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SENADO FEDERAL 

Primeira sessão ~a ~eclma segun~a legislatura ~o Congresso Nacional 

156" SESSÃO EM 24 DE DEZEMBRO DE 19211 

J?J\ES!PENCIA DOS SllS. A. AZEllEDO, VICE-PllESIDEN'l'E, E ES'l'AOIO 
COIMBRA, PllES\Dl~N1'E 

.A's 13 e 1/2 horas ac,ham-se presentes os Srs.: .A. Aze
redo, Pires Rebello, Pereira Lobo, Dionísio Bentes, La.:~ro 
Sodré, Ounha Macha;do, Euripedes de Aguiar, Antonio Freire, 
Ferreira Chaves, João Lyra, Antonio Mo,ssa, Venancio Neiva, 
Eusebio de Andrade, Manoel Monjardim, Bernar'ílino Monteiro, 
Miguel de Carvalho, Joaquim Moreira, Modesto Leal, Mendes 
Tavares, Sampaio Corrêa, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, 
Hermenegilrl'l de Mores, Affonso de Camargo, Carlos Caval
canti, FeliPl><l Schmidt, Laura Müller e Vida! Ramos (29) . 

O Sr. Presidente - Presentes 29 Srs. Senadores, esLtí 
aberta a sessão. 

Vae ser lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. 4• Secretario (servindo de 26
) procede tí leitura da 

acta da sessão anterior, que, posta em discussão, é approvada, 
sem reclamação. 

E' igualmente lida posta em discussão c approvada a 
acto. da remílião nocturna do dia 23 do corrente. 

O Sr. 3" Secretario (sm•vindo de i•) dtí conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

' Telcgramma do Sr. Guilherme Rey, presidente do Sc-
"'nado Peruano, do teOr seguinte: 

·., Lima, 211 - Excemo. Seüor Presidente dei Senado dei 
BraSil. -Rio de Janeiro. -E! Senado dei Peru agradece a 
vueceii-e~\1 y a la Gamara que dignamente preside sus con
gratulaeiones por ln comme.moracion dei glorioso conleci-

S.-Vol. XI. 1 



ANNAES DO SENADÓ 

rnionto em que culminra la indepcndoncia sudamoricana. AI 
tributar a vuecencia y a! Senado do· la nacion amiga o! les
timonio de nuestro reconocimienlo formulo los mais .fervien
tes votos por la prosperidad de esa Republica y por la ven
tura personal de vuecencia. - Inteirado. 

O Sr. 4' Secretario (servindo de 2') procede á leitm·a dos 
seguintes: 

N. 397 - 1024 

lledacçtiu final das emenda.s do Senado, ri p1•opos·içlio ela Ca.
rii·UI'O. dos l)01lUtados n. 82, de i 0·24, {i:JJando a àcspas11. do 
Ministc1·lo das Relaçl1ea E:rteriores para o u;ce!•cwio de 
1925. 

N. 1 

"Vet•ba 1' - Secretaria de Estado - i' consignacão
Pessoal". 

"b'ub-consignacão n. 8", 
Restabeleça-se esta sub-consignar:ão com a uoluoão do 

•' 20 :000$000 ... 

N. 2 
Verba 2' - Corpo Diplomatico - Sub-consignaoão n. 2. 

- Onde se diz 30 :000$, diga-se 20:000$000. 

N. 3 

"Verba 2'- Cot·po Diplomntico- 1• consignação-. Sub
consignnção n. 5 - Em vez de 229 :250$, diga-se róis 
157:250$000". 

N. 4 

Verba 3' - Corpo Consular· - i" consignaçüo - Sub
consignaçlío n. 7. 

Onde se diz 320:700$, diga-se. 240:700$000. 

N. 5 

Vet•ba 4 • - Consignação un ica -· Onde se diz 150:000$, 
diga-so 120 :000$000. 

N. !l 

Verba 6' - Serviço telegraphico Consignl\ção unica / 
·- Onde se diz 250 :000$, diga-se 150 :000$000. 

I 
• 

• 
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N. 7 

Verba 7' - Ileparlicões intcmucionacs - 1" sub-con
:;ignar:ão - Onde se diz 22.570 dollurs c 27 centavos, ilig·a
sc 30.035 dollUl'S c G1 cenLavos, e onde se diz 4.1 :3U.$574 
diga-se 56:075$878. 

N. 8 

Vet·ba S" - A,juda de cus lo - 1" cunsign:~r;üo "l'es:;oal: 
Onrle :;e diz ~00 :000$, dig·u-se :WO :000$000". 

N. D 

Ve1·ba 8" - 2" consigmu.:ão - lllulel·iul e dil'r)J':;a:; tles
peins - Our.Je se diz ~o :000$, rliga-se ::lO :000*000. 

N. 10 

Verl.Ja 7" (Olll'O) - neva!•Lir;õe:; inlcrnucionac,; - N. 7: 
Onde su diz: 130.253,8!.!, 872. ri07,7!l, diga-se: 30!.!.11·1,21·, 

':'30. 288,49 c onde :;e diz 320 :IJOU$013, diga-se 270 :!H5$875. 

N. 11 

Verba 1": llcslubclcça-so a tn•ovosLa do Governo l'cduzida, 
jJut•r}ni, a dolação ela sub-cousignn()ãu 5 á quanlia de 10:000$ 
(dez ~onlos do l'éis) .. 

N. 12 

Verba 3": llestal.Jelc"a-se u Pl'OJJOSla do Governo - 2' 
:;u!J-con:;iguação 30: OOO$ÓOO. 

N. i3 

, V eriJa 5" :. D~pois do Congresso e ConJ'erencias, acct·os
cenlc-su: inclusive a Connni~silo da E. 1!'. Pan-A1uericana, 
nomeando o ÜO\'Ut'no, sempre que fOr possível, represenlanles 
pa1•u esses Congt·cssos e Conferencias, membros do Col'lJO Di
plomalico ou Consular, 

N. 14 

Vo1'11a !l" - Augmentacla de ~o :000$, om•o, pat·a os estu
dos destinados a ligur a Viu~.iio F'crrca Brasileira com a Es
lrudu ele l<'el'l'u l'uu-Auwricunu. 

N, 15 

Vet·lra 2" - (COl'JlO tliplomalico) : 
1" consignação - L" sub"consignnr;üo "Voncimeulos elo 

Pessoal": 
"Eleve-se a r·e•prcs<lnla.çüo' dos J\lini·slro~S .na Hollrundo; 

Auslria c Polonia u 8:0001\\, a cudu um". 
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N. iü 

2" consigna~.ão, 1" sub-consignacão - Supprium-sc do
vais ela palavra "Chile", as seg·uintos: "o Delegação jun_to ú. 
Liga dás Nações cada uma 15 :000$", baixando o algarismo 
seguinte, cm frente, para 15 :000$,_ c accrcsccll:tc-sc na mcsn~a 
~abella . abaixo da palavra "Ituhu ", o scgumte: Dolegaçao 
junto á Liga das Nacões 20 :000$ (vioLo contos do rtíis) . 

N. 17 

A' verba 3" - Corpo Consular: 
Accrescente-sc nu 2" sub-consignação, depois do Cuyenna 
"D,akar", uuginen:~ando-se a sub-'Consignacão pal'U rúis 

15:000$000. 

N. 18 

Accrescente-se no. fim: inclusive 8 :000$, ouro, para pa
gamento dos vencimentos ao consul Ildefonso Ayres Marinho, 
considerando addido ao quadro de consul de 1" c1asse. 

Sala da Commissão de Redaccão, 23 de dezembro de 
HJ24. - Ant·onio Jl:lassa, Presidente. - Euri.pedes Aauia1·, 
Relator. 

·Fica sobre a mesa para ser discutida depois de pu
blicada no Dim•io do Connresso. 

N. 398 - 1921, 

Relação J'inal da emenda do Senado, .~ubsfoitutiva da PI'Opo
siolio da Gamara dos Deputados n. 130, de 1928 

Substitua-se o art. 1 • pelo seguinte: 
Arl. 1. • Fica areado no Districto Federal o cargo de 

curador especial de •a:cciclente no trabalho, com os venci
mentos dos actuaes curadores e as uttribuições que lhe são 
conf:eridas ua Iei de accidentes no trabalho e nos respectivos 
regulamentos que forem C:I."Pediclos pa1•a sua execução. 

Paragrapho unico. O curador especial prestara assisten
cia gratuita ás vicfimus de accidentes no tra·balho, nos ter
mos da legislacJãO federal, sendo a primeira nomeação feita 
livremente dentre os diplomtldos em sciencins jurídicas o so-
ciacs, ficando subordinada no Ministerio Publico. · 

Art. 2.• Fica reduzido n nm anno o prazo marcado no 
arL. 278 do decreto n. 1G. 273, de 2 de dezembro de HJ23, 
'Passando a ser de 10 a '18 horas o tempo estabelecido no 
art. 1711 do referido decreto. 

Paragrapho unico. Na disposição acima so comprehcn
dem os servel}tuarios dos cargos enumerados naquellc urtigo 
e que foram nomeados com ou sem concurso pura as vagns 
decorrentes ou não do referido· decreto. 

Ar!.. 3.• Ficam autorizados os tnbelliãcs de notas do Dis
triclo Federal a lerem, além dos dous livros aclunes de es-· 
oripluras, um para as do transmissão do propriedade c outro 

I 
I 
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pura as de natureza differente - tantos livros de escripturas 
quantos for~m necessarios para bem servir ao p.ublico, res
peitadas todas as disposições da legislucão em vigor.· 

Art. 4." Os juizes scccionacs, que excederem os Pl'a
sos legues para sentenciar ou despac,har, deverão declarar os 
motivos da demora no respecLivo acto. 

§ · 1." .Os prazos para sentenciar são: de 60 dias nus 
accões ordinarias; de 30 nas snmmarias c executivas e de 1.0 
nas summarius especiues a. que se refere o ar L. '13 da lei nu
mero 221, de 20 de novembro de 18\JL 

§ 2". tSi esses prazos forem· excedidos do dup)o, os re
feridos magistrados se tornarão incompetentes pura funccio
narcm no feito, passando-os aos seus substitutos legues. Neste 
caso, sempre que não haja motivo n.ttendivel de demora, ser
lhes-ha imposta peolo Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral a mulLa de 200$, a qual será descontada dos respectivos 
vencimentos. 

§ 3 :• O prazo, em cada feito, será contado, recebam ou 
não os juizes os autos, da data da carga ou, na falta desta, 
do termo de conclusão que o escrivão lavrará dentro de 48 
horas, depois de preparados. P.ara os feitos j,á conclusos os 
prazos começarão a correr da data da presente lei. 

Art. 5." Fica crcado na secção do Estado de Minas Gc
Daes o lagar de segundo Procurador da Republica, que servi
rá perante o juiz da 2" Vara da secção, com os vencimentos 
ig·unes aos da Primeira Vara. 

Puragrapho .unico. Par;a esse fim fica o Poder Exe
cutivo autorizado a· abrir os necessnrios creditas. 

Art. 6.• Fica o Poder Executivo rmlorizado a reorganizar, 
sem. augmento de despesa, a Jus ti cu Militar, entrando a re
forma immediaamente cm vigor e sujeita opportunamnte ú 
appT.·ovação do Poder Legislativo. 

Art. 7." O juiz de direito do Alistamento Eleitoral do Dis
tricto Federal ordenará ao escrivão do alistamento que dentr•o 
do prazo de noventa dias, a contar da publicação desta lei, 
leve á sua conclusão todos os processos de alistamento que 
não estiverem .dcvidam~nl.r, instruidos de conformidade com 
o que dispõe a lei n. 3.130, de 2 de agosto de 191.6, decrett.o 
n. 12.193, de 6 de setembro de 1916, e mais legislação em 
vigor que regulam o processo do alistamento eleitoral. 

§ 1.• Examinando ess0s processos o juiz de direito de
terminará, por editacs com p praw de trinta dia~, que os inte
ressados completem ns provas de sua capacidade eleitoral. 
,;untando documentos que provem os requisitos legues, cuja 
defficiencia ou fa,Jta forem encontra·d:as. 

~ 2.• Findo est'e prazo voltarão os autos á conclusão e 
o .iuiz de direito em despacho final document.ndo que será 
proferido dentro do rlez rlins. pnhlicndo por l'é!itnl. dctcrmí
nar:i que seJa. mantida a inclusão ou manf!artí excluir o re
querente da Jisf'a dos eleitores, si não tivrr cnmplet.ado a 
prova. 

§ 3." Deste despacho hiuvorá os recursos cstahelcciclos 
pclns leis c J'cgulnmentos em vigor. 

-.... ArL S." O .iui?. de rlircilo do Alistnmcno Elei1ornl rio Dis
l.rict.n Federal clcl.crminará ao escrivüo do alisl.nmcnt.o, que 
dentro do prazo de sois mcr.es, n con1.m~ da publicação desta 
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M, leve á sua CO'llclusão a lista dos eleitores que no trinnio 
anteriot·; a partir du ultima renovação da Cnmuru dos Depu
tados c do terço do Senado, não tenham comparecido tís 
eleições realizadas no DistricLo Federal. 

§ 1." Examinada esta lista; o ,juiz de direito determinará, 
rpor edi laes com o prazo rle 1.r!Íltu dias, que os inleressudos 
provrm terem aindu residencin no Districlo Federal. 

§ 2." Findo esle prazo voltarão os autos á conclusão o o 
,juiz do direito, por despàcho, proferido dentro do vinl.o dias, 
publ i canelo tambem por edital, mandar ii excluir da !is la dos 
eleitores do Districto Federal, os qúe não tenham fornecido 
a prova a que se refere o paragrapho anterior. 

§ 3." Deste despacho .haverít os recursos eslabelcciclos 
pelas leis c regulamentos em vigor. 

Art. 9." Não será permittidn a trnnsferencin de eleitores 
rlo Districlo Federal, de um para outro dlstricto municipal, 
pel'tcnccndo ao mesmo districto eleit.or,al. 

ArL 10. Revogam-se a.~ disposicõcs em conlrnrio. 
Sala dn Com missão de RcdacÇüo, 21 de tlczl'.\mhi'l:i de HlZ I . 

- Antoni.o Ma.wr, Presidente. - Ew·ipcde.~ A(lu.ill1', Rclntm·. 
Fica sobre a mcs.n p·arn ser discutiria na scssfío srguinlr, 

clrpois de publicruda no Diario do Congresso. 

Cu.1parccem mais os S:i's. : . 
Mrndonça Mart.im. Laura . Sodré, Cosla Rodrigues, Tho

mnz Rodrigues. João Thomé. Benjamin Barroso, J,opes Gon
oa.Jvcs, Perlro .Ln,::o, Moniz Sodrcí, ,Teronymo Monteiro, Pa.ulo 
de Frontin, Adolpho Gordo, .Tosé Mmtinho e Soares dos 
Santos, 14. 

Dcixn!'nm ele comparecer, com causa ,iustificnrla, os 81's.: 
Silverio Ncry, Aristides Rocha, Barbosa Lima, .Tuslo 

Chcrmont. José Euzebio, Antonio Freire; Elay do Souza, Rosa 
r. Silva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Gonçalo Rollcm
herg, Lacm•rla Fr,nrtco; Alfrcrlo Ellis, Eugenio .Tnrdiin; Ramo~ 
Caindo, Generoso Mm·qucs, Vespucio ele Abreu e Cal'los Bm·-
hosa, 17. · · 

O Sr. Presidente - Conlintlil a hora cio expediente. Si 
não hn qnrm qucirn usar ria palnvl'O. pnssarei :'t orrlctn c)o 
dia. (Paitiw) 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Saml)iiio Corrê a - Peco a palavra. 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sanador Sampaio 

CoJ·rr·a. 
O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente, padi n pnlnvt·n 

pnrn ~olicil.m' do Sen,ddo, por inl.tJrmédio do V. Ex. rlilns 
IJ)rovirlrmc~ns de carnuter' ui•gcntc. A pt·lmeir~ :rcsp.oita tí 
proposir;ão n. 5:1R, dn Cnmnrn do Daputados, qtw fl:trt ns 
rla~pcRns rlo Ministerio da Vincüo pnrn o excrcicio proximo 
fului'O; .Ht foi puhlicndn o pm•ecer o dlstrihuido em uv.ulso. 
Pm· isso solicilaria rle V. Ex. fosse incluitlrt Pssn propo
sir.ilo nn OJ'rlf'm do rlia dn nossa pJ•oximn ~cs~mn. 

Niio l'Npll'it•o m·,::mwin 11:11'0 n rliscnssãn irnmrrlinln rio 
pnrrrPJ', porq11nnlo alie J'oi. {]islrihuido lm a,penns alguns mi-

I 
~ 
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nulos c, nr!'LUTalmente, os colfegns .desejam lei-o pino. depois 
disculíl-o c inlt•oduzir as modificar;õcs necessarias, 

A. segunda providencia é a sC\guinle: estú. sobre a mcsn 
e devia let' sido lido no expediente o parece!' elaborado pela 
Commlss[lo do J!'inunous sobre a pl'oposiçiio vinda da Cam11ra 
que encerra varias disposiUões r•eferent~s ào Ministet•io da 
Viur;ão. Silo disposições que for um collocudas em um vngon 
ctosl.inado n sol' J'ebocndo pela locomotiva; que <i a HeceiLa; 
a mesma íocomotlva que vinha rebocando nté agorll, o orça
monto, pnssou a tr•unspot•tnr a mesma mercadorht disLr•ibui
da em vngons diversos, Por em~tuanto o vagon do Minis
terio da Villciio, umanhii vlrú. o do Minislerio tlo Exterior. 
depois o tlo tln Agrli.mltu!'a. R!lqueiro, pois, que essa pTo-. 
posição, cujo parecer da Commissão de Finanças acaba de 
se,· lido, soja . immcdji·atnmeonte discul.i.d:;t, afim d·o i'ecebor 
emendas c voltar tí Commissão do Finanças para que o re~ 
la!or poRRa emittir parecer sobro as ditas emendas. 

O Sr. Presidente - O Sr. Sampaio Corr'êtt r'equer ur~ 
gencia para que seja discutida lmmediat:imenLtJ a proposição 
que o Seitado jlí conhece, afim de poder reaeber emendas. 

O Sr; Paulo de Frontin - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra pela ordem o Sr. P11ulo 
de :Frontin. . 

O Sr. Paulo de rrontin (pela ordem) - Sr. Presidente, eu 
pedirin ao nieu illustre ttmigo, digno representante do bis
trklo Federal para que essa urgoncia não fosso solicitada 
pnr·1t 1t sessão de hoje. Si . .S. Ex. requereSse ürgencia para a 
pt'oposlf}ão entrar em discussão, comipr:ehende.:slú; nós não 
podemos udmittir na. ordem do dia pro,jectos que tliio se re
firam dil•ectammilr; ás condições eslll'belecidas ri11 I'cfurmll do 
rr.gimento, senão mediante urgencia. 

Assim sendo, qile osga PI'Oposição que rcj)l'osontn n cau
da <ln despesa deva ser disaulida, é ÍilCOIHcstnvel. Mas1 pa
rece rjuc .ella, niío leildo sido disf.rilmida um avulso, mus só
monto honte enviada ú. Commlssfio de Finanças, c não ten
do, como os orçamentos, a possibilidade rlc ficai' sobro n mesa 
L\ul'rt.nl.c rluas soRs,Ges; qnem como eu nüo .está !ll'Ovenido, cvi
<lenl.omcl)to não podm•à n~Jrcsontar emendas, 

Pediria; pois, no meu illustl'c amigo que nltol'nsse. o seu
reqnorimento, solicil.nnclo essn urgcnoin para a primeira ses
são, do modo a haver tempo para formulm· emendas, 

Qlmnto ao orçamento da Viuçüo, por exemplo, eu con
cordaria qUe· n discugsuo fosse immediutn, dudn n: posRihili
rlude ele se apresent:ar emendas em 3' discussão, ficando nincla 
cRse mçamento sobre n mesa durante duns sllssô!J~. 

Nestas condicões, ncceita n modificacão que proponho. 
nfío se tei•tí pcrtuJ\bacln a marcha dos lrabnlhos, pois alt\ tal
vez se ganhe tempo e os Senadores podcriíiJ, então. formular 
r.mendns :\ propogição que constitue uma parte cln cnurla or
t:nmr.ntnrin. 

nn~rln ,iií pORRO nditml.nr a V. Ex qur lenho mnis r!P tiO 
rmrnrlns n apl'cRrnt.nt· n esse cnt•roçíio. 

O Sr. Sampaio Cor1·êa - Prr;o fl Jln.lnvrlt pnllt nt·rlr.m. 
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o Sr. Presidente- Tem a palavra pela ordem o Sr. Sam
paio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrê a (pela ordem) - Sr. Presidente, as 
considerações feitas pelo meu presado e ,eminente mestre e 
amigo, Sr. Senador Paulo de l!'ronLin, são inteiramente ca
bíveis. 

S. Ex. e o Senado deprehenderam das proprias palavras 
por mim pronunciadas ao requet·er a urgcncia, que eu enten
dia que esse projecto vagão, rebocado, repito, pel.a mesma 
locomotiva, que ó a Receita, deve merecer um estudo bem 
acurado do Senado e soffrer emendas, que S. Ex. declara 
que de 5:ua a:utori'a, serão em numero talvez de 50. 

•Sendo em tão elevado numero as emendas que S. Ex. 
pretende apresentar, é evident.e que as não poderia redigir 
para apresentai-as na sessão de hoje, tanto mais quanto, o 
projectei não goza da faculdade concedida,_ ás proposições or
oamentarias, que ficam sobre a mesa durante duas sessões 
consecutivas para receber emendas. 

Neste caso Sr. Presidente, o Relator da Commissão, acre
diia,ndo estar de acc-rdo com todos os seus collega<S da mesma 
Commissão, pede licença para alterar os termos de seu reque
rimento. Como S. Ex. o Sr. Senador Frontin é sempre ge
neroso e, no caso, offerece um quid pro quo, inverto o reque
rimento que havia feito, solicitando urgencia para discussão 
immediata do parecer sobre o orçamento da Viação, que já 
foi publicado e distribuído em avulso. 

O · Sr. Presidente - Como ouviu o Senado, o nobre re
presentante do Districto Federal que havia requerido ur
gencia para que entrasse na ordem do dia da sessão de hoje a 
proposição a que S. Ex. se referiu, e tambem que constasse 
da ordem do dia da prüneira sessão o orçamento do Ministerio 
da Viação, - acaba de inverter seu requerimento, de accôrdo 
com as ponderações adduzidas pelo Sr. Senador Paulo de 
Frontin. O que se vne votar é, pois, llrgencia para que seja 
discutido immediatamente o parecer da Commissão de Fi
nanças sobre o orçamento do Ministerio da Viação, sendo in
cluida na sessão de amanhii a proposição .iá referida. Appro
vado o requerimento de urgencia para discussão do orçamento 
da Viação, elle poderá ter a sua 3' discussão marcada para a 
sessão que naturalmente se realizará esta noite, podendo ter 
assim os prazos regimentaes de duas sessões para a recepção 
de emendas. 

Os senhores que approvam o requerimento, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

ORÇAMENTO DA VIAÇÃO PARA 1925 

Continuaoão da 2' discussão da proposição da Gamara 
n. 105, de 1924, fixando a despesa do Ministcrio da Viaçlio 
e Obras Publicas para o exercicio de 1925. 

Approvada. 

~; ,. 
•ii ., 
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São successivamenle approvadas as seguintes 

EMENDAS 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

9 

N. 1 - Verba 1' - Sub-consignaçfw n. 5, "Pessoal" -
Onde se diz, na proposLa, 125:000$, diga-se 100:000$000. 

lN. 2- Verba i"- Sub-consígnação n. G, "llessoal"
Onde se diz, na proposta, 20:000$, diga-se '1 O: 000$000. 

N. 3- -Verba P- Sub-consignac;ão n. 8, "Pessoal"
Onde se diz, na proposta, 16:000$, diga-se 12:000$000. 

N . .\-Verba i"- Sub-consignação n. 1, "Material"-
Restabeleca-se o titulo, como na proposta. · 

N. 5- Verba 1'- Sub-consignaciio n. 6, "Material"
Onde se diz, na proposta, !18 :000$, diga-se 20:000$000. 

N. 6 - Verba 2' - Sub-consignacão n. 6 - "Pessoal" -
Onde se diz, ·na proposta, 5. 000 :000$, diga-se 5. 300 :0000$000. 

N. 7 - Verba 2' - Sub-consignação n. 9, "Pessoal" -
Mantenha-se a do tacão de 200:000$, como na proposta. 

N. 8- Verba 2'- Sub-consígnação n. 10, "Pessoal"
Onde se diz, na proposta, 550:000$, diga-se 700:000$000. 

N. 9 - Verba 2' - Sub-consignação n. 24, "Pessoal" -
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 10- Verba 2' - Sub-consignação n. 31, "Pessoal" -
Reslubeleça-~e a proposta do Governo. . 

