do Conselho Municipal. que· nutori?.a o Pref'eii:() n 
adquirir, para ser distribuída pelos inst.itut.os de ensino pro
fissional, a. 1• . edioão dn obra .int.il.ulnda ·"Escolas Profissio
nnes", de :mt.oria e propriedade do Dr·. Alvaro Rorlrigues. 

O Sr. Paulo de Frontin (*) ..!... Sr.·. ÚésidenÚJ, a r·csoluçüo · 
rio r.rmsrlho Municipal aul.m·ixava o Pi·efeito do DisLr·ict.o l~e
riernl n nilqnh•ir·, pnra ser· rlislribnirJa pi•los inst.il.ulos drJ en
sino prol'i~sionnl a prirneir·n r.rliriio ela ·ohl'a int.it.nlnrln "Esco
las )>,·ol'is~inrJnr.s", .dr nuf.orin r)' pr•oprirrlnde·do Dr· . .'\lval'O 
Rorll'igucs. Tratava:..so, rrcwtanlo, de nma aul.ortzação r.·.cabia 
no Pr·ef.oit.oJ confor·mc· n ,'dt.nnc.üo d:r 1\lunicipniirlado, ul.ili- -
url-a ou nao. · . . 
.. ·O ?Jéto, portanto, não mr>. pnr~cr. jusl.ifiravol, porqunnio, 
sobt·e· :1 importnncia da olwa, a minha opinião Jlorlerin Ror 

. suspeita, mas não o. é a (ln Cornmi;;siio. quo é a primeir·n a só 
l'.lHlli l'rsl.ar favor·nvrl n.n vnlnr· ilr~sa ohr·a. ainda CJIH\ conc~ordc 
c·om a nppr·ovac.ão do .,,,i.(o · .. . . . 
. A Commissão declará CJIII\ "recnnhrcc>Tido, cmnm·n. o vnlor 
iln olwa, ·'(Juc mor·ecen r.la imJil'flnsn do l.em]lO os mais· lnrgos. 
em·omins, usl:í rio pleno accl'll'do eom n~ t'H7.iHJS invocadas pelo 
::tr·. Pr·nfril.n": · , . , . · . 

Or·n. a,; rnzõos invoenrlns ]H' lo R r·. Pr•ef'oi I o rrferém-so . 
·· ·''l'~'l'ialmente á circumsl.uneiq 'rir qllr . sr dovia 11'1'. pr·ncrrlido 
a nrn .inlgamonl.o pr•eiiminm• ~ qno n sit.nação l'innncrir•n da, 
iPJ•f!l'oiLm·n não é favm·avel. · · .. ·. . _ , _ \. ~ · 

l\!ns, como se trata de uma anl.opxaçao, nao havHi o . 
n-irnor· inconvenirmle do Senndo fl]lJWOYHl' a r•tísolnr;.ão rló Con-

. ·-.~rlhn Mnnieipnl, Qllfl era fncnlln1iva .e não laxalivn. · 
.Pr·etel)do, Se. .Pr•esiden1.n, l'IJC(lWl'Pl'' a vo!l.a dessA ?!I! ta 

:i Commissão; par·quanto 'o Dr. Al\'al'O ·nodrigues, ant.m· da 
nlwn. pn~s1r11 rlncumonlos n df'scja ~ubmcttel-os ú consido'ra-

. f.iín rio ilhr~lr·r Ri•. RJnndor· .pr.ln Rio Grnnrir. rln Nm·l.r, riignn 
Relnl m· r!n r.omtni~~iío rio r.miMilnir,.ão, mas como sr i. qnn n 
r·rrtuf'r•irnr•nln fienrú pr·o,jnrlicarlo. por niín lwver~nnmr.J•o. re
ser'YCl-1111', rJi', neeôr·rlo r·on1 u Hegimrnln. pnrn r·enm·nl-o, a11: "' 
rln yol .. n~iío. · . . . . . . · 
· ,\;; t•onsidl\t'a~üt•,;, qun ncnl1n dn J'azPr', siín r(•lalivns :'1 eon-

. rrniPncia do Senado 11ãn appr·nvn1· o "v1ll.n" " deixar· qne n .re
solll!:ã.n do Ctm~rlhn Mnnicipal, l'tn l'tlr·ma rln antoriznr;.ão, ·sPja 
nn niin u.,.lrin prlrr Sr·. Pr·f'l'f'iln rlr.r ·Disl ir·ielo Fcdrr·n], 

(*) Nã.o foi revisto peio oro.dor! .. 

. . 
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' 
O Sr. Lopes Gonçalves 

O Sr. Presiden(o - Telll u JWiavrn o ~~·. Lopc~ üon
cnlvcs . 

. O Sr. Lopes GonÇalves - SP. P1·n~irlnntr, rião se nclnt 
1.1rcsenl.e o Hclul.oJ.' do parecet·, uoHMJ dh<tinclo eollng·a. ~cnadill' 
pelo Rio Ch·nndc do ~rl!'l.r•, ~l'. Fort·eit·a .Chave~. 

Como o nolwe Senudo1· pr•lo ,Disi.J'iclo Federal·. prut.ewlr. 
apJ•csenlrtl' um J'c(JUIJJ'Í(nen!o pHI'a (JIIe n p:u·ecet· volte ú Com
missão, doixo rle man 1 J'estm·-nw, agum·ctando n pt•escnr;a rlo 
nobro Relator, q~w melhm·mr.mLe poderiÍ rJm· explicacõ.es, 

~ \ . . 
Encm·t·adn e aflinrin' ít votndio. 

' 

ASSOCIAÇÃO DE ll'>IPI\ENSA"DO, PAI\.OÍ. 

2' discussão do pi·o.iecl.o rlo Senado, n. :n, de 1923, con
side!'ando de ul.ilirlncl() publica n ,\~soeiue'ão ele IJ.np1~ensa do 
P~ú. .·· . 

Encrn'Pnda o arlinrla a vol.n(:ãn. ' 

· O SJ•. • .Pres.iden I. e -· Tr.•ndo· i~ lwgn rio ü i\fe:<u os pur·ccr.t·cs 
. ela Com missão de Ji'innw.:as sobJ•n ns ·f!llli!Brlas no Ol'çarnrm!o dn 
Viaçuo n BOht·rJ a~ erneurJa:; ü [H'oposir.:ão que adia ns elr.ir;ües 

- fcclei·nes, vou· mnnchH· rwncNiet· ú sua l•Jilui·a, nfirn 'tlr! seJ'rJrn 
impressos. 1 

O Sr. Carlos Cavalcanti (Sl'l'vinrlo -de_2" Secretario) pro
cede ú leitura dos sogl!Ílll!.•g 

PAJlgCEI\ES 

N; 399 :- 1923 

.~· 1 
' 

. , ... 

• 

. ·Tr'inln dias nnl.r.s rlo rlesignnrlo pm·\. qunlqner r.IPi~~ão. o 
.Juiz secçional. elo J~slarlo,t rm i[ur f'lin ii(• J•dnlizaJ•.· remelLCJ'Ú :í 
SecrfJLadn do SPnndo r ria Carn:u;a dos Drpntn!los ·a r~>lnção 

. nnmerica dos eiPilrmJs nl r) onl.ãn :rli~larlns. cnJn r.liiitll'imirwr;;ãn 
dos disLJ•ic.l.os .. n'mn icipio~ ·r• ·spe(;Ü(•s PlriloJ·;ws n fJIIr! pet·-
tl.lncerem. · 

Sal!i dns sessües, 8 ele novenihro de Hl2:3. - Bernordn 
Monteiro. 

l~rn vesprrns rle. IJ!ri~i'oes e j:'1 .~mn l.t•rnpo pa1·a q1w ~P 
· Cllnl]JI'IIIH ilS JH'O\'iril'llCiU:l j)I'Oj)oS[H~ Jll'ill UII'II'!Hia, ~I.'J'Ii 'inf'l'
j'irar.. ·siniin .. inoppol'lun11 netuniJnrnl•• 11 ''IIII IIJl!lJ'O\'lll.:iio . 

. I 

Ai' I. ,\t•' lO din,: IIII I"" d11 Pil'il.::io. 11 .i11iz I'Pr!PJ•al· da 
2' Ylll'l't nn Di:<IJ·icto I•'PdPJ'ai •J'I'I'"I'"I':i nl'l'ieio,; a:<~ig·tnHlo~.
lJtllo nwnu:<, put• 100 "J,~ itUJ.'I',;, ind ira nrli.l os •·a mi ida to~ aos lo
gnres uo Depu ln elos o Senndot·es. Es;;es cnudltln lo~ pod<'rito 

/ 

. ' 

.. 
.. ·' 

.. 

•. 

.... 
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11nmrm· l'iscnP' qnar.RqurJ• eirluriãog, PmhoJ•a não sr,jam .r•.! o i-· 
fores ela secr~ão nem rio DistJ·ieln FedCl'lll. O Jiscnl q11n l'ôt•, . 
Pleifm· dn outJ•a sncGfLO, mnndnJ•:í, flOl' of'f'icio, ao pi'PsidMll.e 
da mesa eleitoral cm qun PSI.ivct· insc1·ipto o ~011 voto, acom.., 
punhado âo seu titulo de eleitor. 

Sala das sc!siiües, R de de1.emhro de ·J 92:3. - lrilwn Mit~ 
chado. 

A maioria da Cnmmissfio t! cnnt.rnrin IÍ. ~fl)ll'O\'UI)ÚO d:t 
emcmdn. 

• . . 
N. 3 

Art. Os .iulzes ü funccionarios da jnsf.iça, tanto federal, , 
como local, quü presidirem mr.sas.-no pleito elcilor·al de 17 do 
fevet•ciro rlo i 024, poderão gozuJ•, no cof'l•cr desse unno, rio IIli\ 
período supplementm·, (L stHJ l'scolha, rlc 15 dias rlr. J'r'·J·ias. 

SuJa. rln~ St!ssõPs, 8 de ,eJc•1.r•mh1'0 r! e HJ23. - lrincn Ma-
chado. . ' 

A maiorià da Commissfio é contraria 'á ·emenda . 

\ N. 4 . · 

I ·' Accrcscrnl.e-se onrle convifJJ·: 
< • I . 

Ar!.. No Distl'icto Fedm·nl, os ··livros .dfl act.ns rle elei-
çües· fcdc1.·:ws e p1unicipaes ~et·ão enfregueB no. Juizo Federal 

. • da 2• Vara, niedianf.fl termo, nos ·l·especf.ivoH )Jl'esidentes de· 
mesa atA ao ü" (sexto). 'dia ant.es da elr~ição, scn<lo expedi-. 
dos, pelo modo que· este ,i11izo .iulgâr mais conveniente, os 
·qufl não forem l'eclarnrírlos nf.rl esf;Jl dia·. O J'f'l'el'ido .f11izo des
ignará pm· edital, publicado uo Dirrrio O((icial, os diaH e ho
ras em que atteriderá os pt•esidentcs de mesa, que deverã(l 
fazer certa a sua identidade, cm caso de, duvida. 

' 
Paragrapho unico. O presidente de mesa qu'c não' puder 

vir n .Tuizo, dentro do prazo csl.nbelecido na 'pt·imrlirn parte 
deste artigo, ol'ficiar:í, dnndo as l'nzOcs e a Jli'OV(\ do Íll'\pedi-
mento. · · ' 

Art. Quando, por qualquct• motivo, no Distl'iclo Fc.:. 
det·al,. a me:;a não receber a urna on ag ·m·nas para a eleição, 
poderá ser ui ilizarJo nesse fim um t•ecipiente que asseg'Ure o 
segredo do voto, mencionando-se tal circumstancia na·'!'espe
cl.iva acta. 

Arl. A nusencla, poL' 1nnl ivo .de mole~ tia, dos pre~i-
clenl.es c meStl!'ios, deverá ser cumpt•ovnrla por nllr'stnr!o mo
dico, finnado [lOJ.' dois pJ•ol'issionnrs. 

Sala elas sessües, 8 r! e dezernbi·o de 'l D.::!:l. - Smnpa:io 
·Cm"rêa .. - Pau/.o de Frontin. 

I 
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.. 
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· 9om as. sr!g.·rJinl.<•s mn~lificnr:iies - .J<:m vrz de li", rliga-~o 
''l" I J I 1 rn n suppr·mw-sf' na 11 .irnn rmr·lr• do nr•l, as palavras 
•·que di!VtJI'ito'', alO:• l'inuL 

FavoJ·nvel !ts ri nas ullim;/s, r.;• c li'. 

AI' L. ;\ClWt,•scl.'nl.e-sr: • 
' li 

Arl:. Fica o Gover·n11 nul:nrizarln n. atliar· pnr·a 3 de maiÔ 
rio nuno pr·oximo ou pam rlal.a q11e J'III' mais conveniente, as 
eltJi<;õcs para o Corlgt'<Jsso Nucionnl, no .J~,;I.ado do flio GJ•and!l 
t111 Sul. , · . · , 

. ~ 1". Nesse cuso, o [ll'liZO rln inicio da liJlUl'acão fica re
duzido a 15 dias 'e a 10 n Jll'iiW fHII'a ó. seu encenanwnto. . · 
· ~ 2" .· P Governo nxperlit·ít ns inslt·nccõcs e délenninará 

n~ Pl'l~idencias que J'oJ•r•m consN)uencia des:-H.• adiamento., 

2" -· Ao m·l.. H nccr·PscontP-sé: "cnb('nrfo-llw l.amhom as 
nLLrii)Ui(;•ir•:-; r.lesl.<•s na orgnnizaç;1o daR m!lsas, nos l.opmos an
nexos. a comarca~. eu ,ias ~1\dr•s fal'fllll par·lri ri c tlisl.l·iclos elei-
lornes. diwrsos. · .. · 

Onde .~r· diz '·juizes rnunicipM•s", diga-st• '",iu iws muni· ' 
· i\ipaes ou nutJ·os ,íuizr•s pr·rpnnrtlores logndos". · · 

·~ I ' 

Sala dn~···commis,.,irs, 12 rln de:wmlwo rln Hl2:1. - Rncnd 
ti11 Paivn - Nilo Pet;n.nha, vencido quanto ao nrlíamenl.o das. 
eleições no Hio. Uranrle rJo f-i ui, qun considrml inconsl.il.ucional, 
w•ncidQ lambem em rnlar;ão ;'1s emendas. - IJ•ijwu Maclwdo, 

. que acceíl.a~o. - ArlolJJ/to (;ordÍJ. - ;lffonsn Co:nwl'(fo. -
P. A. Rosa ~~ Sil·va. - Jfannct /Jorll!t. - Euscbio ti1~ A ndradc. 
- Cunft.n Mncluulo. - Pnu./r, de ·Prnntin. - .lm·onumü Jlon

. , feiro - Mrm:ilio ·de Locm·da 

PROPOSIÇÃO DA CAM.ARA DOS DEPUT.~DOS N. 103, DE 1923, A QUJ!l 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

/ . 
.. 

O Congresso Nacional resolve: 

Ar I.. f.• Nos ·Estados as secções eleitoraos terão no ma
ximo 50(} eleitores, devendo os eleitores accrescidos durante 
a legislatura ser equitativamente distribu idos pelas secções 
existentes até nova divisão dos municípios para a eleiQão da 
legislat.ura ·Seguinte. · . 

Art. 2.• Nos Estados as mesas eleitoraes ~erão constitui-
dM: . ~ 

. § 1." Na primeira secção da séde cta· comarca pelo juiz de 
direito como presidente, pelo' primeiro supplenl.e do substi::... 
tuto do juiz federal c pelo presidente do Conselho, Camara ou 
Inl.endcncia j!unicipal. . 1 • § 2.• Na primeira secção da Mde de termos judiciarias 
pelo juiz municipal, preparador ou substituto, ·conforme a 

~ .. 
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donominnciio rla reRpectivn organizÍíoão judiciaria, como pre
sidente, pelo primeiro supplente do substituto do. juiz federal 
e poJo presiden to do Conselho, Camara olf Intendencia Muni
cipal. 

~ 3.•. Na primeira seccão da séde de· municlpios que não 
forem terínos ,iudiciarioJl pelo primeiro supplente de substi
tuto do .iuiz •federal como presidente, pelo presidente do Con
selho, Camnra óu Intendencia Municipal e por um eleitor no-
mearlo,· pelo juiz do direito ria comarcá respectiva. . . -
, ~ t,,• Nas demais secções das sé.des das· comarcas, t.ermoR 
ou' nmnicipioA e nns outras soccões dos dist.rict.os de paz, por 
t.re~ olnitnres do nmnicipio ou rliRI.rict.o de pnz reApecLivo, no
meartoR 'pela ,iunl.n rla RériP- rln comnT"Ca, sendo um pelo juiz ri c 
direi! o r! esta, um pelo . primeiro Aupplrnfr do substitut.o ·do 
juiz federal c um prlo presirlrnlr rln ConArlho,.camarn ou Tn-
1.endencia Munleipnl. · r.nbendn · n prrsirlencia. ao que Li ver Rir! o 
indirndo prlo Juiz de dircit.o. . . · · 

§ !í.• A oí•gánização das mr.sas · rleif,oracs sm'á .foi ta. cm 
audicneia puhlicn n .c~~se ·fim de~t.inada, n qunl se realizar:\ ns 13 horas. 30 dia A, nnf.i'~S do rJesignadO para n eJrif}ÍIO, ' . 

·- ' . 
~ ii." Si na aJlndidn anrliPncin não comparecerem os tres 

membro;; dn Junta. cnrln um do:; qnr. comparecerem fárá Íl 
.nomrnr,ão Qnt· lhe cahr rLsrrãn convocar! o;; torloR para .. rim·a ' 
nuciirnria. q11r. sr renlizaT'II. á mesma hora· .r no mrsm'o Jo~nl; 
~8 h oraR depois. ~ · ~ · 

· . · ~ 7." Si nr.<tn ~rl\'nn~n ·allflicncin nãn cnmparcccrr.rn torJ~:;:;' 
os membros dn jnnta, ÇTS ·que ,.tivrrrm comparecido accor
dnrão nn indicnr:.ãn dos mesnrins ·.para complcf.ar n numero. 
prevalecencln' n inrlicar.ão do mais velho, .si não houver 
nccOrdo. ' · 

§ 8.• Ficam revogados os dispositivos da Jegislacão vi
gente referentes (~ inrlicnr,.ão dr mrsarios por eleitores. 

~ArL 3,• Quando os tabrllii'ics, rscrivães vitaliciôs c .off.i
ciaes rln rrgisf.l·o ci\-il da série rlc carta municipiO.J) dos rlis
i.rictos de paz nn Rubrl.ivi>:õrs ,iudir.iarins .forem em numero ·in
d'~ior :tG' nPmero r! e seceõe>: de :íO() rlritor.cR. á .i unta, de co
marca, por maioria rll\ votos rlr.<ignarA um eleitor pam ser
vir como secrr.farin· da rnesn ri e carta seceãn excedent,e ao nu-
mero rlaqucl!r.•s srrvcntnnriw;. ' 

· Páragraph,o ünico. F.ssa dr<:iA"nação sr.r;l feita na -mesma· 
audir.nr.in. rsprcinl rm rtUt> fnrr.m or::mnizadas ~s mesas para 
a cleicão. · - · ·· 

.o\,J•f .. 4.•. Nos di~t.rict.oR (!c paz ou subdivisões .iudiciarin~ .. 
onde hn\1\'1.'1' n:.rrnc.iiH• r!n Cni'I'Pin. ·,:·xreplo na capilal rio,, Es
tados r. g,lrJr rln;;:municipios. n•·liwns r~lr.itorae.• srrão enfi•r,
S'llCS ;\s rc;;pr.t•l.ivn;; mc;•a.<. do[,id.,· rlrl rmmirla!', pes;;onlmenl.e 
pe!n.o :wrnlrs poslnrs éompr.l.r.nles. soh pena pal'a r.siNi rir 
pr._riln rln l'lllfJI'I.'"'" " rlr l'ro;;pon,.ahilirln!IP r•l'iminnl. :'in;; dis-' 
tru~ln . ..; 11111/r• ·11:i11 h:tia ag'( 1 1Jf•in dl"t .. ~Cni'J'Phl a L'llil'f!:~a ~rr·1l 
a'oila l.ambl'lll~ ;'r~ 111''"11:'. l'{'llllidn:i, 1"11'. oi'J'icia'.'" di' .TLi;;l.i\:a, 

··. como nctunlmcnle, · 

· .... 
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ArL 5. ".A ruhi;ica rio juiz de dir·eil.t; nos Ii":r:os.~·JeiLoraes 
' será obrigaim·inmentc manuscripla nas duaH prrmerra~. e nas 
rlun~ ultimas f'nlha~. porlrmdo ser· rle cilnnce!Ja as demar~. 

Ar L· G: Si, reunida a mesa,· \'el'iJ'icar csla CJ!lt) o livro de 
rwlns não tem a r·ubrica dn ,juiz de llil'!'il.n, SL'l'Íl 'poJo secre
tario lavJ'[ldo rrn st•gtlirla an rir aherl.nra rio jn iz rodrral um 
termo, nssignarlo por Ioda a mesa, f! o JlT'r~idente rubri
CIII'Ú. toda,; as paginas dn alludidn livrn. 

As.,im authenl.icado o livro. ficanl valida a elrlicão pai·a 
. f,odos os effeitos logae,;, inclusive a 'llPUracãu pela respectiva 
junta, que corrimun icará a falta ·comrnetl.ida e, assim verifi,, 

-- cada; ao· procurado!' seccional J'f!Specl.ivo par·a · C)\]e· este ·pr·o.-
cecla contra o ,iuiz do ·dirP.ito. · · ·. ·· 

.~·. 

. '• ·, 

Art. 7." Si até H 'lloras a mesa nfio se tiver. installado, 
não ·haver1í P-lrír;fio: · · ·· · 

ArL 8. ~ Ser·ú Lomado em separ·ndn n voto· do .eleitO!' que, 
embora não ronstando ria I isf a rln c•hnmurln. aprnsent.ar o seu 
titulo e carleini' de irlr.ntirtade, onrlf' houve c•, que ser·iío reti- . 
do.<: e enviados ú junta apui'tldOI'a. . · · - . · 

O vntn ern lae~ cmtdic;ões :;t5 ser·ii. apurado pela .iunla á 
vista de crrlirlíio rir c;;lnr· n elrilor alislndc. na sec(:iio'em que· 
vol.ou. · 

Arf.. !J.• ·" n1r~a nfío·arur·nrá n·Vol.o rlo·candiclnl.o, cujo 
nome r.stivrJ• f'isca'rln nt] ínut.iliznrlo na ccrlnla. rlcYendo po
rém. ap~n·n r· ns rlrrnàis que nãn tenham ríscndurns nu, ~e.inm 
rllegwets. . · 

Art. 10. Quanrln sr. pl'Ocrder simu'Jt.aneamentr a màis do 
uma nlei(;ão. n secr:etnrio da mnsa transcreverá sóment.e uma 
de lias. no livr·n proprin. rlnrenrlo, porém. na transcr·ipção 
f'JUf' fízm· .. e~pPI'ifirar a Yntar.~o .d0~ canrliriaiM da outra o.u 
ouiJ·n~ elcH;nrs, r qnnesrrur.r mctrlrntr f'Jur se tenham vorl-
ficndo. · ·· 

• Art .. 11. D~fPridn n prtir:ãn•pnra ;;cr·rm lomnrlns/os vot,os 
rm ear:t.m·in, ."rJ•:i rstn antuadn P nos pr·nprin,q antns lavrado o 
ler·rnn. Qttr .n, i•leit.nrcs assil:rnarão. :í Jli'OPm·ção qur• for·em 
·npJ·f'~cnlaTJI!n os se11~ til.ulos· an .iuiz. que os rlatar:'t c1rubJ•ic:ll'á, 
inrJír,anrlo ns seu.;; candidatos. · 

. '~ l. • Est,e Umn'o scrá·n;;si;marlo pelns fiscaes e cleit.ores . 
qu,. n rJIIir.rJ'I'IIl P ·rm ull.ímn Jogar .pelo ,ÍIIÍ'l.. . . 

· . -~.~:;:·o I f(r·n~o dr vol.nçãÓ, logo· rlepnis r! c assignado, será 
frnnscrinln no Jh-rn rir not.ns pelo tab()Jliãn. f'JUe fôr designado.· 
n f'JUal ria r(! rln sru rr;;nlljlflo bnlrt ins aos fiscac;; r canrlirlatns. 
qrm pnssm·íin .r c r i h os·. · 

~ . 
. . . ~ 1. • Os nnto;; dr• yolacãn S•'riín rm origonnl rrmPtt.ídos. no 

. JlT'azn rir .2 I hOJ'n'. pelo r'n''''r.io, r snh rr::ristrn, no prrsidrntro ri}\ 
',iunln'apurndnra. ' · 

~ <·"Qimnrlo sr J1!'nrrri•'r a m.nis riP nmn rlririin nn mr~- · 
mo I.Pmpo, far·-~P-hn urn auln nri:.dnnl parH l'nr!:t nmn rlrllns. 

:\!'1.. 12 .. Ernhora srm n twnnlrrr.inwnln rins l'ir·mas dos 
PIPifnJ'P.s P tn'esnt'iM. srrfl apurarln :t aetn fllW Psi iwr n:~signn
dr~ JWIM fi~rne;;. rln~ cnnriirlntns '' r!P ,1111~' ,,on~lnT'Plll boletim 
com us · l'it•rnns do seu si~naLnriu J't.•eouhecidas 1.1elo secretnrio 
da mesa., 

.' 

•. 
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Al'l,. ·-!:i: ?lo caBn dP pslnl' au:<PIIIP da. sérlr. ela cnmaJ•cn 'oü 
l.eJ'Jllo u I'P>JWCI.il'u j11ir. dt! dit·eílo 1111 munieitlal, porlrwfio o~ 
oll'il.w·ns da ,,,.c~ã11 ()llc não J'unccionou l'f!CIIi'l'f'l' ao ,juiz l.ogwlo 

. do Lermo on comarca l'isinhn, desci'• quo o l'at;am dt•rltt·o elo 
. pJ•af.o cl.o -1 H. hot·as cleleJ'~ninadas em I Pi. · 

Ar L 1·1. Os juizo~ munícipacs dos lm·mos aimcxos ás co
llJtll'Cas sfio cnmpctrnlos pm·a o !lrcpal'o do Jl!:ocesso dr. nlis
l.umcnl.n cl~iloml, cujo julg-:unr.•nln conl.im'm a r•nmjwtit·· uns, 
,juizes ele tlil't5il.us. · 

·~\ri..··:J5. No Dist.riclo J,Ccrll)t'al serfió tnrnbrm rlesignndns 
pm·a Jll'csidit· mosas ÍileilOL:aPs· ns suh-bJ•ol.m·r!s e os· JH'OI110to-
l'r.s da .lu8liQn .Militar·. . · , 

•· · At'L .. 1 ü. A cl~içiio p:wu. u t•nnol·a6üo rJ6' tct·ço ri,; Scnnrlo 
o· par•n a."(;amaru elos Deputados nu lcg·islainra de Hl24 e Hl2ü 
let';í loga!· ·no elin 17 ele Jcvm~eiro de ·J 92L - · · 

' ' ~ ' / 

Art. 17. O município de Uat·pina, com sédc cm Floresta 
dos Lcõüs, ct·cado pela lei 11. 1.57,2, dc.1ô de ·maio ult.imr,. no 

· Eslarlo rio 'J'ernambuco 'JlCI'IeiTccr·ú no !lJ'imeiJ•o districto clci-
. torai rln n)r~mo ]~starlo' '. 

Art .. lR. ncvogam7Rt! aR clii;[l(Tsirtics rm coni.J•nrio. 

· . Camm·n dos Depu lados, .G rlc ·novcmbro'dc Hl23.- Mnolfo 
Rocl1'i(J11BN de ;lzevrdo, PJ•esujcnl.e. - Ped·ro da CoMa Reao, ·1' 
Secrctat:io. - .. tscl'lulino Cárne.iro 1/a Cuntw. 2" Secretario, in-

. f(•J•ino,; 
I 

N. -100- 1028 
., ' 

P.IIIECEit s'onlll~ ;u; .;;,\J 1':-IDMl •IPllllSJ~!WADAS, Ell! 2.' DJSCUSB;i.n, ,\O 
PJIIl,H;C'I'O IJE J,Jll QU!l l"IXA .\8 llESPEZAS OU MINISTEI\10 IJA 

VIAÇÃO I> ODRAH PUJH,JCAS :, PAliA ·a A!\' ;lO DE 1924 
• . , ' 

' .~. 

I • 

\~·conunissão do Fína•ncas, Lendo esLudatlo as emendas 
aprcôell !.adas mn plena rio c na. Conunissão, pelos Srs. Sena- .. 
cores, vtmi sohr·n carla uma <lo lias emittir a sua opinião, bem\ .... 
éomo· a'prescntar ao Senado as mcdiel'as ·complementares que 
julS'a necesslu·ins· para o borh andamimto· Jos.se·rviços a cargo 
do' 31inistcrio Ja Viação o Obras Publicas· no proximo ànno -· 

·finanCeiro. · · 1 
• 

J~li'IV.NIJAS ,.IPnE,SllN'I'AIJ;\S AO PI\O.lEC'JO. DE .ORÇ,\1\!ENTO, DAS DE!I• 
p~;zo~s DO l\11NIS'J'·!(IUO Jl,\ \'lAç:\o ll 0131\.\S l'Ullf,JC.IS Pl~f.OS·. 
SltS.' SEN.\IJOO!'S 

' 
N. 1 

' . -
Supprimam-sr.i cm . ~Matoriah. ns seguintes 

gnaçõcs: · 

Verba 1", ns. 7·. S c o., ................... . 
Vel·b · ·>• · 11, ·19 ô)o Q·j ~ 'Jô) · ·. · u. ""' I ~ , - p - ,;. ....... O o O O o o o o o O o o, o I O 

''erba 6•, ns .. 8 e· D ....................... ·.·~ 

sub-cons~-

' 23 : 60(}.$00!) 
273 : 000${)00 
394 ::000$000. 

'.'•, 

. ' 

• 

I . 

I 
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Verba 7', ns. 12, 14 c Hi ............. . 
Verba o•, JL 16 ...... :. · .............. .. 
Verba H•, n. •:13 .................... ~ .. . 
Verba 12', n. O .......... , ............ .. 
Verba 14•, ns 16, 17 c 19 ............ ; ... . 
Verba :!5•, n. · 16 ...................... . 
:Verba 17', ns. -10, II c 12 ......... : .. .. .. 
Verba 18\ ns: 27, 28, 20 c :ro .. , ......... . 
Verba 119•, ns. 10 c 11 ............. · .... .. 
Verba 2o•, ns 5· o 6 .................... .. 
Verba 21•, ns. 67, 68 c 69 ............... :-
Veltba 22•, ns H, 12, 13 é !4 ......... .. 

/ ' .. 
To.tal ..................... . 

212:500$()00 
3:000$000 
2:000ft;00() 
1 :000$0[)0 
3 :70()$0110 
1:000$000 

26:500$000 
29:280$Ótl0 

2;300$000 
2:000$(}00 

35:000$000 
· 2 : aoqa!OoD 

1. Ql:l.: 180$000 

/ Ppulo de· Fronti/1. 

PARECER 
. ' ' 

. O art, 7~ elo deoreto n. 15.783, d~ 8 de novemhro,do 
· 1!!22, que /regulamenta a. execução elo ·Codigo de Contao.ilid:tdc. 
assim ·prescreve: · 

·_. «Todas as repartições fmleraes. que se ulilizarem dos ;;er
.. ·vi c os industriaes do Es,t.ado, como dos Correios c. 1'elegra-

. phos, das· es.tradas de :fcPro, Lmprensa Nacional c outro~. re-
. metteriio Ú.! contabilidades dos Ministerios a que estivel'Clll 

subordinadas a estimativa da despeza a sr>r feita cm cada 
a·111no com esses ser'vil.)os, afim de lhe serem destinadas, nas ta- 1 
bellas expliQaiiYas,/ as consignações corresponden~es de modo 

' a .pódor tornar-se effectivo o jogo de contas ou par lidas de 
giro. 

Paragrapho unico. As importunei as elas consignações a 
que se refere o presente artigo serão totalizadas 'pela Conta
doria Central da R~publica e levadas ao Orçamento ela ne~ 
ceita, ·na ,segunda Jlarto· da proposta, onde serão accre;;cirlas 
aos titulas o rubricas proprias. ~ 

' ' ' . 

A'. vista. poi~. d.o prec.t~ito acima exposto, pc·nsa a Com
_missão elo Fínanc-as que a cmmrda não merece :a ·approva~ão 
do Senado. · 

.N. 2 
.. 