N. 11 -Verba.. 2'- Sub-consignacão n. 1, "Materia-l" -
Onde se diz, na proposta, 330:000$, diga-se, 250:000$000 . 

lN. 12- Verba 2' - Sub-consignação n. 3, "Material"
Onde se diz, na proposta, 15:000$, diga-se tO :000$000. 

N. 13 - Verba 2'- Sub-consignação n. 16, "Material -
Onde se diz, na proposta, 200:000$, diga-se 100:000$000. 

N. i4- Verba 2'- Sub-consignação n. 1, "Material"
No titulo da proposta, intercalar entre as palavras "machinas 
de escrever" e "caixas e bolsas", as palavras: "machinas de 
calcllllur,- machirntRS d)e grampea

1
r oorres;pond~Cnc~ar'. 

N. 15- Verba 2'- Sub-consignacão n. 16, "Material"
Accrescentar ao titulo da proposta o segttinte: "inclusive e 
necessario para asseio e limpeza". 

N. 16.- Verba 2'- Sub-consignacão n. 1, "Pessoal" -
Onde se dtz, na proposta, 837:400$, diga-se 805:1100$, reclu
zindo-sc de oito o numero de quartos escriptura.ríos. 

N. 17- Verba 3"- Sub-consígnação n. 1, "Pessoal" -
Restabele(iU-;se a proposta do Governo. 

N. 18- Verba 3' - Sub-consignaç~o n. 11, "Pessoal" -
Restabeleça-se a proposta do Governo . 

N. 19- Verba 3'- Sub-consignacão n. 12, "Pessoal"
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 20- Verba 3'- Sub-consignação n. 20, "Pessoal"
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

'N. 21- Verba 3'- Sub-consígna~ão n. 2-1, "Pessoal"
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 22- Verba 3'- Sub-consignaoão n. 25, "Pessoal"-
Resl.abele~a-sc a proposta do Governo. · 

N. 23 - Verba 3'- Sub-consígnaç.ão n. I, "Material" -
Ont.le se di r., na proposta, 18:800$, diga-se 25 :000$000. 

N .24 :-Verba 3'- Sub-consígnacã"o n. G, "Material"
Onde se d1~, na proposta, li60 :000$, diga-se quO :000$000. 
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N. 25 - Verba 3" -· f:iub.conslg·naçfio n. 7, "Maler•ial" -
O nele se cliz, na proposta, 480:000$, diga-se !tO :000$000. 

N. 2ü- Verba 3"- SuiJ-eonslgnaçiw n. 8, "Material"
Ile;;lnln~ler;.u-se a proposta do Governo. 

~1. 27- Verba :J••- Su!J-consignação n. l!J, "í\lalcriul"
Jlc,UdJClc~a-sc u proposta do Governo. 

N. 2H- VPrbn o"- Sub-consignação n. 2G; "lvlatel'Íal"
Onrln se diz, na pl'OposLn, 2ll0 :000$, Lliga-se 200:000$000. 

N. 20 - Verba 3" - 1\;c.crcscenlc~sc na sub-consignar.ão 
conr a rJoLuçiio de üO :000$ c com o tiL11lo "JVJttLer'ial de consuíno 
- Encrgiu c o ncccssurio tt conscrva~üo de upparclhos das 
cslaeõcs rncliolclephonicus". . 

N. 30 - Ve])ba 3""-AccrescenLe•se novli sub-consigrtnciio, 
com tt doLncüo de 75 :000$, sob o titulo "Mrr:crial pcrmnttenlc 
- Acquisiçfto e montagem de dttns estações de csculn em Jlio 
o Jlecifo, cloludas do rnclio~oninmclros". 

N. al- Verba 'r'- Snb-consignrtçúo n. U,- nesl.abo~ 
loca~''! a pi·uposl.n do Govot·no. 

N. :32 -· \'f)l'hll G' - Srlh-consignaçi\n n. 1, "Pessoal" -
Digu.~e; 

3 OSCI'ÍVfies, a 7 :SOÜ$000, .... •. . . . . . . . . . . . . . . . 23 :lt00$000 
7 fieis de Lhcsouraria a G :000$000............ 42:000$000 
5 fieis do pngaclol'iu, a G :000$000 ••....•...... , 30:000$000 

ficando o lolal da sub-Mns!guaciio em 140!800$000. 

N. 33 -· Vei•ba o• -· . Sub~oonsignução iL !l, "Pessoal" -
Onde se diz "nove segntidUs ostirltJLürnrios tt G !000$, 5/t :000$", 
diga-se: ''10 seg·u11dOs escl'iplui'ul'ios a ü :000$, 00 :000$", ele
vando-se o lol.n.J da. doLa(IÜO lt 10,'144 :380$000. 

N. M -· · Verba o• ~ SLill•consignnr;üo n. H, "Pessoal"
llr.slnllr!leçll-sc a proposta do GoVerno. 

N, :35- Ve!'bu ü'- ,Sub-cottsignaoüo 11, lu, ".l'essoal"
Onde se dlz, na pt•aposlu, 1::!0 :DOO$; digu.se 262:000$000. 

N. 3G- VIH'ilil 6" -"" Sub~oonsil!;na~nu n. 2~; "l'essonl" ~ 
lluslalwlcça-so a pt·opos ta do Gdverno. 

N, 37- vm•IJn <i" - Sub•Mttsig·na(!fio n. 27, "Pessoal" -
Acct·cscf•.nLt)-Re, na pt·oposif)Ítu: "ll!ll gullt'rlu-liVros, 12:0001!\", 
clr!Vatrrlô'-'SC a. rlotn~!Uo t.ntal ü 3. üüli :000$000. 

N. :JH- Vorbn ü" -· Sllb-consígnução n. 31, "Pessoal" -· 
Onde se diz, na íJi'O!lbfila, 50:000$, rllgn~so 70:000$000. 

N. 3\J- Verba li"- Sltb-collsignal,)fio n, 32, "l)essoul"
nos tabclcçn-se a proposta do Govorlló, 

N. 40 -Verba ü" -· Sub•corislgnutJão n. 34, "Pessoal" -
Onde se diz, nu proposLn, 200:000$, dl!;tt•SO 220:000$, I'oLit•nn• 
rlo-se do lilulo as pttlnvrus: "dinrlns scni o lltniLo de 120 dias 
unnuncs". . 

N, 41 -Verba tl• -· Suh~cons!gnucno n. 31, "Ptlssmil" -
Rr•sl.abcle\m~sc a proposttt do Gdve,rtia .. 

N, 42- Vm·11a ü"- f:lu!J-consJg·nnçfio 11. 3S, "Pessoal"-
nnslabclcça~se a propostà do Go'Vorno 1 . 

N. IJB- Vcrl1a ü"- Bu!J-consignaono 11. l,o, "Pessoal"
nrsl.allclcí\U~sc a proposLn rlo Gd'VCI11liJ I 

N. H -· Vot'b!l ü' --· Siib-tJOliSi6'11Uf)UO n. ld, - Olirlr) so · 
diz, nn lll'b[Josla, 18:000~, cllgu"se 30:000$000. 

N . .JO -· Vor·lra ti'-·· Rlrh•tl(lltf\ig·na0fto 11. !ri!, "i'rRsnnl"
AccJ•cs~t·nle-se o segu 111 Lo niJ tilulu consln11to lia prajJOStlt: "ln-

I' 

~ 
' 

' 
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cilusivo ns qtw di'COI't'Cill ria nbsct·vnnciu dos arLs. 'i<ll a IO!J 
tio í.'egulriltll)\ll.o du t!sll·udtl, com!Jinudus cuiJ1 os tio ns. :JIHJ c 
.\00 rio ll.e!;lllameillo Gut'al úc Gonlubilidur.lc J.>u!Jiica". 

N. Hl - Ycrbu li"- Suil-consigrmr·i'iu n. 3, ''i\!aLel'iul" -
Ondn ,$U lllz, 11a pl'upusln, 7.000 :OOOlii, diga-se 2.000:000$000 . 

. . · N • . \1- ''eJóiJti ~" -_SJI!J-cunsigl!lJcüu n . .11, ' 'illnil'l'inl"
DI\ 1da.~e a ;;uli-constgna(ino ela JH'IlpusLn clll d11as: 

il) M li clllíJ as, fc t'l'UnH!illus (o [Wt'U ll'izes, ap-
Jl:tt'l!lltos c lnslrunlfJillll~ de CJJgl'ltltüt·ia 
para l.odas a~ liivisücs .......... , .. . 

u) Mohiliat•io, li\"l'os, rcvisLus c outros ma-
lcrlacs IJilt•ü LDdas às divisões ...... . 200:000~000 

N. 18- Verba G"- Sub-consignucão n. 5, "Malorial"
O nele ;:e li i7., na pi'oposla, 2l\.l DO: 000$, li i ga-Bo :~L !JOO : 000$0fiO. 

N. 1t O - V üt•ba ü" - Sub-consignnção n. 8, "M\1 lel'ial" -
Reslullele~m.-sc u proJ;JosLa do Gover110. 

N. 50 -. Verba ü' - Sub-consignução n. 13, "Pessoal" -
llt!lluzn-so n rlLil<ltÇão da proposta a 5'10 :000*000. 

N. >il -. Verba ü'' .- Sub.consiguaç[w n .2a, "Pessoal" -
llelitlza-so a dotação dà pi'opostu a 52:000$000. 

N. 52- Verba 0'- Sub-consignaçtLO n. 30, "Pessoal"
Rer!Ut.ú~~~J a liolu~!io tlli 1J!'OPosLa a 3GO :000$000. 

N. 53 - Verba G' - Sub-consignação u. 39, "Pessoal" -· 
Hcduzn-se a dotação da proposta a 200:000$000. · 

N. 51, - Vorbtt O'-. Sub-consignuçüo n. 1, "Mal.erinl"
Onrlc ~é diz, na prop,osla, 3. 500:000$, diga-se '1. 500:000$000. 

N. 5LI\. - Accrescenlr-~e n nova sub-consig·narjão : 
"Diversas despesas- MaterinJ - Qnola de conlt•ihnic;ftn pum 
n ConLar!Ol' ia CenLt•al ]!'e no-Viaria,. 212: 000$000". 

N. fJ5 - V!!i.'ba 7" - Sub-cnnsignaçíio n. S, "lje~snal" -
Ao r.nvr.z do ü7 con!'cwenles dn ::!" clus~c n J :500!1:, 100:500$, 
eomo na pt·opo;d.u, digu-~c "fJO confel·eules rio a" classe a 
I :;,()(1!\i tiO :ooo*, t'Nltlzimlo-Br a clnl.àl;íio Lnlul :r ·'1.'1/ :li\H)~\IJUU. 

l~' nnntmclnt!a n vot:v;iio rln ;;l'glliiJLe 

EMENDA 

N. Gó -··· Verba 7"- Sull~cotl~lgnaUfttJ n. o. "Mnlr•1·inl" -· 
Digll".'f', nn pmpns/.a do Governo, !110 :000$000. 

O Sr. Paulo ele Frontin ~ Pc~o a ]lttlnvr.•n, ptn·n oncumi
nllllt' a votação. 

O Sr. ?residente- •rem a pnlnvrn, prtm cncrtminhnr 11 YO
tacfio, u Sr, Paulo de FronLin. 

O Sr. Paulo de Frontill (jllii'tl cncaminltar n voLar.ün) -
St•. i'r'l'sitlbhlf.',l u Lrn!Jnlilo npresenLntln pelo illnsLt•!J lldlnl.or, 
nwt•eee lllrHl rcJ'cJ·eucin lodn especilll, pclu .l'út•ma exLI'eJJJu
menf.u Cll!llplcln p1!ln qu~l foram llevid!luW!lLtl l'Si.lltlarlns a,; 
\'at·ius \'cl'iHh; IJUilHLnnle" Llu Oi'l;:uncnlo cln \'inefiu, Nt•slu ll'll-

. hnlllo, l)lll' 1'11 énn;dtlci·o Llu mnls allu valm·, K, ]~x, t>XulltinoLI 
-... ·l(liJJIICI11~111ill!lli.n 11,.; llil'l'l'goA I!IJ[Jurln!lli'I!IU,; du i\litli,.;Li'l'iu, l' 

Jli'lleiii'I<IJ l'i.!illlzlt• Llltlu !HJIIillu lJliL! ni~11 dl•sut:v;:tnizusso u::_ :'1!'1'

vl~ll!•, t•IJJ•gnt!dll l\ 11111 I'L!~Iiii:\!IU SllltHIIlelUt'IU. !lUI'liS S:IO 1\S 
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observações que eu tenho a fazer no brilhante trabalho do ii
lustre Relatot·. ·Uma dellas é exactamente relntiva {t emenda 
n. 55. S. Ex. propõe a recluccão de ü7 conferentes a fiO. Eu 
não sei si esta rcducção poderá ser feita sem prejuizo da rc
g·ularidaele elos scJ•viços. Como, porém, S. Ex. estudou com 
toda minucia o caso e julgou.se autorizado a apresentar esta 
emenda, cu me não manifesto contra ella, mas pediria a S. Ex. 
CJIIC esclarecesse a razão ele se poderem supprimir 27 lagares 
ele· conferentes de 3" classe, sem que dahi derive prejuizo e 
·irreg·ulariclude para este serviço, como está ac1_ualrnonte orga
nizado. E' esta a consulln que derijo a S. Ex. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Poço a palavra, pat•a encaminhar 
a votação. 

O Sr Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a 
vota~~ão, o Sr. Sampaio Corr<Ja. 

O Sr. Sampaio Comia (para encaminhar a votacão) -
Sr. Presidente, preliminarmente eu devo agradecer ao meu 
presado mestre, eminente amigo Senador Paulo de Frontin; 
as considerações que expendeu a proposito do meu modesto 
trabalho. 

0 Sn. PAULO DE FRONTIN - Modesto, não. E' perfeita a 
,justiça. 

O Sn. SAMPAIO CoRRÊA - Agradeço a V. Ex. 
Felizmente, em relação a este caso, posso desde já pres

tar as seguints informações. Trata-se da reducção de con
ferentes na Estrada de Feno Oeste ele Minas -verba 7'. Esta 
emenda está justificada no corpo do parecer, onde se lê o se
g·uinte: "Sub-consignação 8"' Pessoal: "Inspectoria do Tra
fego: Creacilo de '17 novos lagares de agentes de 5" classe e 
de 4 7 conferentes de 3' classe, suppressão de um ajudante e 
de um sub-inspector de traf·ego, resultando das alteracões ou 
accrescimos de 88:020$000. E' muito razoavcl o augmento do 
numero de agentes, mas exaggerado o do numero de confe
rentes. Actualmente existem 20 destes funccionarios, c a pro
posta pede sobre este numero mais 47. A proporção obser. 
vada no movimento de mercadorias, verificado na estrada 
apenas justifica a necessidade de mais 20 conferentes". 

De modo que ficaram os 20 que actualmente existem e 
mais outros 20. Eu reduzi o accrescimo de 113 feito pela Ga
mara, com o accrescimo apenas de 20. 

Eram estas as explicações que eu tinha a dar. 
E' approvada a ·emenda. 
São approvadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 57- Verba 7'- Sub-consignacão n. 20, "Pessoal"
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 58- Verba 7'- Sub-consignacilo n . .\, "Material" -
Restabeleça-se a proposta do Governo . 

. N. 50- Verba 7'- Sub-consignaçito n. 5, "Matet'ial" -
Onde se diz, na PJ'oposta, 3.150:000$, diga.se 3.500~000$000. 

N. GO - Verba 7" - AccrescenLe-sc nova sub-consignn
çiio cm "Diversas despesas" de "Material": "Quota de contri-
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buicão para a Contadoria Central Ferro-Viaria, U5 :000$000. 
N. 61- Verba 7"- .Sub-consig·naoão n. 1\l, "Pessoal" -

Onde se diz, na proposta, 133 :200$, diga-se UO :000$, mo
dificado o Li lu lo como na proposição. 

N. 62 - V crba 7" - Sub-eonsignaoãu n. 18, "Pessoal" -
ResLabelc~:a-se a proposta do Governo. 

N. 6::1- Verba 8"-'- Sub-consignaoão n. 5, "Material"
Onde se diz, na proposta, 400:000$, diga-se ::100:000$000 . 

N. <i4- Verba 8"- Sub-consignac;ão n. 6, "Material"
Onde se diz, na proposta, 300 :000$, diga-se 150 :000$000 . 

N. 65 -Verba 8"- Sub-consig·naçüo n. 5, "Material" -
Eleve-se o vencimento, do almoxarife de 8:400$. para ré is 
12:000$ e supprima-sc o carg·o ele agente comprador com 
6:000$, reduzindo-se a dotação da proposta de 57:260$ a 
54:960$000. 

N. 66 - Verba 8" - Sub-con:;ig·nação n. 13, "Pessoal" -
Diga-se, na proposta: 

12 machinistas 'cte 1' classe, a 4:200$ ........ . 
15 machinisLas de 2" classe, a 3 :600$ ........ . 
20 machinistas ele 3" classe, a 3:000$ ........ . 
34 machinisLas de 4" classe, a 2:400$ ........ . 

ao envez de 193:200 consignados na proposta. 

50: lt00$000 
51t: 000$000 
60:000$000 
81:600$000 

24G:000$000 

N. 67 -Verba 9'- Sub-consignação n. 12 (Pessoal jor
naleiro para a 5' Divisão "Pessoal", 2' parte "Estrada de Fel'l'O 
de Sobral) . Onde se diz, na proposta, lt27 :5tG$, diga-se réis 
500:181$145. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

.N. 68 - Verba 9" - Restabeleça-se u terceira parLe 
"Sexta Divisão Pri:Jvisoria", como na proposta, com as seguin
tes alterações : 

Sub-consigna11ão n. 3 "Secção lechnica": 1 engenheiro 
encarregado da secção, 1lt :400$, supprimir; em vez de dois 
desenhistas de 1' classe, 8: ltOO$, diga-se 1 desenhista de 1" 
classe, 4 :200$; 2 auxiliares de desenhistas, lt :800$, supprimir. 

Sub-consignação n. 6, "Almoxurifa:do": 2 ·fieis, 6:000$, 
supprimir; 2 quartos escripturarios, 4:320$, supprimir. Se
gunda secção (Prolongamento) da Estrada de Ferro de Sobral 
e linha de liga~:ão - trecho de Sobral a ILapipoca: sub-consi
gnação n. 12, ~'Dircc(:ão", 36:000$, supprimir; sub-consigna
ção n. 13, "Seccão '.L'echnica", H :!tOO$, snppri mi r ;sub-consi
g·nçao n. H, "l<Jscriptorios", 21:120$, supprimir; snb-consi
gnução n. 15, "Pagadoria", G :GOO$, supprimir; sub-consígna
ção u. 17, "Residencias", 43:200$, supprimir; "Pessoal jor-

- , naleiro c material", reduzida a dotação da proposta de ré is 
3.000:000$ para :L. 500:000$, augmentanclo-sc, cm consequcn
cia;· no total da verba D" ela proposição, pelo rcstabelocimcnl.o 

· desta Lercl)ira parLe, com as modificaçii·es apontadas : ré is 
210 :720$, na parte fixa: e 1:500 :000$, na vnriavel. 
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E' unnunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. ü!) - Verba W' Sub~consigna~ão 11. 1, "Pessoal" -
Ondu se diz, na proposicão, 1 director, 18:000$, diga.se 1 di
recto!', 24 :000$000. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra, para encaminhar 
a votacão. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra para encaminhar a 
vota~~ão o St•. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (para oncaminhur a vota~;ão) -
Sr, Pl'esidenLe, as explicações que o meu eminonte amigo 
acaba de dar sobre a emenda a que ha pouco me referi, 
n. 55, me satisfizeram por completo, nada mais me cabendo 
dizer a seu respeito. 

Pódc ser que o mesmo se dê quanto {t emenda ora om 
votaoão, que é a seguinte: 

"N. 68 - Verba !J• - nestubeleca-se a l.et•ceit•a parte, 
G" divisão provisoria, como na pl'oposta, com as seguintes al
terações: Sub-consignacão n. 3, secção teclmica: 1 engc
uhcil•o cncnrt·ega:do da seccão H". Supprima-sc." 

Sr. Presidente, que se suppt•imam dous dcsenl!istas de 
prime ira· classe e rdesenhis Las au.x~liares, co!InàJrehcndolJ-se; 
llll\S na seccão tcchnico. suppl'imn-sc o Jogar do cngcnhcit•o 
oncat·regado da secção, isto ó, do chol'o dessa secção, é que 
su não eomprehende. 

Portanto, para que cu possa dar o meu voto consciente 
sobre essa emenda, necessito que o i!luslro relator queira 
tambem fundamentar a razão dessa suppressão. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peco a palavra para encamnihar· 
a vota~.ão. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra para, encaminhar a 
votação o Sr. Sampaio Corrlla. 

O Sr. Sampaio Corrêa (para encaminhar a votação) -
St·. Presidente, trata.se da vorba 9", referente á llêde da 
Vinc.ão Cearense, Existe alli a G' divisão provisoriu, encar
regada de viaclío e obras, com a dotação constante do orça
mento. 

A Gamara dos Deputados supprimiu a G' divisão provi
soria. Bntrctanto, a Commissão propõe o restubclecimcuto 
desta sexta divisão provisoria, cujas despesas vão correr, em 
!il'nnrlc parto, c principalmonto no que se refere a obras no
vas pt·opriamcntc ditas, por conta de outra mnencln de ca
racter mais geral, sob n. 12G, qt.tc consigna verba especial 
para rOde viacão ccarense. · 

O quadro estudado, na sexta divisão provisoria actual, 
comporta todas as suppressõcs constantes da emenda nu
mero 1 GS, porque se trata de cargos que existem na viação 
ccarensc, n qnnl está subordinada á sexta rlivisüo Jl!'Ovisoria, 
e a propria administracfio .inlgou que havia convonicnc!a _!lU 
snpprcssão dr.s~cs cargos, todos do trabalhos cm comm1ssuo, 
som nenhuma perturbac!i.o para o serviço publico. . 

(' ,, 
'' Ir) 
I.•' 
t;., 
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O Sn. PAULO Dili FnoNTIN- Quem chefiará essa secçiio'l 
O S11.. SAMPAIO Co11tti!:A - Ha um di!•eclor. 
O Sa. l'AULo DI' l!'IIDN'I'IN - Mas, ~o é ~upprimidu .. , 
O Si\. SAM.P.\10 Coruu~A - Informut·ei a V. Ex. 

15 

O. que vigora; acLualmenLo para a sexla divisão . provi
sor ia e o que esla na proposta do govet·no, que conLém ver
ba para 11m engenheiro chcl'e de divisão e para o es~:riplorio 
central com os seguintes cargos: 1 encarregado do expe
d•ienLc, 1 primeiro escripLurario, c terceiro escritlllll'al'io, 
1 encarregado ela secaiio tochnica, 1 auxiliai' lechnico, 1 de
senhista do primeira , 2 desenhistas do segunda, ele. . 

Ora, na t'êde de viaçüo ceurense e;,le .SI!rvic:o cxi~lc ur
g·anir.ado na parlu t•elaLiva ao escriplorio central, conJ'm·aw 
consta da lube!lu. De modo que não llo.verá necessidade tlu 
reproducgüo de umo. sexta divisão provisoriu. · 

Era a explicação que devia dat· a V. Ex. (Mu·ito bem; 
muito bem). 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra pat•a encamiu!tur 
a votação. · 

Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Fronlin. 

O Sr. Paulo de Frontin (para onc;tminhar a vot;u:iin) -
St•. Presidente, desta vez não fiquei convencido. Pensn que, 
de accCordo com as pondc!'ar;ões do Sr. !lclator scl'ia, cnlúo, 
pt•cferivel a suppressão da secção technica, indo o pessoal 
da mesma para o escriplorio cenlral, desde que a direc~iio 
c1:csLa sccoi'i.o teclmica vae competir a um engenheiro da 
administração da central. Como porém, posso ainda for
mulo.r emendas cm terceira discussão, nii-o insistirei para 
não demorar a votação, reservando-me o direito de oppor
tunamente offerecer uma emenda. 

O Sa. S.\MPMO Connl~A - Tal ver. V. Ex. tenha razão. 
P6dc-sc fazer, não a supprcssão da secção, nms a remoção 
do seu pessoal para o escriptorio central. 

O Sr\. PAULo DE Fn.ONTIN - l~ra o que ou Linha a dizer. 
lD' approvada a emenda. 
Silo approvadus as seguintes 

EMENDAS 

N. 70 -Verba ·lO" - Accrcsccnl.e-sc ll seguinte su!J-con
signacão "ConsLrucc.üo de 1. m·mazcm de morcadorill cm Co
roatá n elA uma p~rndn coberta no Jogar Snnt'Anna (km. 258), 
70:000$000. 
N. 71 - Verba ·J 0" - Sub-consignação n, n, "Passou!" -

· (PesHoal jornaleiro, ele.) - Onde se di~. na nroposLn, l'c\is 
·1.13G :000$, dig·n-so 1.28ü :000$000. 

-,, N. 72- Verba 10'- Sub-consignaoilo n. 5, "Material"
Ondà so diz, na proposta, 160:000$, dign-so 230:000$000. 

· N. 73 - Vorbn 11'- Sub-oonsig-naçfio n. 1, "Pcssoul"
I1.ostnbolo\\U-sc a proposta do Governo. 
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N. 711- Verba ii"- Sub-consignacüo n. 4, ".P,rJssoal"
llesLubeleçu-so a proposta do Governo. 

N. 75- Verba 11"- Sub-consignação n. 5, "Possoul"
ResLaiJeleca-so a proposta do Governo. 

N. 76- Verba 11•- Sub-consignaçã:o n. 7, "Pessoul"
ll.cslabeleoa-se a proposta do Governo. 

N. 77- Verba 11"- Sub-consignacüo n. 8, "Pessoal"
Rcslabeleca-se a proposta do Governo. 

N. 78- Verbu 11"- Sub-consignação n. 1, "Moterial"
Ondc se dit~, uu proposta, 11!! :000$, diga-se 80:000$000. 

N. 79- Verba 11" - Sub-cousignação n. 3, "Material"
H.eslabeleua-se a proposta do Governo. 

N. 80- V:erba 11"- Sub-cons'Ígnacüo n. 7, "Materiul"
Onde se diz, na proposta, 25:700$, diga-se 20:000$000. 

N. 81- Verba 11•- Sub-consignação n. 8, "Materiul"
Onde se diz, na proposta, 15:000$, digu-ISe 10:000$000. 

N. 82- Verba 11"- Sub-cQnsignacão n. O, "Malerial"
Restabeleca-se a proposta do Governo. 

N. 83 - Verba i2" - H.estubelcr;a-se a proposta do Go
:verno, com excepção :' 

a) da sub-consignução n. 13 "Pessoal", a supprimir; 
b) na sub-consignação n. 2, "Pessoal" - 1 terceiro escri

pturario, 2 :400$, a supprimir; 
c) na sub-consignação n. 4, "l>essoal" - i escrivão da 

thesouraria, 3 :600$, a supprimir. 
N. 84 - Verba i3" - Restabeleça-se a proposta com as 

seguintes altrac,ões: Sub-consignação n. 7, "Pessoal" - Onde 
se diz, na proposla, 1 agente especia;l, 3:250$, supprima-se; em 
lagar de 3 agentc,s de 4" classe a 2:400$, como na proposla, 
diga-se, 4 agentes de 4" classe a 2 :400$; gratificação ao agen
te que servir na estação Cenlral, em Petrol i na, 8I10$000. 

Sub-consignacão n. 11, "Pessoal"- Onde se diz, na pro
posta, 2 mestres de linha a 3 :250$, diga-se 2 mestres de linha 
a 3:240$000. 

Sub-consignaçüo n. 13, "Pessoal"- Onde se diz, na pro
posta, 38:360$, diga-se 25 :000$; sub-consignação n. 1, "Ma
terial" ~ Onde se diz, na proposln, 72:000$, diga-se réis 
50:000$000. 

E' annunciada á votação da seguinte: 

EMENDA 

N. 85 -~ Verba 14" - Substituam-se as sub-consignações 
1, 2, 3, 4, 5 e 6, "Pessoal"; da proposta seguinte: 
i director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24:000$000 
1 engenheiro-ajudante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i2 :600$000 
1 secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i2 :000$000 
1 official. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:000$000 
1 contador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 :000.~000 . 
i ajudante de contador...................... 5:1100$000 
i guarda-livros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:040$000 
3 primeiros escripturarios, a 4 :000$. . . . . . . . . . 12:000$000 
6 segundos escripturarios, u 3:300$........... 19:800$000 
1 thesoureiro-pagador (inclusive ClOO$ para 

quebras) • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 : 600$000 

! 

~ 
' ,, 

• 
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1 cscl'lVilO dn pagadoria .. ................... . 
1 almoxarife. . . , ........................ . 
1 auxiliar de almoxarife ................... .. 
2 continuas, a 2:160$ ........................ . 
1 servente. . . . .......................... . 
1 e!lc.arrcgado de deposito ................... . 
1 VIJ;Hl. •• , .. , .. "." ................ ,. ... 
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4:320$000 
.5 :400$000 
2 :520,~000 
/;:320$000 
2:160$000 
2:520$000 
2:160$000 

O Sr. Paulo de Frontin-l'coo a palavra para encaminhar 
a. votação. 

O Sr. Presidente-Tem a pa.lavra, pam encaminhar a vo
tação, o Sr. Senador Paulo de l!'rontin. 

{) Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, as obseL·vacões 
que vou fazer sobre a emenda o. 85, são extensivas ás 86 e 87. 

Parecia-me que tinha sido resolucão da i!Lustrada Com
missão de Financas não se alterar o pessoal, não haver, por
tanto, uma reorganização de seJ,"viço ou modificação de regu
lamentos no orçamento. Nesse sentido foram, em orçamentos, 
dados pareceres contra emendas apresentadas por Senadores. 

Vej,o com prazer, porque julgo que no areamento é isso 
possível, apezM· de, ás vezes, ser inconveniente, quando não 
devidamente estudadas, que a Commissão de l)'inanças appro
vou o parecer do meu illustre amigo relator do orçamento da 
Viação, modificando a proposta do Governo na parle rela
tiva ao pessoal·- verba ill' - fazendo as substituições quer 
nas sub-consignações 1 a 6, que1• nas sub-consignações 7 a 
H, quer, finalmente, nas 2 a 14. 

Ha, portanto, uma remodelação. Eu não me oppon,ho a 
ella; apenas desejo que fique consignado que, na 3' dis~ 
eussão, quando cu tiver tambem alguma emenda de remo
delaçüo ou de alleração de quadros a !\presentar, a dautrina 
não possa ser sustentada como motivo de rejeição, para se 
entrar no merito c não se limitar á recusa preliminar das 
emen~as que nesse sentido eu formular. 

O Sr. Sampaio Corrêa- Peço a palavra pat'a encaminhar 
a votação. 

·o Sr. Presidente -" Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrê a. 

O Sr. Sampaio Corrêa (para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, devo ainda uma explicação ao eminente Se
nador pelo Districto Federal. 

Quando figuraram pela primeira vez em lei orçamentaria 
a despesa da Estrada de Ferro 'rherczopolis e a respectiva 
sub-consign.ação, tinham uma distribuição analoga áquella 
agora feita pe•la Commissüo, isto é, as sub-consiguaçõcs da 
proposta do Governo, de ns. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estavam reunidas 
em .uma só sub-consignacão. Assim, tambem, as de ns. 7, 8, 
9, 10 c 11 c as dons. 12, 13 e 14. 

Solicito bem a attenção do meu illustre collegn, cujd 
nome peço licença para declinar, Sr. Senador Paulo de Fron~ 
tin, para esta explicação. 

Esta sub-consignnção dn proposta de areamento do atino 
S. - Vol. XI. 2 



''18 ANNA~S DO SENADO 

passado foi dividida -om· tt•es outras. Assim ó que so fez uma 
sub-consignaciio como. ULulo "directoria:•, . ouL1·a com o Li
tuJo "secretaria", out1•a com . o titulo "conta.bilidude", uma 
qUal' ln chamada "thesoururia '.'; c a quinta "almoxal·ii'udo ", 
quando· todas ellns primitivamen~c, consliLuiam uma só si!.!J
consignaciio. ·O que aoonLcccu fo1 que cada umu das seccous 
ccnLracs passou a constituir uma secciio autonomu o pouco 
a pouco, viera mas propostas, para a creação de novos con
tinuas, porque o continuo tal, pertencendo n tal seccüo, não 
podia prestar serviços a outra secção. E, assim, depob de 
1'citas estas divisões, a proposta deste anno inc·luiu maior 
numero do pessoas ou de funccionarios puru cada umu dcslas 
sub-consignacões. 

Que fez a Commissão? Respeitou o pessoal ucLuulmcnLo 
(:Xislente, fez desappo.recer ~estas sub-oonsignacõcs, cu1n o 

·mesmo pes·soal, reunindo-as om umn só sub-consigtnu,;rw, 
aflm de impedi!• que se viesse ullogur a necessidade do uJn 
continuo pura a Secroluria, um outro pura a Conallilidudc, 
outro para a 'fhesournriu, outro pura o Almoxnrifudo o o 
directo!', quando todos funocionam num só escriplorio. 

O Sn. PAULO Dll P1~0NTIN - Pena é que a reducção não se 
oslanctesso alúm dos continuas. 

O Sn. SAMPAIO ·ÜORill~A - Perdão, eu oão me cslou !'C
ferindo só aos contínuos, meu honrado mcsl1·e c nmigo. 
Qualquer pessoal dn Eslradu de Forro Therczopolis, cm 
nccrescimo no actualmente existente, nüo foi considerado nosLn 
fusão do varias sub-consignacões, sendo mantida a situação 
actual. · 

O Sn. l'AtJLO DE FnON'l'IN - Perfoitamenlc, mas quanto 
no ponto de doutrina, essa ficou ele pé. 

E' npprovnda a emenda . 
São sucecssivamcote approvadas 111S seguintes: 

EMENDAS 

N. 8ll - Verba iq' - Substituam-se as sub-consignncõcs 
7, 8, 9, 10 c 1'1, "Pessoal", da proposta, pelo seguinte: 
1 engenheiro clHlfo do trafego e locomoção. . 7 :200$000 
•i inspector dG trafego ..... , ... , .. , . , , , , . . lt :GS0$000 
1 encal'l'egaclo da linha telegrnphicn .. ,,,... 3:280$000 
1 segundo escriplurario ..... , .... , . , , . , . . . 3 :300$000 
i continuo. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 2: i 60$000 
3 agentes de 1" c lasso, a lt: 680$ ....... , , , . . '[!; :040$000 
'1 agentes de 2" classe, a 2 :8801!1.,.,,,.,,,.. 11:520$000 
1 encarregado de parada .. , , . , ... , . , , , , . . . 2:520$000 
7 conferentes, a 2:500$ ... , ... ,.,.,.,.,,.. 17:500$000 
7 guardn-chnves, a 2 :1GO$ .. ,.,,,.,., .. ,.. 15:120$000 
4 vigias, a 2:160.$........................ S:G10$000 
1 guarda ele nrmazem..................... 2 :iô0$000 
4 chefes ele ,trem, a 3:240$.,,.,., .. ,,..... 12:9G0$000 
lt gunrdo.-frc!os ele ·1' clns~o. n 2:880$, , , , . , 11 :520$000 
8 gunr~a:fl'etos de 2' classe, a 2:160$ ... ,.. 17:280$000 
7 mnch\n\stns ele 1" classe, a 3 :2<1.0$........ 22:080$000 
8 mncllllllsta do 2' c lasso, a 2:880$ ... ,.,.. 23:040$000 

I 

I 
I 
l 
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7 fuguistas do 'i" classe, a 2:520$ ..... · . · .. 
tl foguislus do 2" classe, a 2: 1GO$ ......... . 
:J zetudoros-conL\CL'ladore:;, a 2:520$ ....... . 
i meslre de officina ..................... . 
1 cuntru-mesLre. . . . .................. .. 
i ferreiro. . . . ........................ . 
1 mu~llador. . . . ...................... . 
3 aj,us ~adO·!' OS, a i:l ;;;HO$ .....•... · · · · · · • · • 
1 caldeireiro. . . . ..................... . 
::! carpinteiros a 3:2110$ ................... . 
1 torneira . . . . ...................... · 
i fundidor. . . . ...................... . 
i p inLor. . . . ..... , .................. · 
1 ajudante do pinLor ..................... . 
i vigia .......... , ................... . 
G OlJOl'lal'iOS, a 2 :iGO$ ............ · ...... · .. 

17 ;61!0$000 
17:2tl0$000 
7:560$000 
5:1t00$000 
;; :2110$000 
::! :U00$000 
2: 1G0$000 
U:720$000 
;; :2110$000 
\J:720$000 
;; :2110$000 
;; :2'•0$ooo 
2:520$000 
2:1ü0$00U 
2: iG0$000 

i2:DG0$000 

285:H0$000 

N. 87 - Verba 14" ·í:iullsLiLuàm-so as :mll-consignuijües 
us. '12, '13 ó 14, "Pessoa:!" - pelá sogúinlc: 

1 eugcn,l~oil•o residente ................... . 
1 ajudanlo. . . ; ...................... · 
1 segundo escripLur:wio .................. . 
1 continuo . . . . ....................... . 
1 mestre de linha ... , ................... . 
li feitores, a 2:520$. · ................... .. 
3~ operarias, a 2:160$ ................... . 
1 meslre pod1·eiro ........................ · 
~ pedreiros, a 2:880$ .................... . 
4 s·ervenles de pedreiro, a 2:1 GO$ ....... . 

7:200$000 
G:000$000 
3:300$000 
2:1G0$000 
2:880$000 

15:120$000 
73:H0$000 
3 :2110$000 

11 :520$000 
8:G40$000 

133:500$000 

N. 88- Verba 14" - Sub-consignacüo n. '15, "Pessoal"
Ondo so diz, na proposta, i 00:000$, diga-se 70:000$000. 

N. 89- Verba H"- Sub-consignacüo n. 1ü ,"Pessoal"
Diga-so no título da proposta: "Substilui~ões rcg·ulamon
tares." 

N. 90 - Verba 11!" - Sub-consignaçüo n. 17, "Pessoal"
Onde se diz, na proposla, iG :200$, diga-se: 15 :000$000. 

N. 01- Verba 14•- Sub-consignaçüo n. 18, "Pcssoal"
Ilcstabeleca-se a proposta do Governo. 

N. 92 - Verba 111• - Sub-consignaçüo n. ~ "·il!atcrial"
Onuo se diz, na ríroposta, 20:000$, diga-se: 3:000$000. 
_ N. 93- Verba H"- S'ub-consignacüo n. ii, "MuLcrial"-
Onde se diz, na proposta, 710 :OOOlp, diga-se GOO :000$000. 

N. 04 - Ve11ba 15' - ncstabelecu-se u proposta do Go
. vcrno com as seguintes alterações: 

"llcduzida de 32:-1.00$, foilus nus tubellas us seguintes al
l~t·~çõcs: "Pessouo\" - Sub-consig·nução n. 7: '1 chel'o de di
vtsuo, 1G,:SOO$, supprimir: sub-consig·nação n. 10, onde se diz 
"1 chefe ele divisão, 16:800$," digu-so: "i engenheiro nju
dant~, .1!1 :~00$"; sub-eonsignuçüo n. 13, onde se diz "1 chcl'o 
do dlVIsao, 16:800$, diga-se: "1 ongonhoiro ajudante, H :-1.00$; 
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:1 engenheiro residento, :lO :800$"; supprimir-sc: allerando
se o total da verba para: papel, fixo, 52:1 : ''00$; P:a.Pel varia-
vel, 2. üO!l :ti78$000". , 

N. \!5 - Verba :17" - Sub-consignacão n. 8, "Pessoal"
Onde se diz, na proposta, 47:000$, diga-se 43:000.$000. 

N. !lü - Verba 17" - Sub-consignação n. O, "Pessoul "
Onde se diz, na proposta, 20:000$, diga-se, :15:000$000. 

N. 07 - Verba 17" - Sub-consignar;ão n. 11, "llessoal "
Onde se diz, na proposta, :12 :000$, diga-se, 2:000$000. 

N. 08- Verba 17'- Sub-consignação n.3, "Material"
llestabeleca-se a proposta do Governo. 

N. 99- Verba 17"- Sub~consignacão n· .f, "Material"
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 100 -Verba '17" - Sub-consignacão n. 7, "Material"
Restabeleca-se a proposta do Governo. 

N. 101 -Verba :17"- i:iub-c;msignacão 'n. 10, "Material" 
- Resabcleca-se a proposta do Governo. 

N. :102 -Verba 19' -Onde se diz, na proposição: Re
duzida de 200:302$500, feitas na tabella as ses·uinles allera
ções, etc., diga-se: Reduza de 113 :200$, feitas na l1,1bella as 
seguintes 011terações: · 

PessoaL 

a) sub-consigna~.ão n. 1 - 10 fiscaes regionaes do 2" 
classe, GO :000$, diga-se: Q i'iscues regionaes de 2" classe, ré is 
3G :000$: 10 fiscacs rogionaes de 3" classe, 42:000$, diga-se: 
3 fiscuos regionacs de 3" classe, 12 :G00$000: 

b) sub-c.onsignação n. '' - A.iudas de custo ele, em vez 
do 10:000$, diga~se: 5 :000$000; . 

c) sub-consignac;ão n. 5 - Diffct·en(~as de vencimentos, 
ele., cm vez de 12:000$, diga-se: O :000$000. 

Matel"iat 

d) sub-consignacão n. 1 - Em vez de '•O :000$, diga-se: 
3:000$000; 

c) sub-consigna~ão n. 2 - Em vez de 30:000$, diga-se: 
20:000$000; 

() sub-consignação n. 3 - Em vez de 12:000$, diga-se: 
:10:000$000; 

al sub-consignação n. '• - Em voz de 1 :200$, diga-se: 
1:000$000; 

h) sub-consignação n. G - Em vez de 2:200$, diga-se: 
:1:200$000; 

i.) ,sub-consignacüo n. 8 - Em vez de 1 :200$, diga-se: 
G00$000; 

j) 'sub-consignaçlio n. !l - Suppríma-so: 
O total da verba fica allcrado para: 

Papel, fixo... . . . . . . . . . . . . 21t3 :960$000 
Papel, variavel........... 89 :lt02$500 

N. 103- Verba 20'- Facam-se as seguintes altcrucõos 
nn proposíc.ão, na parte relativa á verba 20", da proposta do 
Governo: 

iD 

' 
; 
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Pessoal 

a) sub-consignacão n. 1 - Restabcleca-sc o cargo do se
cretario a 111 :000$, como na proposta; 

b) sub-consignação n. 3 - Heslabelcça-sc a dolaQão da 
propo~ta (i O :000$000). 

Materiu~ 

.:) ,sub-consignacão u. 2 - Onde se diz, na proposição, 
8:000$, - supprima-se - diga-se 5 :000$000; 

d) sub-consignacão n. 5 - ,Qndc se diz, na proposição, 
120:000$, - diga-se: 60:000$000 •. 

Alterando-se o lo la! desta parle para: 
Papel fixo............... 612:000$000 
Papel variavel... . . . . . . . . 321 :736$000 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Pt·esidente, peco a palavra 
para eneaminhar a votação. 

O Sr. Presidente - '!'em a palavra o Sr. Paulo de ]'rontin. 

'O Sr. Paulo de Front_ín (para encaminhar a v o tacão) -
Sr. Presidente, o eminente Relator do Orçamento fez um es
tudo muito minucioso relativo ás obras contra as seccas, e 
teve a opportunidade de, na emenda 1011, apresentar um sub
stituitivo á verba 25, que a proposit;iio mandava incorporar á 
verba 20•, e estabelece, nesse substitutivo, ·a organização que 
lhe pareceu mais conveniente. 

Effectivamente, ha disposições com as quaes estou intei
ramente de accôrdo. Não tel),ho, por·tanlo, objecções a formu
lar nesta parte: mas peco venia para discordar de um ponto. 

O n. i "séde- Administração Centi•al: Pessoal cm Com
missão do Quadro Permanente - 225 :G00$000". 

Não me parece que, na technica, a expressão "Pessoal em 
Commissão do Quadro Permanente" seja perfeitamente cor
recta. Si o quadro é permanente, si elle resulta de decreto 
legislativo ou de decreto executivo, pura os quncs houve pre
liminar autorização da parlo do Congresso, seria preferível 
que este quadro permanente viesse designado na tabellu ex
plicativa, pelos diversos funccionurios que o constituem e com 
os vencimentos correspondentes a cuda um. Eu vejo apenas 
a verba global, o que sahe da regra estrtbclecida nas ou
tras repartições. E' para este ponto que cu peço licencu para 
chamar a nttencão do illustre relator, afim de conRulf.nl-o RO
bre se não seria preferivel que esta designação e distribui
ção fossem feitas, mesmo em 3' diRcussão, porqnnn!o, uccci
tn a idéa, ainda temos tempo de executal:..a. 

O Sr. Sampaio Corrêa -'Peco a palavr·a pura encaminhar, 
a votacão. 

O Sr. Presidente - ~em a palavra o Sr. Sampaio Correm. 

O Sr. Sampaio Corrêa (pura cncuminhnt' a votncão) -
8e • .. Presidente, cDino o honrado Senadot· poio Di~Ltlicto Fc-
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dom,!, l.a.mbom eu .estranhei osla denominação do "Pessoal cm 
Commissão do Quadro Permanl)nlo». Mas nada podol'oi fazer, 
neste particular, porque foi a denominacão dada no regula
monto dos serviços da Inspectoria lTedernl do Ob1·as contra ns 
Seccas. 

O Sn. PAUW DE JTnoNTIN - Pó do-se corrigir. 
O Sa. SAMPAIO Oormr1:A- Esta denominaoúo consla do l'C

gulamcnlo o foi por csle motivo, cm obediencia ao regula
menlo citado, que manlivo a dislribuioão. Agora, quanto ao 
pessoal titulado, que faz parle do quadro permanonlo, eu niío 
o especifiquei, mas estarei promplo a fazer esta especifica
çúo, em 3' di~cussão, porque consta da tabolla do Governo e 
do regulamento • 

.O SR, PAULO DE FruONTIN - Seria preferível mantol-a. 
O S'n. SAMPAIO Oonnr1:A - Da proposta conslnm lnnl.os on

grnhciros de primeira, tantos do segunda, tantos do terceira. 
Não reproduzi a cspecifioaoão porque ó uma disposiçúo l'egu
lamon!.ar o desde que mandei dar a verba, de accôrdo com os 
dccrolos Laos e quaes, julguei-me dispensado de fazei-o. Nada 
impede, porém, que, em 3' discussão, soja feita a especil'i
cnçúo. 

E' approvada a emonda. 
São successivamcnte upprovadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 104. -Verba 20" -Na parte relativa á verba 25', que 
a proposição manda incorporar á vel'bn 20', substitua-se u 
proposição, pelo seguinte: 

"Obras contra as Scccns, reduzida de 1. 258 :800$, puprl, 
e de 1. 701 :320$, ouro, discriminada a tullelln dn seguinte fór
ma, soh o -Livulo "Obras contra as Scccns", ficando inCOI'pnl'a<la 
á verba 20'", depois da sub-consignarão I rln consignarão "Ma-
l . I" • • .crw : 

I. S6de - Administracúo 
Central: 

PcRsnn I cm com missão do qua
rh•o permanente (decretos 
ns. 14..102, de 17 de mar
ço do 1920 e 10.403, de 12 
de março de 1924) ...... 225:000$000 

Scrvicos pluviomelricos e flu-
yiomelricos (pessoa.!) .... 1M :ftQ0$000 

Scrv11ços topographioos (pes-
soal). . . . ........... 300:000$000 

Mnl.oria I c ovcntuaes pura to-
dos os serviços. . . . . . . . . . 350:000$000 

II. Grandes barragens: 
Ortís r. l'iWcs, inclusive conser

var,ão, obJ'as suspensas ... o.' •••••• o. 