SupprimaJso o augmento do pessoal de quadro: . 
Na: ·verba 6• ....... · ...... ~ . :. ~ ......... ,, 
Na ve!'ba s•, ...... , ...................... · .. 
Na verba· 1s• .......................... . ' . . 

l'otal . ' ................ . 

048:540$000 
' 10 :8HO'ii000 
. 45: 960$0l)l\ 

1~005:300$000 

PaulO de Fr'ontin. 

. . 
J \ 

•. 
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/A cmonJn manda supfÍJ'Imir augmontos levados a effcito 
orn divel'sos numeras das vol'bll8 o•, s• c 18•, Sei!' ia muito 
grato 1l Commissiio de FIJlançus a~;ccder aos desejos ·do sigua
/,[lrio- da emenda, ;;i n pudesse /'azror·, pill'fiUC clla se erH./Ull-. 
dr11 por1'1llt:rrllmrle 111.1 [Jilrr/.n l!rn. que _,r. tnrn e11l!ocarfo f''l.a 
Cornmissiio. · 

A:s •mJ)flrcssúes na .Ve!'bn o• refcronr-se aos numcros 43, 
70, 15'0,_ 182 e 211, que diiu vct·bas pal'll mais 210 esorevcntcJs, 
ci·clldos ()111 ViJ·tudü do lioc•J'ei.o n, IJ, 608, de 28 de fovcreiro 

' -do eorr·cn te nnnn, f(uo passou os pr:ttt,icnnf,cR de cscripta a U-
1.\l!IJ;(Ji:Js, ''m tudo ·igualn!los nos nscwevc:mJ.cs; aos numeras 77, 
7S, 79, l:!V. 81. 1 J 3, Hll. 202. 203. 20fi, 208, 210, 211, 212. 22:1, 
2:!8, 2W o ·~·37. augrllcnl.os pt•ovcmienl.os da encarnpncãu · du 
trecl1o do Cunalinho a Diamantina o da inauguração de no

: VCIS ra.maes o do cstt\~ões, senuu t•S lagares J'cgularmcntc crca-
dos, o osi.an:do todos p~;ovidos,, . 

' A diminuioiio na 'Ve.rhn R" l'Cl'ci'c~se nos nR. 68 c 60, que 
~ -- dii.o vel'bll para mai~ dou~ teJ•ceü·us e l.re~ qual'Los. escripl.u

rnrios que, por omissiio doixarnnr de figurar na proposta go-
, voi·namontul, · . - · - · . · 

'Quanto á J'elativa a Yerba 18'· rlir. respeito nos ns. IJü IJ7, 
~8. '49, 50, 51 e !í3, qne consignam verba no quadJ•o reguln
rnent.ur para a :l'isoulizn.r;ão rio posto dfJ Ilhéos, no Estado ria 
Ea.hia, .cu,ia concessão foi contraol.udn íl 7 de maio ultimo. 

· 'Vê-se, pois, pelo con,junto das cxplicacõos acimà. expen
. didns que a emenda não pódc ser npprovadu. 

/ 

N, 3 

Jlrts~em a ser J•onlizarlns por cJ•editos ou operações de ero-
dito as dcspezns: , ' . 

- ' . --
. 'Verba ô' "Material", su!J-eousignaciio n. 2, ·7. 000 :000$00(). 

'' V e r·ba s• "Malerin 1": Acquisiç1io c J'eparacão de matevin i 
r(luÍml.c c rlc. t.rnc1;fio, -1.000 :000~090. ' · 

'l'olitl: 11 , 000:000$000, - Paulo de F1•onlit1. 

PARECER . ,\ 

- ' Ern .todas as vias fel'l'cns ha matoJ·ial rodante de neccs;.; 
sida1le JJrgenf.c que PT'ecisa ser adquirido do prompto, den1t•o 
das vor~bas or1;nmonlarins, c cu,ia !'ali n L1·az prejuizo o muitas 
V"-lzes pllrl.urhncíio no tJ•ufeg·o. __; ' · 

. Ainila oxi~to· a indispensniJilidarlc do acquisirji'ío rio mnf.e
rial r.odll.lli.tJ par·n a 1./cndm· ao dosmwolvitncnto, em extensão, 
das lintm~ c !lo J.rnJ'cgo, com o augnwuf.o da JH'oducoi'ío na re-
gi'üo al.rn.vessilda peln fm•t•oyia, . . ' · 
· Pnra o da pri'meil·a eaLeg·m•Ja, cuja ~ornpt'a wio póde ser· 
llrui.crjda sem que dessa proteriçi'ío decorram enormes des
v:::mtagens para ns estradas de ferro que delle carece, att.I•ibnc 
o projecto de orçamento da despezn do Minislerio da Viação 

' 

,. 

• 

' \ 

... 
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sole mil contos para a Estrada de l•'err·o Ueutral do Brasil c 
quuLI.·o mil coutos para a ~oroosti_: do Brasil. 

·Quanto ú Central do Bmsil lm a prcmencia impel'iosu dtl 
compra de quatro eat'l'U::l olu!'nliLot;iu; de luxo e duzentos va
·güo~ J'ec!Jados YA pat•a ·Jrwt·cadorias, nu bitola larga, e eento 
_ u cíncoenta vagões l'echudos para mer·cadorias, nu bitola cs-
tr·cíta, · · · 

A Noroeste atravessa mais ang·ustiu:;aJJW!llC uma crise de 
· · rnateeial rodunle pará o ll'anspol'lu de ulilidades u que é pre

ciso dul' Jll'ompl.o 1:emedio, 
A ·medida suggcrida. pela emenda é sal ular, não para a 

compra do nialcrlal de urgcncla a que nos 'vimos r·cfet·ido, 
u cincoenlü vag·ücs l'eclmdos !Jtu·a mcl'cadorjas, na liitola es..: 
tl'Udas de l'err·o admiuisli'Udas Jlelu União, não incluindo os já 
t:ítado~ pura u Ucnf.ral do Bra~il c quç pa~samo~ a enumerar: 

~ ' ' ' . . 

~ . ~ 
Est·rada de Per1•o Ce.nt1'al do Brasil 

Rilola de 1 m,60 

ü carros dormito r i os dr. 1' elasRc. 
ü. carros de 1' classe·, 
G cal'l'OS de 2' classe. ' 
fi culTOS de bagagem~ 
ii carros correio. ' 

/, 

.200 vngõcs da ser i o NA (pm•a mincrio), 
HiO vag·ões a.IJertos para mercadorias, 

50 vagões J'cchados c venl,iJados para l.ransporl.e de carne. ·-
. 12 locomotivas de pussagciros (sendo oílo ueccssarias no nu-• 

gmenf.o dos t.rens para S. Paulo), 
2G locoinolivas de ·carga (sendo cinco ncccssarius uo serviço · 

frigorífico). · 

Bitola. de 1m,OO 

~ carros dormilorios de- ·J' classe. 
150 vagões fechados para· h1err.adorias. 
i 50 vagões. abertos para mercadorias, 

G locomotivas de passageiros. 
:12 locomotivas de carga!, -

' 

E.itrada de- Far1'o No1·oasle do Brasil 

10 locomol.ivas, 
6 carros de 1' classe, 
!i· carros de 2~ classe, 
!, c:arros mixtos, 
-1• ·carros de eot·rcío. bagagem tl t•-hofe do !.rum. 
ti enrros di:lrmil.ol'ios, 

200 vagões fechados, 
100 vn~·ül\s gaiolas ·pu·t·a animac!. 

60 vngõos gondolas. · 
-í.O vagões plntafórmn's. 

• 

r' ~ . 
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.J::slrada de Pc!•ro rl~ Goya! 
'• 

.\ locomoLiya·s. 
J carro rlc 1" classe par·a JJassa,ge,iros. 
1 carro ele 2" e lasse para passageiro~, 
J carro de correio, ilagagcm c chefe cl~. t.J:em. 

· 25 vagões 1'écl1ados para mercadoriaB~ 
. •1 O carro·s abertos. · · · 

. ,. ' ~ 

E.vl!·ada ele PCI')'O rlc S. L.ui;; a 'l'hcl:ezina 

4 locomoLiYas. 
2 carros de 1" c I asse pam passagt\Íl"rl~. 
·2 carros do 2' ciasse para passageiros. 
2 carros ele correio, bagagem c chefe de trem. 

25 vagões fechados para mercadoria~, · 
.1 O vagões abertos, 

l~8t:raç/.!1 de Peri'O Cenlra.l do llio Grande do ll'ol'le 

2 locomol.ivas. -
1 {!arro rle 1" clnsso ,para passageiros. 
'1 carro ele. 2" classe para passagci1ros. 
-1 ·ca.rro .r:! c· crH·reio, bagagem c chefe .ele 

·25 ·;vagões fechados para mercadorias. · 
' trem. 

B8trarla de Pe!'I'O Ccnt1•al 1:lo Piauhy 

. 2 locomotivas, . , 
• 1 carro de , ... cla~sc para passageiTos. 

i carro do 2' classe para .passageiros. 
:1 carro de correio, IJagagcm c chofe di.' Lrem. · 

·. '10 vagões fechados para mercadorias. 
t ' • ' • .. 

· Estrada de J?ci'I'O l'etruli1w a 1'hel·ezind · 

·. 2 locomotivas. 
· 2 carros rlo correio o bagagem.' . . 

~I 

-10 vagões fechados para mercadorias, . 
·Para' eslo a Commissão rJo.·Finanças aprcscnl.a nma _emen

da autorizando o Govet·no ];'cderal a fàzcr O[JP.J'acõcs de er,J
dit.o c abrir· os nrcc~sar·ios .crrrlilos. al'inf.de ailqniril-o, doi

' :xando ao mesmo. Governo a necPSSar;in latitude f]c acção para 
agir dtl fót·ma a mrllrrH' sa!VnHHat•rlat· os inlercBsrs de nossa 
viação fel'!'ca o do emrio publico, ·· · · · 

·ARsim, ]Jelns funrlamf'nl.os expostos, pensa a Commissão 
.. do l<h1an~as quo a ellwnda não. !leve sm· liJH'twadn. · . · . 

• N. -i 

Ruppr·ima-~c na wl'lm 8" «Malol'ial», n· .. 1. 2.·IOO.,:OOO$flllll 
por ler sido revigorado cm aJ•Ligo ·cspceial 'o ·erodito di} 
ti. 000 contos de ré i~, aberto pelo decreto n. '15. 664, de .5 .ctc ' 
~ctcmbro de 1922. - Paulo de Fronlin · 

'• 

• . \ 

I ' 
' 
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· O ct•cclilu a que tie refere- 'o ~ri.. 7" du prujuclu cliJ or~a-
mento ela rlespcza pam o i\lini~leriu da Viac•ão c Obras Publi
eas, nu J'ul.uro exêrcicin financeiro, é destinado ao pagamento· 
ua supcrstructura mctallica da ponte encummcndada c não cn
trcgu.e c o. da cunsignar,;ão. a que diz respeito a emenda scr<í 
applicado 1í montagem c collocar,;ão da mencionada ponte. As
Sim pensa a Conunissüo de Finanças que 11 emenda não deva 
ser approvada pelo Senaclo. · . . 1 · 

N. 5 

Reduzh; de 6.000 coi!l.os de rói~;.(, aug·mento ti~ verba <l', 
4:Matcrjai», sub-consignação n. · 6, que Jica; assim em ·rê is 
,12.000:000$000. - Pattlo da Fronlin. 

i'A!lEG~II 

'· . 
. A emenda Hupra visa 'diminuir seis mil conteis 1ia sub

consignação dn Material da vr.rba ll', redur.inrlu-a a réis 
12.060 :000~, iMio é, apenas augmeiJtada de 1.20!J:OOO$ sobre 
a pt·oposta g·'overnaméntal .enviada 1\ Carna!fl dosj.it·s. Depu~ 
tactos. Esta verba c\ destinada a acquisição de material para 
as ofJ'icinas, comu ~ejam: rm•J•os de rJh·ersas dimensões, bronze. 
phosphorctado, co!JJ•e, J>araJ'usos, mel.al anliJ'risão, chumbo, 
aço, de algumas !Jil.olas, arus pam rodas, tintas, vernizes em 

'geral, correias, ele. ' 
A despcza com a compra .desse material tem segui dÓ a se-

guinte marcha. asccndcmlc: . . . 

':1900 • • • 
':1905 ·~· • ' • 

1 :19:10 o o Ó 

" .:19:15 • • • 
:!920 .•.• 

• • • e o o o o o o o o o lo o o o o o o o o o o o o o o o 
' " . ' 

• ••••••• o •••••••• o ••••••••••• 

••••• o • ·' ••. • •••••• o • ... o ••••• : o • 
. ' . 

. • ••••• o ... o •• o •••••• o ••••••••• 

• • .• •. o ••• o • o o ............. o •••• 

4,G50:000$000 
4.878:000$000 
5,600:000$000 

10.334:000$000 
18. li25 :000$000 
16.200:000$000 :!923 • • • • o •••• ~ • o •••••• o •• o •••••••••• 

. Esta u!Lima cifra representa sómcnt.e a dof.ação orcamcn
taria, pors em ,iu lho deste anno as obrigiwões asspmidas pela 
Estrada de Ferro Central do Brasil com a ãcquisicão desse ma-
terial elevavam-se a dezescte rriil e setcccnt.os contos. · 

VIl-se, .assim qur. o volume da despcza cresce proporcio
rialmente ao desenvolvimento da estrada, li depreciação cam-

. bial e ao esforço cxcessiyo· a que se obriga o material. · -· 
Devido a vari3s causas. nol.adamentc á ull.i)11a, a Ccnl.ral 

do Brasil tem !.ido encostados, precisando reparos: em 1917. 
f.143 cari·os; cm 1918, 605: cm 1920, 458: cm 1!121. GOl; cm 
1922, 567, c no presente, 90ü de bitola lar·ga e·!J.í do bitola cs-

. treita ou 1 ... 000 carros. . 
O augmento do trafego sem o col'J'esponrlcnl.e de mate .. 

ria! traz como conscqucncia a fa.cli;:a, o gaslo. o csi.J•agamcnfo 
, rapido .do material c dcst'arlc il caria carro rahc ho,jr. n l.ranR

pm'lc de üOO toneladas, quando cm Hl15. cabia-lhe o r! c 270 . 
• "- demora do movimento .burocratico lambem perturba o 

trafego c aggrava a cri.se do malerial. 
S. - Vol, IX 42 

'•·. 

.. 
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Considerando bem todas essas razões, -c, principalmentn 
que quasi l.olio o material a que nos reportamos 6 importado 
c que seu preco tem ascendido enormemente, a. Commissão de 
Finanças opina pelu rejeição da emenda . 

... ', 

N. 6 . 

~ Supprimir a verba 25, cExcrcic.icis findo!,, 200:000$000 • 
...:. Paulo de F1·ontin .. 

PARECER 
. ' ' / ' 

A Commissão de. Fináncas, tendo es~udado o assumpto, r. 
que se relaciona a presente emenda; cm ·parecer ao .projecto 
de orçamento das despezas para o ·Ministerio da Fazenda 
no anno vindouro, e de accOrâo com as razões ahi expandidas, 
aconselha ao Seriado a approvação da emenda. · · . · , 

N. 7 
\ "' ' . 

Accresccntar á verba "Augmeqto provisoi•ia ao pessoal" 
(lei da Despcza de 6 de janeiro do corrente anno), I'éis 
43 . 607 : 095$335 . -' 

' . I 

, , Rio d!l' Janeito, 27 .:le novembro de 1923. ·,...:; .Pat&lo de 
Frontin. 

PARECER 

Pelas razões expostas -eÍn emenda. a esta semelhante, no 
projecto fixando as despezas do Ministerio da Fazenda para · 

. o futuro anno, é a Commissão 1de Finanças de-parecer que a 
emenda supra merece . a approvação do . Senad(l, 

' ' I 
N. 8 , ·; '. ,. 

Ao art. 1• - Verba· s• -· Telegrapbos: ·.' . ' ' -; 

Para o proseguimento da constrÚcção . da tinha: telegra~ 
phica de S. Rita do Paranahyba, Estado de Goyaz, sejam 
augementados ·· de 16 :650• e 40:520., respectivamente, 1 as 

.' quantias destinadas pelas sub-consignações 12 e t3 á conclu
•«o e construcç4o de novas linha!, das consignaclles - Pe~&oal 
e MateriaL · · . . . - . · ·· · 

' . . '• . l ~ . ' . 
.. . . ·Sala das sessões, 27 de novembro de ·t923. _.:._ HeMnene

gildo de Morae8. - Olegario Pinto.. . 
' 

PARECEI\ 
' 

· A Commissão de· Finanças opina pela substiluição desta 
.emenda pela seguinte: ·, 

Einerrda substitutiva 

· .A s.ub,.cq_nsigna~.ão ~. XII e ao n. :13 da sub-consignl)ocüo I 
~a consign:acuo - Material, da verba s•, accresc.cnte-sc: I<nclu-

., ' ' '• 'j 

''· . 

" I 

.. 

I 
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sivc ·a linha telegraphica de Santa !til a de Paranahyba, a Hio 
Bonito e da cidade de Rio OV ert.lo á' de Gatahy, n·o Estado de 
Goyaz. 

N. 9 

Onde convier: 
Fica elevada a 6. 000 :000$ a quantia destinada ao prolon

gamento da. Estrada de Ferro de Go~az, pelo art. 2•, reduzin- · 
do-:se a 1.000·:000$ a destinada pelo n. II, do art. 6•, á acqui-

. ~ição q~ material rodante e de tracção para a di ta estrada. 
· Sala das sessões, 27 de' novembro de 1923.' - Hcrmene-; 

aildo de Moraes. - Olegario Pinto. -
. .. PARECER 

' ' . 
· A Commiss~o de Finanças, bem ponderando as razões jus

tificativas da emenda, é de opinião qUe seja· a mesma appro-
vada com a .seguinte: · · 

- Sub-emenda 

' Onile se diz: 6.000:000$, diga-se ·LOOO:OOO$ o suppri
mam-se as· palav:ras desdé - reduzindo-se - até o fim. 

N. 10 
; 

Cinde convier! ... 
Art. O Poder •Executivo abrirá, Plllo ·. Ministerio da 

'Viação, o ereclito de· 43.607 :095$3<15, para occorrer ·:i· des- · 
peza com o pagamento, neste mesmo Minist.erio, da gratifi
cação provisoria, instituída na lei .n. 4.623, de 6 de janeiro 
de 1923, em beneficio dos funccionarios, mcnsalistas,. dinriM-

- ta&, jornaleiros. e operarios da União, e conhecida por 7'a
bella Lyra, a qual fica, para todos os effeltos, e· pela pre
sente lei, definitivamente, incorporada aos respectivos vnn
cimento~, JPensalldades,· <fiarias e jornaes. · · · 

· · Sala ..das sessões, em 27 de nonmbro tle 1923. - 1-rinau 
Machado. . • · 

PARECER 

'· · Esta emerida está prejudicada ~m sua -primeira parle pelo 
pareeor-aconsclhando a adopcíio da emenda n. 7, do Sr. Paulo 
de Frontin c na s,egunda parte pela emenda ,iú approvado nn · 

·project-o de areamento da dcspczn do !llinisterio da -Fazenda. 
para o oxeréicio , vindouro. 

, I '" ~ ,. 

N. i1 

Vérba 21' - N. II: ~ . - . 

· Onde se lê: «encarregados de escribtori J ou d~posilo, 
motorista de 1' 'Classe, 12$000., 

.. 
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Lcia-~u :.- cncai'I'CtJUdu "" CSCI'i1Jlul'iu, U$, ctwm•rcaado 
tia ctcpusUu, nwto1·ísla de /' cluss~, C/!CW'I'Ctltlllu tlu u{cri\•ilo c 
r:ontra-mr:~lrr: ela uf{ir:inu, } 2$000. 

Jusli{icuçüo 

'J..-·'·'. 
1" ,.. ... .A presente· em.cnd~ visa con'lgu• injustiças 'que . p::Jdcr~o 
~o dar por occ~&ião d~ organização dos quadros do pessoal 
jornaleiro da Repartioão de ~<\guas n Obras Publicas. · 

Si nãp vejamos: . · . , 
No t• rlislriclo· daquclla rcpai•Licão, ha rliarlsfas que 

pet•cehcm !:i$ c H$. ·:1s qunes passarão, se ftlr lll!P''ovadn !1 
tabolla n. n.t do on;.amentn actual, a 12$; tendo •Jgual sorte 
os conll'a-moslrcs rlr. oJ'ficinn qtl!l uúo cnnseguil'ão snlat•io& 

· maiorps do ·)O$ o que !'1 evidr.ntemcnt.é' in,iusln, poi~, ·cm l.o
clns as outras repar.Líc.ürs ]1ublícaH rechJI'aes, esses serven
tuarbs, alr\m de· serem funccionaríos tíl.uladns, toem venci-
mcnLos su•pcriores a !J5Q$ mensacs. , 
· A apprnva~.ün da emenda snpra nenhuma mndífica~iíll 
trará ao l.ol.al clã clot.ar,;ão ela vnrba 21', ví~l.o qur. n n. II desta 
se refei'C aos maxímos elos _salaT·ios que pet•cchet·ão nas elas-

• sr.s .r:,,. empJ•egacbs ,jnrnalcil'os 'cnmo tambr.m, por. esse. meio, 
sn imperlirá qu_e venham a soffrcr J'Crlnct~ãn . r.m 8Cll~ ··sala
I'ÍOS empregados cm gozo .i:'t ha alguns annns de salarios 
tnaiol'rs r! c 300$000. · . 

T1·ata-se, portanto, de 11111a. providencia justa r) hnmana; 
sem crca~ão de )Jcnlmm o nus·, para os 'càfl'eS ·pu h! icos: . 

Sala das sêssücs.~ cm 27 de mvcmbrci de· '1•023'. "'""'. b·inc!t 
Jfachado. ' 

PARECER 

A Commissão de Finanças pensa' ser Jnopporluno o mo-· 
mcnto para augmcntar a despc'za oreament.aria c· por isso· 
núo aconsclhn uo·Senado a adopr;ão cta' emenda :1 

N. 12 

Onde convier: 
Ficani extensivas 1í Radio Nacional Socíedaclo Anonyma 

as autorizações· concedidas a outras sociedades c compllnhias; 
cm virtude dos ·deCI·clos n5. ·H. 712. de 7 do· marco ~c 1921. 
o 1'5.841, de. 14 rJe, novembro "de 1912, ·nos Lermos. dos de
cretos lcgislalivns n .. 3.206, ele JO de julho do 1917; mnnc
ro 4.262. 'de 13 rle janeiro c!~ Hl2l ~· n. ~.555,, de 10 ele 
agosto úc I \1~ .. " q,l'l. 7 !t. ·- .1lvaro de Carvàllw. · 

Jttsli{1~ca~tw . . '· ' 

O dccrcl.o n·. D ;;WG. de 10 de julho de HH7 110 seu ar
~iso 3' cpncgdc pcrmi~.s~o a lere c iro!, uaciori11,cs,' sem mono-: 

( 

J 

.. 
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poli o ou privilegio, !JUra .. in~Lallnr c tr~feg~r cstnc.õcs u!Lra
potcntcs para o scrv1ço radwtelegrapluco mternacwnal. 

. Como não ·houvesse este decreto sido regulament~do 
para QS effeif.os de sua execução, o decreto n. ''· 262, de i:J 
de janeiro de 1921 procurou rcfo.ro~,I-o dando ao GovcEno a 
faculdade de conceder logo pernussao para a exploraçuo de 
tal serviço. O art. 74 do decreto lcgislatin n. ·i .555, de 
tO de agosto do corrente· armo estabelece que a faculdade dl3 
que trata a lei n. /1.262, acima referida,. comprchendo tum
bem a telephonia sem fio, dentro dos limites do territorio 
nacional. . . . . 

Em virtude de taes disposições legislativas, o de.~ 
crcto n. Hi.841, de 'H. de novembro ,do corrente anuo, con
cedeu a uma sociedade imonyma (a Agencia Amr..ricana) 
permissão,. ·sem monopo!lo ou privilegio de cspecio. alguma, . 
pm•a installar c trafegar estações ultra-pol.entes para cnm
municacões · intcrnacionacs, .bem como e,J.abelecer• um Sllr
vico racliotelcphon.ic(} dontro rlns limites rio l.rrrilorio nacio
nal, de accôrdo com as disposiçiJcs legislativas acima referi
das e nos !.ermos elas clausulas confractnaes qLle o acompa-
nham. 1 

Ora, a nadio Nacional S . .11 •. •í a primeira companhia 
de cnractnr. .essencialment.c üacional' organizada no ·nrasil, 
tendo· aqui a sua séde, sendo formada de capilal nacional c 
t.endo seus directores cidadãos brasileiros. . . 

Uma vez que o scrvi~,;.o radiotelegraphic:l internacional 
,11 o radiotclcphonico .dentro rio t.crril.ol'ifl nacional.· l.ecm sido 
dados n · onf.ras sociedades. sendo que algumas dellar. rlc na
cionalidade nã:~· exubcrantcmcnfe comprovada. c ainda mai~. 
es~aholeccndo a lei qnc Ines serviços, que o Governo Federal 
'[JOderá conceder a terceiros nacionacs, não constituem mo
nopolio ou privilegio de cspecic alguma, nada ·:Jbsta, pelo 

· contrario,· tudo aconselha a qne ·sem maiores delongas .se 
conceda a uma· sociedade. anonyma reconhecidamente brasi-
leira. autorizações s~melhlmtes. · • . . ·, 

E como a roalizacl!o dos serviços mencionados serão de 
'grande ntilidade para os. interesses da Nncão, si. entregues 
a companhias o emprezas genuinamente brasileiras; para·. 
que nlio seja retardado com os mil e um obstaculos burocrn.: 
t.icos Usuaes nas reparticões publicas, a emenda ·acima torna , 
desde logo extensivas á Radio· Nacional S. A .. as p'ermíssões 
c:mcedidas sem monopoli6 ou privilegio, a outras soeiedades 
na .fórma das referii:las d·isposições lcgacs. • 

Além do .mais, a introduccão de industrias novas no 
. paiz, principnlment.n quanrlo sr- apresentam como rln inicia
tiva pnrticulnr, · rlispensanrln · suhvencõl\~ " fnyores · nnnrosos, 

. ant.cs. trazendo á receita orcnment.nria · mais uma fnnt.e 'rle 
:renda, rlevn 'mr.rccr.r ria par! r rln C1ngrrsso torln ncolh imr.n I o. 

Leaisla.çt1o citada. 

Decreto n.' H. 712, de 7 ri~~ março de 1!121: 
. I 'I 

Çoncedc permissão :í ·Companhia narlio-Tclr.graphica 
Drasileii•a para inst.nllm• c trafegar <'sf.açõrs J•arliof(•gi'aiJhi" 
eas ultrn-potcntcs. ' 

.. 

'· 
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Decreto n. 15.8H, de ·u de novembro de i•022: · 

Concede permissão á Sociedade Anony~a .Agencia At,ne
ricann para installar c trafegar esta!Jões radJOtcl~graphwas 
ultra-p·:Jtentes e para estabelecer um serviço ra.dwtelopho
nico no territorio nacional. 

Decreto n. 3. 296, de i O de julho de i 917: 

. Declara s~rcm de exclusiva competencia do G:ovcrno ' 
· Federal os servlcos radiotelegraphicos. c radiotclephonwos n:l 
terrHorio brasileiro. · · ' 

Deoreio·n. 4.262, de i3 àe janetro· de· i·921: ' 

1\evoga os §§·i' e 2', do art. a• do decreto n. :3 ... 296,J. 
d~ i9 de julho. de 1917 e manda c::~nceder á ~gencia .Ame
ricana sem privilegio algum, a faculdade de mstl)llar . e se 
utilizar, desde. logo, de uma estação radio~elegraphlca ultra
potente receptora, em sua séde, nesta Capttal, e outra HXpe
d~dora, mais tarde, em local apropriado , dó littoral, med íanto 
condit;ões que forem estabelecidas pelo GJverno. . · ·. 

Decreto n. 4.555, de 10 ãe agosto de 11122: 

Provê as despezas . publÍcas no e~ero~cio de. Hl22. 

PARECER 

' Os !lervi.QOS radio-telegraphicos o' radio-telephonicos es-. 
tíio ligados a 'altos. interêsses nacionaes. Si· a legíslação. vi .. 
gente revogou o decreto n. 3.296, d.e 10 de julho de i917 
que declarava taes ser\riços serem de exolu_siva compot,encia 
do Governo Federal, não . se, deve; ent.retanto,: continuar, a 
conceder taes serviços sem: que sejam·. resg)lardados aquelles 

, altos interesses; :A cRad'io Nacional· S. A.,, embora, como 
se allega, seja genuinnment(l brasileira .não logrou ·despacho. 
favoravel em sua petição; dirigida ao Governo Federal. sob·, 
fundamento de não •estar regulamentada u fórma de fazer-se' 
semelhantes concessões. Pensa, pois, a CominissAo· de Flnan- . 
ças que ll Qhegado o momenl.o de ,regular-se detinitlvnmen-' 
te est.e assumpto e assim, aconselha. no Senado a adopQilo 'da . . 

Em~nda .w.bstitutiva , 

Art. . · E' o Governo Federal autorizado a rever as di
versas concessões · feitas ou, decretar outl(aB nóvas para o 
serviço radio-telegraphico e' radio-teiephonico, igualando- . 
lho os favores e' condições e subordinando'-as ás prescrlpções 
gernes .estabelecidas ou que o .forem para o resguardo dos ln-. 
t~resses nàcionaes I igarlos a esses serviços, · · 

( 
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N • .13 

Fica o Governo au lorizado a mandar proceder a estudos 
para o prolongàmenb do ramal do Bornrim, da Estrada de 

' . Ferro Central do Brasil até a cidade de Jarnbeiro. - Alvm·o 
de Carvalho. · · 

/usUficação 
I , . . . 

Não se trata da construc~;lio· de um trecho de estrada de 
ferro, que no momento com a crise financeira; nã3 seria ca-.. 
bivel; a emenda autoriza sómente o Governo a mandar pro

·- ceder a estudos para o futuro prolongamento do ramal fér
reo da Est,rada de ForrC~ Central do ,Brasil, de Bomfim a Jam-
beiro, em uma e:ctensiJ.o de se(s kilomatroi, apen~s. · · 

Aocresce notàr que cisses estuilos são sémpre feitos pclô 
proprio pessoal techniéo daquella estrada, encarregarão des- ' 
sas commissões. 

· Quanto á necessidade da obra, ella é premente. A estra
da de ferro, como é. notorio,' anima e incrementa a lavoura 
e o commeroio, 'tornando a vida mais facil aos habitantes das 
zonas por ella percorridas. , • 

·, Facilmente se desenvolvem as terras onde os meios de 
transportes sãó rapidos e faceis, e dahi nascem a grandeza e 
a· riqueza do paíz. · . ' . . . ·. . 
. Depois ·desses · estud·J&, ·certamente, o proprio Governo, 

• tomará a iniciativa da. construcção do pequeno trecho d6 os- · 
tradn que vae· do Bom fim a Jambeiro, tal. a sua ·necessidade. 

PARECER 

A Commissão do 'Finanças nadá tem a opp~r 11. approvti~ 
çno da emonda; .iulga-a, pois, ·merec'cdora do voto ·ravoravel 
do Senado. · · ·· 

.N. g 
• 

i·\ .Ao art. 2• - Onde se diz: cestudo~ da variante de Ara-

\ . 
' 

oatuba a Jut~iá, 10ll :000$,, · diga~se: · coónclusGo dos estrtd{ls 
da. variante rle Aracatuba a Jupiá, 200:001}1•. ·- Alvaro de 
Car1mlho. ' 

· Jlá está feito o reconhecimento do ·I-oda a varianf,e, cu,ia 
. extensão será de 170 ldlometros. · 

' 
Des!IB ,linba eslli':l: 

Com estudos approvndos ................ . 
Explorados . . · . . . . .................... . 
Pot• · eX'plo~nr . . . . ...................... . 

' 

15 ,kilometrog 
92 kilometros 

123 kllometros 

•, 
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A verba de 200:000$ JlCl'llliLLil'lL a conclnsão 'dos estudos 
nc. Ill'oximo exerci cio, como· convém· aos altos inlel'esscs re- .. 
gionaes c nnchmacs depcndcnt.es· dc~:~sa constrncção. 