!JS0:000$000 

10.000:000~000 

r 
' 
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III. Primeiro Districto: 
Adminislrução e serviço de 

campo, •fiscalizacii.o, con-' 
, açudes já conoluidos c a 

concluir. . . . ......... 200:000$000 
Conslruc<:iio de açudes de terra 200 :.000$000 
Dcsapropl'iucão. . . • ...... 100 :000$900 
Obras diversas e reparos de 
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1a~udes damnificudos, ....... 150:000$000 !)50:000$000 

IV. Segundo Distrillto: 
Adminislraçii.o (pessoal e ma~ 

teria!). . . . .. .. .. .. .. . 60:000$000 
Açude Cruzeta. . ........... 200:000$000 

Obrns diversas e reparos de 
obru.s úlumnlficndas.. . . . . -140:000$000 

V. Terceiro districto: 
.i\.dminislracão (pessoal e ma-

ter.ial). .. . . . ... . . . . . . Q.O :000$00~ 
Obras diversas. . . .. .. . .. .. 120:000$000 

~OO:OOô$000 

180:000$000 

Vl. Premias a aoudes particulares em todos 
og Estados. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 200 : 000$000 

Dotação total da verba.......... 12.1110:000$000 

N. '105 - Verba 20' - Accroscenle-so, onde· convier: 

"Al'L. Fica o Governo autorizado: 
a) a vende!' á vistu, no paiz ou no eslt·angoiro, as inslal

Irwües e equipamentos mecnnicos, bom como qualquer outro 
mater·iul, adquiridos para as grandes bat•ragcns do not•deste 
para cuja conslruccão não foi concedillo credito nostCJ area
mento - a cat•go -tlus firmas DwigllL Robinson, Norton Grif
fiths o C. H. Walket· & Cornp. - lendo om vista o preço da 
acqulsição, a va!ol'izucíio eventual vel'ificadn c o estado ern 
qur. sn nnconl.rurcm ditos mnl.c!'laos, inslnlla~õcs c equipa
mentos, e poclcnrlo, quando fôr caso pnm isso, ncccilnr a rr.
ducçíio maximu de 20% (vln!.e por cento) sobt•e o prcco do 
aequisição; podendo mais rtJsorvm', como sol.ll'esalcntns dns 
btnragcns do .Ot•ós o ele Pilões, n construir, npcntiS o malet·iu\ 
que f1J.r julgado estriclamcnlc neccssnrlo; . 

b) a vcndm•, ús repnrl.icúcs ou aos set•vicos indu~Lriue~ rio 
E~ ta do u cargo do Min islcrio da Viação, com o mos mo uha~ 
l.irncnl.o mnximo pormittido no enso anterior, todo () qnnl
qucr oult•o mnterif\1, não preciso tí ronst.rucçiío rlriR dtwR lmr~ 
l'ilfl'i'llS mcncionndns Orôg o Pilões. 

Pm·ag!•apl!o unico. O JH'oliucl.o rins vnndns CJll" vio1'r•m a 
snt• !'nilns nns lr.rmoK dt'Sll! nrl.lg-o, seJ•l\ l'PCOI,Itlrln no 'I'I!PSlllll'll 
N.[~cioual, eumn rrceitt\ gcJ•n! rl11 União". 
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48:180$000 
286:379$000 

8:000$0001 
1. 539 :000$000 

380:000$000 
433:120$000 

2, "Pes-

2.594:679$000 

N. 107 - Verba 21' - Sub-consignação n. 3, "Pessoal" 
- Redij,a-se, assim, o titulo, na proposta: "Gratificação aos 
·auxiliares do gabinete do director", ficando o mais como na 
proposição. · 

·-. N. 108- Verba 21' - Sub-consignação n. 4, "Pessoal" 
- Restabeleça-se a proposta, com a dotação de 25:000$000. 

N. 109 -.Verba 21' - Sub-consignaçã,o n. 6, "Pessoal"
Ucstabeleoa-se a dotação da proposta. 

N. 110- Verba 21' - Sub-consignação n. 7, "Pessoal"
Restabeleca-se a dotação da proposta. 

N. 111 - Verba 21' - Sub-cons ignação n. 8, "Pessoal" 
- Onde se diz na propostf1 80:000$, diga-se 86:000$000. 

N. 112- Verba 21• - Sub-consignação n. 1, "Material" 
- Onde se diz na proposta 400:000$, diga-se 200:000$000. 

N. 113 -Verba 21'- Sub-consignaoão n. 2, "Material" 
- Onde se diz na proposta 80:000$, diga-se 30:000$000. 

N. 114 Verba 21' - Sub-consignaoão n. 3, "Material" 
- Onde se diz na proposta 5:000$, diga-se 2:000$000. 

N. 115 -Verba 21'- Sub-consignação n. 5, "Material" 
- Onde se diz na proposta 200:000$, diga-se 150:000$000. 

N. 116- Verba 21'- Sub-consignação n. 8, "Material" 
-Onde se diz na proposta 30:000$, diga-se 25:500$000. 

N. H7- Verba 21'- Sub-consignação n. 18, "Material" 
- Accrescente-se no titulo da proposta o seguinte: "e des
pezas de prompto pagamento". 

N. 118- Verba 21'- Sub-consignação n. 2. "Pessoal" 
(2' parte) - Onde se diz 720 :000$; na proposta, diga-se 
650:000$000. . 

N. 119- Ver>ba 21'- Sub-consignação n. 3, "Pessoal" 
(2' parte) - Restabeleça-se a proposta do Governo. 

N. 120 -Verba 21'- Sub-consignação n. 1, "Material" 
(2' parte) - Onde se diz na proposta 200:000$,. diga-se 
180:000$000. 

N. 121 - Verba 21' - Sub-consignação n. 2, "Material" 
(2' parte) - Onde se diz na proposta 200:000$, diga-se 
180 :000$; redigindo-se assim o titulo "Accessorios do mate
rial rodante e de tracção". 

N. 122- Verba 21'- StJb-consignação n. 3, "Material" 
(2' parte) - Onde se diz na proposta 180:000$, diga-so 
150:000$000. . 

N. 123 - Verba 21' - Accrcscente-sc a nova sub-con
sig~ação: "Para fazer ns reparações urgentes. provoc;dns pelo 
ult.Jmo temporal de dezembro de 1924, nas linhas conducl.or:ts 
(pontes) c nas barragens, 241 :000$000. 

N. 124 -Verba 22'- Sub-consignacíío n. 2, "Material" 
- nestabeleoa-se n proposta do Govci·no: 

r· 
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N. 125 -Verba 22' - Sub-consignacão n. 4, "Material" 
- R.esta:beleça-se o titulo, como na proposta. 

E' •annunciruda. a votttcüo da seguinte 

EMENDA 

N. 126 - Accrescente-se a seguinte verba nova: 

VERBA 

OBRAS NOVAS, RAMAJ!:S, PROLONGAMENTOS E MELHORAMENTOS 
NAS ES'l'RADAS DE FERRO ADMINIS'rRADAS PELO GOVERNO 

(A executar co.m as rendas especiaes destinadas a este /i1n 
no orçamento da Receita) 

Pessoal e Material: 
1. Construccão de prolonga

mentos e ramaes e con
clusão de obras em· an
damento nas estradas 
de ferro: 

1. Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil -
(Duplicação do ramal 
de S. Paulo, entre 
Mogy das Cruzes e 
Norte; ~plicacãa: da 
Linha Auxiliar, entre 
Alfredo Maia e · Sio 
Matheus; ramal d:e 
Montes Claros; ramal 
de .Marianna a Ponte 
Nova; ramal de Lima 
Duarte (assentamento 
da via permanente até 
Lima Duarte); pro
longamento de Pira
para a Belém; fecha
mento da linha de 
suburbios na bitola 
larga,, no Rio) ....... 17.000:000$ 

2. Estrada de Fet•ro Oeste 
de Minas - (Ramaes 
de Uberabn., de Patos, 
de Angra dos Reis, e 
linha de Patrocínio) . 5. 000 :000$ 

3. Estrada de Ferro Cea
·l'á:oo~Par:ahybn. . . . . . 1. 000:000$ 

4, Estrada de Ferro no 
Estado do Piauhy -
(Estrada de Ferro 
Central do Piauhy c 
Estrada de Ferro Pe-
lrolina a Therezina), 2. 000:000$ 
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5. Estradas de Ferro de 
Rio Grande· do Norte 
- (Estrada de Ferro 
Central do Rio Grande 
do Norte e Estrada do 
l?erro Mossoró) . . .. 

ü. Rêdc de Viacão Cea-
rense. . ...... . 

7. Estrada de Ferro de 
Goyaz .......... . 

S. Rêde Bahiana ...... . 
9 • Lin lln:s estrategicas .. 

.o. Linhas 'de Itajahy a 
Blumenau e de Blu
menau a Trombuda 
(decreto n. 15.152, de 
2 d c dezrJmbro de 
1.921). . ....... .. 

11 . Linhas de carvão ... . 
J 3. Conclusão da ponte so

bre o rio Paraná (.Es
trada de Ferro No
roeste do Brasil) .... 

2.500:000$ 

3.500:000$ 

2.000:000$ 
4.000:000$ 

800:000$ 

4.000:000$ 
5.000:000$ 

1.000:000$ 

.. 

13. Linha de Victoria a 
Palmeira dos Jndjos, 
em Aia~ôas ........ . 1.000:000$ 48.800:0Q0$000 

2. Officinns c depositas de locomoção, ma
terial rodante e ele tracção, inclusive 
t.ransfm,mação de locomotivas para 
queima ele carvão nacional, a instal
\nçfío ele "h·ern di.lpatchina", osl.e ulti-
mo s•í nu Cenl.rul elo RJ·nRil.......... 31.200:000$000 

80.000:000$000 

O Sr. Paulo (\e Frontin - Prr;.n rt pnlavm paJ•a ~lH:!\
min h ar a vol.açfto. 

o Sr. Presidente - ~rem n Df\l:tVI'Jl, pnl'a cncnminlinJ· 
a voLnc;.ito, o Sr. Paulo de Frontin. 

o Sr. Paulo de Frontín (para encaminhar n voLução) -
Sr. Prcsiclcnle, u emenda n. 12G manda uccrosccntnr a se
guinte vcdJa novn: "Obras novns, c rnmues, prolongamcn I os c 
nwllwramcnlos nas esl.t•aclus de feno, nclministradns pelo Go
ve1'11o. A ~xe0ular com ns rendas cspcciacs clostina{las a csln 
Jim, no m·eamcnlo da ncccil.n." 

Eslou de pleno accOrdo com a fórma feliz pcln qual o 
íllusl.re llelalor do orc;nmcnto cln Vinc)ão resolveu a dil'l'icul
dadc ele, corl.ucla n cauda do orçnmonl.o cln VilHJÜO, incluir no 
orçamento oJ•rlinul'io csla verlm, quo vnn JlCJ'i11ll.l.il• que lllll 
pt·olilema !.fio ímpot·lante, como c\ o d~•!'!l'·;"'lvirncnl.o ela nn~;;a 
viac;iío l'el'l'ea, nilo fique parulyzac.lo, 

Jl 
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As verbas consignadn.s na emenda 12ü ntio stio talvez l.ão 
amplas quanto seria pura desejar! r~rin?ipa!mculc, úquclles 
que vuem no pt·ogrcsso da nossa VlUI;ao lcrrcu, no lrunsporlc 
cconomico o facil, o ruclor Pl'Ílllot·dia! liat·a o descnvu!vinwn
lo da nossa lH'OLlucçllo. Mas, iuconleslavelmcnle, com as dif
i'icu!dadcs ucluucs a so!ucão dada pela emenda 12li mci·cce, 
pot· complelo, os meus applausos. Apenas supprilnil'iu esla 
parle, cllll'U parcnllwsis: "a executm· com as rendas cspe-
cüws clc.~tüwdas n esse. (i:lll no o·rçcw~oenlu da 1'eccita". ·• 

JJc:;dc que faz parlo do orc.umcnlo ordinal'io, a receita 
tem que ullendcr u verba conespondenlc no orçr:.menlo ela 
Viuçfto. 

Parece, portanto, que eslu observação, que 6 perfeila
mcntc jusLificuvcl pant a defesa da emenda perante a Corn
missfíci ele J?innnc.as, não deve se!' manlicla nQ redacção fi tml 
do Ol'c;amcnlo dtt Viação. 

'l'rnla-sc, IJOl'Lanlo, de uma quesl.üo de simples roducr;iio, 
facil do sc1' ntlcnrlida ultcriormcnlo. Apenas limilo-mo· a 
chamat' a n.I.Lo111;úo do illusrc lleluLor, felicil.ando-o pela l'r.
liz solucflo quP. nfio vem purolyznt• os sot·vir.os de v;tu;fto fl•l'
rca cm no~so paiz. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a llalaVl'U, p:1ra encall\i
nhar a votação. 

o Sr. Presidente - •rem a palavra o Sr. Sampaio Col·
r(ia. 

O Sr. Sampaio Corrê a (pan encaminhar a voLa(}ão) -
Sr. Prcsiclcntc, mais uma vez agradeço ao illuslt'c Senador 
pelo D'istriclo Federal as palavras que pronunciou cm rcla
C·ÜO ao lmlmllto da Commissão de Financ.ue. 

Bm verdade, as palavras l:l'I'YPltaàas, cscl'ip/.us pela Com
missão "A rXC'cul.nr com as rendas espocincR dr~sf.innrlns a esse 
fim no 'nrcanwnio da receita", livcmm como Pl'incipa\ ob
,icclivo cYirlenci:ll' ao UonATcsso Nacional, R1mactu I! Cam:ll'a, 
qun para rlnspenrlm• as impol'innci:ls aqui l'ixndn>, <'xr-.c·nLan
clo nhl'US, Jli'O\onganienl.os c mclhOJ·nnrln cst1·nrlns, a Commis
são rln Pinnncas ,havia considel•ado uma receita especial em·
responrlr'lll c :\ despe% a execn tadn. 

Mas, al1im clcsla consirlerncJão de Ol'ilcrn gr.rnl, lm umn 
ouLJ·a CJtle talvez venhn determinar que se munl.cnh:1, an 1M
nos pm• cmquunlo, n clcclnrnr,ão de que Ines ''rl'lms r!Pvnm · 
sct· dcspcnclic!ns com "as rcndns espccines rlcRI.innrlns n esse 
fim no orcnnw.nlo rln. rccC'.il:l". 

Tlirei pm~ que. A emenda que n Commlssão tel':í. oppnr
hmirladc ele submcltcl' no csclnt·ccicln esl.ndn rln Srnnr!o, rl'c
anrlo essa rceciln esnccial, procura insl.ituil• nm nwcnni~n1n 
rlr. ln! m·r!cm que as rcncl:is a rncolhct' por cont.a rlrssr. nwr.n
ni8tno SC'.inm excl11slvnmenlo deslinuclus n essas olwns rh' pT'O
longnmcnlo iJ mclllorumcnlos ele cslra1las elo fel't'o. 

O Rn. PAm.o nt~ FnoN'I'l:<r -- Excm11lo: r.omo. llnt' r.xrm
plo. ns rln rlr~.!l'iricnertn rln Crn!J•nl c consil'ucr:tio nn Nnt·
il11slr. 

O f.:tt. R.ll\tP.\10 CO!Itllh - O f111P :;r• q11r1' ímprdi1• 11 1\111'. 
f',r lr•nl1:1 n I'I']Wiit• l:H!S fnclns. 
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o SR. PAULo DE FrtoN~'IN - Mas, quando se dá a verba 
especial é o que acontece. 

O SR. SAMPAIO CORRI1:A - Mas, no caso, a Commissão de 
Financas está desde logo mostrando qual é o pen;;amcnlo do 
lcgis!a'dor no crear uma renda especial que é instituída para 
atlender a estas necessidades inadiaveis do paiz. Estas ren
oas deviam ser incluídas no orçamento da receila, mas não 

. p()dem ser confundidas, como tem sido até hoje, cm alguns 
outros casos. 

O SR. PAULO DE FRON~'IN - E conlin)larão a ser. 
O SR.SAMPAIO CoRai1:A - Confovme a redacção. 
O SR. PAULO DE FaONTIN -Por isso cu preferia a verba 

global na Receita, attendendo á despcza. 
O SR. SAMPAIO CORRtA - Acredito que conforme a reda

ccão definitiva que vier ter a emenda relativa á Receita, 
trabalho esse quo será obra a sahír de mão de. mestre -
pois assim é por todos nós considerado o eminente Relator 
da Receita (apoiados) - é possível que, em 3' discussão, eu 
venha a retirar, accedendo as suggestões ·de S. Ex. e o que 
está encerrado no parecer. 

O Sr. Presidente-Vae-se procederá votação das emendas 
do plenario. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. i 
Onde convier : 
Continúa em vigor o n. XXXVII do art. 201 da lei nu

mero 4. 793, de 7 de janeiro de 1924. 
Rio, 11 de dezembro de 1924. - Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra, para encaminhar 
a votação. 

• 
O Sr. Presidente-Tem a palavra, para encaminhar a vo

taoão do Sr. Paulo de Frontin. 

'O Sr. Paulo de Frontin (para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, a emenda n. 1 esto:belece: 

"Continúa em vigor o n. XXXVI·! .do art. 2fH da lei nu
mero 4. 793, de 7 de janeiro de i 92''·" 

Esta disposição fixava em 15 mil contos a verba para 
o augmento de abastecimento de agua da Capital Federal. 

Quando fundamentei esta emenda, tive opportunidade de 
mostrar que, servindo-se da verba de emergencia, que era de 
cinco mil contos, a Repartição de Aguas e Obras Publicas, t.i
nha mandado proceder um estudo completo dos munanciaes 
em torno do Dislrícto Federal e desse estudo verificou-se 
que se poderia, indifferenlemenle, captando as aguus do rio 
Guapy, Suruhy, Soberbo, etc., ou captando as aguas da Serra 
de Itaguahy, e outros J'ios, conseguir .um volume superior n 
40 milhões de litros que exigiriam, para ser trazido até n cu
pila! uma despcza ele cerca de 15 mil contos de réis. 
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Como esses trabalhos não pudessem sm· feilos rapida
mente, no exorcicio alua!, essa rcparticão occupou-se ape
nas dos estudos e da organizacão do projecto. A vet·ba, por
tanto não foi dispendida, c o credito concspondentc á uuto
rizaf•.ão não foi aberto. · 

'Era exactamente por isso, St·. Presidene, que cu dese
jaria fosse revigorada essa verba. O illustre relator, aprovei
tando-se da idéa do poder incluir no orçamento ordinario u 
referida verba, reduziu a lt. 500 contos essa importune ia. 

Não sou infenso á solw;ão apresentada, porque cllu pcr
mitte, dentro de um prazo muis longo, realizar uquillo que 
eu desejaria fosse executado mais rapidamente. 

'Sabemos que neste dous ultimas unnos tivemos a feli
cidade de chuvas abundantes, de modo que os mananciaes 
captados foram de mu ilo augmentado c .puderam abastecer 
convenientemente esta capital, salvo um ponto ou outro em 
que o defeito da distribuicão é facilmente remediavel. Mas 
se ,nós tivermos uma secou, como a de 1913-1914, que se 
manteve dur:.mtc dous annos, vollaremos, com certeza, a ex
perimentar fajtu d'agua, e então já aggravada pelo augmento 
do numero de predios e pela o da população da capital, que 
cresce diariamente. · 

Chamo, por isso, a attenção do meu illuslre collcga, emi
nente ~el~tor desse orçamento, para esta questão que me pa
rece dtgna de estudo. 

Creio que não ,haverá nenhum inconveniente em que se 
mande revigorar a autorização constante da lei de despesa 
deste exercício, que fixa cm 15 mil contos. a verba destinada 
a esse fim. Neste caso, mesmo que se estendesse· o díspendío 
por dous exercícios-porque acredito que cm um anno não 
se executarão essas obras, ·Com um trabalho normal e não 
forçado - em dous annos se resolveria o problema. 

1São essas as ponderações que, a proposito desta emenda, 
subrnello á consideração do i!Lustre Relator. 

Como estou com a palavra, aproveito a opportunidadc 
para occupar-me da questão das caudas orçamentarias. Esta
mos tratando exactamente da cauda do areamento da Viar,ão 
para o exercício futuro. · • 

Distrielo articulista da Ga:.eta de Nol·icias insiste em ata
car as caudas orçamentarias, entendendo que não tive razão 
nas considerações que fiz a respeito, Diz o articulista: 

"E' de boa logica dahi concluir, como faz o illustrc 
Sr. Paulo de Frontin que as caudas nos orcamentos 
const,itucm a ultima palavra como processo c ·methodo 
elo Legislativo?" 

Em primeiro togar,· não cheguei a esta conclusão, que é 
a do articulista e não minha. O que declarei foi que, na Re
publica,· a' quasi totalidade dos melhoramentos malcriaes foi 
executada cm virtude do disposições contidas em cauda or
çamentaria. 

O Sn. PEnno LAGO - E V. Ex. pódo accrescentar que, na 
Monarchia, as melhores reformas so fizeram em virtude de 
caudas orçamentarias. O regulamento n. 731 o,hi csttí como a l
testudo da sabedoria dos estadistas da Monnrchia. 
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O Stt. LUlz ADOLPIIO - Em 188G j·á havia caudas orott
lllOnl.urias. 

0 St\, PAULO DE l?n01'IN - Agradcco OS tWUl'Les dos meus 
illu~l!'l.•;; eollegus que vom con!'irJllU!' o. que cu e:;tuu dit.cni.lu. 

Nilo fui ulé v ponlo que mo alll•Jl.Juc o urLJeult>~Lu, mus 
!'IJ uliruw o q uc declarei naquellu occusião. · 

Ainda se diz neslo ar ligo: 

"O i:lr: .l!'ronlin ciluu dou~ IH'uj,ecluti u~puciuus, a 
seu juizo pcssimos." 

Jo~u nttu di:;se lambem que us j)t•ujeelos e:;peciau:; tJUC cilci 
Cl'illll pe~siJno.-;, 1111 d issc (JUD a UXCClii}UO dus lllNI.ii.lU.> ndleo' 
cun:;lnnles linlmm sido prcjudiciues uo ct·cdilo do paiz. i:li li
vcs:;eJ!l sido bem executadas, talvez isôo não occui'J'esse. 

No cii!Lanlo o urLiculi::~lu, ctepob dos las palaV!'us, conclue: 

"l'odot·iumos nós cilur ullrn-pcssimos, dez ou clur.o 
eenlcnas, de caudas or~umental'ius." 

~::i ellu votlia citar essns der. ou doze eonlonus, poL•quc uüo 
cilou dllati ou Lre~, cumo uu J'il.'/ :ião l!IC limílci u clir.er t}Lle as 
caudas orctunonlarias cJ·um boas ou mús, que Lues ou !JlHWs 
pJ.•ojcclos Linlmm sido prejudiciue:;. Ciloi os caso~ ·concretos, 
como o elo Nordeste e du cleclrifica~.;ão. Si o arlit:nli;;La salJe 
de casos concretos do projectos ullra~pcssimos, incluídos cm 
caudas Ol'CJumanlurias, que os uprasenle. Não busla di~cr sim
plcsmcnlc, sem fundamentar a proposição, nos LcriJlos cm que 
csliio expostas, mesmo porque ellas siio inleiramcnle incxa
clus. E' o que posso uffirmar. 

1'erminando esta digressão, lloço vonia pura chUJ.1lar· no
vnmcnlc u altcncüo do meu ominente amigo, Relator do orça
monto da Viação, para as conside!'ações que fiz sobre a emenda 
relativa no abastecimento d'agua. 
. Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem; muito úcm..) 

O Sr. Sampaio Corrê a .,..- Pcoo a palavra pura cneuminl!ar 
tl VOLUGãO, 

O 81·. Preside·nte - 1'cm a palavra para cucaminlwr a 
,·ofu~.ãu, o St·. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrê a (pura oncumiuhat· a votaçfto) -· 
Jll'Climin:mncntc, SL'. Presidllnlc, elevo declarar lJIIC estou in
!uiranwnle de acc~.lrclo com as pondcmçüos emill.irlns da lt·i
llunn pelo t=lt·. Scnadot· Paulo de F1·onl.in, a JWOJJOsilo das 
caurlas OL'çamcnlal'ins. Ha cnndas c caudas a rlislinguiJ•, do 
modo que snllscl'C\'O cm ubsolul.o as considerações J,ailas, 
ucsl.o purliculni', por S. Ex. . 

Qu:ullo lt pat•lc rclnlíva ao scrvh;o elo ahnsl.ecimcnl.o 
d'ng•tw, cu me pcrmilliria rlnr n S. J~x. uma ligeira ·cxpli
Cintiio ou .iusUJ'icaLiva elo nclo pralicnrlo pela. co:mmissão, 
com rürcl'nncia ús emendas ele S. JUx. · 

No corpo do parecer, S. Ex. ler:'t a oppol'lu n i rlndc do 
y~r quo os pPojectos om andamento suo os do udducçüo do 

' 
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ribeirão Cttbuçú, G'lNlpy-Suruhy c dos manancio.cs das scr
t·ns do llnguahy c Itucurussú, e, finalmente, do de S. Podt·o 
c de Sant'Anna. 

As obras de caplacão dus sobras dos rios S. Pedro c 
Sant'Annu, pelo 1'acto de ,haver sido reconhecida u impos
sibllidadc de excculat· gTande parte desses projectos cm um 
só cxcrcicio, c as de um clclles, o ribeirão Cabur;ú, qun:ndo 
feitas dentro do período de um anuo, o que é J't•tmcamonlo 
possível, 11crmiltirüo elevar, do gr11ndcs volumes de us-ua 
dial'!a, o abastecimento das zoms dos su·burhio:;, sollroLiitiO 
na Ponlta, Olaria, Campo Grande, etc. Será lamlllllll pus:;i
vel closlocm· a ag·ua das linhas principaes, fornecida a esse:; 
arrabaldes, pum o conLro da cidade. 'l'acs obra~ estão ot·ça
das cm cel'cu ele 3.800:000$000. O rcsLunte para a impor
Lancia lo la! de !1. 500 :000~ representa o saldo de um credito 
de emcrgcncia. 

O Governo tHlCJu i riu o mnl.ct·íal o t·csta fazer a applicaçiio 
desse ma leria! por conta do saldo. Como o principio domi
lwntc é o ele não J1crmiLlit' as l'cvigorncõos de autorizacões, 
no inluíLo rio clcJ'endct· os JegiUmos interesses dosLa Capital, 
S. Ex. apt·cseJ1Lou 1.11na o meneia, a que ou fiz uma pequena 
modificação, ul'im de que ella nrw possa ser, cm lhypothosc 
alguma, impugnnda on collocndr> por completo deante do prin
cipio da !lÜ.O l'CYÍJ;Ol'UÇÜO, 

Si, pot·tlm, se verificar a liYLJOtiJcsc de que as rcvigorn
çõcs serão possiveis. S. Ex. o meu rligno colloga ele reprcscn
Jaoão eleve Ler a cel:lo~rt nlwolnl.a de que empenharei o mn:ximo 
elo meu esforço para, Lun lo quanto possível, apoi:1r a acção do 
S. Ex. com a emenda, que vem ampurr.r ·ou defender as ne
cessidades Jogitimns da população desta Capital. 

O Sr. Mendes Tavares - Peço a palavra para enca-
minhar a votaoão. -

O Sr. Presidente- Tem a palavra, para encaminhar a 
voLnoão, o Sr. Mendes Tavares. 

O Sr. Mendes Tavares (*) - Sr. Presidente, a questão do 
abastecimento ele ·agua a esta Capital ó 11ma das mais pro
mentes c imrlcriosns que se podem apresentar ao espírito do 
legislador. 

Cidade do ;írea excossivmncmlc extensa, com sou terreno 
muito uccldcnlado, 'desenvolvendo-se do dia para dia, e a sua 
populr.çli.o nug;mcnlanclfl de maneira vcrf.ir,inosa, vemos que a 
cada momento ~urgem as t·eclnmaçõcs mnis fundadas soore o 
nbnsf.ccimcnto rio ng'na do Disl.ricto. . 

Nos momentos ele g/Jccn, os clamores são unnnimes, r> 
onLiio lodos so fiA"·if.nm n pn1·ecc qllc, rcr,Jme.ntc, alguma coisa 
de effiN1z c rle definitivo se irá fn1.cr cm beneficio ela po-
lltJl.ação do Dist.r·iclo. ,. 

Apparer.enrln, por•'m. ns chuvas, reabustccem-so os mn
nnncincs c, rlc novo, vo\Lnmos á situação de sempre, pnrr~ se 
recomeçar de novo o clamor logo que a sêccn sobrevem. 

Tive occn~ifio, qnnnclo rcprcscnloi o Dislrict.o Federal na 
- Cnmnru dos Depnlaclos, dn fazer n estudo sobro este phono

m!ino, llr.srnndo-me cm informnçõrs, que obtive na R.epart1-. 
- . ·'• j 

( •) Não foi revisto pelo ornclor. 

•.', 
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uão de Aguas o Obras PubLicas, mercê das quaes verifiquei 
que Lalvc~, obr.us não mui Lo dispendiosas poderiam sor le
vada8 a Lermo nesta Capital, capazes de mel·h'Orar bii:stante 
o problema do abastecimento de agua. Uma dess·as idéas 
suggcridas pela propria repartição, Sr. llresidcnte, era a dfl 
açudagem dos rios, trabalho esse de engenhari-a que applicado 
ao· serviço de captação de aguas no Districto poderia de ma
neira quus·i que definitivü: resolver, nos a:nnos mais pro
ximos, tão importante problema; desde que o Governo lul.a 
com difficuldades para despender grandes sommas na acqm
sição de novos mananciacs, é intuitivo que esses trabalhos 
possam ser execut;;;dos com urgencia, para resolver esta si
tuação. Como disse, trata-se de uma solução urgente, que 
não póde ser protelada, c penso que não ha economia que se 
justifique deante desta situação. 

Ainda llontem, tive opporlunidude do ir á presenca do 
eminente titular da pastü: da Viação, levando um abaixo as
signado apresentado por perto de 3. 000 moradores da estação 
de Bento Ribeiro, na Estrada de Ferro Central do Brasil, os 
quacs patenteavam, de. umr• maneira excessivamente justa e 
clara, a situação penosa em que se encontram. 

O Sn. SAMPAIO CoimiiA- O credito consignado pela Com-
missão attende principalmente a este caso. · 

0 SIL MENDES TAVARES - Folgo mui lo de OUVir a in· 
formação de V. Ex. 

Dizem esses mor;;;dores, Sr. Presidente, que até ha pouco 
tempo se abasteciam da agua de poços, mas· que, actual
mente, estão privados de fazer della uso, porque, tendo o De
partamento de Sande Publica exigido a construccão de fossas, 
o sub-sólo está por elliis contaminado, de maneira que· a 
agua dos poQos não póde mais servir para o consumo. Apenas 
tres bicas publicas existem nessa localidade, pura o consumo 
de uma população de mais de l2 mil almas 1 

Assim, ü:llendendo a essas condições e a muitas outras 
que directamente são lcvndus ao conhecimento do Governo. 
que, em grande parte, tem procurado a ellas attender, é de 
esperar uma solução favoravel, aliás promettida pelo emi-
nente SJ•. ministro da Viação. · 

Tendo, pois, Sr. Presidente, comprov;;;do com estes fa
ctos de •hontem esta situação que absolutamente não pódo 
perdurar, c é de lodos conhecida, pediria ao eminente Relator 
t()do seu esforço, todo seu prestigio para que esta verba, 
si fór julgada insufficiente para li: solução urgente deste 
problema, seja augmentada um pouco mais, afim de que, 
.])elo menos, estas obras de açudagem e captação de alguns 
mananciaes possam ser executadas, de modo a obtermos, 
nestes annos mais proximos. o necessario ab;;;stecimento de 
agua. .. 

0 SR. SAMPAIO ÜORRiiA- V. Ex. está certo de que O es
forço. do relator não será outro. 

E' approvada a seguinte 

SUB-EMENDA SUBBTITUTIVA 

Inclua-se na tabella (Verba 21• - Reparticãci de Aguas 
e Obrll:s Publicas) - uma nov·a sub-consignaçüo com o se
guinte titnlo: 
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Para dar cumprimento ao disposto no nu
mero XXXVII do arl. 201 da lei nu
mero 4. 793, de 7 de Janeiro de 1924, na 
fórma ncllc estabelecida, e p!ira concluir 
as obras de emergencill. já iniciadas e 
let·minar os estudos definitivos de ca-
ptacão c udducçilo de novos mnnanciaes 4. 500 :000$000 

São rejeitadas as seguintes 

EMENDAS 

N. i 

Onde convier: 
Substitua-se a labclla do pessoal da portaria da Inspe

ctoria Federal de Obras contra as Sêccas pelo seguinte: por
teiro, 8:400$; conLinuo, IL$800$000. - Pil•es Rebello. 

N. 2 

A' verba 8' - Estrada de Ferro Noroeste do Br!>sil: 
Consignação "Material", n. 7 - Combustivel, lubrifican

tes c material para limpeza c conservação de machlnas e ap
pnrelhos: 

Onde se di2: "'1.800:000$", diga-se: "2.200:000$000". 

Fica· prejudicada a seguinte 

II:MENDA 

N. 4 

Accrescente-se onde convier : 
Continua em vigor a autorização constante do n. XIV, do 

art. 201, da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1921. 

São rejeitadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 5 

Onde convier: 
ArL ' Os conectores federaes, quando em objecto de 

servico, terão passagens gt•atuiLas nas estradas ~e ferro. 
transportes mnrilimos ou i'luviaes mantidos pela Umão e po;· 
conta desta, nas omprezas dos mesmos transportes subvencio
nadas por olla ou que gozem garantias do juros ou tenham 
contracto de arrendamento com o Governo Federal. 

Sala das sessões.- Joaq11im Moreira. 

S.- Vol. XI. 

: .. l· 
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N. 6 

Fica elevada até no maximo de 1 O$ a diaria dos mensa
geiros da Heparlíçiio Geral dos Telegraphos, a juizo da dire
ctoria. 

Bala das sessões, 10 de novembro de 192/1. - Dionysio 
Bentas. - S. Nery. - Mendes Tavares . ....., Costa Rodriaues. 
- Ruripedes Aauiar. 

N. 7 

Onde convier: 
Ficam m:mlidas, para todos os effeitos, as disposições do [ 

urt. 215 da lei n. /1. 7\J8, de 7 de janeiro de 1924. t. 

N. 8 

A' verba 19" - Inspectoris: Federal de Navegação: 

8 fiscaes regionaes de 2' classe ........... . 
8 f1scaes regionaes de 3' classe ........... . 

Sala das sessões, 12 de dezemhro de 1924. 
bello .. 

Fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 

N. 9 
A' verba 15" - Estrada de Ferro Goyaz: 
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

48:000$000 
25:200$000 

-Pires Re-

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1924. - Hermene
uildo de M oraes . 

São rejeitadas as seguintes 

EMENDAS 

N. iO 

A' verba 5" do orçamento da Viação - Garantia de juros: 
Accrescente-se: "117 :704$239, para pagamento á Com

panhia Mogyana de Estradas de Ferro, importancia. de ga
rantia de juros do exercício de 1923". 

N. i1 

Onde convier : 
Conlinúa em vigor o n. XL do art. 201 ds: lei n. L 793, 

de 7 de janeiro de 1924. 

E' unnunciada a votação da seguinte 
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EMENDA 

N. i2 

A' verba 18 - Inspectoria de Portos, Rios c Cannes au
gment.ad~ de 13:4110$, para o restr.:bclccimento dos Jogares 
supprimidos pela Gamara, de quatro serventes e dois estafeti!S. 

·Sala das sessões, 13 de dezembro de 11~211, -Mendes Ta
vares, 

ti .Sr. Mendes Tavares (pela ordem) - Sr. Presidente de 
accOrdo com as suggestões formulr.da!r pelo eminente Rel~tor 
do Orçamento e que acceito, rogo V. Ex. consultar ao Senado 
se consente na retirada da emenda. 

·Consultado o Senado é concedida a retirada da emenda. 
E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 

N. 13 

Ao art. 4•: 
inclua-se a importancia necessaria á subvencão annual 

ú razão de 72:000$, destinada ao custeio da naveg.acão regular 
entre Manáos e Bôa Vista do Rio Branco, a ser contractada 
com quem mais vantagens offerecer, por prazo não excedente 
de cinco .annos, devendo o contractante fazer, pelo menos, 
18 viagens por anno, sendo estas completadás por pequenas 
lanchas, das cachoeiras para cima nos mezes em que estas não 
permittirem, pela vasante, ·a passagem das embr.rcações, cor
rendo as despesas de transito por conta do contractante .. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1924. - Barbosa 
Lima, 

EJ.\!BNDÁ 

EMENDA. 

E' annunciada a votação da seguinte 
N. i4 

Onde conviur : 
"Fica o Governo autorizado a, quando considerar oppor

tuno, mandar fazer por .engenheiros de reconhecida compete.n• 
cia os estudos necessarws nos rios Purús, Yaco e Acre, a1'1m 
de. se tornarem navegaveis em todas as estações do anno, 
abrindo os nccessarios creditas." 

O Sr. Lopes Gonçalves - Peco a palavra para encami
' n 'h ar a votação. 

O Sr. Presidente - •rem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Lopes Gonçalves (para encaminhar a votação) -
Sr. Presidenle, csla emenda, com n fórma r.utorí.zalivn, dando 
ao Governo a fórmula de só attendel-a quando JUlgar oppor-

; ....• ·J'f 
• ! 

.' '' ; 
;,'1!1, ... 

'.i 

.. 
' ( 
·..,,; 

' ·.~· 
' .~· ~ 

. i'· 

,,,. 

';, 



36 ANNAES DO SENADO 

lu no o servivo. ,Ja figura no Or1;amflnl.o do actual exerctclD. 
Tem ella cm visla attrmder á prem<t'ied:tde da navegaç.ão dcs 
rios Pm·ú8 o Acre, que banham não só o t.erl'itorio do Amazo
nas corno, l.urnhe·m, o lel'l'iLOrio do Acre, que é jurisdiccão 
exclusiva c absoluta do Governo Federal. Não lla quem, co
nhecendo o systcma hydr·ographico do Amazonas, >obretudo 
desses f.res rios - Purüs, Acre c Yaco -que durante a es
tação das sêccas ou da vasante dos mesmos rios se torn:~m 
quasi inavegaveis, não considere de alta: justiça e extraordi
nariamente relevante, como se tem pr:;;ticado em outros paizes, 
que nos podem dar lições sobt·c o assumplo, o objectivo da 
presente emenda, que estudando a questão, embora pelo mou 
orgão incompetente, fnz ver que são tres os processos para se 
l.ornat· navcgnvcis rios úe aguas exclusivlls e certas estações 
do anno : o svstema de dragagem, o systema de represas e o 
ayslcma de êanues. O systema de dragagem é muito caro, 
muito dispendioso. ü:Ssim · como o systema de canaes ou de 
eaptac.ão de aguas para formar um só canal navegava!. E' 
menos cliSJlcndio~o o sysl.oma ele reprezas, a respeito do qual 
não podia a emenda cogit;;;r de credito fixo. O que a emenda 
tem em vista, o que collima a emenda, partindo de pessoa que 
habitou aquelles sertões c conhece de perto o Amazonas e o 
Acre; o que n emenda tem em vista IÍ autorizar o Governo s: 
fnze1· estudos a respeito de reprezas das aguas, afim de que a 
população do Amazonas c do Acre, que habita ;;;s cabeceiras 
dos rios citados, não fique privada de communicacão- com a 
metropole de Manáos c o resto do mundo civilizado. Eu não 
poderia, apresentando nsta emenda, cogitar d:;; fixação do cre
dito. porque o estudo fica ao crít.erío do Governo, qu'.l o man
dará fazer JlOr pessoas habilitadas c competentes, POl' enge
nheiros proficientes. · Feito este estt1do, o Governo julgar!i. da 
eonveniencia de . fazer as reprezas da agua, como se pt•aticou 
no Mississipi, nos Estados Unidos, onde se navega, desde o 
golfo do Mexico até a região dos Grandes Lagos, nunca fal
tando as·na paPa a navegação fluvili:l. Ora, senhores, quem 
argumenta ncslas condicões; quem apresentou a emenda, jus
tificada, Cl)lllo a apresentei - c p:;;ra esta justíficacão peco 
uttenção do Senado - não tem em vista outro objectivo senão 
o melhoramento do seu paiz, senão a facilidade de recursos, 
para que povos, que ficam distanciados e segregados, dur&nte 
uma parle do anuo, da communhão nacional, possam ter. re
cursos sufficicntes para a continuar-ão dessa. communicr.:cili
dade, para que as commli'nicar;õcs nunca fiquem interrompi
das. O proprio Governo Federal sente e deve sentir esta ne
cessidade porque sabiJ que, durante seis mezes rio anuo, todlil 
a. região acroana, não t.em communicacão senão por pequenas 
lanchas insufficienteR ao trafego commercial, por pequenas 
canôas qnc condmcm dr• região das cachoeiras do Purús, até 
o alto tios rios Pm•úR c Acre. Fallo, Sr. Presidente, Srs. Se
nadoJ•cs, com cnnhecimr.nto do causa c admiro-me que, intel
ligenlt!, illusi.J'ado, sabedOJ.• como é destes assumptos, nelles 
versado, o illuslre relator do areamento da Viação, a quem 
sempt·e J'Pnrli e conlinüo a rcntleJ• o ]ll'Cilo dt~ mh1ha admira
~·ão e a liurne1mp:em do men rc8pcito, tenha sn manifestado 
sobl'o a omomla da muuciL•a por que o fez, qmtndo ella indica 
o procc~~o 111ais simples, menos dispendioso, qual o da ro.preza 
da·s aguas. · .... . .. . .. , .. • .. ~, 
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A emenda niio podia, Lralando de estudos preliminares, 
cogít.ar do credito, porque cu não tenl10 cm vista o c!íspendio 
de dinhoiro inutilmente, mas C!ltamei apenas a altencão do 
Governo para es~c facto que occOl're no Amazonas e no Acre. 

Conseguintemente, pediriru ao nobre relator, em nome da 
llumanirlade, em nomo du civilização, cm nome da caridade, que 
dê úquclle povo a comprehcnsão de que o Governo cuida de 
5eus interesses, fornecendo-lhe os me i os necessaríos para qu1l 
não fique privado, durante certo per·iodo elo :mno, dn commu
nicação com o ·l~esto do paiz. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra 'o Sr. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrêa (para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, sou íoro~do a reconhecer que não só os rios 
Purús e Acre, indicados na emenda do Senador Lopes Gon
çalves, como muitos outros na região norte do Paiz, careeem 
de regularização, afim de que possam se tornar francamen~c' 
navngaveís. Rcconhec;o que, tanto quanto os demais, os tres 
rios indicados nn, emenda do nobre Senador merecem as at
tonções do Governo e os carinhos do Congresso, que deve ha
hilitar o Governo a estudar, pro,icctar c executar os melhora
mentos que tnes rios exigem pr;ra que n navegação possa ser 
fe.itn em qualquer época do anno. 

Vê, port.a·nto, S. Ex .. quanto rstou dr. accllrdo com o alto 
pensamento director que leve ao redigir a cmend~ submet.tid:< 
:í Commissão de Financas. M:ts trate-se de estudos ou consi
dere-se uma execução 'de obras, parece que é ponto pacifico 
rle doutrina, não se dar autorizacão ao Governo com creditas 
i! limitados. ' 

O Srt. BUENo BRANDÃo- E' do Regimento. 
O Sn. SAMPAIO ConnJ1:A - E até regimentrul e foi por 

~~se motivo que, sem entrar no estudo do merito da questão. 
o parccr,r foi redi~ido cm duas linl1aR: "A Commissão não 
p6de dar o seu apoio á emenda acima até porque não aftirn:a 
a import,nncin do credito", fórma oue n: Commissão poderm 
ter substituído por outra, o que não fez em homenagem ao 
honrado Senador. "até porquiJ o Regimento não admitte a nc
ceitac!io da emenda". 

Eram estas S:S explicações que tinha a dar. 
E' rejeitada a emenda. 
São rejeitadas as seguintes 

RMll::-!DAS 

\ ' N. 15 

Emenda: 
Revi~ore-se u disposição rln nrcnment.o vigente, autor!

zando o Poder E~:rcuti\'o a nhri1· cl'cditos cspecincs ou real1~ 
Zfol' 0]1Cl'l\ÇÕP.R r.lll Cl'Nlítn p:H':\ r.u~lCUl', C0111 11R rP.CUl'S9S ,qur 
pnrlr.l' oblr.t· por e:<sr. meio. ns (]Pspcsns rom o proscgmmt.nt.<.~ 
ilaf' obrns da EslJ'nrJa 1lr Frl'l'n c~nlrnl 1• rln r!P Mossor6, no 
n i o Grnmlr elo Norte. 

Snln elas Commissue:1, - F'e'l'rCÚ'(l. Chnvcs. 
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N. 16 

Onde convier: 
Art. Fica cm inteiro vigor, no exercício de 1925, o 

disposto no art. 97, ns. XL VII e LIII, da lei n. 4. 632, de ü 
de janeiro de 1923, já mandados revigorar pelo art. 22B da 
lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 19211, 

N. 17 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a rever o contracto com "The 

Amazon Telegraplh Company, Limited", estabelecendo novo aC·· 
cõrdo com a mesma companhia, e abrindo, para esse fim, os 
ore ditos nccessarios. 

N. 18 

Onde convier: 
Fica revigorado o credito aberto pelo Poder Executivo, de 

60:000$, em exccucão ao n. 66 do art. 97 da lei n. 4.555, de 
8 de janeiro de 1923 . 

N. 19 

Emenda: 
Onde convier, accrescente-se: 
Art. Continúa em vigor o art. 115 da lei n. 4. 632, 

de 8 de janeiro de 1923. 
E' annunciada a votacão da seguinte; 

EMENDA 

N. 20 

Verba 7' - Estrada de Ferro Oeste de Minas: 
Consignação Pessoal - Sub-consignação n. 5, onde so 

diz: 1 oJmoxnrife, 6:000$, diga-se: 1 intendente, 9 ;600$, e na 
sub-consginaçüo n. 11 - Pessoal· jornaleiro da 2' divisão, em 
vez de 1.150:000$, diga-se 1.146 :I100$; transferindo-se, no 
total da verba, 3 :600$ da parte variavel pm·a a fixa. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 19211, - E11seb·io de 
Andrade. 

O Sr. Presidente - Está sobre a mesa um requerimento 
~o Sr. Eusebio de Andrade, solicitando a retirada dessa 
emenda. Os Srs. que o appt·ovam queiram levantar-se. 
(Pausa). . 

J!'oi approvado. 

O Sr. Lopes Gonçalves - Peco a palavra, para encaminhar 
a votaçíio. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pura encaminhat• a vo
tação, o Sr. Lop.;s Gonculves. 

. 
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O Sr. Lopes Gonçalves (para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, é muito louvavel a altitude de V. Ex., nos 
ultimas dias de sessão, quando o Senado se úCcupa de mataria 
orçamentaria, e a solicitude com que - permitla-me a J"ran
queza - vem se desempenhando das funcções de director dos 
nossos trabalhos. 

Peço, entretanto, permissão para dizer algumas palavras 
sobre as emendas 17 e 18. A emenda 17, conforme declarei 
perante a Commissão, foi-me suggerida por pessoa de grande 
competencia na administração e o nobre Relator do areamento 
da Viação, o eminente Sr. Sampaio Corrêa, manifestou-se de 
accõrdo com a ref~rida emenda, uma vez que o Ministro da 
Viação estava de accõrào que se fizesse a revisão do con
tt·acto com a The Amazon •relegraph Company, Limited, es
tabelecendo novo accõrdo com a mesma companhia, e abrindo, 
para esse fim, os creditas necessarios, Entretanto, mais tarde, 
devendo chegar da Gamara uma proposição, a qne estão de
nominando omnibus, onde vão entrar todas as reformas e re
visões de contractos, S. Ex. foi de parecer que a emenda não 
poderia ser acceita. 

Quanto á emenda n. 18, mandando revigorar no orça
mento desse exercício o credito de 60 contos, em execução ao 
numero GG do art. 97, da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922. 
relativo :í. abertura de uma eslrada de rodagem da jusante á 
montanha da Cachoeira da Camanáos, aHo Rio Negro, no Es
tado do Amázonas, esse credito tem ainda um anno para a sua 
vigencia e, neslas condicões, foi por um equivoco que apre
sentei semelhante emenda. 

Era esta a justificação que tinha que dar ao Senado e 
ao illustre Relator do orçal'l1ento da Viação. 

O Sr. Presidente - Em resposta, devo ponderar que 
V. Ex. só pediu a palavra pela ordem, depois de haver sido 
rejeitada a emenda n. 17. 

O Sr. João Thomé - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. João 
Thomé. 

O Sr. João Thomé (pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex. que consulte o Senado sobre se concede ur
gcncia pnra que a proposição n. 157, de l923, que tem p~
receres J'avoravcis dns Commissões de Sande Publica e de FI
nanças, seja immedintamente discutida e votada, sem pre
juízo das materias que estão na ordem do dia. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador João Thomé requer 
urgencia, para discussão c votnçiio immediatn, sem prejnizo 
das ma terias da ordem do dia, ela proposição n. '157, com pa
receres das Commissões ele Saudc Publica o de Finanças. 

Os Srs. que approvam o requerimento queiram levan
tar-se. (Pausa, l 

Foi approvudo. 