PARECER· 
., 

A Cómmissilo de Finanças aconselha no Senado a appro-
vação da emenda. ' 

'· / . N. i~ 
• 

Aécresóente-se. onde oonvier: · 

. Artlg'.) · ·Fica o, Governo autorizado a· fazer as ·opera
ções· de credito que forem noocssarias, iLW a qull<IItia . de 
6 •. 0.00 :0'00.~. para ser construída a variante. da Aracatuba a 
Jupiá, na .Estrada de Ferro Noroeste do Brasil . ..,;.... Alvaro de, 
Oarvalltó.. . : · · · · · · · 

, Ju.sti[icaoúo 

' . . 

iA construccüo dessa variante entre Aracatuba o Jupiá 
' impõe-se <1om 0 objectivJJ de lançar· a linha pelo 'espigão, 

ai'ast·ando-se das margens do rio 'rietó. · O traçado actual. 
aprescn'ta os seguintes inconv·enientcs: · · 

~ \ ) J I 

· a) zona inexploravel, praticnmentil, devido á 'il}salubri-. 
. dado, e, portanto, falta de renda para a. estrada; : 

. b') conserv'acíío. difficil, devido á natureza. dos terrenos. ' 
ntraves11ados, que·. são em grande parte constituídos por bre-· 
jões falsos, ao alcance das enchentes normaes do Tieté; ' 

. c) cu'st'eio caro, quer pela razão' acima, quer pela famosa 
insalubridade da regillo: · · · . · . · . 

·:A mudanca dJJ tracado para a região do. espigão fàclli
. tará a ·exploraoão de, magnificas terras ,de. cultura,. creando 
· renda abundante -.para· a estrada. PermlttJroá. ao ·estabeleci:- . 
.. monto de uma Unha ferrea solida e de trafego- franco·. em 

qualquer tempo, em substituição do actual, .onde o trafego 
se faz precariamente, devido á' natureza oos terrenos e ' 
01'a4e ao alcance das enchentes do 'l'i<lté. · 

Quando vão adearitados os trabalhos d·a construccílo da 
.. •ponte do Pàraná para a Hgacito de Matto.. Gvos90 a· S. Paulo, 

é opportuna .a construcQiío da variante entre ''Aracatuba e 
Ju;piá, sem a qual o tJiafogo continuará em condicõos sem;. 
pro :Precarias o incompatíveis. com n· import.ancia e objccli~ 
vos ·da Noroeste. · · · · 

.l 

I' 
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L!' os. Não é, poi•s, do nrcrss idade, nn Lcs dessa vai' i anl.c ser 
inLrüramcnLc estudada· c sons üSt,ur~Js approvados, daNso, 
desde já, o c!'cdilo paPa a conslrnceão da mencionada varl-

. ante, credito que poderá sol' votado 'no orçamento para 1025, 
. si o pc.rrrliLLircm as condições do Brasilj. 

. Por ·estes motivos, pensa cst,a ·Commissão que a emenda 

I· 

niío· deve ser npproYada. · 

N. 16 
. . 

Na consignação . cMateriab o ' sub-consignacão · n. 13 
(conclusão e construcr,ão de· novas linhas} accrescente-se: 

Para a C!lnstrucr,ão da linha entre s·. Lourenço e Sant.a· 
Rita do Arnguaya, 30:000$000,, · · .. 

Na consignação «Pessoal, ·o sub-consignacão n. 113 
(conclusãol. e construcçãJJ da novas linhas), accrcscente-se: 
~a verba c e· 90':000$ para a mesma oon~trtlCQúo». ' 

Justí{icar.üo · 

.. · ' A medida a que procura s'ntisfazcr, esta emenda ,iá foi 
submettida · ú consideração do Senado pelo projecto n. 38, 
de 1922, apresentado pela bancada de Matto Grosso, ncsLn 
Casa, projecto que se acha na ICommissão de FiniJ.nças, em 
virtude de emenda apresentada pelo Sr. Senador Hermene-
gildo de Moraes. · , 

A necessidade urgente de' communicacües rapidas . com 
aqueUa região central torna-se patente; si considerarmos a 
nggk>mcração ela população que para ali tem affluido cm 
eonsequ~nci[l · d.a e~ploraÇão el iamantina do rio das Gare as, 
populaçao aval1ada em cerca de 5,000 pessoas. 

' . . 

· . Sala das sessões, 2·7 de novembr.o de :1923. -A. A:e~. 
l'ed(), - Ltti: Adolph.o. - José Murtinho. 

PARECER 

' A Co~missão. de Finanças aconselha ao Senado a appro~ 
\~nçüo _da seguinte · . . . · 

Eme11da Mibstitutiva 

A sub-consignação n. XII ·e áo n. 13 ela sub-consignação 
I da consignaçãO-· «Material da verba 3', accreswnte-se: 
«inclusive· a Jinlhli 11ntre S. J .. ouronço c .Santa Rifa elo Ara. 
guaya, no- Estado de Matt,o .Grosso~. 

N. '17 

Accrosccnte-se onde convier: 

Para a dragagem e melho!'amentos elo rio Cuyabll~ 
200 :000$000. 

'. 

..... ,, 

. ' ::~; 
· .. 
. lj 

,.,. . 
. , .· 
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Justificação 
I 

. ·Q rio CuyaM é o unico rio d~ communicacüo. da capital 
de Matto Grosso com o resto do pa1z.. · 

De curso sinuoso, a pr'.)fundidade do· leito .torna-se .de 
anno para anno mais reduzida,· pelo desbarrancamento das 
mar·gens, de modo a difficultar cada voz mais a navegação, 
mesmo ás embarcações de pequeno calado. E' serviço ur
gente e de necessidade inadiave!. 

. Sala 'ads sessões, 27; de n'.)vembro de 1923 .' - A. Azc-
l'edo . . - Luiz Ad~lp/w, ...:... José. Mm·tinllo. · 

PARECER 

Reconhecendo, embora, a .convenlencia e utilidade . ~ 
emenda,· a Commissão de Pinanças, altendendo .ao precario 
estado· das finanças publicas e ao dever em que se encontra 

·de não dar seu assentimento a .obras novas, não aconselha ao 
Senado a approvação da emenda. ·· 

. N. j8 . . , . 

Accrescente-se onde convier: 
•.• ' • . I 

Art.. Continua em vigor, na vigencia desta lei, o nu-
mero XXII, art. 07, ·da loi n. 4.632, de 6 de ,janeiro de·1923. 

' ' . -

Justificação · · .• 

Est.a emenda proéÍ.1ra manter a autorizacão const.p.nte da 
lei da dr.speza vigente mandando proceder ·aos esturlos defi
nitivos á conslruccüo do prolongamento da linl1a do Rio do 
Pr.ixe. no Paraná, nassando nas immedincões da S;' Jeronymo, 

. até alcanoar o trecho nayegavel do rio Tibagy, na direcção da 
colonia do .Tat.ahy. E~t.c simples cnnncilido rnostra toda a 
vantagem da adopção da medida proposta, sob o po.nto de vista 
economico, convindo accrcscentar que os referidos . estudos . 
sorão levados a' effeito por conta do saldo. da verba em a poli- · 

· ces, relativa ao anno dn 1923 ·e destinada á const'''lCCãr elo 
ramal do Paranapanema á I inha do Rio do Peixe. . · . . . . ., .. -. . 

' Sala-das sessões, em 27 de novombrd de t923. - Cnl'lo& 
: Cavlllr.anti. - A(fonso Gamara o. - Gene1•oso ll~m·qucs. 

P.mECER. 

'As mesmas razões pelas quaes a Commissão de Finan
Ças aconsl'.ihou' ao Senado a I'ejeicão da emenda n. 17, de
terminam iguuhnentc n não approvaçãn dcsln o monda, 

I 
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N. 19 

Accrescente~sc onde convier: 
Art. Na vigenei:! desta .lei, fica o Guverno autoriz·lflo 

a subvencionar iJom a quantia de cem contos de réis, an
uuacs, mediante concurrencia. publica e ·.. repartidamerite, o 
serviço de navegação. regular nacional para passageiro~ e c ar~ 
gas que se estabelecer no alto e baixo Paraná e ~cus" afflu•m~ 
t.es, sendo naquelle trecho, ent.re os portos Tybiricá e Guayra, 
e neste, entre Porto Mendes e a Foz do -Iguassú, no Estado 
do. Paraná, ., Posadas, na Republica Ar~enLina, sendo . cin
coento contos para cada trecfio, e devendo a empreza subven
cionada realizar duas viagens mensars entre os dous primei
ros r•ortos e quatro. tambem mensaes .entre os dous- ultimas. 

' lusti(icaçã 

A medida constante da- emenda acima, fig~ra' no orça
mento vigcnttJ, na alinea LII do.art. .1!7'. As palavras que no 
mom;enlo a ,justificaram 11inda teem cabimento e foram as 
segumtes: "A. navegação do rio Paraná, no trecho compre-, 
hendido entre Porto Mendes e a Foz do Iguassú, é actual
mente feita por emprezas estrangeiras·; (argentinas) que alli 

. montam um trafego regular. No alto Paraná- ha um il}icio de 
.navegacão nacional tentado pela empreza S .. Paulo-MaLta 
Grosso. Com a chegada do's trilhos da estrada de' ferro So-

. rocabana ao Porto 'l'ybiricá, no rio Paraná, o commercio com 
.,s populações ribeirinhos do rio Paraná e de seus grandes 
affluentes deve-se encaminhar para esse porto, desenvolvendo 
a vasta rêde fluvial que dahi se estende até ·o interior da Ar
gentina, ·do Paraguay c do nosso Matto Grosso. E' pois de 
toda conveniencia o estabelecimento de um sef'vico de nave- ' 
gai}ão nacional naquelles rios. Isto sob o pon'to de vista eQo~ 
nomico, mas ha ainda a considerãr as vant,ag'cns de nrdqm 
militar, cuja "importatwia. c urgencia são intuitivos c dão 
aHo valór n emenda. . 

Sala das sessões, em 27 de novembro . de 1923. - Carlos 
C'avalcanti. - Affnn.w. Carnarg". -·· Gcnerosó Mw·qucs. · 

!>ARECER . . 
' 

iQ s-crvico a que vem attender a emenda é 1.1e tgl rclc-
vancia, como a sua justificação ·muita wntllelicamente o faz 
realçar. que a Commissão de Finanças não póde negar seu 
as9entimento a ella, juJs·ando que o Governo Federal tem o 
dever d~ cogitar culdadosamcnt.e do assump_t.o. Assim. pensa 
a <Comm1ssfio · de Flnancas· que a emenda merece ser ar-
provada. · 

N. ·20 

Accrescento-se ·onde convier··: 
Fica proJ•ogndo ror dons unnob o prazo fixado para 

inicio das obras de melhommenl.o· do· J10I'lo de Para::; 

... 

' 
1, ... • i,, 

. : 
' . ,: 

·J .. 
' ·,· . 

. . · 

. ' \; 

•.,. 
. ' 

I: 
.. 
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. nagwí, do quo ·(rata a cl~usu_ln YI de conlrnclo celebrado, 
cm virtude do decreto lilf;ISlaLivo n. IL.IJOI1, do 22 de dezembro 
tJo 1021 , ' 

Justificação 

A clnusuln VI do actual contracto determina que as obras · 
eojnrn iniciadas até o dia 22 de dezembro do cprrente anno. 

A modificação do contracto autorizada pelo decreto nu
mero 4, 404, de 22 do dezembro de 1921; só foi registrada nelo 
Tribunal do Contas, por motivos independentes do. Estado do 
Paraná; em 18 do outubro de 1922. . · 

Sendo as negociacões para dar cumprimento ao sou con
t.ract.o, dependentes, dessa modificaçl\o, o · Estado do Paraná 
pord~u effcetivamentc com esse atrnzo, quas1 a meLado da 

·prorogaciio . .Além disso n realização das obras do Forte de Paranagu(L 
depende, hoje, exclusivamente 1lii operação de credito a ·sor , 
concluída para a. obtençiLo dos Jllb\os necessarios. · . · 

·As condições ·financeiras do mundo,.nÇJs .ultimos anno~, 
nüo toem sido fnvoravois pam ess_a opuraciío c niío convem 
for~al-n por falta do prazo. · · . · .. 

·.Torna-se, portanto, .necessnria n prorogaoiío do prazo do 
lni.ciO das obras por ma1s rlous annos. ' , . : 

Sala das sessões, <!111 27 de novembro de i!l23. - Carlos 
Cavnlcani'i. - A(fonso Cam.aryo. _:... Generoso .Mm•q!teS. 

PARECER 

o 
A Commissüo do Finanças, bem ponderando as . razões 

justificativas da em onda, · aconselha no Senado a sua . n·p·- · 
·provncão. · 

N. 21 

Onde convier accrescente-se'f 

Art. Continúa em vigor o arf. 1_15 da .oi n. 4, 632, 
~e 8 de janeiro de 1923. 

JustificaçlJo 
·~· ·• 

1 ' . , " :. '.'..:i' 

Conhecidas as penosas condições ein qiie vivem os opera
l'ios. da União .o os humildes funccionarios, que são o;:~ con
tinaos e serventes das , repartições publicas aoà quaes·. apro
-ve'ita a medida constante daquelle citado artigo de lei, ·niío ha 
:raziio nonbuma para privai-os do favor que desde 1921. lhes 
tem' sido concedido. · 

· Não houve melhoramento· antes aggravação· dos males,. 
que !ornam cada dia mais difficil a vida de toqos ~ · . 

Senado· .Federal, de novembro de i 923, ""- Lau1•o 
Sodré. • 

I, 

• 



SESSÃO !DI J.~ Dll IJil~Jl.MDilO DE f!l23 669 ., 
I. 

P.lllllCEfl 

. Esta emenda esl.it pr1~judicada put· outra mais geral 
ailrcsentadu poJa Commis~iio de l~innncas, assim esta Com-

. missão opina p~la sua rejo i cão. ' ' 

N. 22. 
, I 

Onde convier accrescento-so : 

O pessoal marítimo da Saude PubÜca gosará dos favores e 
vantagens constantes do art. 91 da lei n. 4.242, de 5 de :ianliirQ 
de 1921. •. 

Justi/'icqção 

.. . . o~ funccíonarios do scrvir;o marilímo dá Saudei !'ubliea · 
· estão lnas mesmas condicõcs dos que se acham no goso dos 

favores· creados pela lei acima citada: toem a mesma catego
ria, luclam com as mesmas difficuldades para vivet:. E' pot• 

.·isto de justiça fazer que até olles cheguemos benefícios da lei, 
que foi decretada com a preocupação de attendet• os damnos, 
que soffrcm os que prestam seus serviços á Hcpublica, c:tcl'• 
cendo modestas funccões. 

' 
Senado l?cdet:al, 

Sorf:ré. ·· 

'•' ,I 

de novembro de 1923. ·-· LaUI'O 

., 

E!ta emenda está prejudicada par outra mais geral, 
aprc·sontada pela Con11nissão do l!'inancas, c, nestes lermos, 
esta não aconiiplha ao Senado a sua approvação. . ' 

r 
N. Z3 

A' verba 6'. do art. 2", diga-se: 
Esh•àda de Fcrr·o · ConLJ·al do Piauhy' ..... -.. . 

, Estrada de Ferro Petrolina a Thorezina .... . 

Justificação 

1.àoo :oo·osooo .. 
2. ~OP.:000$000. 

'·, ' .·' 
• ,; ,·_ I 

A emcn~a jusl.ifica-sc pela imperiosa noce~~idude de sc1• · 
augmonludo o reduzido matorial da Estrada de Flll:ro Gcnl.ral 
do Piauhy, que para HS kilometros cm trafego, do Amat•ra
r:iio a· P iracuruca, .só dispõe de trcs carros· de. passageiros,. um 
de IJa~agem-cot•reios c t.rcs para mercadorias. , , 

Tendo a estrada úl.l.ing·ido agora Piracuruca, para .ondo. 
convers·cm o commcrcio c· industria do sertão tliauhycnsc, 
abandonada do vez a morosa· c deficiente navcgncão do baixo 
Parna!Jyba,. torna-se m·s·entu o accrescimo elo •material ro
dnrílc. E' ccl'Lo que a Estrada ~c l~cl'l'O' P.c~rolip.a a 1'hm•ozima: 

.. 

' ~~;-~ 
,:. /.'l,l_, 

' '·:,• 
,.;; 
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vir;l mais t!lrde encontrar-se em situação idenLica á actual 
da Central do Piauhy, mas ó preciso attender que aquella está 
actualmente cm constrt:cção ainda, ao passo que a. Cel)l.ral do . 
Piauhy entra agora em tr~fego bem. regular c tem assim ne
cessidade de um credito maior que o que est,á figurando na 
proposta orcamcntaria. H a toda urgencia nu · acquisição de 
carros de passageiros de primeira c segunda classes; :le va
g-ões fechados para o transporte do mercadorias· e Lambem . 
para o transporte de animaes. Por outro lado com a continua·· 
cão dos trabalhos de construccão torna-se necessario a1~quirir · 
mais mil toneladas de trilhos e accessorios: Estas duas despe
zas necessitam de. um augm~nto na verba que é destinada á 
Central do Piauhy de cerca de. 800 contos. de reis que é a 
quantia que a em·cnda manda destacar da Petrolina a 'file
rezina para a Central do Pi~uhy. 

Sala . das sessões, 
bello. 

-noyembro de 19.23. -'- Pires Re-

PARECER . 
~. I \ 

i'J 'Esta. emenda está prejudicada 'por· uma outra apresen-
tada pela Commissão, que melhor satisfaz o objectivo pot• 
ella visado, pelo que a Commissiio de Finanças niio. aconselha 
a sua approvacão pelo Senado . 

. · N 24 

I . I 
Accresc·:mte-se onde convter: 

Art. Fica o Governo aútm;izado a contractar com os en-
genheiros João Vieira Forro e· Alfredo Borges MonteiJ·o,. para 

, • ellcs ou para, a empreza que organizarem,· a concessão, sem 
O!UJS pecuniario para o Tltesouro Federal e respeitados todos 
os direitos de t~rcelros legitimament.e ndq~iridos cm · vigot•, 
para a construccao,· uso, goso e exploração, pelo espac.o de 90 
annos, de uma via ferroa, de bitola de 1 rn,OO entre trilhos 
que partindo de S. Sebastião, littornl do Estudo de S. Paulo, 
'vá até Garças. e termine no. ponto qúé fot• julgado mais 'con
veniente das proximidade's de Ahneté e no Rio s·. \Francisco, 
em• llin:.·dos. seus p~ntos navcgaveis, no Estado de Minas Gc
l"âes;·?passnndo pelas proximidades de J'equiriqueré, .Mogy das 
Cruzes, Igaratá, V alie dos ·Rios Sapucahy, Verde,· Grunde, Fm·
miga c Alto S, Francisco e cidades de Pouso Alegre. ·Machado, 
Dores, Formiga, Piumhy, Garcàs ou ·.suas proximidades, bem' 
ILSsim ramaes partindo dos pontos que forem julgados mais. 
convenientes.; pm•a mais directa ligação. de S. Paulo a Bollo 

· !Iorizonte,; e. n .. rcligação. das .,jazidas á linha principal, me-

I 

d innte .. as.· seguintes condições: · 

· I. O Governo :Ferlernl concederá :\quelles conccssionnrios · 
ou. :á .empreza por elles organizada, as regalias das disposições 
legislativas. em vigot•, abaixo nomeadas e contidas; . . ' 

. a'). nos decretos ns. 2.tt06, rlo 11' de .ianeiro de 1911, (J 

1.01 n, rl1> 10 de maio· de !9!0, menos 0.1 onu~ pecuniarios ncl-
le s. contidos iJ sem monopolio ;- · 

I . 
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IJ) nós decretos· ns. !l. 03ü, de 2ü de dezembro de Hl!l5, 
1. 021 e 4. 456, de 26 de agosto de J 903, c mais lcgü!lu()ão cm 
vigor, regulando a dcsnpropriucão jJot• utilidade publica, para 
as necessidades do trucudo c suas dependencius c privilegio 
do zona, limitada a '10 kilomcLt·os de cada lado; 

.• . 
c) no arl. :139 do decreto n. 9.08:1, d~ 3 de. de1.ombro .de 

i!lii, o mais as disposic;ões o . favores que não impot•lom cm 
onus pecunlaz:io directo c que costumam ·acompanhar as con
cessões dessa natureza; • 

II. Para· os pontos terminacs concederá tamliem para. 
!acil embarque e . desembarque muritJmo c fluvial: 

! • '· • • 

· a) em S. Sebastião, litoral do· Estado de S. Paulo, com 
todas as disposições da lei n. :1.7 46, de :13 de outubro de 18GfJ, 
e mais legislação em vigor,· devendo ós concessionarios ou a 
empreza que organizarem (para uso, goso e exploração pelo 
mesmo espaço do pt•azo de 90 annos), ahi construir . docas, 
armazens com camaras frigorificas para o armazenamento d!l 
oereaes, fruc~os e outros generos, trapiches, cnes de embarque 
e desmbarquo, ficando esses · serviços sujeitos ás condições 
que forem opportunamente determinadas, de modo a devida
mente acautelar os interesses nduaneiros e fiscues e a parte 
destinada ao serviço do porto; 

b) no ponto riavegavcl no Rio São Francisco, no Estadó 
de Minas Geraes, terminal de via ferrea, construirão um porto 
de embarque e desembarque, com arm{lzem, trapicbes e de-
. positos devidamente apparelhados. . · · . · 

III.' O Governo Federal ·concederá exclusivamente para 
a i}lstaHação das usinas siderurgicas .e linhas dco transmis~ 
são de energia electrica ·as disposicões co.ntídas na lei nu
mero 4.632, de 6 de janeiro de i923, tit. 80 n. H, par&grapbo 
unico e 12 a, §§ t•, 2• e 3", .sob as condições seguintes: · 

, · 1•, 11/ garantia legal sobre o capital empregauo tão só mente 
. nas installacões ·da usina matriz, suas duas primeil'as depen

dencins electro•siderurgicas . t:eductoras do mlfJerio · e . trans
missão' de energia alectricn !lerá· de :7 112 •j• e s~ pelo espnco 
de 20 annos, devendo o Governo ser reembolsado mtegralmcntc 
dentro do prazo immediatamente subse'quente de outros vinte 
annos sob ~pena dê ·reversão· para· 8uâ propriedade das usinas· 
e todas as suas dependencias, inclusive a via-foi~'en c porto- · 
de São Sebastião·~ porto :do· Alto ~iio Francisco. 

Paragraphó tinicô'. A gárántin será paga cspecialment.c' 
em apo!ices emittidM para·· ·occorrerem a esse pagamento de 
garantia de juros e para .cuja em issiio ·fica o Governo desde 
logo nutorjzado. . .· . . . . . 

· 2." ·Deverão ds conccssionnrios ou omprezn por ellcs or
ganizada ti' ·emnregn.r de prcferencia n força hyclrmilica, recor-: . 
rendo na--sua falta· a outra ·equivalente para produccão de ele-· 
ctricidade· c enet•gia rlestinnrln ao uso industrial rlo prepnró 1ln " 
tmtamcntn do mincrin do ferro, cm mnn nu m;tis nsinn;; com 
capacidade minimn tol.n I rln prnparo ,do primeiro anno de 

' i50.000 toneladas de ferro guza ·ou aço, podendo elevar altí 
:dez, :vezes e mais essa producciio inicial nus definitivas instai-

• 

. I 

.. ·.,: 

',•:..-' 

·,· .. 

' .. / 

. .' 
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Jn,"ões, fi"andu oulrosim nln·is·ndos a ler no Jwnlo que ,iu!gar 
mais coJ~enicnlc c pJ·oxiJnn do mural, uuw n~ina onde se 
furá o preparo industrial de todos os artcl'aclos induslriacs 
fiõ: ferro · c a~\O que acharem .mais convenicn le para ac_udir 
as necessidades do. conimct·cio, material ag·ricola, bellico c 
naval com estalléiros c deposito de·combustivel e materiaes; 

• b) no interior e onde ju1s·arem mais conveniente, deve.: 
z·ão ficar os altos fornos principalmente destinados ao trata
mento· dos minm•ios de ferro 'c sóus arinexos, para assim lhe 
soja .facilitada a sabida até á usina matriz,;referida na letra a;. 

c) deverão, outrosim, dar quanto possivcl prefet•cricia ao 
.carvão de pedra ·nacionril ê na sua falta, ·caso empregue o cat'· 
vão vegetal, ·.ficarão obt:igados ao replantio systematico e me;. 

· thodico das mat.tus que fronccr.t:em a má-cleil'll que ·servirá 
· para o preparo do Clll'Vão. Só; pcit· moti\;o de cxccpoão,' falta 

absoluta destes çombusliveis, ser~lhc-ha dada Iicónca. pré, 
via· c especial de momento itccor·dada,: .JJat'it os concessionarios . 
poderem · cmpreg·ar combusLivel estrangeiro; · · 

d) sob. pena· de caducidade hnuied-i~ta, nüo pode1•üo os' 
concessiona.·r.ios. ou cm.pre:as' que orua-hi.:arem, exportar qual~ 
quer quantidade, por mil1ima que seja, de ulincrio de ferro 
pura fóra do' paiz; · · · ; 

e) só poderão, outrosim, vender, c r.xporf.nt• fet•t~o guza, 
aço ou outro qualquer prod~to, das usinas na JÍI'OJJ'Orcão do 

. não prejudicarem o commercio interno. do ilaiz nas s_uas no- · 
cessidades, P,Odendo, entretanto', cm. todo o caso, ser Pm;mit
tido' o prepu'ro piú·u a venda no estrangeiro de até. a mctncte' · 

' · ,da: produccüo 'industrial produzida; · ·• 
f) esta úsina mat.riz nas !lroxiinidades do litoral ·e· do 

porto de São Sebastião, ser~ consti·uida simultaneamente ·com 
a estrada de ferro, de máneira que fique apparelhada. pura 
iniciár sons fins, no maximo um anno· após ti inaug·uracão do· 
trafego geral. em todo o tmcudo; bem assim, onde í'ôp julgado 
mais ccmvcniente, simultanea c successivamente, serão cons-· 

· . truidns us outras usinas; principalmente destinadas ao prc'
paro· do minerio e. sua transfot;mação industrial pelo menos· 
em ferro g·uza ou aço; · · · · · 

(J) os contractantcs por si Otl cmpt•eza que Ol'gtiiÍizm·om 
.. comprometter~se-hão a· manter nos ~ervicos. de suas usinas' e 

annexos, pessoal nacional com uma percentagem minima da.· 
metade ela sua tolálidadc; · ' · · 

.. h) ·lodo-s os serviços que I' de oxtrucc;ão do miÍ1erio;, quet• 
de seu prçpm·o· industrial ou destino. commet·cinl ainda que só

. mente seja para o conlJ'olc de ·desUno c btim cLunprimonlo do 
. contjdo nu letra. a anteJ'ior; serão :fisculizados ·por empres;aclos 

' do Governo FederaL · · · · 
' :' ... 

IV. Os cs'tudos definitivos do tru1~udo e das übi·~s· · dn 
parlo de São Sebastião c pol'lo do Alto· n; S. l"riinéisc'ii' do:.: . 
:XJ31'ãQ ser rc~Ii~udºs pelQS · cQgcÓ~ê.iQ~!l.riQs, por· ºll~s custea.qQs' 1 

J 
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e apresentados á upprovacão do Governo nu fórma abaixo 
expressa: 

a) serão iniciados os serviços de reconhecimento e ex
ploracão da via ferrea e estradas do porto de S. Francisco, 
dentro do prazo de 180 dias da data da assignaturu do con
tracto que for celebrado entre o Governo e os concessionarias, .,. · 
submettendo o projecto definitivo á appruva•;ão do Governo 
no Prazo de 24 mezes após o seu inicio, devendo este pro
nunciar-se sobre elles no pt·aw de 30 dias; 

b) no caso do Governo não se IH'Onuuciar dentro de 30 
dias, após sul.nnettidos n~tes estatutos {t sua approvacão, 
serão os mesmos considel'ados appt·ovatlos; 

c) ol.Jriga!'-sc-liiln u . .; conccssiuuarios. a iniciar os ser
viços de locat,,ãu rio i.J'a~adu, t·eali%ando-os da nw;;mn fórma ad
ma mencionada <' lo~o 0111 ~Pg11ida o scl'viçn tle conslr·ucção 
e Rimullm10o inieio rJus l.i·n!Jallio~ das obras du porto de São 
Sebastião, dentro de seis mezcs após u approvuoão dos esta
tutos supt·a alludidos, e terminar a me:;nm con:;tt·ucção no 
prazo muximo de cineo annos após o seu inicio; 

d) a bitola será de 1m, entre trilhos, as declividades 
maximas de 25m,OO por l\ilometro (2, 5 %) o raio minimo 
de :130 metros, as tangentes intercurvas da extensão miníma 
de 200 m, peso de trilhos de t,o kilos por metro corrente no 
miníma, devendo apenas ser utilizado o raio minirno e ma
ximo de declividade em casos excepcionaes; as demais con
dições technicas do traçado, porventura julgadas necessarias, 
serão determinadas pelo Governo de mutuo accõrdo com os 
concessionarias. Poderão estes desde logo e em qualquer 
tempo duplicar a linha em parte ou em sua totalidade e tum
bem deverão admif.tir a tracção electric.a na fórma e systernu 
que por el!es for achado mais convetliente. 

V. Serão obrigados os concessionarios: 

I, ao· transporte gratuito: 

a) de sementes, mudas de plantas e reproductorcs de raça, 
quando destinados a cstnbclecfmentos agrícolas officiaes, nu
cleos. ou colonias; 

b) de malas postaes e do pessoal que as acompanha; 

II. ao abatimento: 

a) ele 15 o/o no preço ele todo u material agrícOla que 
fôr fabricado nas usina:; do:; conccssionarios c vendida ptn•tí 
o uso de centros agricolas, n'úclcos, fazendas rcgistt·actas, quct• 
nas repnrti~'ões .fcclernr.s quer nns osladnaes ou municipaes: 

b) de 20 'lo no pre~o do 'eu transporte nas linhas da via 
fcrrca. concedida. 

VI. Para g·m·nntin rlos H()J'Vir;os 'olicilnrlns P n cxeen~at• 
os concnssionarios cntral'ão para os cofl'c:; elo 'flwsuuro Na
cional: 

n) r.om n111 deposito ele litlla r..anr:~o em rlinheit•o on n~~~
Jicc,; ela divida JIUlllica 11a impodancia de cem contos dr rets, 

S· - Vol. IX ~3 
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deposito este que deverá sei' fcilo dcnlro llo prazo de tt·inta 
dias após o registro do contracto que for celebrado; 

b) com um deposi lo de cem contos de réis, para gamn
tia das nbras do apparclhamcnlo do porto de tl. Sebastião, 
sua conservação c apparclllnnH:mto do porLo de embarque c 
desembarque no Alto t:l •. francisco; 

c) com um deposito da mesma fórnm aciina, de 30 lJonlos 
de réis para garantia de cada uma usina ou fabrica siderm
gica que pretender construir no decurso do praw da concessão 
e por occasião de aprcsentm· as plantas respectivas para serem 
archivadas pela fiscalização do Governo c dentro de 30 dias 
tia data da sua respectiva entrega. 

Paragrapho unico. Estas cauções só d_cverão ser effecli
vas depois de approvado o registrado o contracto que for cele
lwado e nos prazos aqui marcados, sendo para a ultima caução, 
rcfcrcnlc aos port9s, 30 dias depois da approvuçfw do seu 
Jll'Ojccto, para o qual torá o Governo 30 dias pm·a sobt•u ello 
~c prununciar, findo o qual, será considerado ar,provado, de
vendo iniciar-se as obras a elles referentes Lrc:; me~es após 
serem approvados ou assim considerados. 

Yll. A contar de 30 dias da data do registro do con
l.i'ilclo, rnarcando o Governo, na occasião da sua assignatura, 
11 respectivo quantum os concessionarias entral'ãO para ·os 
coft·c:; do Thesouro Nacional, com o pagamento, por s·emestre 
aüeanLado, das quotas necessarias para a fiscalização da via 
t orrea, obras do porto, usinas o deJ.)endcncias. 

V !H. Os concessionarias comprometler-se-hão a respei
l.ai' o~ legitimas direitos de terceiros, da zona privilegiada 
das e:;trarlas q~10 porventura tenham ponto de contacto ·com o 
HOWI l.r:u.:ado ou seja construcção que já lenha sido concedida, 
desde que estejam estas concessões legalmente cm vigor. 

JX. O Governo l!'ederal concederá isenção de direitos o de 
impostos aduaneiros de importacão para todo o material que 
for destir\ado na conslrucção da via ferroa, material clectrico 
fixo e t·odante, Yagons, usinàs, officinas, dcpcnden:cias ·o portos. 

X. 'l'odas as disposiç.õcs que costumam acompanhar as 
concessões desta natureza serão determinadas c ac·cordaàas 
na melhor fórmn, afim de assegurar (]tlanlo possive! a boa rcn
lizac.5o dos scrvir;os cm vista, devendo os concessiOIH\l'ios 
acecilar ludo quanto for para melhorar as condi'"õcs do ordem 
tochnica c o que, junto ao Governo, lenha como fim gamnLir 
a boa cxcmH;ão do que acima está designa:do. 

XI. No fim do prazo do contracto, reverterão lllll'a o C:o
VCl·no ns uzinns c suas dcpcndendns sem indemniza1;iio l]c cs
pecie algurna, ficando aos conccssionarios c aos seus SI.H,ccs
mt·ns lcg·acs, o clircit.o do prel'cronuia em igualdade ele condi
~Ges para acquisic.ão ou arrendamento ou prorogamcnt.o do 
prazo do contr;~clo. 

XII. Ficnrão no eontrncl.o aecordadas as mnllas l'nrcren
lcs á demora ou falta de eUlll!ll'ilncnlo oppo1·tuno nos diversos 
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SPI'\'ÍI.:n.-:. l'flllil':ll:l:iilu,, devendo nel' pa;,;-:1.; e~c:ns 111111tas dentro 
de :Jo d1a,; npi'1,; a Hll:l in1pusi1;~.o, ou dcpo,;il:\dil3 p:n·a o rc
CIH'so, (jll<tliliu liuuver juslifica(;iio. 

l':IJ.'ilg·J•aplw llllico. Nu easo r.le vet·il'ienr-sc a caducidade 
da eOJil~c,;:;iiu JH~t·ucr:io os coH~es:o;ional'ios ou seus succcssorcs 
o direHu :;ulll'e a:; eaut;úns vor cllcs clc[1osiLadas para garanlia 
dos dn•crsos sct'\'il;os cunl.l':tclucios. - Pires l!cúcllu. 

Jusli[icaçiio 

Aos rcrpirJ·cnlcs, os cngonlwiros João Vieira Ferro c AI
ÍJ't•.do Hnrgrs i\!onl.1:iro, DCCO\'l'C cm seu J'avot· noYa fcicão da1J:.1 
pal_'ll m~olvcF u Jll'ul.ilcnm da clcclro siderurgia cm nosso paiz, 
[lOIS aJo ]lOJil ludas as lcnlativas nosso senUdo J'nram feilas 
ba:i•)a\ldo-sc 11<1 1;xporlaJ;iio do rninerio nacional, essa: riqueza 
da. qual é o súlu patriu tão ;JlJllnd:\lltementc provido porém, 
~:u,Ja .falta um outras parles do mundo já uslá cm evidencia 
l'l'l•Xinm. Os supplicalllcs querem implanlat' o tratamento do 
miner·io aqui uo paiz sem exportar ncnlmm mincrio, c aRsiru 
real izariio elo facto o desenvolvimento da industria elcctro ·si
dcnu·g-ica no Brasil. 

As garantias exp1·essas para. uzina's e fabrieas óossa na
tureza contidas no art. Síl, ns. 11, paragrapllO unico, e 12, 
a, b, s§ l", 2" c ;j" são dadas não para simplesmente anima:r <I 
expansão rlcssa industria, porém principalmente pant ter o 
Podei' Publico dircülo contrôlo de tudo quanl.n lhe dis'ier 
l'CSI"'11o, n s,·, t'ulaLivamenlr. ús uzinas, cujo valnr é necessa
rin'lnt:ntu illfet'iO!' aos outros serviços annex1s ncccssarios: a 
vi<\ fet'l'L'U e o ,porto de S. Scbusliiio. Estes 1. arão construidos 
su111 ucuhum favor pccnnial'io, por· conseguinte longe de consti
tuírem onus pam o Thesouro, representam bens que lhe pcr
t.eneeriio de plena propriedade findo o p1·azo elo contraelo. 

E' fóra de duvida ser esse um serviço que contribuirá 
noladamcnlc para clcscnvolvcr a·s nossas riquezas nat.uracs 
c ha além de Ludo a a!le:;a~.iio implicila do direito do priori
dade. pois, desde 1011 o seu autor engenheiro João Vieira 
Forru apresentou-o ao Governo, no Ministerio da Viaoã~ e. 
Obras Public:Ys, quando ainda crum permitticlas as conc~ssueõ 
de c~lradas sirlcrur:;ieas sem lei singular. Torna-se ass1m da 
maior opvorlun idade autorizar o Governo Federal a celebrar 
um contracto ele onde só púcle provir, sem onus aLaum, c sc~n 
monopolio grandes proveitos publicas para a nossa i~1dustna 
c riquczu do paiz, c sem n dctlaupcramento do nosso rwo sub
solo em pJ•ove.il.o de outl'US naç.õcs ciosas dos nossos lltcsouro3. 

:\ltenclrndn :i naiUI'n;:a rln n.ssurnptn e .sun ''""'pluxidarle 
qtw fil'lll:t!lrlu , •. ,J.wlll lllili,; n1ndil.arln a Cnnnnissiín de Fllla.nça:; 
(I rl1.• lljiÍIIiÜtl fjllr a t'.llll'llrl:t d!l\'U SCI' rJest:t~:trl:t p:tl':l l'Llll;;I.ILUII' 
11111 pt·o.ie()to a [l:tl'lo n neste sentido aconselha u valo do 
Senado. 



676 

N. 25 

.\o ar i.. !l" aecrcsccnte-sc: 

Fie a o Poder Executi I' O, nas mesmas condições e termo& 
J0lcrmmados neste arL1go, aut.orJzaclo a contracla:r com a P.re· 
lazia do Rio Branco, mediante prévio estudo c areamento a 
eon:!IJ'ucçãu de unm estrada de rodagem, nmrgea.ndo o Rill 
Branco (Esta·t!o do Amazonas) na zona cncachociracla, dc~de 
Boa Vista alé UIIJ ponto conveniente á ,juzantc de Caracarahy, 
:1a extensão aproximada do cento c trinta kilometros, dentro 
nus limites de 10:000$ (dez contos de réis) cm média por 
kilometro construido. 

§ •1." Encarregando-sr, dessa construcoão até final essa Prc
iazia, si for preciso a juizo elo Governo Federal dará em ga
:·antia do seu compromisso todos os bens do Mosteiro de São 
licnte na Capital Federal, sem direito a quaesquer percenta
;:en~ ou va·nl.agcns sobre o custo do serviço effectuado e su,iei
tando-sc á J'iscalizat'ão que lhe for prescripta. 

~ 2.• A despeza total com essa construcoão poderá a juizo 
do O:iovcrno ser repartida por tres exercícios. 

Sala do Senado, 27 de novembro de 1923. - Barbosa 
Uma. 

Justificaç{.io 

O Rio Branco 

Situação geographica: 

A rcg·ião do llio Branco, no Estado do Amazonas, com
prehendc toda a bacia do rio de igual nome. desde o Rio 
Negro al.é os confins do Brasil com a Guyana Ingleza c a 
Venezuela. l~m supcrJ'icic abrange territ.orio igual aos terri
torios reunidos de Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do 
Norte c Alagoas e, quanto á sua topographia, póde ser di
vidida cm 2 zonas, francm:t;entc distínctas: 

O Baixo ruo Branco at1i ás cachoeiras em Caracaral1y, e 
" ,\]to llin Bt·anen clahi allÍ a J'ronteil'U. 
O Baixo lliu Braueo até iÍS cachoeiras em Caracarahy, e 

(eun~Jderadu a melhor), lia easlanha, das csscncias valiosas 
t'le nleos ve~;·cl.aes, eon1o n eopahyba, mas é igualmenle a zona 
c!u ill1palndismn c de outra~ endemias, pt·oprias de todo cli
ma qucnf.c c humiclo. 

t) Allo Jlio Branco prineipia pelos vnslns campo~ gc.
l'UI!S pelas planície:; sem fim, onde pa:;lam para mais d~ 
200.'000 ca!.Je,as de gado. aliint de numcro cunsideravel do 
,,aval los r, mÍI.J'IIS an i Jlla<'rl dumcsl.ico;;, o abrange tambem 
toda a parte seJ·J·nna; ,, a zoun, onde ludo, 1ksdtl a !.erra aló 
o ,~liJJia 1i lH'OJilit;snt•, J'all.anclo apenas que o hnmcm apro
veite e explore as rique~as ulli abandonaoa.s. Nas frontei
ra:; ere:;ee a lJlllala em u!Jmllltuwiu, as sot·rus offerocmn seus 
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m)nerios . como st~.i.nm o ouro, t.Hamu.nl.es, .ct·.w;l,aeR, salitt·e, 
atum ~~~ ottlro,.~ '.nat.~. A nopall~·l"!JJ'H r· J'l'lli'''':'nl.arla !Jor ex-· 
emplar·e~' helltsstmos süm numcl'o. A LeJ•t·a ú rnrl.i issima 
facil dü ser lra!Julhadu u pr·odu~ Jroi jiho. milho, at•t•oz eanna' 
café, mandioca, fnmo nl.e. ele. em pi•op1m;üi'S cxt.raorflinaria~ 
com relação ú semenl.cit·a. A Javotll'a algodoeira não cncon
t.rar:\ terras rnais apropriadas; ha.sla dizrr qne IHl a!g·ocloci
ros de mais de U annos du idade ainda hoje florescenl.es, 
camo si J'ossem nativos ... A fibJ-.t do cnl'fllt.á púde rivalizar 
com o proprio linho c é encontrada cm ahuudancla. Os mit'l
f.ysaes pennil.l.cm a crcaçãu do pol'Co sPm qua;;i dispo.· ndio al
gnm c us campos vurdejanl.e;; proporcionam ao gado magni
ficas pnsl.ngr.ns, ali\m de pi·esl.nl·cm-st.• :i 1·nn I ajosa applicaciio 
dos mais moclcl'flOS in.•l.rumcntos agrícolas, rJ.~pecialrnen!r. 'de 
tractores. 

O clima tí salubre cm loda a parLe c, na zona serrana. 
mesmo saluiJcrrimo. 

Tudo is(.o que poderia c deveria fazer do Rio Branco o 
fJedaço mais rico do Amazonas c um dos melhores de todo o 
Brasil, está prejudicado a pl'im·i por causas varias. dcnt1·e 
a~ f[lHlCS sol1rcsahc a falia rlr ?•ias de comm;nnica(láo. 

;_!!:' facto incont.estc que o llin Br·anco e~lti S•'parado do 
resto rlo Brasil ]Jeln ,.;;par,•o de S mezes. exeepr;ão feita r.l:t 
zona l'racu q11c, r·nnJ'nrrn•J ficon di!n. •' a zona rlo baixio ntr1 
Caracamhy, eom "ornmrmil·a~ãn 1'1nl'iul dm·anlo n annn in
teir·n; mas dalli pat·a cima ;;."1 cxi~lr cita rlnranlc 4 mezes 
on sr.ia clnrnnlr a r:poca das ch11vas. Alrlrn da communica
ção 1'1nvial JH!StiJB qrtalt·o mr.zrs, não ha oulra pt•aJ,icarncnt.e 
fallandn, poi:; nii.n Yalc a pr•na eonsiclr.rai' como meio ele eom
municação a viagem de 1 :1 :: pessoa~. Jr.ila f)lll canúas atra
vr..s os rapidos c os c.,t.rcito:; do rio com risco ele vida c dis
pendio ele talvez 30 dias para atl,ingir Manáos. 

Estradas de rodagem não existem; ~i bem que o terrMo 
a e !las se PI'csle, h a as in I erm i I.Lencias dos «igarapés~. de 
terrenos pantanosos, de maltas densas c inl.rnnsil.aveis, r.tc. 
Não ,:, pois. pura admirar qne a popnlar:,iio do Rio Branco, 
qtwr a pal'IC civilizada, qnr.r os selvicolas. aproveitem a fa
cilidaclc rte communicaç~iio com a Gnyana Jnglr.za. para onde 
vac se esr:oanrJ(l lenta - mas seg·nramantr. ·- n commf!l'·:JO, 
devr.ncln nolar-sr que tal fnrlo cl'escr. dia a dia de impol'
t.:mria ~' ;wrú consummacln. pnt'a nãn diZ•'J' fatal, no dia em 
qun a .iú arlianl.arla estrada de feno da U11yann Ingleza {de 
Georg;etown alei ~í fronf.cim J1l'asiloira' o!sl Íl'f.'I' conclnirla. o 
qne ,·, qucs!.flo de ]JOncos mczes e é indicio inconleslal'el do 
l'alol' que dito là fôru ao Rio Hranen. 

Vem u proposil.o citar a!lni o qtlf! rliz a rcspcilo o .Tm·
na.l do Com:mm•cio, de ~lanlio.,, em seu IHI!llCro (). 887 rle 
qninla-feiru. Hl de jnllto dos!.c anno, uJHis oulras considera
~õr..s solll'r. «fnlcresses do :\mazonas·~: 

~E' assim que, pelo lado du Gnyana Inglcza. cm cnja 
t't•onloira correJrl o i\lahú e o Tncu!ú p:wa o vallo do Hio 
Branco o g·ovct•no l1rilannico fez construir, pela Canadian 
Pacific Railway, a \'ia J'N't•ra qnc parto elo Gcorgclown at6 
nossos limites, pum canalizar as riqueza' da reg-ião riotJI',m .. 
cn!ensc, dessa Chanaan, que o Amazonas 'hu de perder pelo 
abandono e descaso do r,·oycrno da Hepnblica. 
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Não •\ prer.iso aponl.aJ• o rrp.nJiado dr.~;;a l.rnl.nl.iva <l:l 
poclr!'osa Canarlian lhwil'ic~ llailway, q11n lrnJ pl'ivilngio dl'ssa 
c~l.,·acla c ela nxp]UJ':t<'iin ela lmlal .. a. SnJ'Ü n inc•vil.arcl dnsl"· 
eam.ml.o rias nossas 'riquezas Jo li i o l:iJ'rtJJCO pam a JH'nr.'a 
commcrcial ele' Gnorgcl.rJ\\'ll:>. J;~sl.e foi o !Jrarln do alnrl.a rJo 
~r. Ernesto E. P. Pinto, cm 101!1, inserto na imprens:t ca
riOca.) 

E niin c\ scímrnl.n a csr.assnz r n cliffir.IJirlarlr dn rnnvi
mrnlo elo Alio llin Ikanr.n alei Ma11:'!M q11n faz p1·ofnri1' par·a 
o eoJrJmeJ•eio a Guyana Ing·Jrza. 

AccJ·esccm, ncsl e snnl.irln, os l'lHlrlY!ns, si llnrn fJIH' r-..:pl i
caveis freies para as nwr·carlorins impr,,·l.nrlns dn Man:\ns, 
cu,jo d••spl·oposil.n lwm se pôde avaliar· pc•ln simples faf'lr1 rlt• 
lll11 sncco elo sal, nmrlido rm Jilnnúos por 8$, s<'> pndr•p snl' 
wnclicln rrn B<'>a Vi,;fn (s•:de rio rnunic·ipiu rio Hin Hr·anro), 
por· :JG$000 ! Urn rnlu dn ammn far·padn, <la pcior· qmtlidack 
cusla nraiH de 100$ acl11almenlll! (lll<! rt:;sirn c~l.ejam nrwr
tns ao conl.r·abanclo l.odas as put·las. niiu sn pt'H:Ir. d11vidar. rna
ximé qnal!llo eun.~ider·:wmos qtw 'dil'l'ieil, senão impossível 
(e quem sabe, al.c) in.i11SI.a .... •!) St) l.or·rw qualquer· J'iscali
zac,!ão ncsJ.,, senlidn, NGo ge csqur)t'.a rpw a favor· da pupnln
ç~ão civilizada milita a 'cir•crmrsl.ani;ia innrgavrl q11r. ns cl•.llaS 
contingcncías da vida Jcyarrl y::tnlag·ens vielur·iosas snhr'ü a,; 
c!Pmais eonsideraç,ües e qnr, nnm mrsrno o pal.l'iotisi!Jrt rJc 
quem· SP. sente hrnsileiro rncúa clianle da JH•ccssidadc impe
riosa dt.• npr·ovrilar eonvcnicnlemnnl" n patrimonio e o~ re
rursos ele cada urn. sem se fallar na lni rio mAnoJ• csforc;o. di
recl.l'iz maxi1_11a dn uma popula('ãn. :'t qual. fnlla, Ira f.:~n.ln. 1\rn
po, ludo P.st11nulo, l.oclo o qualqul'r rr:ovrmenl.o rir. rnrc!rnfrva, 
a cnnfinnç•a no~ poderes puhlicos r, finnl - 011 pr·ímcil':lm~n-
1 r - a inslr·rwr;ãn e edueac,~ãn devidas. 
Ainda com rcspoil.n :í p.opulnçiio civilisadn ha a consirlnmr 
que se !.rala ~e mi mente rio criarlo!'r:S, cli~seminarlos nnr· I orla 
aquelln região immcnsa dr alguns rniiiJar·rs rlc! kilomolt•o.s 
quadrarias, oceupanclo fazendas, das quacJs algumas são supt•
r·iorcs cm suporJ'icir. a ccr·l.ns osl.arlns sobl!r·anos cur•npi'U.~. 
Dado o fnnlo da cl'iac;ão rio gado sr.l' l'r.ila pelos j)J'Occsso:; mai." 
rol.inriJ•os passiveis, por isso qur. o gncln vive nnl.rrgu•~ a si. 
~em os menores cuidac.lns, danclo ainda assim lueros compcnsa
rloJ•cs. não pensa o criador na Javnura, nada planta, nada colhe. 
nem !.cm inlcrcssc nisl.o. pnis mc,mo qun quizesse J'awl-n, ·rm
r.ont.ra Jogn cm sun fl'e·nlo n obslaenln do pr·eço do aJ'Ull11' 
(equivalendo nm ruln nn valor· rlc cinen rr.ms), r, venr!h:ln "~te, 
nftn snlwr•(t elle n que J'azcr· r.om a eolhcita pela impós.;;iiJili
dade LlP PXfJúr'lnl-a. 

N·n Baixo nin Br·nnco ,1 llimioula a popular;ãrl rixa. <leyicltl 
á insnluhl'iclndo do elima: ha mnito.s arJv,•nlieius e explo!'nr!n ... 

. l'CS que Jicnm o l<:•rnpo nreessarin par·a nnr·iqucr~er·-sn :í ruBI.:t 
(las dPvnslnc:üL•s fJIIP vnrnnrdl.t•/lr nn.' '''ring-f!nR e nn.'l lralnl:lf''· 
!'a~iin r>UJ' qun niio !H.lilf'lll enlr·ar· /ll~slo r:nrnpul.o. 

De Cnracnrnlry pa!'n eimn van n Jl"pul:u:iitl l'ixa an~nwn
laudn (ni11da assim sc•m pr·<qwn;i'í" nkuma nn que prlii''J'ia ,, 
d<"'Pr·in sPr·) pa!'a, Plll Hria Vista. nPr'~'"'lllar· 11 nnicon l/IH.'I"o ,.,._ 
l:l]lil, pnsl11 fJlrP insiLnril'ic:alllc: l':tl':l n Cllln ntrlllllllllilt'llll'lll·· ·· · 
r~nmpr·u!Jendn ::,111! ''~'·clt• clt• lllll rnunic•.ipim. 

Quanlo aos i111.'>ius são elles os ha!Jil.a·nl.es qunsi cxelltsivt!.s 
da zona Norte! (a scrrnnu), ~endo cncontraclu~ igualJJWIIL(~ <.".tr 
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~>rr:nl~.< ·r,. ... ,..:,i:i 1:~ \Ui /·.•. •l1•·> rampn:., :';1'1':\''·' p:H::t diminui I' nn 
JlnixD /tio :lll'ítl!(~lt, o111L:, al::·:~:. !ta 1'1\~.·.díi)S ~~nJnphllarnenLP. des
i'!ll!llt:C'ida:; ~~~ qtWIII sal11~. 1'1~~ .. ~-~;;·!tr: ilted!Jll 1 ~~~(~;~, de llii!Ut~v.~.~a.~; 
l1·ii11J.<. 0., <llill'llliidll.-1 ,.-;l.illi:ll\1 a JIOi'llh\f,;fw dn.' ah<ll'Í"'Illll':·> 
C III JS .000 al111n:<, nunwi'O qu:! pa!·r•er' uinrla anuom ria vcrrla·
·:ln. Dn indolo mn1JSrt n P<l•'.ificü. na ~na muioriu, oslilo os ín
dio;; indic:ailpi. a wnsli/llir n:lfJll'llia Jcn.g!nqn:\ J:c,:;iun o brnlill 
fodí~, qllií:/l n Ullit·n lrl'~\1:.() {!11 quo ~~~ J;()r! .. \ dispur pr:.ra os di
vnr•siJs rnisJro:·rs rln nrna vida ainrla cssoncialriWI\I.c cnloniul. 
J'\fíp oh'<tnnl.ri YÍI'I!T11 r•:qdnradns n rlpsrlc:nhuçlo:;, sc:m :\Ssis(.cqcia 
1111 Jli'OI<·r·!;iío. <·xpn~l.n,; ú nwrr:<'• r\11:; p.al.ri'H,s, cn.ias in,ius!.i(;a< 
f'lrl'i'l'l\ltl ('.11111 l't\:;i~·n;,6'"' n rlns;·.nnli<'l'.illll'.nln rins· r1i\'P.ilps qn~ 
llt(\~; nnnl'nl'illl',mnn <~ . .;n\vir•t)i:i:;~, 1nn:t lni ~;:nw.!~r:.sl n \:nm, inLr.n
r·j,,;t;l.i~. Yl'i'd:td" 1\ lfliP an indin falia mnil.p f1:11':\ J.nt·Jwl-tt uq1 
fl':lit:lflt:1<J, ii' rpil.' 1111.'1'1'!::1 I.';~ ii.' llrtllll.', 1\l'f\lltllli!r:a'l'\0-llf.ll J':tJl:lllr/ll, 
"'a:·: Jllll' IHII.I'" Jntl" Ira a r•.:t11.-:idr>rn1· qlli! Jlr·ln n~tual s:;:;l.<·nl:t. 
Indo ;:" '""'"!'{\ <'<tllf:l.'~nlil·. Jl!<'illl.'l lraltallt:u!nl·t·•: 1'.1<11111 <:L111\'Í
!'ia q<lf' ftr.;~.,.rn. p/, ltll'lWIIl IIITI:t r.<lww::i.q l',ll'l.lll<rli·:a" prT"'
rr:1·nnl" rJ .. ;: 1111'11111'1'•1 indinR r.nnlt't':ti':Í ap(,~ al::un:; nnnns a 
fH'tl'dtlt.ir· l'l·~!llffldiJ:-; pu.:;i!.i\'n~. flli'!;tlt1IJ!V'Ill.4~ n1~ir1J'I~.(.; P ntni-; 
f:t<·r·';• .. f)nnnln n1:1i,; f'il'i!i:~rill" '' int!in, mais Jllil ~·~:·ú 1.'11<· :'t 

1:11\lllfltlnidadl'. 
;\ndn, pnr·~··1n. ~:~~ púdP r·~pr•J•[l i' rln ~;!"l\'ir·nln.. ]Jt

1ln !ll01l0f' nn 
!lh ]~1'(\[H'.il, l.'ll'ti.fli:lllft1 JWI'dl!l'll\' '' ~.t·l:taJ r;:J.a;Jn rh• rr,mpJrfn 
\llllnianwnln n f.ntl<~ rpH, lll~' rliz ini.Pi'l';:s,.. ' 

r:l'i"rlqlns. ':i11~'' llll''llll< Jnlns " ilwnn;;eiPnt.r~. sno elln~ 
:l!.!J'nl!idn~~ J'l:ll~:l ;dl~lll rJa rl'nllrf 1il'fl pnl' p!'OnlPS:1n~i !'al~~Hf-1. ,í~ 
Y•'ZI'.': ai<'· r·itlil'l!la::. 111~,, ,,rmr,,.,. nnrrlil::trlnP. 11 nhnrleeitla~. rrn 
pr·P.inizn rir 1!111 pri!H'ir•in mnrrniJ'ir,n n r.<pl<•nditlamrntn p~
l.r·i·.dir•n r Pnl fllll'~. fl"l'dn rlq i'011~klnrnvnJ l]i'SJll'lHJin rJro r!inlifli·
J'n rom pr·1íl rlr•sl.:t i':lllS~. :1!•~111 rln 111:1is. humnnilrll·ia r. cln·ist~. 

TTr·g-r. tnnl:ll' p:'n\'ir1P1H'Í:Jc: r.nnfr•n. (l~rr f~xnrlq, yHJis qnn esl.:"t 
.~(1 ,·r~r·i/'il':nldo na rP;.dfín linlill'nphP r•.n:n il (lnynnn. Tnqleza 11m 
Jll'lll'llillr·iar]•l r ,i:í sr.n~i\'1'] rlr''flllvnam·•nl:l. rujns din1rnsíi1~3 
r:slfil! l'l'''snnnrl" a~sn,:l:lrlnr·;nili'!Jil'. Ri. Jlnis. o clima I'• l!nnan
''"'r'. :·'i :1 ir'l'l':l t'- dr priml'il':' l!linlidnrlr•. Ri n s(tln ,1 almnclan!,o• 
!'.Iii l'iqnn-.n;; nnl.lll':lf!S. Jlfll'lfl!r~ n~n :nn,r;1rnta r, Rin Hrnnen na 
Pr·>n1rnlia Wlr,innnl n papnl f!llr lhr·. rosf:'t !'r·~rnnrln,? 

Vnr·in~ IP:'m ~~id11 :) .. : irdl'ialiv:-:•": qrrr• (nizrrnrn l'r~rd\'01' f'~f.r 
]11'11)dPII:~. lll:lS /ttr]n< p]fa.' f~!lr:·lf'!!!ll :lf•l !rfl,ji•: !1~11 rt)tS/3111.1\ f.i
'.'11(':111'1 f.'l~ll'lfll'f' r·.omn t!llllrlifi(/ siw' rmr: 111111. n r,:;!~;"'ll'r:illlr\11.11 
r1

11 
v~:~~ dr~ t'lll'!lr.lUilÍI':-lf'~n flfll'rnnnprl!r-·-; nn r5r'Í:1 rxnrJnrnPrllf• n 

(jllt':<l.~n Jll'ÍII!'ipiil. Hnrn·1: :!11~ rp:t·ln ,,, l<•ilJ]t:·:J,·:'"' 1!:1 Ntw.f.l'll
,.1_rii.d dr_• 1\W!l r1··fr·:·l,l:l fi•• J',~r·r•:r, pt·•·\'jdr!!l•'i:l qtrr•, pnr· 'tl!1J(flt:tllf.n. 
niin !-'f' _ilj:·diril':~. ~::-!I'.'(J ()1/IJ'f'S JrPfi\·pq CPJti 11~1"1 ,,:~ 1 1 t-~i"IJ1íll1lif•()-::.;, 
Jh•ixrtrldP fi,• hdr• t>~/:1 qlnpj:l. fi;':r, r'·•Pd.lrd •. r!P 11.~ n ill~Hii~-· 
\'Pl nr('f'"":;:~rl:~·lk rf~ r•rm:-..lr•nr•:·:in 1L• nm1 tl~l1'f!·i!:1 d,. r•nrl~!!'('llll 
PIIP y•Í rJ<~ Bn:l Vi:·,') ii_,,: :~·,_\'li\:1\ il:-:·: r'~l!·ltrlt•\1'\1·: Pnl c~•.i'rlr~n·all~·. 
rll' nJtriP h:l I'OilrlnN:~II fln':i:ll PPI'!)l~IJll'ldl' nl.l~ r\t:l!l:ío~~. Calrnl:l
·-~· ~' r''"/(•fl·.'~IJ tlt•·d:t r·.~' r·:~~~;· r•·n 1 !~ !:'ikllrrr•lr·,_.;, ,!,,.~ dltrt!'~ :i~ 
l:jJ,:rnr'IJ·tr~.; t 1f1l i'~'l'lfl• 1 ': ,, :1~'.'•1':! !i•~.:·:lt'f'·~ ]1·1i~:'l·~- :l!:rr···~·~!ir·n-; nn 
jJl\'1'/'Jltl fllltl ~PI,''} 1tl''1,';.•n l'llllli!!'l;~:J', (\ l't)·~!tl 1'''-1 :-·1'~!11 ;:1 1 ];11'1~'(• 
i•nmp:1''''' P ~,-,fl'if'i.rrdrl11'' 1 dl' tfprr• n~lJ':I ~:"t!!'•·.l:~:· (r !r':11'•~'·o 
cr~n1 ~~d·:JrH!r•s di~~JWI!dins r!(• cun~·/'i'\·:·r.~::-;,,, 
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Satisfeita, clest.'nrt,r>, a principal n~pirnção da por'mlac)ão 
riohrnnqucnse, ella clesper•l ar•ú elo c• si ado de torpor em que 
vive e gostosamente acuclirtl aos rJslaiJelecirnentos de ensino, 
acLualmente menosprezado~ por• dcsnecessarios (!) ou di l'ri
cois do serem attingidos. 

Scrti preciso ampliar as escolas que a Prelazia do Rio 
Branco já mantem, crcar outras novas desde a escola de en
sino elementar até as escolas ele ensino profissional, agrícola, 
etc., cada qual, por seu turno, um complemento valioso c in
dispensavel a esta obra pratica de beneficio a uma região p-ri
vilegiada e digna de todo o auxilio. 

Considere-se tambcm a necessidade de um hospital, cuja 
falta até agora tem sido lamentada por todo o Rio Branco, e 
a creaoão de um servico de assistencia comtante, effíciente e 
carinhosa aos aborígenes. 

AHendondo a .que se trata de uma região frontcirica e 
tendo cm vista que ao Governo est.ndual faltarão segura
mente os meios para este melhoramento ser levado a bom 
termo, parece que à União. cabe chamar a si e~ta tarefa. 

PARECER 

A longa c lwilhanl.o ,just.ificnçãn da cmrnda n a icloncirJa
àc r. as• garantias oJ'J'r.r·ceirlas pela Prela~ia rio Rio Branco mi
litam cm seu favor cnm argurncnln~fil'.;; qnn :lr·l.lllSBJ>IJam ao 
Senado a sua adopção. 

N. 20 

Ao art. 2': 

Para a Estrada de Ferro de Alagôa Grande a Patos, na 
Parahyba, em vez de L 500:000$, diga-se: 3. 000 :000$000. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1923. - OctrwiUo de 
AlbuqueNJ!tP.. -- Antonlo Ma,ssa. 

Ju.stificaçúo 

Em discurso pronunciado na sessão ele 20 elo corrente 
mcz. julgo ter deixado muito claros os motivos qu.:l jusLífi
cam a apresent.acão da presente emenda. Data v.:nia, chnmo 
para aquellc .discurso a at.tcnção elo illustre Relal.or cia Via
eão c de ma is membros da rJigna Commissão de Pmanças. no 
qnal saliento a necessidade da continnação dos trabalhos da 
estrada ele ferro ele penetração rlu Parahyba cwr., altírn das 
vantag-ens de nntnrcza cconomica decorrentes do taes molho
ramrnfM, vem minorar, como obra completa rle combate ás 
srrrns .:ln nn)'(!c~sl.e. o.~ rfrcitos das clevast.nções r.lll flngel!o. 

P.nla rln;: srs,ilc>s, !:'7 rlr nnvrmhro rlr 11123. --- 'lr.tad'io de 
:1 IIIIC(f1Cf!1'1/1W. 

I 
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P.\RRCI~R 

A Commi.'s~.n de l<'inanr•rt.' ncnnsr.llJa a app!'ovnçiin da 
enwnrla COJJI a seguinte: ·· 

S11b-emenrlo 

Em ver. rlr. :l.OOtl:OtlO~ diga-sa 2.0,00:0(}0$000. 

N. 27 

Verba 1 D' «Inspectoria Fcaeral de NavegaçãG;,.' 

Onde convier: 

ArL Os vencimentos dos chefes de secção da InspectoJ•ia 
Federal de Navegai}ão serão iguaes aos dos chefes de secção 
das Inspectorias Federaes das Estradas e de Purtos, Rins e 
Cnnaes e nborlo pam esse fim o necessario credito. 

Justificação 

Tirformada a Tnspocf.nria Federal ·de Navega~.ão e appr()
r·arln o ;;cn novo regulamento, que baixou com o d0crcto nn
mcrn 14 .O:iO, de 5 rlc fcvcr·eiro de 1920, os chel.'es de secçãn, 
apr.r.ar rlr• exercerem fnncçües analogas e de t.ercrn iguaeo en
cargos c responsabilidades iguaes, conforme se vrifica pelo 
detalhado confronto nnnexo, percebem vencimentos inferio
res nos dos chefes rle secção das Inspectorias Federues das Bs
l.radas e de Portos c Cannes, circumstancia que lhes cria nma 
injustil'icavel situaeão de desigllaldade, só toleravr.J 1)m cara
r-ter transitaria e· cujos :factores determinantes, que a presente 
emenda removerá, foram, por nm lado, a exiguidade da verba 
votada para occorrcr lÍ reforma da repartição, e JlO\' outro Ja,<Jo, 
a ncces~irlarlc inudiavcl de ser feita essa reforma forçando, 
desl.'arl.e, n Exccnl.i"vn a conl.rahalançar as vantagens ·Jaquclles 
funccionarios. 