O Sr. Bueno Brandão - Por..o a palavra pela ordem. 

I ..... . 
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O St·. Presidente - Tem a palnvra jl('la ordem, o Sr. 
Bneno Brnndão. 

O Sr. Bueno Brandão (pela ordem) - Sr. Presidente, re
queiro que V. Ex. consulte o Senado sobre se concede db
pensa de impressão, afim de ser immediatamcnte discutida 
e votada, a redaccão final do orçamento do Exterior e do pro
jec.to sobre accidentes no trabalho. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador ·Bueno Brandão requer 
dispensa de impressão e urgencia para a discussão e votação 
immcdiata r.Ja redacção final das emendas do Senado (t pro- 1.·· 

[Josição da Gamara n. 82, d·e i924, fixando a des·pes•a do Mi-
nistel'io das Relações Exteriores para o e:wrcicio de i 925. Os 
Srs. que approvam o requerimento, queh·am levantar-se. 
(Pausa.) 

Foi approvado. 
São novamente lidas, postas em discussão c approvadas as 

seguintes redacções finaes: 
- das emendas do Senado á proposição da Gamara dos 

Dop.utudos n. · 82, de '1921t, fixando a despesa do M·inisterio 
das Relações Exteriores para 1925; e 

- da emenda do Senado, substitutiva da proposi~ão da 
Gamara dos Deputados n. 130, de i923, crcando o lagar de 
curador para os processos de accidentcs no trabalho. 

O Sr. Presidente - As proposicões vão ser devolvidas á 
Gamara dos Depu ta dos. 

O Sr. Jeronymo Monteiro - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. Je
ronymo Monteiro. 

O Sr. J eronymo Monteiro (pela ordem) - Sr. Presidente, 
requeiro que V. Ex. consulte o Senado sobre si concedo 
nrgencia para ser immedialamente discutido e votndo o pro
jecto n. 04, de '1924. 

O Sr. Sampaio Corràa - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrêa (pela orclr.m) - Sr. Presidente, 
solicitei a palavra para Pequcrer que V. Ex. consulte o Se
nado sobre si consente na dispensa de interstício para a pro
posiçüo relativa ao orçamento do Ministerio da Viaçüo, afim 
de que o mesmo possa receber emendas na proxíma sessão. 

O Sr. Presidente - O requerimento tln V. Ex. t! dos~ 
tJrcr~sario. Nns lermos do regimr.nlo, r.ssn PI'OflOSit;iin ciP.Ycrá 
constar ria ordem do dia ela Jlroxima scssrto. 

O St•. Joronvmo Monteiro requer urg·iJncin, sem projuizo 
das matcrias constantes da ordem do dia, para immcdiall\ 
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cliscm;;~o 1ln proposição n. 011, de Hl2.\., consiclerando dr uti
lidade puhlica n. Sociedarle rio MP.dicina e Cirurgia dn Silo 
Paulo. 

Os St·s. que appro\'am o requorimenlo queiram levan
Lar-sc. (Pausa.) 

F'oi approvado. 

PRISÃO CELLULAR 

3' discussilo do projecto rlo Senado n. 5/o, de '1921,, que 
manda punir com a pena de i a 4 annos de prisito cellular os 
que commetLerem o crime difinido no art. 5' do decreto nu. 
mero 4. 2G9, de 17 de janeiro de 1921 e Mt outras provi
dencias. 

Approvado, vae á Com missão de Redacção. 

ISENÇÃO DE DIREITOS ADUANEIROS 

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. '101, de 192!1, autorizando a. isentar dos direitos de impor
tacão os machinismos destinados ás primeiras fabricas para 
o aproveitamento de materias tunantes extt•ahidas de essen
cias de nossa flora. 

O Sr. Paulo de Frontín - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Antes de dar a palavra a V: Ex. vou 
fazet· apoia!' pelo Senado as emendas offerecidas á p1•oposição. 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas, e postas conjuntamente 
cm discussão varias emendas apresentadas. . 

O Sr. Paulo de Frontin - Sr. Presidente, já tive oppor
tunidade de, em 2" discussão dessa proposição, fazer as consi
í:\eraoões geraes, ·que então me pareciam necessarias, espe
cialmente chamando a attencão da illustre Commissão de 
Finanças e do seu digno relator, o eminente Senador pelo 
Estado de Santa Catharina, sobre o inconveniente de que 
muitas isenções concedidas referem-se a um prazo illimi
tado. 

S. Ex. e um dos dignos membros da Commissão de Fi
nanças, o leader nesta Sasa, Senador pelo Estado de Minas 
Geraes ·tiveram etr.: apartes, opportunidade de concordar com 
a opinião que exterllEii a respeito. 

Espero, portanto, que S. Ex., e bem assim a Commissão 
de Finanças corrijam este inconvenientr', que póde ser muito 
grave, si a autorização fôr indefinida. 

I 

O Sn. J.Auno MÜLLER - Ha uma emenda da Conuuissüo 
neste sentido. 

. 0 Sn. PAULO DI~ FRONT!N - Na · 5egunda discussão, 
',apresentei dua~ omendas, que liveram parecer ruvoravcl do 

illnBil'l~ t'!•lnlor ~~ foram approvaclas pelo Senado, ,já fnzen
do, portanto, parte do pro,icctn r.m terceira discus~ão. Venho, 
agora, defender a apr~?csent.nçito de mnis Lres emendas no 
refm•irlo pro.iocto. 

' .,. 
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A primeira é ll'elativa aos mecanismos impprta!dos 
para installações de fabricas que tenham de produzir fios 
para malharias e l'·endas l'abrJCadas com o atgodão nacio. 
na!. Nella não pretendo sinão revigorar uma dtsposição que 
figura como artigo 58 na lei de receita para o exercício cor
rente, e que isenta taes mecanismos do direito de importa
ção, sujeitos,. apenas ao expediente de 2o/o, nas condições, por
tanto, das leis alfandegarias. 

A segunda emenda é relativa á isencão de direitos de 
exportação e expediente para o malel'ial nccessario á constru
cção do novo hospital da Veneravel Ordem Terceira de S. Fran. 
cisco da Penitencia na rua Conde de Bomfim, na Capital Fe
deral. Esta disposição consta da lei da receita para 1922; foi 
revigorada na lei de 1923, que fixa a receita para o exerci
cio actual. Circumstancias decorrentes principalmente de dif
ficuldades de se obter os capitaes necessarios para a constru
cção de um hospital moderno, e outras mais que appareceram 
por occasiã.o da organizaçüo do projecto, tendo surc;ido várias 
opiniões sobre o modo por que o hospital devia ser construido, 
fizeram com que até hoje não se realizasse a construcção. 

Parece, pois, de justiça que se mantenha a mesma conces
são .já dada, tanto mais quanto, para outros hospitaes, como 
o de Recife, por exemplo, se estabelece esta mesma isenção. 

A terceira emenda é relativa ao Sport e diz o seguinte: 
"Fica isento de direitos de importação todo o material sportivo 
importado directamente pelas sociedad·es athleticas de foot
ball e de remo. 

Esta disposição é da!Cla tambem no artigo 29 da lei nume~ 
ro 4.440, de 31 de dezembro de 1921. Como nesta lei se fixou 
a lista de todo o material que devia ser considerado como 
isento do imposto de importação ... 

O SR. A. AzEREDO - Cousa que se devia fazer em todas 
as concessões desse genero, para limitar os abusos que se no
tam todos os dias. 

O SR. PAULo DE FRONTIN ... accrescentei-"e constante da 
lista definida no art. 29 da lei n. L440, de 21 de dezembro 
de 1921" - afim de que não possa haver uma extensão inde
vida dessas isenções de direitos. 

Trata-se de uma disposição justa, pois precisamos auxiliar 
o desenvolvimento physico de todos os nossos jovens, e isso 
mesmo o Senado já o reconheceu incluindo-a no artigo 29 da 
citada lei n .. '1.MtO, e renovando-a quer na lei da receita para 
o exercício· de 1922, quer na que foi votada para o exercício 
corrente. . 

Ha ainda uma disposição para a qual chamo attencão do 
i!lustro Relator. 

Ultimamente tem sido praxe permittir ás sociedades civis 
a emissão de clebentures sobre hypoLilcca· de seus immoveis, 
para poderem umplial-os ou para effectuarem a consLrucção, 
quando a sociedade dispõe apenas do terreno ncccssnrío para 
esse ob.iectivo. Igualmente tem si·do concedida a isenção de di. 
reilos de importacüo, nüo só para o material de consLruccão 
como para material escolar. Ora, a Escola Sup'crior do Com
mC!•cio do Hio de .Tanciro necessita levantar um cmprcslimo 
até 900 contos de ré is, por meio de debent.u·res, para este fim. 
A justificação c as condições do emprcslimo acompanham a 
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emenda. SubmeLLerci, portanto, ao illuslre Relator o exame da 
questão, para ver aLé que ponto, quer quanto ao capital, quer 
quanto ás condições, poderá ser feita a concessão solicitada 
pela Escola Superior de Commercio, que é 1'requ.entada por 
cerca de 500 alumnos e que presta reaes serviços, tendo uma 
pequena subvenção do Minislorio da Agricultura, como obriga
ção de matricular 50 alumnos gratuitos, que frequentam com 
vantagem o com resultado o cm·so dessa escola. 

São estas as emendas que apresento á consideração do Se
niLdO, solicit:Lndo do illustre RelaloL· toda a sua boa ventado 
para cllas. 

O Sr. Laura Müller - Peco a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tom a palavra o Sr. Laura Müller. 
O Sr. Lauro Müller (pela ordem) -Sr. Presidente, o hon

rado . Senador pelo DistJ•ícto Federal, nosso Relator geral dos 
orçamentos ... 

O SR. PAuLo DE FnoNTIN - Não apoiado. 
O Sn. LADRO MüLLER - . . . lembrou que a Commissão 

devia providenciar a respeito do inconveniente, que poderia re
sultar, de ficarem perpetuas as isencões que até então eram 
annuaes. Quero dizer a S. Ex. que a Commissão desobrigou-se 
desse encargo, arpresentando uma emenda afim de que as isen-

. ções que não tenham prazo determinado findem em 31 de 
dewmbro .cte 1926, ter:r!Po necessario ás mesmas, si antes não 
tiverem perdido a sua razão de ser. Com relação ás emendas 
apresentadas por S. Ex. darei a minha opinião no momento 
da votação, porque, pela urgencia requerida, o parecer terá 
que ser verbal. · 

Encerrada. 
O Sr. Presidente - Está no recinto o numero ·estricta

mente necessario de Senadores para as votações. 
São sucoessivamente approvadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 
Substitua-se o que se contém na letra e do art. a• pelo 

seguinte: 
"Os machinismos, apparelhos e instrumentos, respectivos 

pertences, o accessor!os, destinados aos trabalhqs da lavoura 
o industria agrícola, inclusive tractores e carros para cultt~ra 
meeanicn e transporte em estradas de rodagem, substancias 
naturaes ou chimicns para adubo ou beneficiamento da pro
duccão e os envoltorios em que estes são acondicionados, UJ!ln 
vez que a importação seja feita por agricultor on industrJUl 
agrícola."- Euseb·io de Andrade.- Mendonça Jlfm·Uns. · 

N. 2 
'· Ao arl. a• - Accrcsccntc-sc: "c o Hospilnl Allemüo, cm 

Porto Alcg;rc, Estudo do Rio Grande do Sul". - Soal'es dos 
Santos. - F'eli.1lpe Schmidt • 
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N. 3 

Ar!.. 3" - Accrcscent.e-se onde convier: 
" ... os machinismos importados para a installacão de fa

bricas que lenham de produzir fio para malharia c rendas, fu
bricurlaH corn algodão nacional." - Mendonça. Mm·tins. 

N. ~ 

Accrescente-se: 
Art. Fica autorizado o Porlm~ Executivo a conceder 

isenoão fiscal e de outro~ impostos á f!Uinina importada r. a 
sm· vendida a pro<::o minimo, imporLaoão e venda fiscalizada 
pelo Governo segundo os regulam!lntos qu!l baixa1• para esse 
servioo de quinina publica. - Bu.eno BI'Onckio. 

N. 5 

Accrescente-se onde convier: 
Ar!.. l~' concedida isenção de todos os direitos de im

portação para todo o material que tenha sido ou venha a ser 
importado pelo Governo do Estado de Sanla Calharina e des
tinado á construcção da pont!l metallica ligando a ilna de 
Santa Catharina no continente, no Jogar denominado Estreito. 
- Felippe Schmirll. · 

N. 6 

Accrescente-se onde convi·er: 
Art. Continuam em vigor o art. 4" c seu parag·rapho 

unico da lei n. 4 .625, de 31 de dezembro de 1922, que con
cede á associação Joekey Club do Rio de Janeiro, declarada 
lic utilidade publica pelo decreto n. L586, de 27 de setembro 
do· '1922. isencfio de quaesqucr direitos e taxas aduaneiras para 
t.odo o material que irnporla1·, afim de cônstruir seu prado 
de corridas e dependencias, nos terrenos marginaes da Lagoa 
Rodrigues de Freitas, em virtude de aceórdo celebrado com a 
Prefeitura elo Districto Federal, conforme escriptura assi
gnada em 26 de ,julho do referido anno. -Mendonça Martins. 

N. 7 
Acerescente-se onde convier: 
Art. Ficam isentos dos impostos de importação e de 

consumo e da taxa de expediente os productos denominados 
2.05, de Bayer, o tryparsamide da Rockfeller Foun<iation, es
per.ificos contra a peste de cadeira e outros semelhantes com 
applicacüo ao t.ratamonlo da mesma peste. - A. A:credo. -
L ui; :\ clo/1Jlw. - .los(: Mu.1·t-inhn. 

N. 8 

:l.o nrl.. ~: -·- AccJ•esct!nf.c-se, in-f'hu·: 
" ••• <! dn HoBpilnl da Venernvel (li·dern :1' rlu i'enil.nnoinrin 

do llin dc1 .lanuirn." O mais como está.- Pirl's Jlellcllo. 
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N. U 

Arl. t>erão livres du direilus de imporLu~.iio pura con-
sumo c su,ieilos ao expediente de 2 o/o o:; machmismos e ac
ccssorios destinados <i montagem de usinas pam a transfor
mação de madeira e palha de arro~ em pasla para a fabriéacão 
de papel e, bem a:;sim, us mauhinas c acccssorios destinados 
it manuJ'uc lu r a desse artig·o. - Bucno Bntndii'o. 

N; 10 

Arl.. Ficam isento:; dn direitos de importação, pagando 
apenaô a taxa de cxpcdienlu de 2 %, papel, a gazolínu, os 
machinbmus, apparellws, insLt·urnenLos e respectivos pertences 
ou accessorios que a Prct'ciLura elo Dislricto Federal importar, 
dii·cctamcnte, para us :;m•viços municipacs, bem como o be. 
tumc. a~phallu e oleo-flux, preparados pat•a applicação ao 
calt;arncnto do;; logJ•aclouro;; publicos do Districlo Federal, 
ucsde que uo l'ol'et·idos serviços sejam executados por admi
nistra~~iio. - B IWU.u Brwu:lü.o. 

N. 11 

Accrcsccute-se o nele convier: 
Arl. Os jomalisla:; profissionacs, cm cffeclivo uxer-

i'icio, que ·exhibirem carteiras ele idcntidllJdc, pas~>adas pela 
Associação Brasileira de Impr!!nsa un Circulo de Imprensa, go
zarão do abatimento de 50 % nus passagens simples e de 
ida e volta, em todas as vias fcrt•eas c nav·ios do Lloyd. 
J/a.nocl Monjal'll'i!n. - La!!?'O Sod1•é. - Costa Rod1•·ignes· 

N. 12 

Onde convier: 
· Ar L. E' concedida plena ioenção de h· ele:; nas estradas 
de ferro fedomes para todo o material que a Estrada de Ferro 
1\Iachadense nella transportar, até o maximo de 2.500 tone
ladas, para a consLrucção da linha ferrea de H kilometros 
que vae lig·ar a estação de Alfónas, da Estrada d,c Fc~ro_. Rêde 
l:iul-Mineira, á cidade ele Machado, uo sul de Mmas, compre
hendcnclo.se nessa isencão e nessa tonelagem o material já 
transportado para a dila couslruccão. - B!teno de Paiva. 

N. 13 

ACCl'OSCente-se onde convio r: 
ArL. ConLinúa em vigol' duranLe o exercício de 1925 o 

ar L. 54 da lei n. 4. 783, de 3! de dezembro du 1 !l23, que isenta 
rio pagamento de 50% dos impostos t) luxas estabelecidas na 
Tarifas da; Al!'andeg·u,, os casulos ele bicho do seda, quando 
ilpportados pelas L'ffiPl'r.~ns qnc Lenham firmado cont.t·acto com 
o Governo nos Lermos do decreto n. 16 .!G4, de 15 de Sl:llembro 
de 1!123.. - Mendonça Mart1:ns. 
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N. H 

Accrescenlo-sc o seguinte artigo: 
"At't. Fica isento de direito de importação c expediente 

lodo o material desportivo, importado directamente pelas so
ciedades alhleticas, de foot-ball e de remo, que estejam filia
das a ligas ou federações reconhecidas pela Confederação Bra
sileira de Desportos, com séde nesta Capital c constantes da 
lista def.inida no art. 29 da lei n. 4. HO, de 31 de dezembro 
de 1921." 

Rio de Janeiro, 211 de dezembro de 192L - Paulo de 
F'rontin. · 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) - Requeiro verificação 
de votação. 

O Sr. Presidente - Queiram levantar-se os senhores que 
votaram a favor da emenda, conservando-se de pé afim de se
rem contados. (Pausa.) 

18 á esquerda; 13 á direita; total 31. Queiram sentar-se 
os senhores que votaram a favor, levantando-se os senhores 
que votaram contra. (Pausa.) 

1 á direita; nenhum á esquerda. 
A emenda foi approvada por 31 votos contra um. 
Ficam prejudicadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 15 

Accrescente-se onde convier: 
Art. ]'ica isento de direitos c demais taxas alfande-

garias todo o material esportivo importado directamente pelas 
sociedades athleticas, de foot-ball e de remo, que estejam fi
liadas a ligas ou associações pertencentes á Confederação Bra
sileira de Desportos, com séde nesta Capital, de accôrdo com 
a lista seguinte: Foot-ball: borzeguins de couro, meias, cal
~~ões, camisas, ligas de pé, joelheiras, bonets, paletot.s, lenços, 
calçados, suspensorios, chronometros, distinctivos de metal ou 
de panno, bolas e respectivas camaras de ar, cordões de couro, 
redes para goal e cercas de ferro ou de arame para cercar e 
isolar os campos. Gymrnastica: Apparelhos de gymnastica e 
seus accessorios, tapetes e colchões especiaes para gymnastica 
c seus accessorios, patins e accessorios, bolas de couro, appa,.. 
relhos mecan icos, tocados a mão ou a electricidade, caixas de 
ferro ou de madeira para deposito e guarda de uniformes, 
roupa para exercícios ·C material esportivo, floretes, espadas, 
sabres, mascaras, plastrons, acolchoados para os jogos de es
grima, calçados, bolas, raquetes e rêdes para ping-pong. Es
porte naulico: camisas, calções, bonets, distinctivos de metal 
ou de panno, barcos a remo, a vela ou a gazolina e seus acces
sorios, remos, forquetes, braçadeiras, velas, paletols, bolas de 
water-polo, chronometros, waler-wings para enoinar a na
dar, cestas para water-baslret-ball, suspenso rios. Volley-ball: 
l'êC1es, bolas e respectivas camaras de ar, postes, uniformes e 
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calcados. Box: Ring, apparelhos de cxercicio, luvas, mascaras 
de couro, uniforme, calcados, campainhas, chronometros. Bas
kcL-bull: cestas, ródes, bolas e respectivas camaras de ar, uni
formes, calçados, apitos, joelheiras, suspensorios, ligas de poé, 
Athletismo: varas para pulo, pesos, discos. dardos, barreiras, 
murtellos, pistolas especiaes para sabidas, cartuchos, chrono
meLros, sapatos de corridas e pulos, ligas de pé, suspensorios, 
camisas, calções, sobre-camisas e sobre-calções. 'l'cnnis: bo
las, raquetes, rôdes e seus accessorios, cordas, uniformes e 
calçados, prensas. Base~ball: r);láos, bolas luvas, mascaras, 
protectores para as pernas, peitos, bases, uniformes, casque
tas, camisas, meias, calções e calçados, oculos pretos. Hip
pismo: se lias, arreios completos, uniformes e calçados. Es
porte em geral: livros, jornaes, photographias teclmicas, pel
iiculas cinematographicas referentes a esporte. Escotismo: 
fardas, barracas, material de casinha e de campo, bastões, ma
chadinhas, material para officinas de carpintaria, electrici
dade, mecanica e terracota, material de telegraphia de cam
panha, material de ambulancias, livros e revistas de escotismo, 
arcos e flechas . 

Rio, dezembro de 1924.- Jeronymo Monteiro. 

N. i6 

Ao art. s•, a,pcrescente.se: 

Lettra ... "os machinismos importados para Jnstallaçiio 
de fabricas que tenham de produzir fio para malharia e ren
das, fabricado co~ algodão nacional. 

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1924. - Paulo de 
Frontin. 

N. i7 

Accrescente-se o seguinte artigo. 

"Art. Fica concedida isenção de direitos de impor-
tação e de exportação e de expediente para o material neces
sario á construcção do novo hos:'lital da Veneravcl Ordem 
Terceira de S. Francisco da Peníte:Õ'Ma, na rua Conde de Bom
fim n. 1. 033, na capital Federal". 

Rio de Janeiro, 21! de dezembro de 1924. - Paulo de 
Frnntin. 

E' rejeitada a '.seguinte 

EMENDA 

N. iS 

Onde convier: 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado a celebr?-r· 
-com o Estado do Rio Grande do Norte, o contracto de arrenoa
mento da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte e 

11
".·~ ',-
r 
• 

,-I' 
: , . 
. "'' .'• 

·.··••!: 
··,, 
. ::, 

' .. 
'! 



48 ANNAES DO SENADO 

de const.ruc1;ão de )Jl'ulongalllenlo:; ti~ me.mla J~,;lmda, ludo 
no~ moldes do contracto de arJ•edamento o de construcção da 
J~sll·ada de l!'el'!'u de Sant.n Catharina celebrado com o Bsla
do uc Santa Catharina, em virtude do' decreto n. 15.152, úc 2 
de dezembro de Hl2l . - Pci'I'IJira Cha:vcs. 

E' approvada a tieguinte 

EMENDA 

N. 19 

.\cercscentc-so onde convi{) r: 
Ar L. }'icam isentos de diruiiu,; de i lliPUI'taçã·o, pagan-

do apenas a luxa de 2 o/o uc expediente, papel, o cimento, a ga
xolina, os machinismos, appat•elhos,- instrumentos e respecti
YOS pertences e accessorios que a Prefeitura do Districlo Fe
deral im!!Jorlar, dil'CCtamente, .vara os serviços municipaes; 
assim como o betume, asphalto e oleos-flux, prepm·ados para 
applicacão aos calr.amentos que a Prefeitura executar, põ1· ad
ministração, na cc'ínstrucção de estradas ele rodagem e logra
donros publicas do Districto Pederal. 

Sala das sessões, cm 22 de dc:llembl'O de 1924. - Pcru!o 
de Pront'in. - Sampaio Co1'l'lia. - Mendes Tavares. 

E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 

N. 20 

As l'abl'icas de faiance arlisUca o similares fundadas 1.1 as 
que se fundarem nas capilaes dos Estados da Federação até 
dezembr·o de Hl26 ficam isentas de todos os impostos fe
deraes, por espaço de dous (2) annos, desde que provem o 
seu fu nccionamento regular. 

Sala das sessões. - Joaqu.im :3I01'ei1•a. 

O Sr. Lauro Milller - Peco a Jlalnvra para encaminhar a 
votação. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Laura Müller. 

O Sr. Lauro Müller (para oncaminhm• a. votUI)ão) ::
Sr. Pr()siclentc as emendas ns. 21 e 22 p.utor1zan1 mmssao 
de debenlures' - uma pat·a a · Sociedade PropagadOl'a de 
Bellas Arles, outra para os Empt·egados do Comm~reio do 
Hio do ;ranelJ'o. Não mo parece qno caibam no pr~Jccto da 
1\ecr.ita. Dr. mais, 1í assumpto quo rn·ecisat•ia de m::tlol' c~Lu. 
do. Proporia, porla:nto, que o Senado as appt:ovass~:~ pai'!!. cun
slituít·em projectos em separado, u serem obJectos de estudo. 