Em favor rln justir:;a desta emenda accre$Crl ainda que, 
unicos. ficarnm em sil.nar;ão excepcional em relRr{fi.o IW~ de
mais J'nncciunnr·ios ·lla pr·opria repartição em que servem. por
quanl.n Lodos .i{l foram contemplados com vencirncnto~ iguae~ 
aos da mesma cntcgOl·ia ela Inspectoria de Por•tos. Rios c Cn
n:ws, c.rmfOJ'IllO se consl a ln nn rnnfronto rlas l.nlwllns :lP ven
rimcnt.os cm vigor. 

Sala das sessões, 27 ele novembro de 1923. - Cunf•a Ma
cluulo. 

Dctalhrs 'insli{icati·vns rln r•memln ao m·r·nntenlo ilo Viação, 
pam. '.f!J~q, '1!C1'brt 1.9", qu.e eq11ipa1'0 O.~ 'IJCni.'ÍmentOs rlos 
elw(r's rb~ ,çccção da, lnspectm•ia Fecle7'al de Ncweuacão aos 
rlos r/P ontm !'epm•tlçilo 

Como jusLificação da emenda ao areamento da Viação 
para o cxcrcicio de 1924. mandando equiparar ;,s vencimllntos 
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rlns clirl'rs ele scce.ii'l !la Inspcdoria T!'ccloral do Hnvcgar.:ão aos 
rl11s c~lrel'cs c.le Bcr(::io das lnspeelor·ius Fedcrae.s rlas Estrad.:;, 
c! de f'(li'J.us, ltins r Cnrwo . ..;, J'ni invocada a circumsl.nneia de 
~~Jr•om identicns, na par•tc geral, o ::malogos, nas alll'ibuiçGes 
c:spceincH, ns funccücs c encargos de l.odos aqnelle~ funccio
narios. maxim,; nos qne se referem ás Inspectoria,; de :-ía
vrg·:H,::io e elas Esl.r·adas, incumllidas de serviços parnllelos na 
::dminislracão publica, excrccnrlo-so a acçilo d:t primeira na 
vinr:f:o por ag-na, «cuja imporL&ncia, na economia do pa'.z, ri
Yal iza enm a do apparclhamonlo ferro-viario~. ·~flll fo r·nw recu
n!Jccc c proelama o Exmn. Sr. Ministro da Viaç:lo c Obras Pu
lrlieas. na inl!'nducçiío do brilhante relatnrio, que, S•lhr·r: a 
é:ua l'ecrmcla gestão no :mno de 1919, acaba de ap!'cscnl.m· ao 
J.!xnr,1, Rr•. ProsicJ,mtc da Republica. 

llt!Sc•rnpenh::mrlo aqucllns roparLiçül's :;crvico.s rle r-quivn
l.onl.~ imprll'l.ancia pum o paiz, cada f]U::tl na sua c~phcra de 
nc(;.ão, l'Osall.a evidonl.e o ,iur;l.a a Jlrrms~irlaclc do l'l'i.rilnrir· n 
Jo!sla:Jn. dn iA'IInl mnrln, ns nmrs c l'li~POll~abilitlai.les 'l:·s frm
cciurwrio~l rlo f.rJclas c!lus. 

Qnr, irlonticoR na pur·to geral e analogos na part.c c.spc
r,inl ~'~" ns uf.tr·ibrlic.:ür~s e r~JHJar·gos dos chefe.;; cln ,;r,cc.~ilo das 
insp1•nfur·iu~ eilnclas, é o que se demonstrará no pre'>ent.e me
mor·ial, c!Cilll a pussivel eoncisão, fundada nas clisposic;ües dos 
respr•etivos regu Jamenlos. 

Analyzllndp us n!.l.r·ihnir;ües geraes elos chefe~ de secções, 
ell~ga-so á corwltwüo, crmgtunte do quadro abaixo, que cleixa 
pai.f!nf.() a per·J'oila eql]iyalencia dessas [ILlribuic;ões: 

Nnvegaçüo: 

A r L. 11, §§ '1', 2", 3", ~ •, 5", ü•, 7", s•, 9" e 1 o·. 
E:ll.mdns: 

Ar·l .. 11. §§ 1" o 5",; §§ 1", 2" c G"; §§ 4", 2", 3'', •3' r! 7''. 

Pi"ll'[O(I, fi i o~ o Canaos: 

ArL 10, NR. I, VI, V, II, III, IV, VII e VUI. 
Passando á nnalysc elas ~ecçües corresponclentc9 e Ja" 

re~prnl.ivrrs n!.I.J•ilrnir;ões, vc1-se qnc a analogia ~e mnnt,sm. 
Em pr•imeiJ'O lagar, examinando as secçõeo ;nenmbi!.lns da 

fiRcaJi1.aefin rio conl.rncl.o~ principalmente, além ele •H.ll.rns en
l'!ll'll'OS, conRI.nLa-~e qnn essas secções, nas div;)J'sa; in:=;pr.cto
Tin~ om confr•onln, assim se cm•respondem: 

l\'::wcg-aeiln -- Secr;ãn ele Fiscalização. 
EslradtÍ• - 1' Sccr,i'in de Adrninisl.ra()ão Ccni.!'Ul r~ F!~-

cul!~nr;õe~ Disl.!'ict.ncs. _ . 
PnrJm,, Hins r C:anacs - P r, ~· Sr.cr,.ors c ehefc~ dr. frs

ral iz:11:iin. 
E. r·omo aulrl'iormenl.r, clrr.gn-sf.' ao Rcgrrint.~ quacll'fl ;'''lll

l'~r·aLiyn das nllr·ilnfi,;(ics do:; chercs de sccc:io rl·~ fl<:r.ali>':tC~O 
respeelivos: 

A t j ~ §§ 1('1 9. 0
, s·, "'"• 5", (j• e 7". !'" -· ' -
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Estradas: 
Arl.. 12, §·I"; a!'t. Hi, § Hi; §§ G", 7" c H; nrt. 12, §§ t·•, ;J", 

G", o· c 1. J; al't .. 15, §§ lj", U" e 12; s 12. 

Portos, Rios o Cannes: 

Ar L H, §§ .r,_• e !l"; art. H, §§ 3" e 8"; art. 11, § 8". 
A' snoeão de Esl.atisUca da Inspectoria Federal de Na-

wgaçãn enr·r·csponrlcm as sngnintcs, nas oul.nl~ inspc.~I.Mias: 

Naveg-ar:ãn - Recçiin rlc Estal.ist.ica . 
. F.sl.mdas - 2" See~'ãn de 'J~r':l.fcgo o Esl.~tisLica. 
Po!'l.n.~. Rins r) nannrs - J• Secção. 
A anal"g-in da,-; attr· il 111 içõrs rir todas essas ~r!eçüe~ com:t.a 

lamlwrn riu quarll'll que J'i!(ur·a a segui1·: 

l'bvegaçiio: 

Art. 1 G, §§ ·l ", 2", 3', 4' e !:i'. 

Estradas: 

AI-L ·12, § 10; nrt. ·l:l, §§fi" c s•; '1:1, §§ 1' r fi•. 

Pnrt.ns, Rios c Canacs: 

Arl.. 1'1, n. VTI; arl. 14, n. X; art. 11, n. IV. 
Navcgar,,ão - Sceção do Ex:peclienin c Conl.alJilirlade . 
.Estr·ac!as - Secção dn Contabili·darlc, cslandtl o cxp~dicn-

tc a C(tr·go do gabinete fJo inspector. · 
Portos, Rios c Cannes - Secçüo ele Contabilidade c E~ta

l.istica, estando o cxpcr.lientc a narg-o do gabinr.tl} do itBJV•CLOl'. 
O quac!r·o compnr·al.ivo rins attl'ibu ir;tíes r! essa~ ser:(!ries rí 

o q un se scgu c : 

Navcgac;ão: 

Ar!.. 17, §~ 1", 2", :l', lt", !i", G', 7", 8", 9", 10 c H. 

Estradas: 

ArL 11\ ~~ :l" .. 'J• n G"; nrt. H, §~ 11 r. 1~: ~ 11: nrl. 11l, 
~ 8"; ar·t. H, § ·I"; art. 10, §~ -!" e li"; nrt.. H, § 13; ~~ 7", 
e ·t:~; a1·L Hl, § 2°; B 2°. 

Pur·l.os, Rios e Cannes: 

Ai'l.. 1:1. ns. XVI r XVIT: n~. XP, XX, TTT, XVTT, XL\, VIT, 
'i'fiT, XI r XC:\. 

f:r.1m " anxili11 dos qnarlr·ns snpm, rlf'g'a!Jiz:to:lnY. rln nt!eoll'~ 
r!n Cu111 11S rlivr.r·sns rr.gularn.,ul.ns rias r·l'par•l.i<)Õ<'~ crl.arln'. pn
J•ucn lr•r· fic~ado uurnprovatla a perl'eila equivalnllc;ia das ,,lll'ig·a~ 
r;<ir~:; irnp,stas nus ulrrd'es das r·cspectivas sr:uryi.:·~ <la.;; inspecl.n
r·ias 1'111 qur•slfiu r', pnrl.anl.n. cal1almnnle rlf'lrlllfHir·adn' n ,ill~
l.ir;n "' llf'Ces~idadr' de equ i[llll'ar;fiu du,: \'errcin,r:nl.r,>,; Je tnd<lS 
elles. 
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TI,;Jpva nolal' qne serviços do que acham incumbidas as 
I.J·os llllicas s;•c,;õos da I nspeel.nria ]!'eclcral r! c Navegaç;.o, c!)~ 
tão, nns outras inspelll.ol'ias. algumas vozes, di;;lrit•uiP.og cm 
mais li•• uma see~'ão, do.conrormicla.rJe com o erit.m·i·J que {JN:
siclill t't rciluJ•a elos rospccLivos regulamentos. 

A ·Com missão de Finanças dada a ·sif.uaçiio pr~earia rins fi
nanças pnblir.ns nfio pódo aconselhar ao Senado a approvac;;Uo 
da emenda. 

N. 28 

Ao pro,iecLo n. 05, de 1923, que fixa a despeza do Minis
terio da Viacão e Obras Publicas. 

Na verba 2', "Correios", destaque-se da consignação "Ma
terial", n. 1, a quantia de 1:440$, e accrescent.e-se na -consi
gnação "Pessoal", rubrica "Arlministração dos Correios elo 
Ceará", n. 251, mais um estafeta, para a agencia dr. Massap1\ 
cu,io nomn elevo ser coiiocado após o rle Rcrlempçüo, fl diga-sr: 
cm vez de 12 est.afet.as, o seguinte: 18 rslafolas, srnrlo um 
para cada agencia, a 1 :HO$, :18:720$000. 

Sala rlaB srssões, 27 fie nowmlll'O clr ·1923. - J()(io Tlwuu!. 

A presente emenda att.cnrle a uma necessidade rio servico, 
sem augmcnto de despeza, porquanto destaca de uma para ou
tra verba a consignaoao necessaria á remuneração de um esta
feta em Massapê, cidade prospera e de grande movimento 
eommercial, que muilQ se resente da falta de um distribuidor 
da corrrsponrlencia postal. 

Sala elas srsslies, 27 rle noyrmhi'O dr '1923. - J01io Thomé. 

P.\RllCllR 

A emenda não traz aJlgmcnLo de despeza pelo que é a · 
Commissão de Finan~·as de ·llpiniiio que mere.ce o voto favora
vel rlo Senado. 

N. 2!1 

Será destacada da verba material a quant.ia de 150$ men
saes 11ara auxilio rio alug·uel de casa ao agente rio Cnrl'rio do 
Senado Federal. - Hermenerrildo de Mo1•aes. 

Jusli{icaçrio 

E' rlc inteira justiça a approvação desta emenda, por ,hí 
gosarcm dr tal vnrtt.agem o agente do Correio na Camnra dos 

J 

' ' 



Deputados c oti encal'l'eg-ado::; dos ~rcleg-raphos naquella Casa 
do Cungt'f!~~~~ o nesta; aecreticendo, ainda, que ul.ri os cs/al'el.a~ 
c carl.ciros que i.l'ubulllam nus duas Uusas du Cong1·esso Na
ciuual pcrcdJem g·ral ifica~úo. 

PAHECEH 

A Curnrnissão de .l!'inan~.as pensa que no actual moincnt.o 
o fa.Yot• dsuc!o pela rJillenda não é opportuno. Si a verba do 
rnat.el'ial tivesse l.al Iolganca que o pet·milLisse tudo, nesta si
tuação, aco·nselhal'ia a l'C(Iucção da verba o não a concessão do 
l'avot·. Pnr estes mo'livos esta Commissãll'não aconselha a ap
prova\:Üo da emenda pelo Senado. 

N. 30 

Exercício de 192~ - M inislerio da Viar;ão c Obras Pu
blicas .- Inspectoria Federal de Obras contra as Scc~as -
Verba 7' - (Decreto n. 14.102, de 17 de mar~:o de 1920). 

Nalu11eza ela despe<~u 
Pot• sub-con

signar;õcs 
canso! i ela elas 

Pessoal ef{ ectit'o 

7 eng·enheit·os de 1" classe,. 
a 13:200$000 ............ . 

ü engenheiros de 2" c! asse, 
tl 10:800$000 ............. . 

9 conduclores de 1" classe, 
a 1 :200$000 .............. . 

1 O cunclnclures de 2" classe, 
a 5:100$000 .............. . 

2 dcsenhistus r! c 1" clusse, 
a 7:200$000 .............. . 

· 5 desenhistas de 2" classe, 
a ü : 000$000 .............. . 

5 dcsenh is tas de 3" classe, 
a " : 200$000 .............. . 

8 1 '" esct•ipLnt·:u·ios, a 7 :200$000 
J(i 2'" c~cl'ipLut·at•ios, a ü :000$000 
7 3'" f!~Cripllll'JII'ÍO~, a 4 ;800$000 
8 ·1"' cscriplut·al'ios, a ·~ :200~000 
1 pul'leit•o. . .................. . 
.1 eontinuo~. a 2:~00$000 ...... . 
3 n!JiiOXat•i J'cs, a 7:200$000 ..... . 
ü ctJCJil'!'rgadoR df! deposito, 

a :J: ü00$000 .............. . 

/'r'-~Srllll cm r'0/11-11/.issrio do 
q nnrlro JJC 1'11/.1/IU! 111 c, 

J i ll~[Jf'ci.OI'. • .. ............... · 
1 SUIJ-illSJJOClO!'. • • , ••••. , ••••• 

92:400$000 

ü4:800$000 

ü4:800$000 

54:000$000 

ü4:800$000 

30:000*000 

21 :000$000 
57:ü00$000 
9ü:000$000 
:lS:ü00$000 
3:l:ü00$000 

3:oOO$OOO 
!);li00$000 

21:ü00$000 

21 : !i00$000 

:li i: 000$000 
2t.:000$000 

Por consig·na
fiÕes 

consolidadas 

GJS:ü00$000 

., 

, ... 
. ,.·~ ,. 

'~{ 

:.:.~ 
··;·:; 



oavNas oa savNNV 

.l. cllcfcs à c disb·i!.:to, a 18:000$. 
r:> chefes de seccão, a 18:000$ .. . 
1 til eSOU!'üÍl'O. • .............. . 
:1 contador. . ....•............• 
i oscrivilo da thesouraria ......• 
i 1" J'icl do Lhcsourciro ........ . 
1 2" l'icl do l.hesourciro ........ . 

72:000$000 
90:000$000 
18:000$000 
12:000$000 
7:200$000 
8:400$000 
7:200$000 274:800$000 

(Seguem as domais consignações constantes do projecto 
<le or~arnento em claboracão ·n;:. Gamara) . - l'ircs Rcbcllo. 

N of.a - A inclusão nas tabellas orçamonttH'ias, rlo quadro 
l,JCJ'mancnt.e do pessoal cm commissão, croado pelo decreto 
11. H.i02, rle 17 de marr;o de 1020, oborlocc ao principio a 
<Jtlo alinde a emonrla.n. 31, aprcsont.arla ao orçamenl.o da Hc
cr)iln vela. Cnmmissfto de Finanças da Camar·a, a qual se ;wlHI 
~ssin1 t•cdig·ida: "Ar L Ficam oxLincl.os Lodos os fnnrlos o 
ctlix:as cspeciacs, exceptuado~ os de resgato o de garanl.ia do 
llrtpel-mocrla, amorl.izaçf\o dos omprosJ.imos ini.cr·nos, o resga
tes r:Jas :lf!Oiicns do estradas do ferro, mtcampadas, sendo in
corr>orndtL 1í. Receita Geral a esses fundos at,é agora al.tribuida 
e cansi:;nando-so nos or~~amonf.os da dcspcr.a os crcdiLo no
cessm·ios aos scrviç.os rcspccl.ivos. 

Jus ti{'icaçíio 

:t eonl~hilirlarlc per: cxorcicio. 1í incomi?al.ivel co.m a exis
fenc.Ja do lunrlos de ca1xas espomaes, a qual cnnspmt conl.l'a 
o equilitwio cn!.t•o a )leccif.a c. a Dcspcza, porque muil.os rlos 
g-astos uo eor·t·cm pm· J.acs :fundos não toem rcprcsenl.ação cm 
verbas or~~amenLarias. Accrcsco que somclhanl.o r•cgimen dir
fünJll.t1 tt boa fiscalização c falsca o principio da universalidade 
orçan1cnLn·ia. 

A Comn1issãn de Finanças .iul.ga que attondcrá melhor ao! 
irllct·csscs nucionacs. subsl.iLuindo a omc.nda Sll[l1ra pela que a 
s cgnir .fprnmla tcnqo cm vis~ as .pre.scripc<ÕfJS. ·do Codigo de 
ConlalniHlade c prOJ·OC·~o de leJ orr;ando a rocmla. 

Emenda substi.tutiva 

Verba 2ft' - «Ohras conf.Ta as scccas» -· Supprima.m-sc as 
palavras: «applicaç.ão de receita espocia.!.:.> 

N. 31 

Snppl'i ma-se o n. ,'IJV do ar L. 6" que auf.oriza a Govcr.no 
a a!'f·onrlar ao l~sLac!n (]o l'ar:í a l~sf.mda do l!'orro do Not·J.o 
do 11rasil. 

Saiu elas sossõc.s, 27 do no!Vcmbro elo 1023. - Ilcrrnc
ncuildo de )ll oracs. 
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SESSÃO EM ·j 2 DE OCZEMBRO DE Hl23 687 

Jusl.iiicaçüu 

Tcnrlu a Cnilll>(llll!ia das E.,l.rada;; rk l'el'J'D dG No1·le tiu 
Bm:;;l PI'OIJll:·.·(.ll eonlra a Uni:1u Fedt~ral ac·c;lo judicial que 
u91ualmenl.u cliJ'l'C u., lr·anJII'~·' · IJl'rJCI!sstt:tt!~ e prJllfll\ ri e d'!r~.i-· 
~'.'o do Sup~·ewu Tr·Ji.Jun:tl J•'t•d,•ral p.ua annúllar· o e:~ecnf.ivo 
IJsc;li 0111 VJJ'LUtlc rio qual al.'il:t·-:.in o (ifi\'J!t'Jltl na [JtHSt\ ria Kl
tmda rlc 1Fe.r'l'il d:1 l\'ul'i,., dll Hr;:)dl, não ú.Jicilr1 ·lll'l'end;ll-rl 
!JOI' ll<1n .'HJI' JiCiuirltJ u .SPLI ri i rei lo solJI'fJ a rr•J'el'itla eKLrad;L, ' 

;\e;·.rescc qur•. o pt·o.ir·t·ln Ulll ddmle tlil at•L. 1" t'.llller•rlr• nr! 
n. l ü, p:u·a 1.1 f!);r)nieio l'utliJ'll, um:t n'.t'IJa rln ~rno :Orl10$00:l a 
qual ~·~endl) dada. p:_u·a o <\o\'et·:1u eu::}!ea1· a dil:t 1~:~L1·n.d:l P!1: 

seu poder, nãll podcr•.i lillbistir, darlo 11 al't•en;h\menlo att!OJ'Í·· 
zado no n. XV do al't. li. 

l}Alti~CEH. 

O GeYrrno flcrlcrnl ,julga liqtlirlo o sen rlit't•ito :'i. püs:;r da 
J~. (lf' .Fí!!Wl Nrwlr. dt• B; asil. O f<tl'irt da anl.i~a r:nmpanhk< 
que r.! c! h t:oi pl):;sui<jora l.e1· !H~Iumvirlu l'lll ,jl! i1.n ll~la arr:.ftr> 
JiUI'n. l'Cilan.l-a niío dt•.si.l'n;~ o allu·diüo dil'eito e.rnrtllanlo niío 
!Jai'C.l' UJ11a dcei:'iill rtn "'''I l'avor' . 

. A npprovar,ão rla ernimrht Rr!ri:t utna espr1:io rir Jli'C.ilil;;;r, .. 
mrnln ria qucsl.iin nrn qtll' o Porlr!l' LPgislal.iv·n Jrmnil'm;l.ava l.r!f' 
duvirlns :;nbt·r• tt. il';o;il ÍIIIÍtl<uln da. JHIHSl! rrn flllf' r•s/á o Gnrr'l'/10 
Fwlet'al d~. rnli!I'Í<h l'.<l.l'i\1/a. Nn C:l$<1 rln ve!'ifil'\ll'·!'e o ~TI'"Il·· 
damrnh) ·•ht l"r•:!'t!rirla ·c~1.rada an Gnl'f't.)Hl fln J•~s/.:rl'lo rln l'nd. ·a 
vnrha ciL:n/a n. ·/!i' nn n sn.Jtl.n qnn rl',lla vxi.~/ir ·lX;ss:niio ;1. :;:)l' 
t·conmnia~ iH\l'il n 'fht~;o;m;rn l•'l'tfnr·ai. · 

Pol' esLn l!illl;iunto de J•m:Ges n. Cnmmi:;siio de llinnnt•'l:; nSu 
aconsclh~ :J.Q Scnad~; a appro1·nr;ão !ln emenda. 

N. 32 

E11W11rb no rrr·r;.anwnl:o 1h {k•ql'eza pa1':1 n <'~:ere:eio .:0 
10::!\, do ~I inisle1·io da Vht~.;fw 1.'. Ol11·a~ Publiea.<;. 

:\ccrcs~cnlc-sc onde corl\'icr: 

}.1'1.. Fi'ca n Podr•r Exc'culi\'o :m!;nl'i7.ndu n ;thl'ir um 
credito dn .r,·li3 :·!00*:!3~. '011 I'l~alir.ar npr.rucGt•s c1·e crediL1l llttl'a 
nbLrl' ·c~~a inwol'ltütcia, al'im do neeorTrr a pa:::mwnl.o dc
vii:ln RO eng·cnlJril'fl Jo'. P. 1Hr.ll110:' rio A7.CVC1In, pc·Jn~ ~f'I'VÍ'C"S 
0 ·nbra:; l'XecuLaclas pelo I•Wôlllfl eng·cnhei,·n. com a condus~o 
c in~tall:l~tin do cdifiein dos Corrcius c '.l'el:•gwphos cm :3ão 
Paulo. 

Sula das sc·ss1ie:J, do 1roVc111bru dr, 1H~3. - .~r.lolpho 
Gol'lio. -· Alvaro <lc Oanmllw . 

... 
Justificação 

Nn nlrH1i(!tln fin:rl dns nht\'lS d!~ tnns!.J'!11';:fin r. ins~~::: ..... 
cão do cclificio dos COJ'l'Cios c 'l'clegpnplio~ Clll S. Paulo, \'0-
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l'ificou-sc um augn1eulo de clcs.pe.za;; na iiJJ[)OI'Lancia de l'éis 
16_5: ~Oü*:J:JS, mo~intdo pela~ e:-.:igcneia,, clecorrenl.es da am
plla!'ao dos tiCrl'l~os, bem como pela ncecssirlade immcdiatu 
diL lllslallaçãu dcfinil.iva da.~ respe.cUvas reparLir;ões, 

O plano c a construcção desse ediJ'icio, ·con:siderando 
como unr dos maiores e mais beiJo ela America elo Sul, foram 
confiado.s ao cng·enheiro are li i tecto .!!'. .P. fiamos de Azevedo, 
que acaba de. se rlesempenhar dessa incumbencia a contento 
do Gover.no. _ 

PARECER 
) 

A Commissão de Finanças sente não lhe ser licito ria;· 
sua acquiesccncia á approvação desta emenda, Si nas1 mcrli
cões finaes e na installação do edificio dos Correios e Tele
graphos, em São Paulo, verificou-se um augmento de despr•
zas de 405: '109$232 compete ao Governo Federal, medianl e ·, 
arrol amenlo de todas .as contas, pedir ao congress1o Nacional, 
em mensagem, o credito necessario para o saldamento dessas 
despezas. Por estes motivos a Commissão de Finanças não 
aconselha ao Senado a approvacão da emenda. 

N. 33 

Fica destacada do ·serviço .g~lobal de naY Jgacão da rede 
hydro-grap,hica da Amazonia, creada pelo numero XXVI, da 
lei n. ·L632, de ti de ,ianeiro do 1923, e pe'a lei n. 4.6i:O, 
de. 29 de janeiro de 1923, a linha no Estado de .Matto Grosso, 
entre as cidades de Guajará-Mirim c Matt.o Grosso, .sendo des
tinada para a mesma a subvenção annual de 200:000$, com 
a obrigação de serem effectuada:s 12 viagons até ao rio Cabixy 
c seis até a cidade de. Matto Grosso. 

Justi('icação 

E' conhecida a lamenlavel situação de abandono em que se 
encontram as vias de communicar.ão nas longínquas frontei
I'a.S do paiz. O rio ·Guapo ré que serve de limite natural entre 
o Eslado de Matto Grosso c a Bolívia, por algumas centenas 
de kilometros, percorre re.quissimas regiões daquelle Estado, 
ainda se.m a convenienle exploração cm virtude da falta de 
llleios de communicação. . . 

Uma subvoncão irrisoria c esta:bfJlccida de forma in
exequível por estar lig·ada c dependente da rede dt>. n_avega
cão :para a rcg·ião Ama?.onica foi concedida pelas .Jors nu
mt-.l'O L032, de 6 de janeiro de 1923, o 4.67!!, de 29 
do janeiro do mesmo nnno. Essas disposicõcs dcmons.tram o 
complol.o desconhceimenl.o da silua1;ão gcographica do r1o Gu~
poré, ·que co111eça depois dn rcgiãp ~ncai_chot>.irada do :w 
MadeiJ·a ·c, portanto, sem nenhuma l1ga~'ao eh recta com o 1 o
'~tanlc do systema llydrogi'UJI\Iico elo Amar.onas. 

EssR medida aJ(~m de mais, t\ rle gnmdc inl.crcsst> . .para o 
Gowrno FclicrnJ .que lcJ~á a:;sim, rnais faci! acccsso a remotos 
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{lOn[os rl:l fl'onLcira do Jlaiz c, ·pol'LauLo, esLú e'sLricLamento 
dentro dos termos de .suas obrigações promover o seu descn-
rvollvimento e zelar pela sua defesa. · 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1023. -A. Aza1·ado. 
,_ Lu'i;; Adolplto. - José Jllw·tinh,o •. 

PARiilCl!R 

A Commissão de Finanças revigorando o n. XXIV do ar
tigo 07, ela lei n. 4. 632, de 6 de janeiro .do anno correnta 
apresenta-lhe ao § 2• um substitutivo geral que engloba a 
presente emenda, pelo que fica ella prejudicada o, assim, 
não merece a approvação do Senado. 

N •. 34 

Onde conviCJ~: 

Art. Fie::. o Governo autoriza:do a preencher as vagas 
de auxiJia1.1es de amanuense, que se verificarem na Directoria 
Geral dos Correios do Districto Federal, com a promoção, 
independente de concurso, dos praticantes que contarem mais 
de trc& arnws de serviço. 

Sa-Ia das Commissõtls, 28 de novembro do 1923. - Jero
nymo ;llimtC'iro. 

Justificação 

Trata-se, nesta autorização, de medida de inteira jus
tiça. Ha, nos Correios do Districto Federal, varias moças que, 
admittidRs como praticantes, exercem, de facto, ha annos e 
a contento, as funcções d,e auxiliares de amanuense. O con
curso a que ter.iam de ser . suhmettidas não· passaria do ex
ousada formalidade. 

PARECER 

A Commissão de Fh1anças não aconselha ao Senado a ap
provação da emenda por ,julgai-a inconveniente aó serviço 
publico. 

N. 35 

Fica o Governo autorizado a conceder ao engenheiro Car
los Augusto ele 1\'l:iranda Jordão ou a empreza que organizar, 
a construccão c exploração do porto na barra do Rio de Con
-tas, EstadÔ da Bahia, com a obrigação de fazer :\ sua custa os 
estudos necessarios, sujeitando-os ú approvação c em cujo 
contracto será estipulado como limito maximo a cobrança de 
taxas annlogas ús adoptadas no porto de S. Salvador; 

Sala das sessões, 27 do novembro de 1923 .. - Eusebio de 
'Andrade. 

S, - Vol. IX 44 
1•'. 
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Justificação 

O descnvo'lvimcnLo ·que tem Lido a cultura do cacáo na 
parLe do vallc dcsLo rio c a ncccs·sidadc do proporcionar a 
<~ste produDto uma prompta sabida para permiLtir franca con
currencia com o similar de outras regiões, ·está Indicando a 
convcnicncia de apparelhar este porto sem onus para o Es
tado c apenas mediante o encargo naturrul, exigiv·el em um 
porto de exportação, creado por inidativa pat~ticular. 

Em poucos annos a producçií,o cacaueira tem aili mats 
que duplicado c patenteado claramente a vantaS'em de animar 
taes incHamentos, correspondendo . ao mes.mo tempo aos de
sejos de progrcs~o. que se enoontra em outros elementos de 
riqueza entre os quaes o café e o algodão qqe cumpre tarnbem 
.explorar utilmente para facilitar o estalbeJ.eclmeillto dessas 
culturas. E' a el\iploraçã.o methodica de madeir.as de lei abun
dantes na região, que tamb!ffll virão proporcionar directa
mente elementos de carga aos navios cargueiros que vão en
contrar no porto apparelha:do, abrigo seguro. 

Muitos ontr.os productos nessa vasta região encontrarão 
a,ssim eS{loadouro facil, evitando longa travessia terre~tre, por 
caminhos de dif!ill!l transito, on.carecendo-os sobren..s.neira, 
a para entibiar frequentemente tentativas de progresso dea.nta 
de diffieuldades que não podem ser superadas indiv.idual
mente. 

Presta-se por esta fórma concurso inestimavel ao au
gmimto de nossa exportaç!to, anhelo pleiteado para mllllhoria 
de nossa situação economica. 

PARECER 

Não espocficundo a emenda a fórma em que é feita a con
cessão, nem si della resultam ou deixam de resultar onua 
para o erario publico .S a Oommissão de Finanças de pa. 
recer que não merece a approvaeão do Senado. 

N. 36 

Emenda ao art. 2.• 

· El·eve-se a verba destinada á Rêde de· Viação Oea!'ense de 
4. 669: oooe para 6. 000 :000,000. 

Sala das sessões, 28 de novembro de f923. -José Acciolu. 

Justi(icaçao 

. A verba cons,ignacla na proposição da Gamara dos Depu
tndos, n. HS, de f023, é reconhecidamente insuffi.ciente par.a 
a prosecução das obras em e:\íecução na Rêde de Viação Oea
rense, A emenda acima virá proporcionar os recursos mínimos 
que a sna administr·n.}!t'o julga indispensnveis á continuação 
dos prolongamr.ntlls, que devem cnmpleLar u mesma rMe. -
I o sé Acciolv. 
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PARECER 

Tratando-se não de obra nova, mas de proseguimento de 
obx·as já iniciadas e julgadas indispcnsaveis e a fazer-se por 
operações de credito, a Commissão de Finanças julga que a 
emenda merece a approvação do Senado. 

N. 37 

E. F. Noroeste do Brasj}: 

Na verba n. 6 accrescente-se: 500 :000$ para melhora
mentos da linha nos pantanaes e construeção da ponte de Sa
~obra, sobre o rio Miranda, e para conclusão das obras novas 
já iniciadas, sendo 

I 

Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 300 :000$000 
Mwterial . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . 200:000$000 

Justificação 

O alteamcnto. da linha nos vanes dos l'li<ls .A.quidauwna e 
Miranda,. 6 uma medida indispen:>avcl para a regularidade do 
trafego, que tí consequencia da perfeita conservação da linha 
difficil de ser obtida actualmente, pela elevação das agua~, 
acima do leito da estl'ada, em uma a:ltura de Om,:25 a Om,30, 
11a ~poca das innundaçõcs, a que periodicamente estão ou
jeitos ôs referidos valles. 