São appt•ovadas, pura projecto especial as seguintes 
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llM!tNlli\S 

N. 21 

1\cel'l!ôcüllle-~C OllUC COilVÍ{)I'; 

'49 

,\!'{, .. Fi eu euuecdido li !:iueiedmlc i'•I'UJI:t:,;ad"''a da ii 
Dc\lu,; A1·lu:; u direilu de cmilLit• rluúcntuJ·cs tnu·a J•es;;·;tte du 
aelual UIIIJll'L>sLimu, [llll' consulidallos, emillidu pant etlllsl.t•JI
el;ão do edil'icio do Lyceu de Al'lcs c OJ'l'ieiu, um vil'ludc lle 
alllol'iza,;üo legislativa. 

8ala das ~cssüe~, 2:J de tlozcmlJt·o de tU:!\. - l'aulu de 
f.'I'U'IIl'ill , 

N. 22 

Aeurosccnlo-sc onde convier: 

Fic!l a Escola Supol'ior de Gomwm·cio du 11iu dL' .Janci
J'n aulorizuela a realizar um cmprcsLimo até 000 :OOO:j\000, 
por ll1oio rle de!Jcntw'aN, jl!ros muximos do LO% au am1o c 
Jll'i\W de 15 annos, pat·a canslt•twciio rlo otlil'icio deslinauo ú 
sede ela mesma E:>cola, sob garantia hypolllcctu·ia do ililll1n
laxa~. !mm eomo ele direitos para u lllttlel'iul u~colnr c de Cllll
yr.! que l'ot• cun:;Lruiclo, disponsucla ele qune,;quet· ilnposlos c111 
/.axus, lwm como ele dit•oilos paru o mutcriul oscolut' o ele cun
slt'Ltccüo elo ci.lil'icio.- l'aulo de l•'J•ontiu. 

São appl'uvaelas as ses·uinles 

EMENDAS 

N. 23 

Amlt'escctllc-se onde convim•: 
l'agarüo apenas :2% de oxpullicnle as ft'lldns f•·•!ôt·a~ di~ 

rwm:edoncia da llcJH.tlJlica Argentina ou de uul.t·u,; JlllÍ~es 
ttntet•kano:;, clesdo que ollcs, por sua vo~. ol'IL·t·l'~ntu ViliJLa
gen,; ;\ imput·la';~o elos produclos brasiloit·os. 

N, 24 

Acct·csccnle-:>e onde convi<lr: 
Al'L. Fica concoelida ao Estado do J1iu Gt·audc• riu Snl 

i:ouiplcta i,;en1;~n de dit•eilos c ele luxas ele inlpot·l.a~i\u, in
elusire uc cxpctlicnlc, para todo o material dcsLinado i't pt·a
l.icng·em ela hurra ·do EsLado, halisamonLo c dt·agagull\ doa 
Cllii!WS inlC!'ÍOl'CS, 

N. 25 

Acct·csccnlc-se. onde cor.víct•: 
ArL. Os machinismns, UllJ)t\I'L'Ihos e ~eus pet·lences rlcs-

i.inados :'1 indu:;lt·ia Lk lnclicinios ni\o Si'l pam os q11r lenham 
sitio ímporl.ndn~ 0 r!N:pnchnrlos nns all'andl'SM snl) lel'll10 do 
respon,:nbilirlarle, como tamhern Jlal'n os que J'ot•cm impot·l.a
dos du cluta desta lei cm deanlc. 

S. -Vai. XI. 4 
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N. 20 

~ .... .. 

Accrescenle-se no arL. 3" da pruposi\'ão ela Cumnra nu
Juero 101, ele :l!l21i: 

, "h) os iusccLicielus e J'ungi~idus, inclusive o sulfato ele 
cobre." . 

N. 27 

A~crcs~enl.c-se onde convier: 
ArL. As companhias que extrahcm carvão nacional ou 

miuct•io de ouro gosarão de isenção de direitos de impor
l.ução ele expediente pal'a lodos os machinismos, mulerias pri
mas u muteriaes destinados aos sct·vi~~os de exiJlornção, bem 
~omo para a installnçüo de usinas clecLricas para forneci. 
men-lo de J'UJ'~'a a terceiros cm que o comhusLivel empregado 
se,ia exclusivamente o cm·vão nacional ou suh-producto do 
earvão nacional. 

Parngrapho unico. As outras companhias ue mineração 
gosarão uc isen~'ão de impol'laf}úu, pagando. 2% de expe
diente, para os machiuismos, matcria pl'ima c matcl'iacs des
tinados tt exploração. 

Arl. Picam extensiva~ tts uompunhius que exlruhem 
oleo comlJu,;Livel ou distillam schistos betuminosos, as dis
posi(:õcs elo arlig·o antet·iot·, llem as><im pa1·a os sub-procluctos 
correspondentes, no que lhes for applicavel. 

N. 28 

Accrsecenlc-se onde convier: 
ArL. Serão isentos de lodos os impostos aduaneit·us das 

despesas de ft•ctcs nas estradas de ferro ela União o nos navios 
elo Lloyrl Bt·asileil'o e outt·as companhias ele navoga(:iío mc
clianlo assentamento dessas cumpnnhias, os animues destina
dos aos jardins zoologicos que J'unccionem cm virtude de con
cessi:í.o municipal, eslacJ.ual ou federal. 

N. 29 

A' emenda do St·. Afl'onso Camargo uppruvada o1n 2" dis-
cussão: 

Onde se diz: "é concedida", clig·a-se: ''.li'icu u Governo 
aulol'Ízado a conceder". 

Onde sé diz: "ires nnnos", cligu-sc: "dons annos". 
O mais, como está. 

N. 30 

Accrcscen le-se onclo convier: 
Al'L. Salvo quando J'ixadus cm qttulquer dos artigos 

anlct·iot·es, us pt·azos das isOIH)Ões conce1lidas pot· esta lei ter. 
minarão em 31 de dezembro de Hl2G, si untes nüo Liver ces
sado u suu ra~ão ele ser. 
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~'\. :Jl 

Subslitua-ôc o ut· .t 1" Lia IH'U!Jusicüu pela eaicurla LI o sc
nhot· Affonso Camargu, U!JIH'ovalla ea1 2" discussão. 

O Sr. Presidente - A proposi~ãu assim cnwnllaua é eu
:V iadu {t Commissrto de lledaccão. 

O Sr. Thomaz Rodrigues- l'etJO a palavra pela orucm. 

O Sr. Presidente - '!'cm a palavru, pela ordem, o f:ir. 'l'ho
~llU~ lloclrigues. 

O Sr. Thomaz Rodrigues (pela ot•llem) - Sr. Pt•csitlcnte, 
}Jcço a V. Ex. se dig·ne tuandat• t:onstar da acta dos nossos tra
lmlhos de hoje a declarat;ão que ora J'a1;o c que é a seguinte: 
Votei contra Iodas as emendas apresentadas t't proposição da 
Camara elos Deputados 11. 101, porque em virtude ela urgcncia 
não tive tempo de conltccel-a:;, de examinai-as dcvidamt:ntc, 
como pela certeza ele que vão acarretat· ·sensivelmente a dimi
lluic;üo das rendas da União, neste momento, talvez o mais 
grave ela vida financeira. 

Era o que Linha a dizer. 

O Sr. Lauro Müller - Peoo u pulavru pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra, pela ordem, o Sr. Se~ 
~1ador Lauro Müller. 

O Sr. Lauro Müller (pela ordem) - f:ir. Presillenlc, o f:ic
Jtalio c nobre Senador, que é um espil'iLo justo, são tcstemu
llhas de que a Lll'gcncia não •ti provocada pelo Senado • 

. Recebemos essa proposição, como recebemos a lei da Re
ceita, no dia 20, ·de modo que não rí o Senado que está atro
pelando os trabalhos, é u f:ienaclo que eslá scnclo alropclaclo. 
Nessas condh;õcs, havia dous pt·occssos: ou fazct· a J'ci ou não. 

O Su. Tuo:~uz HomuuuES - Eu salvei a minha respon
~abilidadc. 

O SH. LAUt\0 i\lür.LEil - .l'crdol·-me ; V. l~x. não póde 
levar o scn cg·oismo ao ponto de querer salvar sómcnte a sua 
l'osponsabilidado; !ta de salvai-a com os seus collogas. (Apoia
dos.) Haverin dous processos: ou não fazer a lei ou fazei-a •. 
E' [ll'cferivçl o q110 estamos fazendo, porque não fazer a lei 
equivaleria, parece-me, a suspensão de uma scric de serviços, 
a perlurbar;ão gravissilna na vida financeira o OI'Ctunentaria 
do puiz. Si havia essas di~pusit;üc:; da lei da Rcccila do modo 
llOr que a Catnnt.•a as mandou Jltll'a aqui, n6s agimos com a 
brevidade exigida pelo Lcmpo. Aliás, a lll'goncia nclual nem 
foi rcquel'icla pelo llnlalot·. n1as pelos membros da Commis
silo de Finanças. 

Uma wusa devo dizei'. E' muilo apt·eciavel o pt·occdi
mcnlo ele S. Ex., o nós, f']uando \'imos a sua enll'ada pnra csla 
Casa elo Cong'l'Cs~o aprcciamol-a muito, pela certeza de que 
tcriamo~ mais uut compnnlleiro para zplat· pelas cousas Pll
blicas. Digo nwis um. com)Janlwiro, porquo não se truta de 
:uma exclusividade quanto ao zelo pelas cousas publicas. 

'• 
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O S!l. 'l'HOMAZ RounlGUEs - :'ieJH eu esLou dizendo, nem 
qLtiz dizer semelhante cousa. 

O fll\, f.,\UHO ~tüt.Llll\ = Nc~Las ~undicõ~s. posso al'l'it·mur 
ao ltom·ado Scn6clill' que nenl1uma cl!IS disposiqõos t\BOl'U uP
provadas vem trazer diminuição de rendas c todas ellas .iít 
c;o;islium nos orçalUCl1LO~ anLeriOl'os. Alll'Ll!Uas súo ctos ):;ena. 
dot•cs, outras são da Commissãp; outras, POl' sovcn1 cto interes
se geral, como, por exemplo, a das fructas, nüo tiveram por 
parte ela Senado nenhuJUi\ emendí\, 

Não ha, por consequenciu, nos dispositivos valados, nada 
q11o diminui\ i\ l'cccit{l pul:llicl\. '.ro11)1o n~cos~idado do fazer 
esta declaração, porque a minha responsabilid(\de 01•esce do 
ponto, deante da confiança que o Senado está lendo com a 
Co!11mis~iio, aJ!pi'QVl\P.d9, na fé do spu Pílrecílr, as proposições 
que e\ll:l i\ql.li tem trazida. 

O han+·aclo Semv:lor, sei eu, niio pocl~!·ia dormir tranquillo; 
agora, póde clormir.. (Mtdto bem; muito bem.) 

O Sr. llfe3irlentç - Tem a pal{lvra o Sr. Senador Men~ 
dOlWI\ Mt~rtins, 

O Sr. Mendonça Martins ((pela ordem) - B\'. Pt•osidonlo, 
rogo a V. Ex. que consulte ao Sen~do si qQncecte tl~S'encia 
para que seja imme·diatamcnte discutido c votado o parecer 
da Commissiio de Financ11s contrario ao a~ to dO Sr I Prosidente 
da Republica, de 25 de "janeiro de 1922, (velando a t·esolncão 
lcs;islativa daquelle mesmo ílnno, 11\\lUdanda abrir um pequeno 
.o1•ódito pat'a pagamento da "gratificação da fomo", 11 funcoio-; 
narios do Collegio Militar) , 

O .81.'. Presiilel\te - O Senad.or Menctonca Martins recJUe!' 
Ul'!!'OllOia,. s~in pi•ejUlZO q[ls urgenc(lis já conced\cl~s polo Se.,. 
nacjo, PR.l'\\ que soj\\ disculi·ç!Çl ci p;~.reC~l; di\ Oommis~ão. respe
ctiva, r(lferente a,o· vé~o do Sr. PrQsictente ela l\eP\1blica, á t'e-
solu~iío do Can~ressÇJ, por S ~ Jj]:'l;. j~ oitncta. -

Os senhores que a:pprCJVI\1!1 o requerilnento qtwirarn le
vantar-se. 

Foi upprovada. ·' ·•,.·:·~· -··· 

Em, virtude do. re,qucr\mcnlo de urgcncia apresentado 
pelo 81•, Sen!J.e\Q1' Joi\o. · Tl;lomé, e v,ota.do p.o\o Senac\o, von 
submQtter á s.e!l'UI'\da. C\i~cuss~o, a {ll'QIJ.CIS\Cão c\i\ Camara dos 
Deputf\qos autoriz~~:n,çlo a. est1.1belccef o se\'vioo vacc\nologico; 
nl'\& oaptt!J,es dos 111~ta,dos. · · 

-i\llPl'0'/11.1\!\. ... • ' 

'".:;'-'''···· .. 
:l INS'fl'l'UTOS VA,COlNO,Çi.J;lNIQOS 

~·- diô~\ls~uu Qí\ proposição da Ca1na1'a uos Deputados nu~ 
incro 57, de 1023, que autoriza o Governo a o!iil(lbol~cot· insLi. 
tu los Vi\CCÍl\OS'C.I~icqs nu.~ Ct~P.il!\OS ·c\Qs ll]s.lados q1w nwnoiona. 

-i\I\P\'O.V.«dll, 

Q ~\ Pt:Q~\d.en~ç - Em vh·Luc\e do requcrimonLo do \l\'
gon()\i\ çlo Sr-, F;unMl~\'· Jei'O.nymo Montoil'o, vou submet.leP 1\ 
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discnssfto a proposição da Gamara 1los Deputados n. \l~, rc
conheccnclo de utilidade publica ?.. Sociçdn(le de Medicina c 
Cirul'gia de S. Paulo, 

SOCIEDADE DE MEDICINA DE 8, PAULO ' .~.., ' 
' 

a• discussão da proposl~üo da Gamara dos Deputados nu
mero lllt, de 11121, considerando de utilidade publica a Socie
dade de Medicina c Cirurgia de R. Pnnlo, 

Approvarlo vae :í R:tncçüo. 

SOCIEDADE Jl, DR TURISMO 

3' discussão do projecto do Senado n. 37, de 1921, consi
derando de ulilidarle publica a Sociearle Brasileira rle Tmismo. 

Approvarlo, vae :í CommlsRüo r!e Redacção. 

.,.,;: CREDI1'0 PARA PAOAJV[ENTO A PUNCCIONARIOS 

Discussão unica do projecto do Senado n. sa, de 1!J24, ve
Ludo pelo Sr. Presidente da Republica, que abre um credito 
especial ele 16:435$200, para pagamento a fnncclonarlos dos 
Col!egios Militares, da graLificaot'ío a que se refere :1 lei nn. 
mero 3. 990, de 1920. 

Encerrada. · ·. · · '· , 
O Sr. Presidente - Vou submetler a votos a resoluoão 

legislaliva véLa,da pelo Sr. Presidente da Republica. De con
Jorm idade com o Regimento, vo11 mandar proceder (t cha
mada. Os Srs. que mantiverem a resolnçfio rlirão - .1im. -
c os que a rcjcil.arem, dirão - não. . 

· Procedendo-se á chamada, respondem - sim - Os Srs. 
Dion is i o Bcnlcs, João . Lyrn, Mondonca Mnrlins, Eusebio de 
Andrade, Moniz Sodré, Manoel Monjardim, Bernardino Mon
teiro, Mendes Tavares, Sampaio Corrêa, Arlolpho Gordo, .José 
Mm•linho, Hermenegildo de Moraes, Affonso ele Camargo, 
Cat·luR Cavalcanli, Fclippc Schmiclt, Lnm·o Müllcr. c Virlnl 
llamo.~ (8), e - nc1o - os Srs. Cunha Mnchnclo, PirrR n~
hcllo, .Toão 'rhomé, BenJamin Bat'roso, Ferreira Chaves, An
tonio Massa, Venancio Neiva, Pm•eh•u I.obo, j.onquim Moreira 
c Luiz Adol.pho (10). ; 

/ O Sr. Presidente - Votaram n favor 18 Srs. Scnnrlorcs e 
'10 con Ira. 

O Sr. Benjamin Barroso (pela orrlcm - St•. Pt'rRi-
denlP. Rolicilci n palavra para t•eclil'lcnr o mctt voln. 11Nl1Ulllli 
Plin, qunnrlo rn meu inf'Cllto responder .1ún. 

O Sr. Presidente - Mnnl.ivr.rnm n l'ORnlu(;iio Hl ~~·~. 
Snnnrhwr.~ r J'r,ird lm~m.l.na fi. Niio h n nnnlel'll. Fir.n ntl inrln 
n vn!n1•fin. TTrt Fnbl'P n lllPRn nrin;; rmrnrlas 1'11\'indn~ no nt·-
1:!111\PIIi\, d:1 !1Pr.rila, f]l!e \'~o ~1!1' Jirln>' pnl'n u lll'rcs.;:\l'iu apoia
nwnlo. 

Sfio lidas o apo·iadas ns soguinlcs 
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EMENDAS 

N. 1 

O chlormcto de cu!, o oxyrlo de ;;odio ou soda, impur::i 
ou r·.lUsLica, o chloralo de polassio c de sadio, chrysLalizadq 
ou P:n pô, paga!'ilo, rcspecl.ivnmente, duzentos e quarenta réis 
(2·10 t'üis), LresenLos o sessenta t••:is (3GO r(ds) ,. qninhcntos 
J',:ig (GOO ré is) pot• ki!ogrnmma. 

Sala elas sessões, 23 de dezembro de 1 !l2L ....,. Eusebià, 
da l\1!ll1·adc. - Mendonça Mm·tins. 

.Tusti(icaçüo 

A laxação dos prodnclos na emenda rcfet·idos 1! na tarifri 
das mais anLig·as quando no BJ•asil não se cogitava de fabri.; 
cnl-os. 

São productos qnc, com malcl'ia prima nacional, jit agora: 
aqui se fabricam de qualidade cgual ao simi!m· importado, 
mas que para não dcsapparecercm do mercado nrcossit.am, 
como toda a industria nova, do apoio da tarifa. 

Sala das Commissõcs, 23 de dezembro de 192ft. - An
tonio Massa. 

Ar L. 
linhas. 

N. 2 

Supprima-sc o n. G3, elo ar L. 1 • - imposto sobre 

Sala das sessões, 23 de dezcmbJ'o de i!l2-í. - Eusebi~ 
r/ c 1\ ndrade. - Jlf andonça Martins. 

Justificação 

A suppressão deste novo tributo impõe-se, tendo cm: 
vista: 

1", . que a Laxação é excessiva, representando cerca de 
20 o/o do custo da mercadoria, o que é iniquo, tratando-se 
do mercadorias, que pelo seu uso e destino póde Ror consi~ 
clorada de primeira necessidade; 

2', a sel!agem directa por unidade tornará o imposto, 
sinfio de inesequivcl, mas de imperfeitíssima c d il'ficil arre~ 
cacluçfío, fiscalizacüo c cscripturacão; 

3', a sel!agcm por unidnclo tnmbcm se lm•nnr{t imprnti~ 
cnvrl pelo insigniricantc ospaco elo carretel para a aposi(!ÜO 
do scllo, com a aggt•avanle de a!f.erar a mcclirln com qnc esta 
ospccic de mcJ•cadorin transiln no mrJ•endo, qnc ,1 a jarda o 
niio o mr:l?'o. 

Elimine-se, pois o numero 53 c n rcspcctiyn clotnçiio quo 
~~ npenns de 000:000$000. 

·, : 

'c . 

I I 
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N. 3 

Acct'esccnl.e-sc onde convier: Entre as inseituições bene
ficiadas pelo contracto ele Lo I crias Fcdcraes, inclnam.sc no 
Disl.ticlo Fcdm•al: 
Socieduclo Propagadora das Bel las Artes ...... . 
.13 ii:ll iuLheca Popular. . ...................... . 

2ü:000$000 
2ü:OQ0$000 

Sala das sessões, 23 ele rlczcmhro de 1924. - Vldal 
llamos. 

.Tusti(ica.ção 

A Sociedade Propagadora elas BeiJas API.os, rundnlla em 
185G, Pl'csLn. ao ensino o ao culLivo das hcllas-artcs no Bl'asil 
os maiores scJ•vit;os, .iá rcalir.an'Cio cxposiçücs, concel'tos musi
caes, ,i:'L cedendo gTaLuilamcnle :;cus :<alút~:< pnt·a cont'cl'cncias, 
cxposi~ücs c 011 ll·us ccl'Lamens artisLicos. 

A' BiblioLhcca Popular, cu,ia J't·cqnencia allinjc a mais 
ele 15 mil leilorcs, ·possuindo mais de 20 mil volumes é uma 
das poucas salas rle leitura gmLuitnmcnLc franqueada no pn
blico, nn DisLriclo Fcrlcral. - Vida/. 1la..mns. 

N. 4 
Onde convier: 
Na classe 12, n. 352 das La1'i fas al fanclcg·al'ias. rl iga-sc: 

Dircil.os (canetas) 2$500, cm Jogar rle 2$000. - Benja.m·in 
Rw•roso, 

.Tnsli(icn.ção 

Esta emenda I cm por fim o augmenLo das rcnrlas, sem 
qne possa dar log·ar a elevação elo ]wceo no artigo similar pro
rluúdo nas diversas falwicas elo pniz. Accrrsce qnc,. Lalvcz, 
]lDt' St'l' oh,icclo d,J 11sn escolar, nnnca Lenha sido augmcnLnrla, 
por isso o angmcnLo proposto ll tfto pequeno que não dará mar
gem {L clcval~ií-o elos preços no retalho ma;; concnn·m·:'L pnl'a ric
vn~iio da renda. - Rcn.imnin R moroso, 

N. 5 
Onde convier: 

,Ar L, Em todas. as vencias judie ines, realizadas, nos pro. 
cessas adminislraLivos, por leiloeiro, t) ohrigaLoria a pt•csenen. 
rlo juiz, hem como do membro rlo Ministerio Publico col't'cs
ponctm:Lc, quo l'isca)i~aJ•iío, a~. for1:1ali5laclrs rln nct.o, acantrlan
clo os mLercsse;; su.1e1Los a ilscallzaçao ela .TtJSLlca. 

Paragrapho unico. Da com missão •. aLlrilm iria aos lei
loeiros pela lr:;islaeão vi:;·cnLl'. n quinta parle caber:\, cm 
11arl.cs ignacs, ao ,iniz, MinisLcrio Publico c an escrivão. -
Fm•J•ciJ'a C li m!cs. 

Ju.s li('icação 

E' justis~ima a presente emrndn qnn, "srm lJ•nr.rJ• onns 
no Til esomo ", vem c creU!' de ma i ores ga1·anlia;; c ~o lrmn ir! n
eles os lcilücs judicinés c tornar ohri:;alorins n !ll'r~rn~a do 
juiz c do 1\linisLerio Publico nessas hastns pulllicns. 
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Por vezes os interessados locm clamado so!Jt•c a interven
ção elos leiloeiros - agentes do con1mcrciu qtlH ,;fto - na 
vcnt.!a dos bens do ,juizo, mas uma ,jnrisprttdl'ncin lleralil :1 
da no:;~a Cól'l c ele Ap!)e!Incüo e dos ~nbios pt·oYimrn tos tlu 
cxlinclo Conselho Supremo, lccm suslenludo CJtiQ /.cilúc.~ o 
JH'uças são !'amos de hasla-publica c, dada a concot·dancia 
dos inlercssn:dos, sem J'crit• lei expressa, niio se póde cvilut· 
a i nlct·,·cnção elo leiloei r o pela fôrma do lei lã.o jn cl i c ia!. 
·Aliús, e,;,;a .iurispruclencia cslú pcl'fcitamont.c ampat'tHlu, t•tn 
disposi(:ão cxpl'cssn t:o rlccJ•elo n. 3.070A, de 31 ele clezem
l.iro de 1015, dis·posir;uo clclcrminurla por uma irl'cl'nluvel 
razito de ordem pt•atica. 

Eslá no espírito de f.odos que motivos varias sempre in
i'luiram para qno os bens' fossem mal reputurlos nas praea,., 
uccorrcmlo exactamente o conlrnl'io nos leilões jndiciar~. f-tpm 
IJucrct· pe8qncznr lorlns as cau~n:~ vO-se q11e a l'nlla manil'P~
t.a de ampla publicidade o o local onde a prnçn se rt•nliw 
tcem concorrido para que nno raro sc,inm prejuclicn(Jo~ inl.l'
rcsscs sagrados de menores, inlcrclictos, espolias, ele., pela 
infcl'iol'icluclc dos preços obtirlM cm m·nçns snccessivns, com 
avnllncla despeza. 