A ponte sobre o rio Miranda é uma velha ponto do ma
deira, cuja substituiçi1o por uma metaHica se impõe pelas 
rn os mas razões. 

Sa.J.a das sess~es, 28 de novembro de 1923.- Lu.iz Adolpho. 

PARECER 

Tratando-se de obras novas, ernhora de utilidade incon
testavel, deante da precariedade de nossa situação financeira 
a Commissão de Financas não aconselha ao Senado· a a!}pro
vação desta emenda. 

N, 38 ' .. 

Accrescente-se - Verba 4 - Subvenções - depois das 
palavras: «do rio Amazonas e seus affluentes~. o seguinte: 
podendo a linha do Oyn'Pock ser ·contractada separadamente, 
como a de Pirabas, mediante a subvenção que for arbitrada, 
dent.ro do total votado para a navegacllo do rio Amazonas. -
JU4tO CheJ"fT/.ORt. ,, • 

'' 
l 
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Justificação 

A emenda, não augmentando a doLacão votada pela Ca-:
mara dos Deputados, í'acuHa ao Poder ·Executivo separar a 
navega:cão para o rio Oyapock da navegação interior do Ama
zonas c seus affluentcs, que a lei n. 4.. 679, de 24 do janeire 
deste anuo, estabelece. 

E' o que essa lei esf,atue para a linha chamada do Salgado, 
que pó de ser contracta'da separadamente. 

PARECER 

A Commissão de Finanças revigorando o n. XXIV do ar
tig·o !J7, da lei n. 4. 632, de 6 de janeiro do anno corrente, 
apresenta-lhe ao § 2", um substitutivo geral que engloba a 
presente mpcnda, pelo que fica ella prejudicada e, ass·im, 
não merece a approvacão do Senado. 

N. 39 

Os auxiliares de cscl'ipta diaristas que tenham mais de 
12 annos de serviço effectivo na Ropartiçã,o do Aguas e Obras 
Publicas, na data dcs·ta emenda, e que tra:balham na Reparti

ção Geral, terão as suas diarias augmentadas para: 15$000. 

Sala das sessões, em 28 de novembro de 1923. - Justo 
0/termont. 

Justificação 

· Não se trata de augmento de despeza, pois que o pequeno 
augmento de diarias pedido correrá pela consignacão propria, 
e' vem alliviar as cJifficuldades de vida de pequenos servidores 
quo servem á Nação cm Jogares sem promoção e que executam 
funccõcs de escripturarios, alguns com muitas responsabili
dades. 

Sala das sessões, em 28 ·de novembro de 1923. - Justo 
Chc1•mont. 

PARECER 

A difficil situação financeira que atravessa o paiz não 
aconselha o augmcnto de despezas com melhoria de venci
mentos pelo que a Commissão de Finanças não aconselha ao 
Senado a. adopuão desta emenda. ' . 

N. 40 

PoJo aviso !JG de 1.1 de outubro de 1!Í22, deste Minist.erio, 
foi rcmclLido para o registro do Tribunal de Conla's e rc!]'is-
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irado por decisão ele 25 do mesmo mez o credito de tiO :000$ 
decreto n. 15.725, de H de setembro de 1!l22, nrt. ô6 da 
lei n. lt.555, de 10 de agosto de 1922), destinado tí consLruccão 

!.lo uma estra:da de rodagem de Camanáos a S. Gabriel, no Rio 
Negro (Amazonas) . · 

Essa estrada, segundo o parecer de competentes, é de dif
ficilima construccão, avultadissima despeza o custosa conser
vação, não correspondendo tnmbem ás exigencias das necessi
dades locaes pela completa ausencia de meios de transporte. 

Esse credito poderá ser a:pplicado com maiores vantagens 
para a região do Rio Negro, em outros trabalhos de urgente 
necessidade nà mesma região, como sejam a captação do aguas, 
irrigação artificial e outros trabalhos congeneres. 

Em vista: disso offereço a seguinte emenda: 

«Fica revigorado para o exercício de 1923 o saldo ·que se. 
verificar no credito aborto ,pelo decreto n. 15.725, de H de 
set~:~mbro de 1922, ·podendo ser applicado cm melhoramcnto9 
diversos a ,iuizo do Ministro,. - Jl!arcilio de Lacm·da. 

PAnECER 

A. nossa angustiosa situação financeira não aconselha a 
adopção desta emenda instituindo, aliás, uma doutrina que 
não póde merecer seu assentimento. 

N. 41 

Onde convier: 

Para' installacão, amplia-cão e melhoramento das officlnas 
da Estrada de Ferro de Baturité, 2.200:000$000,. ' 

Sala das sessões, aos 28 de novembro de i923. ,_ José 
_'Ar.cioly. 

Justificação 

As officinas da Estrada de Ferro do Baturité estão exi
gindo uma remodelncão, quo não póde ser adiada som gra'lldes 
prejuizos para os servioos adstriclos áquella importante via. 
do transportes. Installadas ha mais de quarenta annos, sof
freram nesse longo espaco de tempo apenas ligeiras reformas, 
que não Mrrcspondem ás necessidades do trafego, dia por dia 
mais intenso, cm consequencia do desenvolvimento de ~uas 
linhas e da expansão econom ica da zona a que estas servem. 
Releva notar que as alludidas officinas se acham situadas em 
)oc::>:l improprio e acanhado, c que suas machinns operatrizes, 
sobr·o antiquadas, são deficientes cm numero o capacidadr.. -
J os,: Acc'ioly. 
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PARECER 

Tendo em consideração o ponto de vista em que se coi
locou esta Commissão de não dar seu assentimento a obras 
novas, pensa que esta emenda não merece a approvacíio · do 
Senado. 

N. 42 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a auxiliar Alfeno Branco com 
n quantia necessaria até 180:000$ (cento e oitenta' conto! de 

. réis), para a construcção de um carro de um novo systema 
de viação ferrea indescarrilavel e, de um trecho de linha afim 
de fazer a demonstra'()ão final, destinado ao transporte rapidó 
de passageiros e mercadorias que necessitem de transporte 

· urgente. 

Justi(icaçllo 

A emenda que ora apresento, a qual junto os respectivos 
desenhos e relatorio do novo systema, não é um favor pessoal. 
propriamente, e sim, uma habllfta'Cão a União, afim ·1e que 
ella prosiga na resolução de um dos mais sérios problemas 
de sua vida economica. Portanto, nlio podemos delxe.r om ol
vido essa iniciativa de tão grande alcance para a nossa Vi3cl1o 
e de 'Princípios altamente patrioticos. 

Sala das sessões, em 28 de novembro de :1923 .. - Affcm.so 
C amargo. 

... 
PARBCER· 

• . . ! 

A Commissllo de Finanças não julga conveniente aos In
teresses do Thesouro a adopção desta emenda, pelo que nlio 
aconselha· ao Senado a sua approvacão. 

N. 48 

Onde convier: · ,. 

Fica revigorado o credito aberto pelo Poder Executivo 
do ()() :000$, om execução no n. 06 do nrt. 97 do orca
monto on Provimento tis ]Jespezas Pttblicas no cxercicio de 
1022, J'onroduzidn ossn autoriznç.ão no n. LV, do art. \17, da 
Lei da Despeza deste anno, relativo esse credito á constru-· 
cção do uma estrada de rodagem da jusante á montante da 
cachoeira do Camanáos, no municipio do S. Gabriel, alto. rio 
Negro, Estado do Amazonas, afim. de ovilnndo os perigos 
dessa c:dcnsn qu6da do agua, contornando lodo sou pcr·cut·so, 
!'ncilitnr ns communlcuçües com a sédc claquellc municipio do 
florcscertlo oomnH)J'cio, e com n nossa fronteira ás llepuhlicrts 
ele Venezuela c Columbin,. 
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Justificação · 

A necessidade dessa estrada de rodagem já foi devida
mente justificada. Impõe-se, como é fac ii reconhecei', ao es
pirita dos que devem ter o maximo empenho no desenvolvi
mento das nossas vias de communicação, vencendo difficul
dadcs de transporte, animando as mdustrias e o commert~io, 
fomentando a agricultura e o aproveitamento das nossas ri
quezas naturaes. Além disto, trará a realização desse publico 
scrvico a vantagem de nos aproximar das fronteiras com a 
ColomQ,ia e Venezuela, ern contacto mais rapido com os 
nossos visinhos laboriosos, amigos, liberaes e ordeiros, 
amantes do progresso e das melhores relações internacionaes. · 

Em 28 de novembro de 1923. - Lopes Gonçalves. 

PARBCBR 

A Commissilo aceita a emenda com a seguinte sob
emenda: 

Sub-emenda 

Supprimam-se as palavras desde-ou Provimento ás Del
pezas Publicas - até - Venezuela e Columbia. 

N. U 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado, na revisllo do· con-

tracto com a Companhia arrendataria da Rêdo do Vlnçno 
Bahiana, a incluir, como clausula obrigatoria para esta 
a construcção dos seguintes ramaes, na estrada de ferro 
Timbó a Propriá: 

a) liaação da cidade de Annapolis á referida vla-rerrea, 
segundo determinação jd existente em lei; 

b) prolongamenLo até a cidade de Dôres do ramal da Ca-
pella, na mesma estrada. . 

Art. Para este fim o Governo abrird os creditas nc-
cessarioB, ou fará as operações de credito que julgar con-
veniente. · . 

Justi(icaçi1.o 

E' da mais evidente necessidade a construocão destes 
ramaes. 

O primeiro foi autorizado na propria lei que mandou 
construir a via-ferroa Timbó a Propriá, vae por muitos nnnos. 

E', pois, o cumprimento de uma disposição legal, que 
fii\'Ora se renova. · 

Posteriormente a bancada de Sergipe, nn Cnmnra, tratou 
do assumpto propugnando pela realiznçfio de tiio recommen-

. '· ~ 
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davcl serviço. E ainda o anno passado cm um novo projecto, 
foi encarecida a necessídaclc dessa consLrucção, Lendo-a justi
ficado amplamente o Deputado Carvalho Netto, cm sessi'io ele 
22 de agosto (Dia·rio 0{/'iC'ial de 23 de agosto ele Hl22) . 

Não ha, sob qualquer aspecto por que se lhe encare, a 
menor objecção a oppõr ú construcoão deste ramal. · . 

Quer pelo lado Lechnico, como pelas vantagens economl
cas que advirão dessa linha de penetração, a unica que con
snlt.arú verdadeiramente os interesses da agricultura, no in
terior elo Estado, impõe-se resolver, sem . demora, ·esse pro-
blema1 já ·por longos annos, incessantemente debatido,. · 

E de notar que a Commissão de Obras Pubhcas, na 
Camara dos Deputados, jú por duas vezes opinou pela cons
Lrucção 9cste ramal, quo considera essencial para a vida rla 
mesma hnha tronco. · · 

A conscicncia do Congresso fá se acha hastanl.e csclarc
cirla a respeito, pelos muitos documentos ·existentes nos 
Annaes, bastando reafl'irmar, agora, ser mais um acto de jus
Liça a. approvação. desta emenda, que visa exigir, apenas, o 
cumprm1cnto de uma autorização legal. 

O outro ramal, çle Capella a DOres, é tão só o prolonga
mento de mais uns 18 ott 20 kilometros, cm terreno geral
monto plano, sobre largas explanadas, buscando attingir uin 
dos mawres centros agrícolas do Estado. A construcçüo é 
facil o pouco dispendiosa, 'não havendo uma só obra de arte 
de vulto. · 

· · Quanto ás vantagens economicas, já está dito t.ratar-so 
de uma zona riquíssima, tfllvez a mais farta na producção do 
algodão. Dispensa, assim, mais justificação.- Pereira Lobo .. 

PARECEI\ 

A Commissão de Finanças propõe .a esta a seguinte emen .• 
da substitutiva: · · 

~menda substitutiva 

· Ao §. i• do art. 2•, após as palavras ~·~ervicçs outros au
torizados pelo Governo", accrescente-se: "molus1ve a llgacão 
da cidade de Annapolis". .. ·· · · 

N, 45 

Onde convier: 

Art. Para a continuação do scrvioo de dragagem c des-
obstrucçüo do rio Japnt•atuba c canaes, no Esl.ndn do Sergipe, 
consoante autorização cm lei de 18 rlc ag·osl.o do Hl22, 
500:000$000. . ' ' ·~: . "-·'' 

Justi(icaçtio 

Dn propria redacção da cmonrla se vó quo existe uma lei 
autorizando esses serviços, bem como u abertura do crodil.o de 
500 :000$ para a sua realização. 
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E', pois, a abertura taxativa deste credito que se deseja 
fique, para Jogo, computada no orçamento, como parte inte
grante da despeza no Ministerio da Viação c Obras Publicas. 

Iniciados como se acham esses serviços, com estudos .iá 
feitos c devidamente approvados, fôra de conscquencias rui
nosas, pelo sacrifício c perda das despezas já feitas, a sua 
suspensão ou adiamento. - Pe1·eira Lobo. 

PARECER 

Tratando-se de obra nova a Commissão do Finanças não 
pódc aconselhar ao Senado a adopção desta emenda. 

N. 4G. 
Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a subvencionar com 50:000$, 
por kilomel.ro, a construcção rle uma esl.racla de ferro ligando 
a cidade de Guarapuava ao Rio Paraná: 

Sala das sessues, 28 de novembro ·de 1!'123. -Alfonso Ca
margo. - Carlos Cavalcanti. - Generoso. Mnrqnes . 

.T nsti{icação · 

. O Estado do Paranú esttí providenciando sobre a eonstru
cr.ão de uma linha ferroa que ligue a Villa do lraty, na São 
Paulo-Rio Grande, á cidade de Guarapuava, já tendo, para 
isso, prompto os respectvos estudos de exploração. 

E' seu intuito prolongar essa linha até o rio Paraná 
para desenvolver uma das mais ricas regiões das comprehen-
didas no interland occidencial do nosso paiz. · . 

Sendo uma estrada que é do interesse para o intercambio 
commercial não só do Paraná, como dos Estados visinhos e 
não podendo o Estado supportar isoladamente os onus de tão 
im_portante serviço, é justo que a União auxilie a sua constru
ccao de utilidade geral. 

Sala das sessões, 28 de novembro de :1923. - Affonso Ca-
. maroo. --, Carlos Oavalcanti. - Gener.oso Marques. • 

PARECER 

A Commissrio de Finnncas não aconselha ao Senado a 
approvnção da emenda por 'se tratar de obra nova. 

'' 

llMJ~NDAS APRr.SEN'l';\DAS PELA COMMI8B.:\O DE FINANÇAS AO OR• 
QAMENTO DA VIAQ.:\0 PAllA 1924 

N. 1 

Corrijam-se as tabellns do seguinte modo: 

o) Verba 1'- Secretaria de Estado: 

Na sub-consignnoiio de "Pessoal" n. 24, onde se lô: "Dia
rio de 2$ n cudn um dos quulro correios, ele.- 2 :920$", di-



INNAilS DO SENADO 

ga-se : "Transporte para os quatro correios, quando em ser
viço, 2$ por dia a cada um - 2 : 928$000". 

b) Verba 2• - Correios: 

Elevem-se as sub-consignncões de "Pessoal", . de nume
ros 131, 133, 140, 205, 208, 211, 2i4, 219, 246, 248, 298, 349, 
353, 381, 393, 397, 446, 44!), 5i4, 516, 520, 530, 538, 543, 557, 
5131, 5813, 629, 652, 674, 676, 678, 699, 702, 705, 733, 769, 829, 
893 e 937, de 4$ cada uma; 

As de ns. 203, 292, 385, 390, lt42, 452, 455, 505, 511, 524, 
549, 584, 1!07, 730, 826, SilO, 934, 940 e 956, de 8$ cada uma; 

As de l1s. 143, 287, 5f0, 534, 680, 750, 767, 786, 810, 746 
e 876, de 12$ cada uma; 

As de ns. 114, 123,429, e 438, de 13$500 cada uma; 
As de ns. 250, 696, 892 e 929, de 16$ cada uma; 
As de ns. 580, 603, 625, 650, 672 e 727, de 24$ cada uma; 
As de ns. 199 e 324, de 45$ cada uma; 
As de ns. 345 e 421, de 54$ cada uma; 
A de n. 33, de 875$000; 
A de n .. 104, de 49$500; 
A de n. 129, de 25$000; 
A de n. 137, de 9$000; 
A de n. 169, de 40$500; 
A de n. 173, de 6$000; 
A de n. 244, de 36$000; 

·A de n. 271, de 63$000; 
A de n. 282, de 22$500; 
A de n. 377, de 67$500; 
A de n. 478, de 27!000; 

·-' . . ..... ~ 

A de· n. 501; de 270$000; 
A de n. 913, de 20S; e corrijam-se nas sub_.consignações 

de "Pessoal", a de n. 203, de um para dous serventes e a de 
n. 287, . de dous para tres serventes e accrescentc-se umo. de 
n. 777 A, assim redigida "tres officiaes a 3 :600* -10 :800$" 
sem alterar a sommn por trntnr-sc de simples omissllo ty-
pogrnphicn. . 

· c) Verba 3" - Telegraphos: 

Elevem-se as· sub-consignações de "Pessoal", de ns. 20,· 
36 e 87 de 75$ cada uma; a de n. 14, de 90$; a de n. 59, de 
2701; a de n. 63, de 115$; a de n. 71, de 3:500$; e. a de n. 81, 
de 6:000$000. 

Justific~6,o 

Essas alterações Importam em 12:628$, sendo 8$ da ver
ba 1•, 2:415$ do. verba 2• e 10:200$ da verba 3" e teem por 
fim prover convenientemente a administração com _os ore
ditos necessarios ao pagamento de diaristas no anno de 1924, 
que é bísexto, constando, no emtanto, da proposta, nas sub
consignacões indicadas dessas tres verbas, os creditos para o 
anno commum de 365 dins. 

As correcções a fazer nns sub-consígnacõos de ns. 203, 
287 e 777 A, da verba 2•, decorrem de erro~- typographicos ve-
r! f'i cndos nas tnbellas. · 
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N. 2 

Reduzam-se no. verba a• - Telegraphos - as sub-con
signações de "Pessoal" abaixo indicados, do seguinte modo: 

69. 1 guarda-fio de 1' clas.se ............. . 
70. 13 guardas-fios de 2' classe a 2:200$ ... . 
83. u vigias de 2' classe a 2 : oooe ........ i ••• 
84. 3 estafetas de 1• classe a 3 :oooe ..... . 
85. 4 estafetas de 2• classe n 2:400$ ..... . 

Total .. O O O 0 O O O 0 I O o o o O O O O O O O 0 0 0 0 0 O O 0 0 

Justi(iCOJ;Ilo 

2:700$000 
28:600$000 
28:000$000 

9:000$000 
9:6008000 

77:900.000 

São vagas occorridas nos quadros extinctos pelo regula
mento em vigor e cujo pessoal, depois de considerado add!do, 
voltou n figurar na verba da repartlc!o. 

N, 8 

Redija-se do seguinte modo a sub-oonsignaoão n. 109, de 
"Pessoal" da verba 3' - Telegraphos: ·· : 

109. 2 inspectores transferidos da 'rêde ·ex-estadual do Rio 
Grande do Sul, sendo um com o vencimento de 6:240$ e ou
tro de 4:800$000. 

Justificação 

Trata-se apenas da discrlminacão dos vencimentos de 
cada inspector, sendo o mesmo to~al de 11:040$000. 

N. 6 

Eleve-se do 40:000$ a sub-conslgnaçllo de material da 
verba 3' - Telegraphos: 

N. 43. Alugueis rl11 cnsas, passando para ... 

Justi(icaçl!o 

Esse augmonto tom cm visln occorror ús despesas sempro 
crescentes dÓ inaugurnçiío do novas estações c augmento dos 
alugueis dos prod!os jú occupados por estacües telegraphicas. 
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N •. 5 

Substitua-se a verba 11 - Estrada de Ferro de Thr.re-
zopolis, pela seguinte: · · ' 

Verba 14' - Estrada de Ferro Therezopolis: 

(Avisos ns. 212 e 225, do 20 de outubro e .4 do novem
bro do 1919, instrucções approvadas pot• portaria .de 12 de 
dezembro de 1919. Lei n. 4. !i32, de 6 de janeiro de 1923, ar
tigo 92, verba 6•, n. IX; todo o pessoal e om commissão ou 
diarista.) 

CONSIGNAÇÃO- PESSOAL 

Primeira divisão - Administração 

I - · Dircc to riU 

Papel· 
Natureza da despesa 

Fixa Var.iavel 
Venci
mentos 

1,. 
2." 

'3. 

1 director . 
1 engenheiro 
1 continuo 

• • • . 24 :ooos 24 :ooo$ 
ajudante 12:600$ · 12:600$ 
••••. 2:160$ 2:160$ 

II - Secretaria 

4. 1 secretario . . • • 12 :000$ 
5. 1 official. • • • . ; · 6:000$ 
6. 2 2"' escripturarios. 3 :300$ 
7. 1 continuo • . . . • · 2:160$ 

III - Contadoria 

8. 1 contador . . . . 
9. i ajudante de conta 

dor . . 
10. 1 guarda-livros. . 
11.. 3 1"" oscript.urarios 

· 12. 7 2" escripturarios 
13. 1 archivistu . 
14 ,. 1 continuo . • . 

9:000$ 

5:400$ 
5:040$ 
/1 :000$ 
3:300$ . 
3 :21;0$ 
2:160$ 

88:760$ . -~ 

12:000$ 
' 6:0001 
6:6001 
2:160$ 

26:760$ 

"· 
9:000$ 

5:400$ 
5:040$ 

12:000$ 
23:100$ 
3:240$ 
2:160$ 

59:940$ . 



SESSÃO EM 12 DE DEZE!IiD!\0 DE Hl23 701 

Natureza da despesa: 

IV- 'rhesouraria 

15. :1 the~ourciro - paga
dor (inclusive 
600$ para que-
bras)· ..... 6:000$ 

:16. :1 escrivão de pagado-
ria. ,~, ,., ,., ,., .4 :320$ 

:17. 
:18. 

19. 

20. 

V - Almoxarifado 

1 almoxaril'e. • • • 
1 auxiliar de almo

xarife · , · • . 
1 encarregado do de

posito. 
1 servente . ~ 

VI- Porlnria 

· 2 L 1 porteiro . 
22. .1 vigia • • 

5:400$ 

2:520$ 

2:520$ 
2:160$ 

2:880$ 
2:160$ 

Fixa 

6:600$ 

~:320$ 

10:920$ 

5:400$ 

2:520$ 

2:520$ 
2:160$ 

12:600$ 

2:880$ 
2:160$ 

Papel 

.Variavcl 

5 :040$ ~~~ 

23 .. 

24 .. 

25. 

20. 

I 

Seounda divisãci-Tl·a
f eu o e locomoção 

VII- Escriptorio 

:1. cngenheil'O chefe do 
trafego e loco-
moção .• • • • 7 :200~1 

1 inspector · do tra 
fogo . ·, • . 4 :680$ 

1 encarregado da li-
nha telegraphica 3 :280$ 

1 continuo • • , • 2: HiO$ 

VIII-. Eslucõcs: 

7:200$ 

4:680$ 

3:280$ 
2:160$ 

17:320$ 

27. 3 ngonlcs de 1' classe 4 :GOO$ H :O-lO$ 
28. ·í agentes de 2' classe 2 :880$ H_: 520$ 

·' 
~·..-· 

,, 
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29. 

ao. 
~i. 
32. 
33. 

Natureza da despesa: 

1 encarregado de pa-
rada . . . 

7 conferentes . 
7 guardas-chaves 
4 vigias . . . . 
:1 guarda-arma~em 

2:520$ 
2:500$ 
2:160$ 
2:160$ 
~ :160$ 

]'ixa 

2:520$ 
17:500$ 
15:120$ 
8;640$ 
2:160$ 

71:500$ 
' . . 

IX-Movimento: 

a~. a chefes de trem . . 3:240$ 
21) , 2 guardas freios de :1 • 

classe . . . . . 2 :880$ 
~6 . 4 guardas fl'eios de 2• 

classe. . . . . 2::160$ 

~7. 

38. 

39', 

40. 

4!. 
42. 

43. 
44. 
45. 
~6. 
~7. 
u. 
u. 
50. 
51. 
52. 
53. 

X - Tracoão: 

7 machinistas de :1 • 
classe . . . 

5 machinistas de 2• 
classe 

4 foguistas de 1• 
classe , . 

8 foguistas de 2• 
classe . . . 

3 conservadores . " 
9 operarias 

XI- Officinas : 

i mestre de officinas 
i contra maatre 
1 ferreiro . . · ; . . 
3 ajustadorll~, . . 
1 caldeireiro . . . 
3 carpinteiros . . . 
1 ajudante de carpin-

teiro . • • . 
i malhador . 
1 pintor. , , , , . 
1 a,iudante de pintor 
1 vigin. . . . . . . 

3:240$ 

2:880$ 

2:520$ 

2:160$ 
2:520$ 
2:160$ 

5:400$ 
s :~40$. 
3:600$ 
s :240$, 
3:240$. 
3:2-\0$ 

2:160$ 
2:160$ 
2:520$ 
2:160$ 
2:160$ 

9:720$ 

5:760$ 

8:640$ 

1U:t2DI 

22:680$ 

14:400$ 

' 10:080.$ . 

17:280$ 
7:560$ 

19 :440$; 

91:uoe 

5:400$ 
. :t:2~0· 

3;600. 
!):720$ 
3:2~0· 
~:720. 

2!160$ 
2:160$ 
2:520$ 
2:160$ 
2:160$ 

46:080. 

Papo! 

Variavel 

J 
. I ·• ~ 
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Natureza da despesa: 

Terceira divisão - Via 
permanente 

54. 

55. 

56. 

XII-Escriptorio: 

1 engenheiro chefe da 
via permanente 7:200$ 

1 auxiliar da via per-
manente. . . 5:040$ 

1 continuo .. .. .. .. .. 2:160f 

XIII- Conservação da 
linha: 

57. 1 mestre de linha 2:880i 
2:520$ 
2:160$ 

58. 6 feitores . . . . 
59 , 3' operarias . . • . 

XIVi- Obras d'arte e 
edifícios: 

60. 1 mestre de pedreiro 3 :240$ 
61. 2 pedreiros 2 :880$ 
62. 4 serventes de pe-

dreiro . . . 2 : 150$ 

XV-DiverstU de1pertU 

63. Diaristas jornaleiros, emprega
dos nos serviços do trafego de 
verão, reparações, consolida- . 
ção e melhoramentos da li
nha, montagem de machinas 
para as officinas e trafego 
mutuo, fixadas as diarias en
tre o mínimo de 3' (tres mil 
réis) e o maximo de 15$000 
(quinze mil réis) ....... , • 

lh. Serviço extraordinario e sub
stituições . • ...• , , • , , , , • 

65. Dinriaa de accõrdo com as leis 
regul nmentos, pó r · servioo 
fóra das respectivas sédes, 
~endo de ·.1 IS$ o maximo. , •. 

Fixa 

7:200$ 

5:040f 
2:160$ 

1,:,00$ 

2:880t 
15:120$ 
7s:uot 

91:440$ 

3:240$ 
5:760$ 

8:640f 

17:640t 

100:0001 

I I I I I ~ I I 

O I I I I I • I 

Papel 

Varia v e! 

. \ 

16 :200f000 . 
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Papel 
Natureza da desQesa: 

Fixa .Variavel 

(lG. Auxilio para aluguel de casa aos 
agentes e mestres de linha, 
em ci'fectivo serviço, quando 
não residirem cm prcctio da 
Estrada . • .. . ........... . .••••••• o 

..... : ·,·.' 

CONSIGNAÇÃO - MATERJAJ, 

I - Material permanente 

1 . Material rodante de tracção c 
· .seus accessorios, acquisicão e 

reparação ;o: • ;o ••••••••••• 

2. Trilhos, dormentes e accesso-
rios . . . . ............. . 

3. Machinas e ferramentas para as 
officinas . · • · ...... , ... ·•· .. 

4. Acquisição e reparo de moveis, 
machinas de escrever e cal
cular, apparelhos e. utensílios 
necessarios aos serviços de 
escriptorio c expediente ..... 

. ". 

O 0 0 0 I O O 0 

I o o O O o O 'O 

o •• o • o • o 

• • o • o ••• 

11 - Mate1•ial de consumo - .. 
5. Combusliveis para machinas e 

officinas . ·~ ............ . 
<l. Lubrificante e material para 

lubrificação, limpeza e con
servaoão de machinas e ap-
parelhos . . ............. . 

7. O"utros materiaes necessarios á 
execuoão de todos os servi- . 
cos c de quaesquer obras de · 
conSC11Vnção ··: • ·• ;•: •...••• •' 

., .. 

III - Diversas· despesas 

S. Fornecimento do luz c energia 
cleclrica . . •............ 

!l. · Assignaturn do apparolhos tc-
lcphonicos . . . . ........ . 

10.' Serviço tclcphonico official. ••. 

I O O o O I O O 

. .. • ..... 

...... , . ,· ' 

•,," r 

• 
' ' 

I o O o O O O I 

O O o. t O O O, 0 

I o o o o o I I 

7:560$000 

138:760$000 

• .J0:000$000 

100:000$000 

'' 100 :000$000 

20:000$000 

(iOO :000$000. 

510:000$000 

60:000$000 

'130:000$000 

700:000$000 

• 
... 6:000$000 
.. 1:600$000 

I ~ I 500$000 • 
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Papel 

Fixa VaJ•iavel 
H. 
12. 

Taxa de consumo d'agua . . . 
Despesas miudas de caracter 

mgcntc, cujos pagamentos se
rão effecluados na thesoura- . 

........ 1:000$000 

:1.3. 
ria da Estl•ada . . ....... . 

. S.ervico da Imprensa Nacional. 

fiEC.-\PlTUL,\Ç,\.0 

,;.:., .. P.essoal , .. 

f • divisão ................ , ...... . 
2' divisão . . ... , ............... . 
3' divisão . . ................... . 
Diversas despesas .............. . 

•••••• o • 

I I O I f O O o 

' ' ~ .... ~ 

154:020$ 
250:460$ 
123:480$ 
• o ••••• o 

6:180$000 
3:,000$000 

18:280$000 

:\: 

138:760$000 

Somma de pessoal 666:220$ 527 :9GO$ 138 :7\i0$000 

Permanente ......... . 
Do consumo ........ . 
Diversas despesas ... . 

• o •••••• o o .......... .......... 
S.omma de muto-

ria! ......... i. 318 :280~ 

o o •••••• 

. ...... . 

. ' ...... ' 

\i00:000$000 
700:000.$000 
18:280$000 

1.318:280$000 

Dotação da verba . .. L 985:000$ 527 :960$ 1. 457 :0110$000 

·~ ... - . 
I. o I " 

Justifica(!ão 

A modificação resulta ele '!iaveJ• sido SllJJprimido o tl'U
fego mnritimo, ficando aproveitado o pessoal das estações ex
tinctus cm os outros serviços resull.antes da transformação 
eot'í'rida pela estrada, sem augmento da despesa. 

N. 6 

Transfira-se da consignação de "Pessoal" da verba 16", 
"Inspectoria Federal das Estr·udas", sub-oonsignação n. 28 
"Diarins l'(Jgulnnwntarcs", a quantia do 30:000$ para as se
s·uintes sub-consignuções da mesma verba: 

N. 1- "Acquisição, sonservação de moveis, etc." 12:500$000 
N. 2- "Livros cm branco, Dlllll'l, etc." .... ; . . 10 :ooo.sooo 

' 
S. - Vol. IX 45 
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1\ atureza da despesa : 
Fixa 

Papel 

Varlavel 

N. 3- "Mnleriaes pat'll o .servico do limpeza da 
reparticáo, etc." . .. ............... . 

N. 7- ''·Taxas do servi1;o Lelephonico" ...... . 
N. 12- '"rr~!;!SporLe nas .estradas de ferro da 

Un1ao . . . ................... • ....... . 
N. 13- "Lavagem de casas c toalhas,· eLe." .... . 

Jus ti{ica(:ão 

1:000$000 
1:400$000 

1:500$000 
.3:600$000 

30:000$000 

São positivamente deficientes as sub-consignacões de "Ma
terial", constantes da proposta; convindo ·corrlgil-as sem que 
haja augmento de despesa, é mistér . seja retirada a impor
tancia necessaria de· uina sub-consignac;ão de "Pessoal", que 
por sua natureza pó de set• reduzida. 

N. 7 

Ao art. 2" do projecto: 

Reunam-se as consigna1;ões relativas á Estrada de Ferro 
Central do lliauhy e á Estrada de Ferro de Petrolina a The
rezina, em uma, nas seguintes termos : 

Estrada de Ferro no Estado ào Piauhy: 

Central do Piauhy, PeLrolina a Therezina o 
Therezina a Cratheús.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 000:000.000 

Justificação 

A Pedaccão ado!>Lada, semelhante ao que se fez para a Es
trada de Ferro Central do Brasil, Estrada de Ferro OÇste do 
Minas, Estrada de Ferro do Rio Grande do Norte e Rêde de 
Viação Cearense, permitte distribuir os creditas segundo o 
estado dos ·trabalhos de cada Estado e apresentar. a conclusão 
dos trechos quo estiverem mais avançados. 

N. 8 

Onde convier: 
. ; 

Do urt. a• do projecto supprimam-se os ns. II e VI. 

JusN[icaçüo 

Outra emenda vrovidencia, de , modo geral, para a acqui
sicão· dl• material rodante e substituição do trilhos nas estra
das de· ferro fe<leraes. 

' . 

J 
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N. 9 

Onde convier: 

lnr:lun-so no nrL. 2" do pro,jocLo, sob o Wulo ''Esf.radn de 
Ferro Central do Brasil", o seguinte: 

Suppres~ão do passagens do nivel nos sub-
urbJos . . . . .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . . 1.500:000$000 
Elevando-se a somma a 18.900:000$000 

Justificação 

As vantagens dccol'l'cnLcs desse serviço são por demais 
cvidcnl.rJs para que se Lot'lle !l('Cessario encarecei-as. Não é 
possivcl interromper o servil)o de suppressão das passagens 
de nivel nos suburbios da Cent.rul do Brasil, serviço que não 
pódc deixar de so prolongar por alguns annos, por ser muito 
dispendioso. A dotação acima proposta é igual á que foi au
torizada para 1923. 

N. 10 

Ao art. 6", n. III do pro,iecto ( edificios para correios e 
telegraphos) : 

Em vez de 2. 000 :000$, oliga-~e 3. 000 :000$000. 
Accrescente-se, in-['irw: .;. se ampliar e melhorar os eclífi

cios federaes cm que j{t esl.:is eslejum instulladas". 

Justificação 

E' uma medida economicn a de facilitar no Governo os 
meios do adquirir-, eonstruir, adapta!' ampliar· e. melhorar 
pt•edios para as rcpm•l.içõcs do correios c telegraphos nos 
grandes centros, onrle os alugueis crescem com o progresso 
que exige u manutenção de ·f.ae~ set'viços o o sou constante 
d,esenvnlyimento. 

· N. H 

Onde convier~ 

Art. E' o Governo aulot'izac/o n abrir os credilos e fa- · 
zm• as oporaoõos do m·ediLo necessarias, aLfÍ o Lotàl de quarenta 
mil· contos de réis, pura adquirh· o material fixo (trilhos, 
accessorios, material para desvios, abrigos e officinas) e o 
material rodante (locomotivas, carros, vagons o nccessorios) 
neoesstll'ios ás ostrndns de ferro de propriedade o administrn
oão federal, afim do acud,ir tí actual crise do transportes. 

§ 1.• O Governo poderá contractar o fornecimento directa
mente com as ,fabricas ou seus rt:!prcsontantes legues o fazer 
as combinilcões financeiras corívimiontos, pura realizar os pa
gamentos no prazo o pela fórmn quo · so convencionarem. 
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§ 2." Podertl, lam!Jcm o Gove:t·Ho, além do tlisposlo ueslo 
urtigo, conlructar o i'ornecimento e a rcparaoão do material 
rodante com cmpre:r.as inlel·essadus no transporte de seus 
pruduclus, de n.otlo a ser a importancia da respectiva despeza 
amortizada pela dos i' reles a pagar por esse LrunsporLc. 

. '·',:J'"' •• ' ' '. ~ , . I J.ustificação 

As razües expedidas sobre u emenda 11. 3 ,justificam ca
balmente a convcniencia c mesmo a necessidade de adopciio 
desta. 

N. 12 

Onde convier: 

• -!. "· ..... . . 

Arl. Fica o Governo uutori1.ado a contractm· a electri.:. 
ficar.iio do trecho de Barra Mansa a Augusto Pestana o do 
BellÔ Horizonte a Divinopolis, na Estrada do Forro Oeste do 
Minns, com qnem mais vanlagcn~ ofl'crccer, de accürdo com 
us leis om vigor·, nwclianlc pagamEnto de annuidades, corres
pondentes á despesa de combustível no referido trecho c á 
economia que fôr verificada na verba "Pessoal" . 

.Ptu·ns·t•apho nnico. Na~ futuras propostas orc;amcntarias, 
deverão scn· destacndas as correspondentes parccllas das respe
ctivas vcl'IJas. 

.r us l'i{'icação 

Para obtet·-se em definitivo n. resolução do problema do 
t.raccão na sm'l'a, entre Barra Mansa e Augusto Pestana, ó do 
manifesta conveniencia a electrificac~ão desse trecho. 

A electrifica(\ão, denh·o das not:mas economicas, montar(L 
em 2.!!'76:000$, segundo os estudos feitos c se elevará a réis 
3.200:000$ o orçamento definitivo, em caso de modificação 
no pt•ojecto. 

A differença em cnstcio nu verba "Pessoal" e relativa ao 
trecho cm apl'ego, se,ia t•cali~ada esse servico, será appro
ximadamcntc, de 120 :000$ B a economia com o comlmstivel, 
com o trafego actual de 330 :000$ annuahnente, importancia 
quo lendo a augmenl.ar. . 

A ,im•os de ti o/o, u amorl.i~aoão em 10 annos. a annuidade 
cort•espondcnt.e sertí de <i35 :000$. impol'tancia que póde ser 
cohcrln com folgTts Jlelus economias referidas, ganhando ainda 
a estrada as rlil'fcrençus; no final daquellc tempo, tendo-se 
gasto a mesma somma ou talvez menores do que com a con
t.inmwão da tracoão a vupm·, rlesaJJ!lal'ecerá do custeio da es:.. 
ll'UdU aquclla vel'lm, que pa~sal'á a ser renda. · 

Sendo patentes os benefícios immcdiatos que a suhst.itui:
c;fto tt·m•ú pm•a os set•viços ela estrnda, do publico e pm•a os 
cofres rlo paiz, todas as tcnl.aLivas devem ser feitas pam a 
t•calização ele tal objecto quanto aittcs. 

"\nalogas ra~ües ,iusl.ificam a elccll'ificação Lnmbom· auto
t•izada do l!·eclto de Bcllo If.ori~onle a Divinonolis, cujo tra-
fego tem uugmentado considcruvclmonle. • 
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N. 13 

Onrlo convier: 

1\rl. E' o Govm•no nnlol'iznrlo a rrw·r oR conlrncl.os a 
que sr. rel'er·ern oR dccr·cl.oR n. 15 .151, de 1 de dezembro de 
1921 e n. 15.1t50, .de 25 rle niJ!•il de 1922, podendo rounil~os 
cm um só, celebl'ndo com as mvsmas emprezas com que o 
foram aquelles, ou com ottl.ra que a estas substitua, e deslo~ 
cnr as obt•ns, q\.w drlles são ob.iecl.o, pnm conslil.uirem o pro~ 
longamcnlo rla parle nctunlmenlü r.m !.rnfego rio cúes do port.o 
rio llio de .Tanoir•o, sendo os pngamenl.os fli'l'ecl.undos pülo crc~ 
riilo qhcrlo pelo decreto n. 15.0ü!l, de G de oul.uhro rlc 1921 
ü pelo saldo rio rJ(!posilo fcilo cm virtude do decreto n. 14.198, 
rir 2 r! c .i unho dr 1920, o;:; qnncs ficam revigorados. 

Justi{'iC!/f)IÍO 

Trnln~so rlc t•osl.ahrlccrr. cm ;:;un execução, o primit~o 
pt•o.iccl.o do porl.o do llio, c rlc evitnr que csl.e se trnnsforme 
cm fragmentos ;:;cpararlos, de cxccur,ão mais dispendiosa o de 
explornoão mais difl'icil de srr fiscaliznda. Os fins n que se 
desf.inam as obras constantes rlos conh·aclos a rever, não fi~ 
carão, forçosamente, nllcrados. 

N. 14 

Onde convier: 
. ·~· .... , ...... _. !~·;-:·~~.~{~·~ 

Art. E' o Governo autorizado a rever o' c'ontracto de 
9 de marco· de 1921, celebrado (•m virtude elo decreto nu-· 
mero H. 589, ele 30 de dezembro de 1920, parn as obras ele 
saneamento e drngagem rlos rios que rlesnguam nn bahia do 
Rio de Janeiro, para o fim de reduzir as mesmas obras o a 
despesa respectiva, podendo modificar ou substituir o regí
men de concessão adoptado pelo mesmo contracto . 

• T us tificnr;tío 

A emenda visa as;:;egurnr a éxecuoão do serviço a que se 
refere, melhor acau f clando os inl cresses rlo Thcsouro. 

N. 15 .. 
Subsl.il.uam~se. no a !'I. 3", as palnvl'as "para a Estrada de 

Fl'rro Ccnft•al rlo Br<~sil" pelas seguintes: "Pnra ns cslrarlas 
de ferro e pm·n oulrM sprviros inrlusf.rincs rla Uni;io". 

Snbsf ilunm~;;o ns pnlnvms ":\ lhcsourarin rla mesma Es~ 
f.rarla "por estas: ":\s rcsprct h· a;:; t hcsour·nrias" c accrescen
to~se no ar! igo: 
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"Para o offeilo do § 1" do arl. 148 do Regulamento de 
Contabilidade, as administrações das estrndas de ferro ficam 
autoriu1das a adquirir, mediante concurrencia administrativa, 
si conveniente, ú margem de suas linhas, os combustiveis e os 
materiues de qU'l precisam, e bem assim effectuar o paga
mento das contas de gaz, luz electrica, telephones, transportes, 
reclamações por excesso de frete, alugueis e despesas urgEm
tes de pessoal e material, utilizando-se de sua propria renda, 

. até 10. % da receita do anno anterior, podendo realizar os 
pagamentos nas proprias estações, onde se tiver realizado o 
fornecimento ou o serviço". 

Justificação 

As estradas de ferro da União se supprem de uma parte 
dos materiaes e dos combustiveis de que precisam, effcctuan
do compras ú margem de suas linhas; mas como não pagam 
no Jogar das compras e em dia, os pequenos lavradores e fa
zendeiros, que poderiam effectuar directamente o forneci
mento, se retrahem, porque não podem esperar o pagamento 
c porque o recebimento de uma conta no Thesouro Nacional 
ou de uma delegacia fiscal constitue, para elles, um espan-
talho, que· os afugenta. · · 

Apparecem então os intermediarias, que pagam sem de
mora e sem formalidades irritantes esses lavradores e fazen- · 
deiros, e que estão no par d etodos os processos burocraticos 
necessarios á liquidação e paga:nento das contas. 

Estes intermediarias, naturalmente, · majoram os preços 
oe modo a se cobrarem dos juros das quantias adiantadas, a 
se indemnizarem de todos os incommodos, trabalhos, e até 
despesas, do processo das contas, e a obterem os maiores 

. lucros passiveis. · , · 
A adopção da medida proposta tornaria dispensaveis per:.. 

feitamente, os intermediarias, com sensivel reduccão no preço 
dos artigos compr•ados. · 

· Isto é demonstrado, aliás, por este simples fncto: a Mo
gynna recebe cm Campinas, dormentes vindos da Noroeste do 
Brasil muito mais baratos rio que n propria Noroeste recebe 
a margem de suas linhas ou nas súas estações. 

A explicação deste .facto est;\ em que a Mogyana paga os 
dormentes á vista, si não adeantudnmente, no Jogar da com
pra, no passo que a Noroeste os paga, depois de muitas 
formalidades, e muito. tempo, por int.ermedio da Delegacia 
Fiscal de S, Paulo. 

Quanto ús despesas de grrz, luz electrica, etc., a sua in
significancia e os transtornos, que podem advir a uma estrada 
de ferro pela int.errup()ão desses serviços, aconselham o pa
gamento nas condições lembradas. 

N. Hl 

Onde ccnvier: 

· Fica o Governo aulorir.ado ,, providoncinr, dentro ria do
trtcão fixada na verba <\' para o scrvir.o da Nevcgaçãão do Rio 
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Amazonas e seus aff'luentes (decreto n. 4. 679, de 2~ de ja~ 
neiro de 1923) e pelo modo que julgar mais conveniente, no 
sentido de assegurar a continuação do actual serviço que vem 
rt~alizando The Amazon Ri ver· Steam Oompany ( 1911) Ltd., 
até ser a mesma navegação contraclada, na conformidade do 
que dispõe .o referido decreto. 

Justificação 

Tem por fim impedir quo sejam interrompidos os ser~ 
viços de interesse fundamental para a região amazonica. 

N. 17 

Onde convier : 

Art.. A execução de obras por ordem de 'serviço, ou por 
ajustes a titulo precai'io, nas estradas de ferro da União, in~ 
clue-sc nas excepr;ões estabelecidas pelo art. 246 do Regu~ 
lamento Geral de Contabilidade Publica npprovado pelo de~ . 
creto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922. mas obedecerá a 
condições geraes prescriptas pelo Ministerio da Viação, nas 
quaes ficará estabelecido rigorosamente o criterio da idonei
dade dos executores, o a liberdade da administrar-ão ·para 
SUSIJendcr a obra c substituir o encarregado desta.· 

Justificação 

A medida proposta. impô-se para melhor assegurar a 
prompta execuc.ão e o barateamento dos preços dos pequenos 
serviços. 

N. 18 

· !' sub-consignnção n. XII c no n. 13 da sub-consignaç~o · 
I.- "Mnterinl -· da verba 3', accrcscente-se: "inclusive ns li~ 
nhas telegrnphicns do Barreiros u Oatende, passando por Agua 
Preta. e Palmares, do Bebedouro n Panollns e Lagoa de Gatos, 
de Santa Crur. n Bre.io dn Madre de Deus o telephonicas de 
Páo d'Aiho a I<'lorest.a dos J"oões, de Iguarassú a Pilar e de 
Po,Jucn a N. S. do 0'. 

As linhas referentes at.tendem á conveniencin do serviço. 

N. 19 

Accresccnte-so : 

Ficn o Governo nutorizndo a tomar ou promover· ns me~ 
diclas que julgm· necessarías a bnixm· o custo do transporto 
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do carvão nacional dos centros de producção aos mercados 
consumidores, inclusivn auxiliando a construcção do porto de 
Imbituha o o opparelhamento do porto do Rio do .Janeiro, de 
modo a permittir carga e descarga de pelo menos 3. 000 to
neladas cm 24 horas, podendo fazer operações de credito c 
abrir os necessarios creditos. 

.. . .. 
Justificação 

.•.••.. ' . 
E' a rcproducção do n. XLHI do art. 97 da vigente lei de 

despesa, que se conserva no orçamento de 1924, ainda como 
simples autorização, mas definindo-se melhor a natureza dos 
trabalhos a executar. 

N. 20 

Accrescente-se : 

Fica o Govet•no nutm;izado :r rever o contract.o de arren
damento da Estrada de Ferro D. Thnreza Chrislina o seus 
t•amaes, de fórma a apparclhar· essa· estrada para o trafego 
intenso ·de carvão com locomotivas pesadas, reforçando ou 
substituindo /ás pontes, modificando trechos de linha e coi
locando lastro de pedra. 

-
Justificação 

E' reproduccüo de identica autorização contida na lei de 
despesa vigente, art. 97, n . XXV. 

N. 21 

Ficam em vigor no exercício de 1924, as seguintes dispo
sições da lei n. 4. 638, de 6 de· janeiro de 1923: art, 97, nu
meros XIV . (supprimindo na lettra - e - as palavras finaes 
"que será igual, etc.") XXVI. substituindo-se o § 2• pelo se
guinte: "O Governo fica autorizado a dividir a importancio: 
global da subvenção á navegação da Amazonia pelas diversas 
linhas subvencionadas, podendo contractar o servico destas 
com ·uma só ou com diversas emprezas, conforme for mais 
conveniente"), XXVII, XLIV, XLVII, XLIX e arts.· 103, f07, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. 119, 127, n. 4, c 97, n. 21; 
supprimindo-se no arl.. 112 as palavras - "e por conta desta", 
accrescentando-se no fim do n. H do nrl .. 127 as palavras
"mnnt,idag ns actuaos linhas, sem projuizo da creacüo e re
sl.nbelecime'nto do oui.J•as" -. substil.uindo-se o paragrnpho 
unico poJo scguinl.o: "No contracto n :firmar-se a companhia 
obriga-se a conceder passagens grnt.uilns em lodas as suas li
nhas: a) nos funccionarios publicos, quando em objer.t.o do 
servico: b) no~ membt•os rio Governo, no Vice-Presidonle da 
Republica e uos membros rlo GongJ•osso Nacional, e emfim, 
nccresccntnnrlo-so no n. XIV do nrt .. 97. - "inclnsivc o pro
longnm~nlo do Barreiros n Tamnndnré ". • 

I 
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Disposic.ões a. que se refere a presente emenda: 

Arl .. 97 - N. XIV - A conlractar a construccão e urren~ 
rlamenl.o, com a Companhia Estrada de Ferro e Minas de São 
,I m·onymo, do Jll'Olongamcnl.o de sua estrada de ferro, do kilo~ 
metro 22 até attingir as bacias carboniferas e as de minerio 
de fe1•ro e outras, na direcção da serra do Herval e com cnrca 
de 190 kilometros, de accurda com os estudos definitivos e 
plantas feitas nessa extensão e approvados pelos decretos nu
meros 883, de 30. de maio de 1892, e 389, de ü de maio de 
1893, tudo no regímen do decreto n. 12. 478, de 23 de maio 
ele 1917, que autorizou a conlraclo de construcçilo da Estrada 
de Ferro de 1'uburão a Araraguá, para servir as minas de 
carvão do Araraguá, no Estado de Santa Catllarina, abrindo, 
para. esse fim, os necessarios creditas, c emiltindo as apolices 
dentro das seguintes condições: · 

a) a companhia cederá ao Governo os estudos definitivos 
na extensão de 189.195 kilometros, approvados pelos decretos 
ns. R83, ele 30 ele maio de 1892, e. 389, ele ü de maio de 1893, 
dessislindo a companhia da respectiva concessão, c recebendo 
o valo!' elos estudos o concessão pelo preço, conforme consta 
dos balanços ela companhia, que será pago pelo Governo Fe-

' dernl, cm npolices emiltidns para esse fim; 
b) a Companhia Estrada de Ferro e Minas de S. Jero

nymo desistirá, sem direito a reclamação alguma, da garantia 
de juros ele 6 o/o sobre o capital empregado na construccão de 
200 kilomCtros c concedido pelo decreto n. 906, de 18 do ou
tubro do 1890, complemento do decreto n. 600, ele 24 'de 
julho de 1890; 

c) as medicões dos trabalhos realizados serão pagas em 
apolices, de accõrdo com a tabella approvada pelo Ministerio 
da Viação e Obras Publicas, que será igual é melhor tabella 
em vigor para as obras da mesma natureza; 
. d) os trabalhos deverão ter inicio, no maximo, seis mezes 
após a r.ssignatura elo contracto com o ministerio, e a respe-
ctiva emissão ele apolices. · 

·············································~·····~·: 
· XXVI - A tomar . as providencias que julgar necessnrias 

para assegurar a continuidade da navegação da Amazonia, in
clusive a contracl.nr o respectivo serviço, podendo despender, 
no cxerc.icio de 1923, até o maximo de 2.430:000$000. 

§ 1." A navegação eslender-~c~ha. nos Eslados do Pará, 
Amazonas, MaUo Grosso c Territorio do Acre, pelas seguintes 
linhas: 

· A- Com inicio cm Belém do Pará: 

I, linha do 'fapajúz, al.6 o primei!·a cachoeira, com 12 
viagens por nnno; e no tJ·echo acima elas cachoeiras até os 
limites com Malt.o Grosso; . 

II, linha de 1\lauós, de Belém n Mautls, com 12 viagens 
por anno; 

IV, linha do Macleim, ele Belém a Santo Antonio, com 
12 viagens po!' anno; 
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V, linha Purús-Acre, de Belém a Xapury e Senna Madu
reira, com sete viagens por anno; 

VI, linha do Oyapock, de Belém a Cayenna, com 12 via
gens por anno, no minimo, pelos canaes de Maguary e 1\laracé; 

VII, linha de Pirabas, de Belém a Pirabas, com 12 via
gens annuaes, no minimo; 

VIII, linha do Tocantins, com escalas por Abaeté, com 
escalas por Abaeté, Igarapé~Miry, Cametá e Bailio até Alco-
booa· · · · · · " ' . 

IX, linha do Xingú, entre Belém e Victoria, com 12 via~ 
gens por anno; 

. X, linha de Belém a Soure e de Belém a . Cachoeira, no 
Estado do Pará. 

B-Com Inicio em Manáos; 

I, linha dos Autazes, de Manáos a Castello, com 12 via
gens por anno; 

II, linha do Rio Negro, de Manáos a Santa Isabel, com 12 
viagens por ann.o; 

III, linha do Madeira, de Manáos a Santo Antonio, com 12 
viagens por anno; 

tv, linha do Purús-.~cre, de Manáos a Xapury, a cinco 
viagens por anno, e de Manúos n Sennn Madureira, a cinco via
gens por anno; 

V, linha do Juruá, de Mnnáos a Cruzeiro .do Sul, com 12 
viagens por nnno. 

C) - No Estado do Mntto Grosso; 

Lh1hn do Rio Guaporé, entre as cidades de Mntt.o Grosso 
-e Gunjará.-Miry. 

§ 2.' O serviço será contractado com uma só empreza, 
hllb podendo ser pareellado, exceptuada unicamente n linha 
de Plrnbas, tambem conhecida por linha de Salgado, que 
poderá. ser incorporada . ú navegaçrío costeira do Maranhllo, 
com n obrigaçlio do servir, na ida, como na volta, os portos 
parnenses, comprehendidos entre Belém e Viseu. 

§ 3.' A concurrencin versar1i sobro as taxas de frete o 
passagens, sendo preferido o proponente quo' os offerecer no 
menor preco. · 

§ 4.• Dentro da dotação flxarln por este numero providen
ciará o Governo, pelo modo quo ,julgar mais conveniente, no 
sentido do assegurar a continuação do acl.ual serviço subven
cionado do navegaoão fluvial d1t Amazonia, até que seja oon
traotado e entre em vigor o servioo estabelecido neste mesmo 
numero, suas nlineas, algarismos c pnrngrnphos. 

o o o O o o o o o o o o o O O o o O O O o o o O O o o o O O O O O O O O ' O ' O 0 O O O O O O O O o O o I 

XXVII - A renovar com o Governo do Estado do Mnrn
nhlío o contrnc1o de nnvegnc!io n que se refere o decreto nu
mero 11.524, de 17 de marco de 1915, podendn modificar as 
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suas linhas e augmentar de 50 : 000$ a respectiva subvenção 
para tornar effectivo o augmento dos necessarios creditas. · 

O o O 0 O O O O O o O O O O O 0 O O O 0 O 1 0 O O o O O O O O O O o O 0 O O 0 O O O 0 O 0 O O 0 O 0
1 

O O 0 

XLIV - A reformar o regulamento da Estrada de Ferro 
Oeste de Minas e reorganizar o quadro do pessoal, a qual 
parte fica extincta, obt•igundo-se para a execução deste artigo 
os_g~pessarios_ credi~os. ---------------

O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o O o o o I O o O I O 1 

XL VII - A rever os contractos de concessão, constru
cção, exploração ou arrendamento de estradas de ferro, por
tos e outros serviços, podendo modificar ou substituir as 
clausulas e as linhas o obras contractadas, prorogar, rescindir 
ou encampar os contractos que julgar conveniente e fazer, 
para a execução do disposto nesta alinea, as operações de 
credito e abrir os creditas necessarios. 

0 O O O O 0 O O O O O O o O 0 O O 0 0 0 0 1 0 O O O O 0 0 0 0 0 O 0 O O O O O O O 0 O 0 0 O 0 t 0 I 0 I I 

XLIX -A rever os actuaes contractos de navegação sub
vencionada, de fórma a melhor distribuir entre as emprezas 
favorecidas, as linhas e escalas pelos differentes portos da 
Republica . 

• o •••• o •••••• o • o ••••••••••• o ••••• o •••••••••••• o o o •••• 

Art. 103. Fica o Governo autorizado a contractar com 
quem mais vantagens offerecer o fornecimento de .caixas pos
taes para assignantes á Directoria Geral dos Correios, uma 
vez que o contractante se subordine a ser pago em varias 
exercicios, com a renda das mesmas caixas, que será affectada 
a esse serviço, abrindo o Governo, semestralmente, os creditas 
correspo'ndentes. 

Arf.. 107. Fica revigorado para o exercicio de 1923, o 
saldo do credito aberto pelo decreto n _ 14.206, de 5 de junho 
de 1920, para consolidação das linhas adductoras do abaste
cimento de agua da cidade do Rio de .Janeiro. 

Art. 109. Ficam revigoradas as autorizações contidas 
nos ns. 24 e 35 do nrt .. 97, da lei n. ''· 555, de 10 do agosto 
de 1922, passando as subvencões n serem pagas na razão de 
dous terços, ouro, a um terço papel e por trimestre adianta
do, sem pro,iuizo da :l'isenlização pela repartição competente, 
e o Governo autorizado a para ao Lloyd Brasileiro por cont~ 
dos contractos pt·evístos no art. 97, ns. 24 e 35 da lei nu
mero l~o555, de 10 de agosl.o de 1!122, as subvímções do que 
tratam o mesmo al'i.igo e inmneros relativos ao oxorcicio pas
sado, abrindo, para esse l'im, o credito especial necessario. 

Art. HO; Continua om vigor o n .. XXXVII do art. 83,
da lei n. 4. 242, de r; de ,janeiro de 1921, relativo á navegacilo 
do Rio S. Franeisco, podendo o contracto sct• feito nas mes
mas· condições do sot":iç.o conl.mctndo com o Estado da Ba
hia,l c podendo igualmcnl.c, o Govrmo Fedm·nl reunir os dous 
serviços em um só_ 

Art. 111. Continuam em vigor as. autorizações conferi
das ao Presidente da Repnblicn, pelo rlecrclo n. 4.199, do 
30 do novembro du 10.?.0, pam nllt'it' crorlil.os ou realizar ope
ra~lões de creclil.o, al'im rio stüJslilnii· a tracção lÍ vapor pela 
tracção eleclrica na l~slrnda rle Fet•ro Cent.ral do Brasil e 
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executar as oul.rus providencias constantes do mesmo dc
éret.o. 

Art. 112. Terão passagens gratuitas cm Lodos os trans
portes mariLimoR, fluviacs e terrestres mantidos pela União 
c por conta desta~ nas . emprezas dos mesmos transportes 
subvencionadas por ellas ou que gosem de garantias de juro 
on tenham contracto de arrendamento com o Governo Fe
deral; 

n.) os funceionarios publicas quando cm objecto de scr
Yiço; 
. b) os membros do Governo, o Vice-Presidente da Re-

publica c os membros 'do Poder Legislativo. · 
Art. 113, Terão direito a passe livre annual, nas li

nhas correspondentes da Estrada de Ferro Central do Brasil 
os engenheiros da Inspectoria Federal das Estradas incum
bidos da fiscalização das vias ferroas tributarias daquellas 
mencionadas estradas. 

Art. 114. Terão passagens g1•atuitas nos trens de subur
bios e pequenos percursos, nos carros de segunda classe, os 
estafetas ·e carteiros· dos Correios e 'l'elegraphos, quanto cm 
serviço, convcnicntementr.. uniformisados. · 

Art. 115. 'ferão passagens com abatimento de 75 % nos 
trens de suburbios e pequeno percurso, os continuas, serven
tes e operarias da União. 

Art, 119. Continúa em vigm· o art. 87, da lei n. 4. 242, 
de 9 de janeiro de 1921, que revigot•ou o art. 75, n. X, da .lei 
n. 3.232, de 6 de janeiro de 1917, relativo á celebração de 
contractos de alugueis de casas e conducção de malas por 
tres annos. 

Art. 127. E' o Governo autorizado: 

14, A entrar em accôrdo com o Lloyd Brasileiro, para 
effectuar a sua reorganização nos moldes que julgar couve~ 
nientes, alliviando o Thesouro de maiores onus e responsa
bilidades, podendo para isso alienar accõcs de sua proprie
dade a capitalistas nacionaes, de reconhecida e comprovada 
idoneidade. e conceder subvenções, favores e regalias que não 
excedam as que estão previstas no nrt. 97, n. 24, da lei nu
mero 4. 555, .de 1 O de agosto de 1.922, para organizar um ser
viço regular de navegação, que attenda aos interesses do 
commercio maritimo do paiz. 

Paragrapho unico. Para execução deste. dispositivo é o 
Governo autorizado a abrir os necessarios crcditos. 

Ar L 97, n. XXI. A entrar em accôrdo com o concessio
naria ela linha ferren de Bom Jardim a Scl'lãosinho, no Es
tado de Pernambuco, no sentido de ser levada a offeito a 
construcção daquclla linha, podendo, incorporal-a, si assim 
,iulgar conveniente, á rêr.le do G1•mtl \Vest.ern of Brasil Railwny 
Company, Limitccl. 

Sala das Commissões, rm 12 de dezr.mbro de ·Hl23 .. -
Bueno de Paiva, Pl'csirlcnlc. Vespu.cio de Abl'eu. Helntor. 
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- João Lura. - Sampaio Corrêa. - José Easebio. - Del'
narclo Monte·iro. - Justo Cher•mont. - Felippe Schmidt. 

O Sr. Presidente - Esgotada a ma teria da ordem do dia 
designo para a da proxima sessão a seguinte ordem do dia;. 

Votacúo, cm 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 1'27, de 1923, que autoriza abrir, pelo Ministc
rio da Marinha, um credito especial de 32.061 francos, para 
pagamento de material de consumo existente a bordo dos na
vios Heitor Per·di(Jão c Tenente 1lluniz Freil•e (com pm•ecer fa
vorav.el da Cornmissão de Finanças, n. 385, lle ·1923); 

Votacão, em 2' discussão, da proposição. da Camara dos 
Deputados n. 100, de 1923, que autoriza a abertura, pelo Mi
nistcrio da Justiça e Negocies Interiores, do credito de réis 
59 :501$500, para, liquidação de despezas com os funcracs e 
cxeauias do Senador Ruy Barbosa (com emenda da Commissão 
de Finanças, par•ecer n. 364, de 1923); · 

•' ' 
· Votar;ão, em discussfío u1iica; do véio do Prefeito,· n. 134, 

de 1922, a resolução do Conselho Municipal que autoriza o Pre
feito a adquirir, para ser distribuída pelos institutos de ensino 
profissional, a i" cdiçúo da obra intitulada Escolas Pr·o(issio
naes. de autoria c propriedade do Dr. Alvaro fiodrigues (com 
parecer favor·avel da Contrnissão de Constituição, n. ·189, de 
·1923); . 

Votação, em 2' discussão, do projecto do SP.nado, n. 37, 
de :1023, coriRidcranrlo de utilidade publica a Associação do 
Imprensa do Pará (com parecer· favoravcl ria Cornmis.~ão di: 
Justiça c Le(Jislação, n. 390, ele .J92.~); 

a• diséuRsfio da proposi~ão da Camara dos Deputados 
n. 129. de :1923, que define os direitos autoracs c determina 
o registro, na Bibliothcca Nacional, das composi~·ões tlleatraes 
ou musicacs de qualquer g·enero (com. pm·ecer favoravel ela 
Com.mi;;sii:o de Justiça. e Le{tislução, n. 389, de ·1923); . 

3' discussão da proposicão dá Camara elos Deputados 
n. 32, de :1923, que reconhece· ele utilidade publica a Associa
cão Nautica .Brasileira, com sMo nesta Capital (corn parecer· 
(avor•avcl da Commissão de Justiça e Le(Jislaçiio, n. 272, de 
·1923); 

3' discussão do Jlrojccto do Senado n, .\o, do :1923, con
siderando de · utilidade publica . a Escola Dactylog"L•aphica 
Bahiana, com séclc no Estado da Ballia (com parecer· (avor·avel 
da Com.mis.~iio de Ju.Yliça a Le(Jislaçiio, n. 356, ele .f92:J); 

Discussão unica da resolução do Congresso Nacional, vú
tucla pelo St•. Prcsidcnlc da ficpublica, que concede a D. Ju
lieta de Lamarc, o montcpio deixado por seu irmão, o capitão 
de mar o gucrrli Horlrig·o Antonio de Lamarc (com pw•ecc·l· {a
vor•aval da Cormnisstio de Fina11ças, n .• 186, de 1923). 

Levanta-se· a sessúo :.is :14 horas o 50 minutos. 
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Jlublioação feita por ordem da Mesa, em virtude de delibera
ção do Senado 

LIGEIROS REPAROS 

A ultima conj'erencia do Dr. P~mlo de Moraes Barros 

. 
Em julho deste a.nno, o Dr. llaulo de Moraes Barros, il

lus lrc medico paulista, que per lustrou o NE. em rapida' via
gem de trem de ferro e de automovel, como membro da 
c(Jommissão Rondara, discorreu por tres dias, na Assooiaclo 
d()s Empregados do Comme.rcio, no Rio de Janeiro, sobre cou-. 
sas desta terra; Assistimol oom muita atteliOio á ultima ooa
conferencia e anotámos certos topicos com quo nos não con
!omamos, porque se oppõem flagrantemente aos factos reaes, 
naluralment.e mal observados, visto como não o podiam ser de 
outra maneira, porqu&Dto, apq~ entreviatoe na :Yeloeidade 
das O::\'CUrsõcs, so mostraram deform8dos ou incompl~toH. 

Accresce que a fantasia exaltada e rica do excursionista, 
supprindo as deficiencias da observação. directa, creou na sua 
oon·sciencia aspectos completamente estranhos. Isto, porém, 
níio n()B teria impressionado so de entre tae'S quadros de fan
tasia, pintados com esmero e arte, retocados com tons fortee 
o aspectos convincentes\ muitos não fossem pJ:ofundamentes 
Jl!.'ejudiciaes aos mais vitaes interesses do nordeste do Brasil. 
Isto, e sómentc isto, explica a minha interferencia no assum
IJto, contrapondo ao colorido brilhante, da diocão do illustre 
conferencista a palavra des-botada, mas segura de reproduzir· 
os factos ·Dbservados cuidadosamente e demoradamente, du
l'll.llte mais de quatro lustros, com o mais vivo empenho de 
p~.rscrutar a verdade. . . · 

.Analyzaremos as asserções do Dr. Barros na ordem em 
qtul as anotámos, embora isto dê ao conjunto da· nossa critica 
lllll aspooto t.ecterogonco, mas quo tem a vantagem inestima
vel de revelar a falta de prretencão Iítteraria ou scientifica, 
qae nos não anima, o a intenção de não melindrar o oper,os10 e 
lllli tD membl'l) da commissão Rondon. Elle verá, se estas li~ 
Ilhas tiverem a honra de cahir sob seus olhos, quanto :fui sin
cet'<l c de animo desprevenido, adstrin~rindo-me exclusiva.:. 
tnente aos factos. 

Julga ()Dr. Barros que· o custo elevado do benefioiuDe!lfQ 
lias terras do nordeste representa formidavel barreira opposta 
a<J aproveitamento das obras do irrigação, barreira que só 
J)oderá. ser transposta mediante o concurso congregado de dif-
r:~l·eu ~~, fartares. ' 
~ses !factores são: a iniciativa. o. capital de oxploracão e o 
braço operaria. Os dous prim~.lros, se faltarem, poderão .ser 
suppridos recorrendo-se ao estrangeiro; mss, quando ao braço, 
não descobre solução, uma vez que não póde ser suppndo pelo 
estrangeiro e cno Nordeste existem braços operarias em quan-' 
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ti dado. São, poré'rn, inaptos para os misl.eres da lavour:1 por 
irrigação, que exige pe"Ssoal a clla a.1'feiç.oado pela pratica c 
constancia nessa Ia.buta.:. 

Continua o Dr. Barros na sua ana!ysc sobre. o mesmo as· 
sumpt.o: «0 operaria do Nordcsf.e, acostumado a meio anno de 

• lnaccão forçada na estacão sccca, é inconstante, voluvel e ainda 
mais sem ambição do que qualquer outro oabloco brasileiro, 
contentando-se cm ganhar parcamente, o sufficiente para Dlii• 
morrer de :fome., i 

Em primeiro luga·r, não ha no Nordeste braços abundan .. 
tes. Agora mesmo, ó patente a falta de operarias para o tra
balho dos campüs. A suporabundancia de bracos sé se faz 
8e.ntir por occasião das socoas calamitosas, porque o trabalho 

. mingua .consideravelmento em c"Onsequenoia da impossibili-
da·de de fazer a terra, resequida c dura, produzir. Nessas oc
éasiões · excopcionae.s, o trabalho barateia Justamente por que 
a maioria dos filhos do Nordeste são agricultores. Em se
gundo lugar, podemos affh:mar que os nordestanos nlio alio 
inaptos para os misteres da lavoura por irrigação. Nas serras, 
rio litoral. no vasto sertão onde quer que urna fonte de. boa 
agua emerge vemos uma especie de pequeno oasis, uma· cul
tura permanente, pe.rfeitamento irrigada. 

A terra secularmente cultivada não se cansa, não dei~a· de 
produzir abundantemente; c isto s6 se p6rla .explicar pela ha
bilidade que. têm os filhos da terra para a cultura irrigada, 
a que, nessas lugares, estão já completamente a-feiçoados. 

No valle do CaÍ'irY, a lavoura irrigada se pratica ha mais 
de 200 annos; a terra beneficiada .pelas aguas correntes é 
extraordinariamente valorizada e intensivamente aproveitada. 
O mesmo succede nos brejos de outros valles frescos, nos 
correntes do loittoral em toda a facha humida da serra Grande 
do Ipú até além de Vil\Qsa. Está claro que o Dr. Barros não 
pôde observar este facto viajando em trem de ferro ou em 
automovel, com velocidade superior a · 30 kilometros por 
hora. 

Os filhos do Nordeste não sómente sabem aproveitar as· 
fontes naturacs, como aprondei•am a criar fontes artificiaes, 
construindo açudes de terra. A montante, cultivam as va
santes terras que .emergem quando as aguas baixam, e a ju
sante 'as terras humidecidas pela ravença. As terras a mon
tante são, ordinariamente, muito farteis pela deposição de 
limo quando innundadas, e por isto produzem admiravel
·mento, cultivadas pelos sertanejos que sabem tirar de d, 5 . 
litros do feijão <le corda, 1.280 litros ou 8 alqueires, (t). 

As lagôas, cujas agÚas resistem ao.§. grandes e exoepcio
.oaes verões, são aproveitadas para a irrigacão dos terrenos 
adjacentes ou dos que vão emergindo com o abaizamento do 
nível d'agua. Ha lagôas cujo aproveitamento é oonsideravel, 

(1) Seccas. oontra as sóccas - Philippe e Theophilo 
Guerra. 

,. 
' ·, 

·,_J·: 
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com o a do Apody, do Piató, Ponla-Grandc, no lU o Grande do 
Norte; Gijóca, Igualú, Barro Alto, Baixa Grando o outras, no 
Ceará. 

Ao Nordeste, p1de-se applicar tão hem quanto . á Asia 
Central um proverbio dalli, que diz: 4!0-ndc h a «turpab (ar- • 
gilla, terra i'erlil) o «su, (agua), se cnconlra um csarta:. 
(agricullor) .~ (2) Aliás, poderíamos dizer mais exigente
mente: onde ha terra ou arêa e humidade, ·ha cultura, tra• 
balho, vida, habitacão. 

O sertanejo sabe ainda cultivar as arêas lavadas e os
tereis do leito dos rios, fazendo-as· produzir abundantemento 
feijão; mandioca, batata doce, fumo, etc., grao;as 'á humidade 
subterranea e ·aos processos que applica com mestria. 

Um hectare de leito arenoso de rio, ·vale mais de 
400$000 l (3). . 

Penso que cm parte alguma do mundo, fóra do Nordeste, 
Q.S leitos, os fundos de brancas arllas dos rios são cultivados. 

Ésso cultivo não é insignificante, como se póde verificar 
viajando· .ao longo dos valles dos rios Mossoró, Jaguaribe e 
Acqraú. Só o l~:·,o do Jaguaribe produz milhares de al
queires de feijão para o consumo local e para a exportação. 

A lavoura na arêa lavada e esteril só é possível graças ao 
concurso da humidade habilmente aproveitada c de conve
niente adubação que os filhos do Nordeste aprenderam a fa
zer sem que tenham o mais elementar: curso de Agronomia. 
De ordinario, os lavradores ma tu tos são analphabctos. ' 

As solicitações existentes na Inspectoria Federal de· 
Obras contra as Seccas para a construcç.üo de aç,udcs parti
oulares, pelo rcgimen dessa repartição, s64Jc a muitas ·cen
tenas e este facto só se explica pela productividadc excepcio
nal das ·lavouras feitas com o intelligente aproveitamento das 
terras irrigadas. Ora, por melhor que seja a terra irrigada, 
ella só produzirá á custa do trabalho !bem orientado ·dO homem 
affciçoado á labuta da irrigação. 

jlfiio se faz açude para aguada das fazendas, onde mais 
fac i! c economico á ·abrir cacimbas no leito dos rios e ria
chos. 

Si os filhos do ·Nordeste, é claro, não soubessem tão bem 
praticar a lavoura irrigada, aproveitando a humidade de seus 
'aç.udcs, estes . para pouco ou para nada serviriam; niio com• 
pensariam os sacrifícios ingentes que custam. 

Em vista do que vimos de dizer, . podemos affirmar, em 
opposiçüo ao Dr. Moraes Barros, que o sertanejo ·do Nordeste 
é· apto. para os mistéi•cs da lavoura por il'rigução, quo cxjgo 

.. 
, .... "'''• '• 

. (2) Mosor - lrL'igauão no A si a Contrai •. 
(3) Scccus contra as scccas - Philippe Guet'l'a. 
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· pessoal como olle, affei~oado pela pratica e constancia nessa 
labuta. 

O de que precisamos é instrucção elementar e profissio
nal, organlz.acão de trabalho, desenvolvimento dos campos 
irrigados, emfim, medidas que não dependam dos sertanejos, 
mas, sim·plesmentc, da adminístracão pu~lica. 

O conferencista, quando se referiu á inacção forcada, á 
íncímstancia, volubilidade e falta de ambicão dos filhos do 
Nordeste, foi victima. de um grande equivoco, aliás, natural, 
nas condiçõões em que fez as suas observações, 

Essa inacção forcada é uma illusiio interessante. Das po
pulação ruraes do Brasil, nenhuma trabalha mais -que a 
do nordeste. Nos annos normaes, depois da estacão pluviosa, 
o ·agricultor redobra de esforços para fazer a colheita de seus 
rocados e preparar novos par·a o anno seguinte. Se o tempo 
lhe sobra não ~>P- acocora preguiçoso dias e dias desfructando 
a messe que lhe proporcionou a terra que trabalhára. , 

Procura servico na casa do patrão, o dono da cterra, em 
que mora, ou, além, nas serras ou nos ·sítios de café ou da 
canna, nas obras publicas, etc. 

O criador, o vaqueiro e seus aggregados, já em maio ou 
cm junho, cferram, os bezerros, «castram, os garrotes e 
«campeiam,, trabalho este que se prolonga por todõ o anno. 
Campear é revis,tar o gado solto en. campo livre, th) modo que se 
não passem alguns dias em que uma só rez deixe de ser vista. 
Entrementes, cumpre tratar dos animaes de dabrica, que 
são os cavallos e burros de serviço, curar as rezes doentes; 
reparar as cercas das cmangas», aramados; abrir ou limpar 
as caguadas,, concertar a barragem do açude, ertinguir oa 
formigueiros, concertar os arreios e as roupas de couro ou fa
bricai-os. Além disso, é precizo ainda pegar o gado de venda, 
os <~bois de lote,, e levai-os á feira. negooial~os; é preoizo 
ainda fazer fjustas:., isto é, recolher de longe o gado tresma
lhado, o que importa em penosas jornadas de dias, ~ob a ca
nioula ardente, curtindo sêde e fome. 

Se o anno é escasso ou sêcoo, a labuta decuplica e só de
sapparece com a ultima rez ou com a dessesperanca de chuvas 
criadoras, 'depois' de ter sido lançada â terra, duas, tres e mais 
vezes a semente que não vinga ou, se vinga, fenece antes de 
fructiticar. 

A vida do campo é muito laboriosa, quer se trate do ser
tão onde predomina a criacão de gados, quer se Lrate dos val
les frescos, das ser~ humidae, dos brejos, etc., onde predo
mino. a lavoura, quei' se trate ainda da praia, onde o ousado 
caboclo passa a vida no dorso do mar, sobre as suas frageis 
c jangadas», pes:cando ou lutando ~Jantra os elementos revoltos. 

Si os filhos do Nordeste fossem inconstantes niio teriam 
colonizado a Amazonia e não venceriam na sua terra, batida 
frequentemente pelo flagello terrível das seccas. 

Mas, a coustancia no t.rabnlho duro e mort.ifero da Ama
zonia só se explica pela 'ambição indomHa quo anima essa 
gente forte e valente, activa e intclligcnte. 

S. - Vol. IX ((! -
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O sertanejo ó exagerado cm tudo, nos seus vicias como· 
nas suas virtudes; felizmente estas superam áquellcs e nisto 
está o decantrudo c cSILi:nado valor das populacões rÍu·acs do 
·nordeste do Brasil. QLJem, porventura, ignora que o sertanejo 
·~ um grande vaidoso? Ellc tudo faz, sacrifica-se muitas ve
zes, pelo gosto de sobresahir, :le exceder aos companheiros, •de 
brilhar sem par, numa emulação de subir, de crescer, que o 
faz vencer sempre,, não obstante a inferioridade de sua in-
strucção. · 

A ambição, innala no sertanejo, é um precioso legado da 
indio, cujo sangue prepondertl nas nossas veias. E essa am
bição, que é um factor de wugrcs,so, .determina aquellas qua
lidades psychicas que são a etiologia de muiLos factos da his
lo!'ia 'do Nordeste, como os movimentos libertadores do come

·co do seculo passado, o heroismo nas guerr·as, fazendo prom
ptamento de soldados officiacs e até generaes, a victoria da 
libertação prematura dos escravos, a colonização da Amazonia. 
que é uma odysséa de 'dores c de morte, mas que vence galhar. 
damente e permitt.e integrar á G1'andc patria a porção mais 
futurosa e rica do seu tcrritorio, a luta contra as sêccas, 
essa outra epopéa feita dos mais penosos sacrificios. 

O cearense é um operaria estimado pela constancia pro~ 
ductividade e resislencia de seu lrabalho. Recentemente, ouvi 
a um dislincto official da nossa marinha mercante, brasileiro 
.do sul, intelligente e muito viajado, dizer que de todas as ca
patazias que conhece as melhores são as de Nova York. e do 
Ceará. Todas as outras, nacionaes ou estrangeiras, lhes süo 
muito inferiores. 

O nordestano é um gcnuino producto de seu meio: resulta 
do cruzamento das nossas tres grandes raças formadoras, com 
a predominancia do elemento Americano, com;ideravel defi~ 
ciencia do elemento africano, e scnsiveis parcellas de sangue 
Lzigano, judeu e hollandez, 

A adaptação á terra é perfeita, e a homogeneidade do typo 
resalta á primeira vista. Só tres elementos ba~tariam a.o obser
wdor llJ'guto para comprehender essas qualidade:: ;le vigor 
physico, constancia, amor á terra, vaidade e ambição que ca
racterizam bem as nossas populações sertanejas. 

· Podemos, pois, dizer que o sertanejo do Nordeste não 
"malandra" forçadamente s,eis mezes cada anuo, . tornando-se 
desta maneira inapto para a pratica da lavoura irrigada que 
eao já sabe fazer porque a faz com pericia secularmente no 
vaUe do Cariry, nas serras, nos bi'Cjos, ás margens das lagOas 
e açudes e, emfim, em qualquer parte do adusto sertão onde 
depara um olho da.gua perenne, sufficiéntemente abundante· 
e não excessivamente alcalino. 

O Dr. Moracs Barros., para ap'oiar as suas asserções invoca 
com muita infclicidrude, as tentativas de ·irrigação em Qui
X!Ildâ: "lá está para corroborai-o, diz elle textualmente, o 
incisivo caso do Quixadá, com o seu açude terminado ha 13 
annos e que ainda não conseguiu irrigar mais de 130 hectares 
dos 2.000 que commanda. 

Quasi tudo quanto ahi está dito é falso. . ..• 
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O açude foi inaUS'\ITWdo cm 1006, porlanf,o, •ha 17 annos 
e não 13. 

Em 1915, a jusante •do açude, 120 proprietarios irrigaram 
cerca de 600 hectares de ~erras cul•tivadas com cereaes, canna, 
bwtata, e forragens, artigos que abas·teceram o município de 
Quixadá e ainda foram exportadas para outros municípios. 
Em 1919, foram irrigados cerca de SOO hectams ~ a producção 
foi tal que se exportaram forrar,ens e batatas para municí
pios longínquos, como IS'\latú, Senador Pompeu, etc. Nesse 
anno, toda a área beneficiada pela irrigação foi intensivamen
te cultivada. 

Antes de 1920, a área beneficiada nã-o excedia muito de 
SOO he·ctares; hoJe, aLtinge a cerca de 2. 000. 

Nos ar.nos no11rnaes a área irriS'llda decresce natura:l
mente ·por varias motivos, dentre os quaes cumpre salien
tar: nesses annos a cultura de cereaes e legumes feita com 
irrigação não é compenswdora; o mesmo se dá com a cultu
ra de algodão; salv-o quando este textil gosa de preços extra
ordinariamente elevados corno agora. A ·lavoura irrigada por 
exceHencia é a da canna de assucar, de forragens c fruteiras. 
'era, estas cul•Luras não '(lodem tor amplo desenvolvimento 
om Quixadá por causa da constante alcalinização das terras, 
por falta de drenagem. 

Não tivesse o Governo commettido o erro imperdoavel 
de abrir uma rêde de canacs de irri!gação em Quixadá, sem a 
lmprescindivel rêdc de drenagem concomitentemente, veria
mo~ hoJe, como a área be:to~fJCiada, dilatatla por maig al
gumas centenas de hecta·res seria f·ebrilmente aproveitada. 

Mesmo assim. as torras irrigadas de QuixaJdá valoriza
ram-se a tal ponto aue é quasi impossível, nas condições IiOl;
mlles, haver transmi·ssões. 

Os proprietarios qu•c não cultivam suas terras não as 
venà~m. po!'que ellas são um recurso inestimavcl por occa
sião das grandes srccas quando então arrendam ou as cu! ti
vam ou as cedem a seus compa<lres, a seus vaqueiros e ag
gregwdos para que, cultivando-as. possam salvar a vilda jun
ta.:neute com as suas familias e bichoa. 

A produccão de forragem n:ts terras irrigadas de Qui
xadá é sor.prehendenbe. Em 1919. irrigamos alli fO hectares 
e produzimo~ forragens cmn ·que alimentámo~. durante 18 
mezes 205 animaes (gado vaccum c cava !lar). ainda fabl'icá
mos 3. 000 ki1os de aJssucnr e cerca de 90() canacfas de aguar
dente. l'!lm 1915 sómente as vasantes r! o acudo salvaram a 
vida de 3. 973 pessoas; cerca de 4. 00'0 adventício~ in~taJ.•aram
sa nas ferras irrigad-as a jusante, C a1bj puderam passar 1'0-

gu!armontP os longos dias do flagello. 
O caso de Quixrudá, pois, serve par;, rlem,m;;tro.r just.n

ment.e o contrario dnquillo que o confQrend::;t.IJ. pr~tcndeu: 
prova que o sertanejo, mesmo sem inolrucção, ~abe culth·ar 
ou nr,r ende facilmente, fazendo a terra. mclSino d0prccinda 
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pela alcahnizaçãn, produzi-r, abundantemente; c que o •Joverno 
ainda não quiz nttcndcr á necessidade (!e (frenar as tert'as ir
·ri-gada~. para que ellas possam proc!Lmr aindc, muito mais 
dtl qne são actualmente capazes, não só pela intensificaçãC' 
como ;J1Jla extensão das culturas. 

Há cerca de 10 annos passados, expuz em circustancia
do relataria a necessidade de construirmos uma rllde de dre
nagem em Ouixadll, ·seguindo o exemplo Ido que se faz em 
toda parto onde se irrig-a, para evitar a esterilizacão do solo 
pela alcalinizaoão superficial. A alcalinizacão das camadas 
superficiaeR rln snln é nm P·henomeno natural e que occorre 
fatalmente. nas zonas nrirlas de qualquer paiz. onde se faz 
irrigacão, deRide que não é convenientemente prevenido, por 
meio de drenagem. · 

«Da difficuldade em angariar tal factor Cbracn operaria l, 
nasceram nossas resf.riccõe~ cruanf.o ao successo · da irrigação 
no Nordeste. mesmo pela acudag-em de Orós, ele tndas a mais 
favoravelP. 

O proprio Dr. Bnrro~ diz quA «no Nordeste existem hra
cos operarios em quant.irladP., .• Tá most.ramos que esse braco 
é perfeitamAnl.e apto «para ns mist.éres da lavnura por irri!l'a
~ão,, pela prat.ica que j:í tem nessa labuta ou pelas suas qua
lidooos J)syr.hir.as. Qnant.o ás qualidades pl!ysicas. o filho do 
Norte offerece Bviclent.es v:mtaA"ens sobre qualquer antro bra
sileirn. SAria lon!l'n de:; envolver e3te conceito e, portanto, im
proprio fazei-o aqui. 

Não ha, pois, motivos que Justifiquem as restriccões do 
Dr. Barros quant.n ao exito da irrigacão sob o ponto de vista 
que encara. 

Mas, Q conferencista reporta-se a S. Paulo, cujo clima e 
salubridade, facilidade de communicacão. lavoura de café «O 
seu ouro verde. o maior cahedal agrícola conhecido~. terras 
virgens «am área mais vasta que o conjunto irrigava! do Nlor
dest.e. ·aue não precisam ser irrif(adas para produzirem o oUr9 
verde ter~:as crue sãn vendirlas Am prestações a largo prazo. 
ao precn de 150$ o hectare, contrapõe ao nosso meio. á nossa 
indust.ria all'!'icoln e r.nnclue desnnimado cnm n nosso futuro. 
rcceioso pela sorte ingrata de Orós, e, finalmente. acaba: 
<Posi.tivamen!c não SP. legitimaria a despeza de 77 mil cont.o~ 
com uma. açuda~em de irrigação (parece referir-se á de Orós) 
!:ara não fruir d1llla a esperada comp~nsaoão~. · 

V'ê:.se bem qun o illust:rfl homem pnblicn não conseguiu. 
na volocidarlo de suas viagens. apanhar o fácies real das 
cousas do NorrlesLc. 

Todo·s os que conhecem S. Paulo e o Norrleste sabem 
mu if.o br.m que o clima n salubridade desta~ parn!l'ens não RI:' 
podem comparar com as rle S. Paulo, cu.ia inferi"oridnrle re~ 
salta em toda a linha. En mesmo conheço até estrangeirOR 
que vieram de S. Paulo, rlnRn.f.es R maa:rõs e aoni. aos ~afeJ~s 
bons dn nosi"n clima, recohraram pcrfe!l.a snudP, boa cltspo~l
ção do espirilo, e de corpo. Si fllr preciso, indicarei alguns e 
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J?ed_irci o s.e1:1 proprio testemunho. H a, porém, um meio mais 
1acJl c posJL1vo de prova: P. reconer :ws dados mef.eorologicos 
PUblicados. E Jslo está ao alcance de Lodos. ·rai·a que nos não 
obl'igue a maiores delongas. 

A•s terras de S. Paulo são para o café o que as do Nor
deste são para o algil'dão. Qual dos dous prodnctos póde in
teressar mais a economia nacional? 

E' facil sabei-o. O r,afé, que é um excitante nocivo ao 
organismo humano, já t:leu á Nação f.udo quanf,o era capaz 

· sob o ponto de vista economico. O seu consumo c a sua pro~ 
ducção equilibram-se sensivelmente tanto assim que quando 
esta se restringe o custo ou o valor augmenta: quàndo ha 
quafquer augmento na produccão, o preco llae; e o governo, 
por vezes, vê-se compellido a fazer uma cousa muito . arti
ficial e perigosa - a valorização do café, - aventura que 
~onsiste em retirar artificalmen te do commercio alguns mi
lhões de kilos do celebre couro verde,, á custa de incompen
sado sacrificio que pesa sobre toda a Nação. 

O algodão, pelo contrario, é um genero de primP.ira ne
cessidade, cujo consumo cresce constantemente, ao ponto de 
ser valorizado além das mais optimistas previsões .. Por outro 
lado, ao passo que o café vae descobrindo áreas propicias á 
sua cultura, que se amplia aos bafejas da nossa cexcellente~ 
operação economica de valorização o algodão, apezar do es
forço ingente dos inglezes nas suas colonias, não encontra 
nwios de fazer face ao consumo cresMnte, com a extrema va
riedade de appHcações in<:lustriaP.s que tem e que cada dia 
ausmenta. . 

O futuro da lavoura de algodão é indiscutivelmente pro
missor, ao contrario da do café, que só ainda se mantém 
prospera por circumstancias muito especiaes. 

De um momento para outro taes circumstancias poderão 
falhar e a economia da Nacão que, infelizmente, ainda as~ 
senta sobre o ouro ve1•de, correrá gravíssimo perigo, 

Já· é tempo de os poderes publicas voltarem suas vistas 
para estes assumptos de capital impórtancia. Cumpre pre
venir a crise terrível que ha de vir, mais cedo ou mais tar
de, com a debacle do café, lançando o paiz em uma situacão 
analoga áquella em que, hoje, se debate a Amazonia, pela des
valorização de seu ouro negro. Para comprehender quanto é 
'·•stn o nosso recei-o, basta lançar ·um olhar sobre o quadro 
de produccão do café no Brasil e no estrangeiro. publicado 
pelo Jornal do Oom.marcio," de i3 de setembro ultimo. 

O café concorre para a economia nacional com cerca de 
um milhllo de contos de róis. A situacão mundial de sua la
voura não permitte esperarmos melhores condições. A pro
duocão do algodão no Brasil cresce rapidamente, ao mesmo 
t.err.po que o seu valor. No Nordeste, das margens do Sli.o 
Francisco ás quebradas da serra Grande, existem approxi
madamente 5. 000. 000 de hectares de excellentes terras para 
o cultivo do algodli.o de fibra m'édia e longa. 

Um hectare de terra irrigada produz cerca de 400 kilos 
de lã e soo de caroço de algodão; 5.000,000 de 'lteot~rqs pro-
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duziram 2.000.000 de toneladas de lã, valendo 10 milhões 
de contos de ré is e 4. ooo,. 000 de toneladas de caroço, va:
lendo 400.000 contos de ré1s, ou um total mais ou menos da 
10 c meio milhões de contos, isto é, dez· vezes mais do que 
o café. 

Importa notar que não é somente o Nordeste que está em 
condições de produzir algodão intensivamente, no Brasil; o 
proprio S. Paulo . tem optimas possibilidades de produccão 
avultada, mas, nenhuma -outra região fóra dos ·sertões nor
destanos offerece meio mais economico, mais simples a mais 
rapido de cultura das especies mais preciosas, mais finas e de 
maior valor commercial. O Nordeste é o habitat por excallen
cia da preciosa rnalvacea. Em parte nenhuma do mundo se 
encontram. fibras com 60 a até com 70mm. da comprimento, 
finas, sedosas e resistentes, corno no valle do Jaguaribe. E 
este vali e possue mais de 200.000 hectares capazes de pro-
duzil-as! . 

Quanto valeriam as terras de S. Paulo antes que -o Go
verno as tivesse beneficiado com a importação de milhões de 
operarias, construcção de vias ferreas, portos, estabelecimen
tos de escolas etc.? 

As nossas, sem taes beneficiamentos, .iá valem, em mui
!,os pontos, mais do que aquellas! Dahi deve inferir-se ~:;ua, 
nas condições primitivas, que ainda são' as nossas, as terras 
do N'ordeste são muito mais productivas e valiosas do que 
as paulistas. • 

Portanto, com mais justa razão, podemos e devemos re
clamar o beneficiamento dessas terras. De lias, uma vez irri
gadas, servidas por vias ferreas, porLos e agronomos compe
tentes,· poderemos esperar melhores e mais valiosos proven
tos do que auferem os paulistas de suas terras rOxas. 

Resalta, ·pois, á evidencia a necessidade nacional de . be
neficiar. o Governo os ricos valles do Nordeste, mesmo que 
tal beneficiamento custe mais de um conto e seiscentos mil 

·ré is por . hectares. 
O estabelecimento das grandes obras de· irrigação, no 

Nordeste, jrnpõe-se como medida de salvacão econornica do 
paiz. O algodão está destinado a substituir o café e a bor
racha; sua lavoura, mais productiva ·e efficicntc, mais fac i! 
e ·valiosas, só se fará nos -valles do Nordeste, beneficiados pela 
irrigação artificial. · 

O Dr. Barros tem um receio infundado sobre a possi-
, bilidade da nossa boa fibra degenerar com a prat.ica ela irri
gação. Nós ·mesmo ,iá tivemos occasião de medir fibras com 
52mm .. obtidas em terras irrigadas de Quixadá. Os algodões 
do Eftypto são notaveis pelo comprimento e resistencia do 
suas fibras e, entretanto, são, cultivados em terras irrigadas. 

Com a pratica aa i.rrigação e enriquecimento das zonas 
de· cultura virão certamente as estações experimaritaes e de 
selcccã0 qno, operando com o nosso material, já excellenta, 
poderão criar novas variedades ainda melhores, nã-o só quanto 
ú pi'Oductividado, como quanto á qualidade da fibra. · 
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Não é absolutamente elevado o custo de beneficiament-o 
das tenas doB ricos vulles do nordeste, desde que se man
tenha entre um e dous contoô de réis. Si ~udessemos apu
rar bem DJpLu·adas as despezas que se fizeram para o bene
ficiamento ainda incompleto, das terras paulistas, é bem 
pr::>vavcl que não ficariam muito aquem daquelles limites. 
Levando em conta a capacidade productiva de umas e out.ras 
terras, levariamos, seguramente, vantagens __ positivAs, · 

De factr,, um hectare de terra, devidamente irrigado, no 
valle do Jaguaribe, e trabalhando mecanicamente como jà se 
comecr. a fazer em alguns lagares do interior, produz cercll 
de 100 arrobas de algodão bruto ou sejam 430 kilos de lã 
o 900 de caroco. valendo a Iii - ( 430 x 3$000), (4) 1 :2i10$, 
o caroco - (900 x $160), 144$000, isto é, um total brut.o 
de 1 :434$000. A despeza é a seguinte, conforme a nossa 
propria experiencia; aradacüo. gradagem e rolo, 38$000; cul
tivos, 25$000, apanha, 100$000, irrigação, 100$000; benefi
ciamento; transporte, etc., 30$000. Total, 390$000. O lucro 
liquido, por ,hectare, eleva-se, portanto, a 1 :041!$000. Cum
pre notar que adoptamos o preço de 3$000 para lã, embora 
actualmente este preço seja o triplo. 

O café será capaz de tanto? · 
As terras de S. Paulo depois de beneficiadas só conse

guiram valer de 150$ a 200$000 por hectare. Pois bem, hoje 
mesmo, sem a irrigação dos grandes açudes, as terras de 
carnaúba dos valles do nordeste valem mais ou menos il mes
ma cousa, c as tr.rras do leilo dos rios, bem como as hu
medecidas pela infiltraÇão dos açudes valem seguramente o 
duplo. Imagine-se o que não valerão quando puderem pro
duzir algodão regular c intensivamente á razão de 100 e · 
mais arrobas por hectare ? 

Em Quixadá, as terras trrigadas, póde-se dizer, não teem 
preço, porque não ha quem as venda. Entretanto, já vimos 
em 'um invcnta!'io, avaliar tel'ras de corCJU, boas, á ra~ão de 
300$ e terra~ ordinarias salitradas, que só produzem forrn'
gem, â razão de 150$000. Sei quem está disposto a comprar 
as bõas terras de coroa, em Quixadá, á razão de 500$000. 

Sob qualquer aspecto, por consequncia, as grandes obras 
de irrigar-ão do nordeste se impõem. Além do aspecto cco
rtoinico sobre o qual não ó licito ter duvidas, cumpre en
carar o ponto de vista humnnitario e social. Pesa sobre a 
Nacão a obrigacil:o conslitncional de velar pela 1elicidnde, 
seria melhor dizer, pela segurança individual de cinco milhões 
de brasileiros dos mais capazes. 

O problema das seccas, pois, não poderá deixar dfl ser 
devidamente solucionado. - 7'/t.. Pompeu Sab1'inho, Ceará

]<·ortaleza. 

FIM DO NONO VOLUME 
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