O leilüo judicial remediou l' conlinün a rcrncrliat' C!sspg 
inconvcnicnlcs, de molde a fazer que os bens, .iurliciulmenln 
Yonrlidos, logrem pt·coos ele rcnl vantagem, qtw nfto torni'Jl1 
a opct':lí~Üo lesiva ou altamente ·damnosn como, ele frrqt!cn
cia, occoi'ria nas praças. 

•.rem havido quem, "reconhecendo l.acs yanl.a;;ens rll' Ol'
r!rotn r.conomica nos leilões", reclame, flOt'«:m, a;; pt'Ut)rt:', pt~\o 
moi iYn de serem essas ucrJl'cadns de maint·cs sr•gurnnça~. na 
sua l'órmn, caracter solcmnis:dmn, pela assislrncia nu 
nwlhnt•, prcsidcncia do juiz. 

Os qlie assim pensam, dcl'l'Olarlos no:; Lt•ihtlnai'R, .ii'1 l.1•m 
v indo h a Lt'r ús portas do Por! r r Legis ln I ivo, pn I' vPzr•s vn~ 
t•ins. l.cndo suas prctc.ncões siclo ropellidas. 

Pesando• as vnntagenR. c desvantagens elo.~ leilões ,jtl
dici:lccs r. elas pt•:u)ns - ns dons rnrnns rln ltn~ln Plthlicn -
~·í ,; licito conclnir pela SIIJll'l'iot•iclarlc rln leilão, Sl'll!Jll'r CJIIP 
a l<'i n JWI'mil.la. uma \'CZ qnc, Jlül' La! mnrlo \'I'IHlitlns. n~ 
ltr•m ~~nl.t'<'i;IIPS ao ,it1izo alr:111cam inv:l!'iavelmcnl" melliill' 
!ll'l'í' o. 

1~'. por(•m, ele convenicncin rlnr aos lcilõrs ,iurlicitwr. 
uqnillo qnc cllcs ainda nüo l.rrrn: uma solemniclnrlP mais ri
s·orosa qunl u rins prncas. E' o que vem trazer n presente 
enwndn que concilia. com visivcl prccisito, n ·inlm·~ssl' ecn
'll.omh:o dos hcns n vendei', Ieilonnrlo-o~. cnrn n -i11lcrcssc til' 
o1•tlrm. 1l11.l!licn, ~mprcst.nnr!o nn leiliio um con.lnnclo rio solr
nmidndc mnis rignt•osn, :í ~rmrlhanr.a dn~ fxir,irlas nas 
Jl!'fiÇUS, 

Approvada n cmcndn, o lr.ilão .inrlicinl, ;ití r1'1'arln no rlr
crrlo n. 3.070, rlc ill de dezembro de 10IG, assnmh•:'t mui..; 
IWOJ11'inmenlr. o cm:çctcr ;iudi.cinl, com nprcsrnr:n rlo juizo CJIIP 
n~.•in1 nfin limil:w:í n ~nn inlrl'\'rn~ão ·IÍ 1111''l'n rxprrli(•fin tltJ 
all·nt·:i. ;;pnfln r.rt•lo rpw ael.ttnlmonle o nnnH•t•u dai' \'l'tlila~ .itt
rliciacs por lr!ilão 1í hnslnnt.e nvnlludo. Ali\tll dossn vnnl.ag-Pm 
rio ot•clem tcchnlca, ns venclns ,illclicinos permiLt.irlns por ln! 

I 

\. 
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serão feitas por fórma a gosar das ut'ilidadcs cconmnüJrts do 
leiltio adqucrindo us vanlaaens {orm.aes ntü ugorn exclusivas 
da praça. 

Assim, o que vem u presente emenda trazer I! uma so
lomnidar.lc assecm·aLoria e aenulclaloría de intcrc~ses nos bcnH 
leiloados nos juízos administrativos; torna obrigatol'ia a pre
sença do juiz e do respcolivo rcprescntanlc do Mi
nislcl'io Publico, que fiscalizarão a venda, sua fór
ma c a pratica das solemnidades, a~sim como os 
!Jcns, a sua identidade, os seus justos l'alores, a ido
nicclacle dos licfitanlcs - nos moveis, immoveis c scmo
vctllcs, bens .mb-ju.dicc, que estão á guarda do juizo e muitas 
vezes sfto removidos tts lojas dos leiloeiros para venda, como 
.no caso de ,i o ias, objectos de arte, pedras preciosas, etc. Ora, 
.essas vendas, esses leilões judiciaes, de fôrma judicial pra
lica:da por pessoa alheia ao ,juizo - qual o leiloeiro - in
clinado pelos inventariantes, testamenteit·os, ás vezes "dolivos", 
precisam ser fiscalizados c cercados das solcmnídadcs esscn
ciacs aos aclos de juizo, inspirando fú e respeito aos qu~ a 
ellcs comparecerem, evitando as burlaG e acautelando os in
teresses sociucs c parliculares de menores (a jurisprudcncia 
tem ndmiLlido sc1· leiloavd o bem do menor que t.cm pac 
vivo, que núo ú orphúo na expressão legal) dos testadores, 
dos ausenlcs, dos fallidos, bens confiados á guarda da .lus
lit;a c que são vendidos sem us bastantes solemnidndes. 

E como não t\ humano, sendo aphorismo de direito que 
a ninguem é justo· lonuplctar-sc de l.rabulho alheio. o juiz, o 
Minislerío Publico c o escrivão qu.e se locomO\'Pl'ÚO muitr.s 
\ e:~<·s com despesas aos lagares onde s~jam os .bc11s leiloado:;, 
]Wedios cm snbmhios, cm ruas dislan l.es, incnmhindo a rssr•' 
J'unccionarios o bon1 andamento ela vcnrla, sua fiscnliznçfío e 
guar,da das solemnidu·cres - justa é a minimu percentagem de 
que cogita a emenda. 

Agora: "E' bem de no lar" q.uc essa miníma percentagem 
nílo sác do espolio, "nem elo Thcsouro", nem diminue patri
monio rle intcrrssados; sác aprnns ria pot·cenlaA·rrn rio leiloei
ro- pessoa cstl'anlta ao ,iui%o c qnr {, pelo .ini?.o commi;;sio
nar.la pa1·a a ]Wal ica rias vencias, sünrlo cet'lo que a presr•tllu 
emcnrla s(t póde ser I'CCcllirla com agrado pelos cncnrl'egaclos 
tlos lciliics, ]JOI'I]Unnlo firma assim a sua acção cm maior ga
r·anl.ia e diminue a sua responsabilidade, evitando as con
slan tos tl iscllsRõcs com os inlci'essados nos processos, no raso 
dos leílõr.s condicionucs discussões que trnzirlas 11ara o ho,io 
dos nttLns, retardam c Lumultunm os cl'fcilos. 

gncct'ranclo: n emenda r\ ,iusln c honcsla, E' dl> inLci'''ssc 
ptthlico. Vem tornar obrig·aloria a presença elo jui?.o c elo Mi
nisl.crio Publico, em todas as hustns puJJlicas, ccr·cundn os 
lnilõcs ,judiciacs das maximas garantias, quanto aos hctH' do 
,jttiw, o acnn t.c lnndo todos os in lcrcsscs por fôrm n n mu is 
ampla. 

N. ü 

At·L 15 - :!." culcg·oria: 
Substilun-so a palavra "inclusive", poln "cxclusivo't. 
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iN. 7 

Art. 15, § 1•, n. 2: 
Supprimam-~u a palavt•a: "inclusi.ve os da aa?·ieul

tu.?•o, o" .. 

N. 8 

Al't .. 15, § 1", n. 3- Supprima-se. 

N, 9 

Ar!, 15, § .\ •, lettra a: 
Supprimam-se as palavras: "c os da explo1•açí1o da ClfJ1'i"" 

cultura c industrias e.r:lracN.vas Vf(Jcta/. c rmhnal qu.c nílo c:r.-< 
ccrlm·cm a ü: 000$, P01' anno." 

N. 10 

Art, 15, § 7", lettra IJ: 
Supprimam-sc as palavras: "entendendo-se como tal il 

m.nl.hm•, {i lhos menores ~ 11acs nwim·es de 60 a.nno.~." · 
Sala elas sessões, 23 ele dezembro de Hl2.\ . - i\clolphd 

Go1•rJo. - Alfredo E/lis. - A. Azm·erlo. - Mrmrlonça. Mar..; 
tins. 

N. 11 

Ao n. 59: 
Em vez elo "300 réis por sacca rln café: tres réis por kiló 

de algoclfto e ·!50 níis por ~ncca de ;,.;,;ucar", leia-se: "GOO réis 
por sacca de café, qur.l.ro riJis por ldlo de algodão c 200 réis 
]lO!' sueca rle assucar." 

Jnstificaçüo 

·A elevação ó justa, attenlas as nccessiclacles de maior, 
:ll'rl:!cadação do ronda. 

·2t, ·de dezcmbi'O do ·l !l24. - Paulo rlc F1·ontin. 

N, 12 

Ao n. 80: 
Onde se diz: "tclcgrammns ele imprensa, prctcriclos c do 

Governo", leia-se: "l.elcgrammas ele impJ•cnsa, lclegrammas 
]lJ'r.lrJ•irlns r LPlngrnmmas rlo GoYorno." 

Jnsli('icaçüo 

A rNlncçfío proposLu rvil nJ•{J clnYidas. 
~4 do dczomllro de 102-1. - Paulo de Frontin. 

I 

~ 
I 
; 

l 
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N. 13 

Ao n. SG: 

Snptwimn-se: 

Juslificaçtio 

1'cmlo ~ido incorpot•ada a E. P. rlo Lorena a Piqnel.o ~ 
Estenda de }'Ot't'n t:rnlral do Brasil, não ila mni~ l'azãn r!P con~ 
srt·var csl.o titulo. 

21 rlc rJpzemht·o elo 1!12·'1. -Paulo tlc Fr·o111i11. 

N. 14 

Ao n. 101: 
Acct•escrtllc-so 'in fine: "e lei n. ·L 783, ele :11 do clozom

lli'O clt) ·I 023." 

Juslifica.rt1o 

A cilação t\ inclispensnwl, dosrlo qtlr na !ri t•cfcricl!l 
ltottvn nll.ornr;iíos feitas. 

2'J dr dezembro de Hl2!t. - l'anlu de Frnnlin. 

N. 15 

Accrcsccn to-so : 
Fica taxado cm 100$ anmntcs, cada individuo que se de.., 

clicar ú Ycncla rle hilheles de locação thontral c de ca~as cld 
diversões. 

Sala elas sessões, 211 ele dezembro ele 1021,. - Menrle~ 
7'rmares. 1 

.Tu.llificacüo 

:Não é justo que innumeros i.nclividuos qno auferem ,in~ 
ros c lucros coni' a revenda de entradas ele l.iloatrns ele., es
tejam isentos elo pagam~nl.o ao fisco ele um impo~to, ~obre :l 
Jll'O l'issito que exercer. 

N. 16 

Onde convier: 
As factmas devem deixar cxprcssamcnl.c ns conrlições dà 

mm·cadoria c wn qunlidade c qunnrlo niio o J'ar.am, o importa~. 
r!Ol' ·pngar:'t n nmlla .i:'t cslallrlccirla c! r expcrlirnl.o r o rlc~pn~ 
r.lin sr.t'iÍ foi ln prln l.nhella mais rlcvndn. -11rn:imn'in 11orrosn • 

.T us tifir-rrrtio 

A presente cmcnclit L em po 1.' fim cY i Lm· enol'mc cYnsãci 
dns ro11c!as, impedindo que artigos seJam classificuclos em ta~ 

. .bellas mais baixas, qunndo nãq clcclnram expressamente ;J.~ 
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condições c qualidade da mercadoria. E' assim que a factura 
consigna, por 1)Xemplo, na importação de fi Las cinemalogra
phicas, simplesmente- films. 

;\s tarifas, porém, prcveem o caso de se LrnLnr de fitas re
veladas ou virgens, pag·ando esta IO$ e aquellas 25$ por kilo. 
Na C'Xpressão vaga de films IS muito facil que as fiLas revela
das passem por virgens. O mesmo succcde com os la pi~. le
cidiJs o outros muitos artigos. Para qne tal niio aconle~.n é 
tJUo a emenda estabelece qne, no caso, pague pela taxa mais 
elevada, c que, certamente fará com que o exportador tenha 
mais cnirlado na classificação do artigo ao confeccionar a 
factura. - Benjamin Bar1'oso. 

N. 17 

Ao n. 25: 
Em vez de: "De lã com qualquer outra mo teria, exce

ptuada a ~eda; de· algodão, .iuta, canhamo ou semelhantes 
simples ou mixtos, I GO réis" rliga-se: "200 ré is". 

Justificação 

E' iclcnlica a das emendas anteriores. 
Sala das scssües, 24 de dezembro de 1\12'.. - l'a.nlo de 

F'rontin. 

· N. 18 

Ao n. 27 - Em vez de: "3$000 a taxa dos baralhos llfl-
1\lol;aes ~~ pal'a 7$000 a dos esl.rangciros", Jcin-se: "pal'll i'i$000 
a laxa dos baralhos nacionaes e para 10$000 a dos eslran

t-;"P Í !'OS". 

Jus li{ica.ção 

O angmonlo se justifica pela nalul'l'Zll elo objecto. 
Sala das ~cssücs, 21J rlc dezembro do Hl21J. - Paulo rle· 

· Pruu/.in. 

N. 19 

Aon. ltS: 

AccPrscr.nlc-so depois de "carvão de pe!ll'n": "mw•pltlilttr.lo 
n mnvfio rln ]lnrlra nacionnl". · 

.Tusti(icação 

A in!lt'ttLria rio carvão nncionnl drvo sm· nnxiliacla pnlo 
flll\'·111'110 I' n l'lln ltfio rl0ve Sf'l' npplirnrln o impnsln t~on~lnnl.t) 
L!esl1• tlllllii'I'O. 

Sala chts sessüu~, 21, de dezcmln·o (]C Hl21. - Paulo rle 
Fronl'in '· 

I ; 

I 

I 
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Ao n. 50: 
Suppl'imam-sc as palavras: ''tle preuo tle 2$ a(é 10$", 

aLú ''cada um, 500 rúis". 

Jtts t i('iCU('CíO 

Pum 08 bl'inquedos de vnlot· infcl'ior a 20$, 11iíu deve "01' 
cobt•ado o imiJosto. 

Sala das sessões, ;!1, de dcY-em!Jro de HJ2~. - Paulo da 
Vl'onl:in. 

N. 20 

Ao n. 51: 
Accrescon~o.su antes do final "2$000", as palavras: "lo

das do valo!' superior a 20$000". 

Jus tijicação 

Abaixo de certo valOl' não deve sut• cobrado. este im
posto. 

Sala das sessões, 24 ele clczem!Jt·o de '1 U2-'t. - l'anlo de 
P'l'untin. 

N. 21 

Ao n. 56: 
Depois de "il. Lü25, ele 3'1 de dezembro de '1922, arts. 1• 

o 2G ", accrcscentc-se: "-c lei n. 4. 783, de 31 de dezembro de 
lfl23". -· ·~-· ,, '. ' .. ,.' 

Justificação 

A citação é ncccssaria, desde que nesta ultima lei houve 
alLemcões. 

Sala das. sessões, 24 do dezembro de i!J24. - Paulo de 
/1'-l'ontin. 

N. 22 

Ao n. 14: 
Onde diz: Bebidas denominadas o rotuladas. vinhos do 

llanna, ele !'rueLas c sementes, pormeia garrafa 120 rói~. por 
111eio litro 1sc· róis IJOr garrafa 240 réis, por litro 3GO 1l0is; 
diga-se ; por meia gnrl'Uf.a 200 reis, por meio litro 300 l'IÍiS, 
por garrafa 1;00 !'Óis, por litl'O GOQ ré is. 

Onde di~: Idem, quando inculcuclns de typo cstt•tmgcü•o, 
por moia garrafa 240 réis, por ntoio lill'(l 3GO rói~. por gat•rn
fn 480 réis, por litro 720 róis, por gnnnra GOO rt'•is, por litro (100 
ré is. 

Onde di<:: Vinho nacional, natlll'nl de nvn ou qunlqncr 
.outra fruota ou planta, inclusive de cajú, não fcr·muuLndo (! 
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sr•rn ulcool, por meia s·nrral'a ::JU ré is, por meio lilro 45 ,réis, 
]Jul' garrafa 60 t•éis e put· li lt·o UO l'liis, diga-se: por moia 
gnJ't•aJ'u 50 réis, por meio lilt•o 75 r(•is, por garraJ'a 100 róis, 
lJOt' lilro 150 réis ,, 

.luslificauüo 

l1tu plerwl'iu J'unclanwnlci a ra~ftu du uugmcnlo pura lJUO 
ç~le Lrag'll vunla1;cns ao 'l'hcsouro. 

Sala das sessões, 24 de JezcllllJt·o d'e 1 !!21. - l'uulo de 
l•'runtin. 

N. 23 

,\u n. 53: 
Onde diz: ''até 200 melros, 30 róis", leia-se: "aló 200 me

tt•o:; 50 t•éis, de mais .ele 200 melros alé 500 melros, 100 réis, 
· de mais ele 500 mcl.ros, cada 200 melros ou J't•ncçilo 50 róis". 

·. E onde diz: "até 200 metros, 50 róis, iJlc.", leia-se: "até 
200 melros 100 réb, elo mais elo 200 metros ató 500 melros, 
200 reis, de mais ele 500 melros ou fracção, 100 róis". 

J usti{'icação 

.1. razfiu é ideutica li da emunda anterior. 
::lula das sessões, 2-i de dezembro do 1 !)M, - l'attlo de 

l"rontin. 

N. 21 

Ao nrl. :1~: 

~ 3", SU!J[ll'illltl-SC, 

Justificação 

As sulJventüe:; !.levem fazer parlo du lei da dcspcza c não 
da receita. 

Sala dati ~essões, 2·í du dczembt·o do 1924, - Paulo de 
li'I'OIIlill. 

N. 25 

Heduza-se a taxa de imtlut·Luuilo sulJro l'ilms imtll'Cssos 
pat·a ciiHJmalog'l·aphos elo 25$ por kilo, razão du ·J5 %, nara 
1 O$ por kilo. 

Sala elas ~essõos, em 2.\ de elewmbro de 1 D2.í, - Euzcbio 
de Anrh·odu. 

Jus ti/ieação 

A t'CLH'esenltu;.i'ío ,iunl.u ú presente dirigiria á Commissão 
rle l<'iuau~as pelo Centro de Commercio u fndusl.ria do Rio 
ele Janeil'n, sobre o ussurnpt.o, o osclnt·ecc ú -sociedade c scr-
vir-lhc-lJn riu jus i il'icari'ío. · 

Sala llas se,;sües, em 21 do dezembro do 1021.- Euzeuio 
de. Andmde. 
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SEiSSÃQ EiM; 24 DE DEZI!M~I\0. DE ::1.924 ·63 

Jus titicaçao 

N, 092 - f:lecrclariu, 24 de novembro de !!J:.lL lllmus. 
Srs. Presidente c demais Membros da Cornmissão de Finan~as 
do Senado Federal. 
· ,o Cenlro do Commercio u lndusLria du Hio de Janeiro, em 
nome das classes de sua representacão, vêm, com o maior 
respeito, impetrar de VV. EEx. a re.ctucção das Luxas u!J'au
degarias, que uclttalmente pesam sobre a entrada dos ('ilrns im
pressos, para cinematos·raphos, pelos justos motivos em se
guida a apontados. 

Juslos motivos, affirma o - Centro -, não visando só
mente o maior desenvolvimento desse ramo de commercio, 
que é uma raão ponderosa para legitimar o pedido, mas, ainda 
o interesso de todo o paiz sob um aspecto já revelado pela 
cinomatogravhia - a educação ~o povo. 

Pura o commercio c a industria do cada paiz, lm uma re
lação constante entre o sou desenvolvimento c a CLJILura dos 
povos, Quanto mais estes se apcl'J'eiooam c instruem, tanto 
mais aqL\Illlcs ganham de imporl.ancia, nas multiplas cxigen
cias da vida, a evoluir constantemente • 

Não se afasta, portanto, do seu programma, uma institui
ção ele classe commerciacs, quando, procurando l'acilitar-lhc a 
consecução dos seus objectivos, da mesma i'órma pretende in
fluir cm factos sociues, que impulsionam o progresso de um 
povo onde e lias se exercitam. 

O - cincmatographo - tem realizado, indiscutivelmente, 
desde o seu apparecimenlo, mudanças radicaes nas conccpoões 
de grande maioria de cada povo, acerca do mundo e das 
cansas. 
· Em cada paiz, a maioria é representada pelas classes me
no~ abasludas, que !abulam diarimente, para o ganho neces
sm·io ú subsistencia. Sem recursos pm•a as viagens, ignoram 
por complelo, Jogares c costumes, por completo, Jogares e cos
tumes, que só o dinheit'o lhes facultaria conilccm·. Dantes, 
esse era o csl.aclo de muitos. Lendo embora, livros e jornaes, 
ü rruaclt·o que a lciLUl'a pt•upot·cionaya {L imaginação, era, forço
samente imperfeito. Fa!Lava a representaoão; os factos suc
ccdcnclo-sc ante o ol.lservador, para que a idéa os reunisse e 
tirasse conclusões. 

Veiu o cínematographb; projectou na tela, vivas, movi
mentadas pot• interpretações impeccaveis, todo esse mundo in
ten\0 dos sentimentos que as·itam o homem; todo esse mundo 
pltysico que se estende pela vastidão do planeta; c nos mostrou 
os gelos elos mure~ polares c a poesia elos et•cpusculos; o in
trincado elas florestas; os nrcnnos da sciencia desde a vida in
i'usoria; a luLa suprema dos seres, na conservaoão da exis
tencia, c a lula dos povos nos J'aclos ela Historia; as industrias 
v.ssombrosns, rcúli)mndo milagres, no aproveitamento de Ludo 
quanto se usa rle ul.il c superfino; os grandes inventos, de
monstrando a t'erl.ilicladc, a pujança do ccrebJ•o humano, crean
clo, produzindo, nesse caminho incessante, elo conhecido para 
o clcsconhocido, . 

E o especlarlor, sm•pJ•ehendido, apl'endeu que em Lodos os 
pnizcs, mrsmo nos que demoram em longitudes scptcntrionnes, 
as paixões são as mesmas; o amor, o odio, as ambições explodem 
e.rn mnniJ'es!nções violentas, não influindo a.approximnçiio dos 
pólo:; pm·a acalmnl-as; porque o homem, SOJa do qualquer re-
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li i;io, é fundamenlalmenlo igual JHt" emocõcs. Conheceu os 
gmnrles heroismos, o amor du paLria, as almegacõcs, nos dra
mas que o cinou1a cotnpüo da vidtt real copmndo-a om lodas as 
minucias; descendo aos anLt•os do vicio, pura c:-u!Lut· a vit·
lude; c vcl'ificou c poudc cotejar, as santas ulc~l'H\S desta com 
Uti Lct•J•iveis conscquonoias daquollc. E o soL\ espiL·iLo illus-
1 rou-se, nos conho,cimcnlos quo oblevo; o SOl\ animo i'orlulc
~ou-se, nos grandes oxomplos mornos que palpitam diarja
l!lonLc uos - {'it11lS o a verdaclc das cousas, sobrepostas ao u·
l'oalismo das concepciies, dotot\•O de g1•andes ensinamentos,· 
LJUC sú o poder do ouro lhe pcrmitLiria conquistai-os. 

Eis aqui, em breves phrases, o que a - cinema - t•ealizu; 
i'ucll•, entt·etanto, bem conhecido; porém não em demasia ci
tado, si qt\eremos nproprinl-o no nosso paiz. 

Monteiro Lobato no livro - Urupês, que Ruy Bat•bosa 
mais popularizou, cilando-o em uma das suas objurgalorias, 
focaliza o caboclo na pessoa ele - Geca '!'alú; desvendando-nos 
o atrazo dessa parte do sertão onde elle vive. 

"de cocaras, incapaz de evolução, impenetravel ao pro
gresso." 

·:~. Em trecho udeanto, diz U!!J.iS: 

'· 
"O senlimento da patl'iu lho é dosconhecido. Não 

tem, siquer, n nocü.o do· paill. Sabe que o mundo ó 
grande; que ha sempre tert'!IS adoante; que muito longe 
está a - Côrte - com os gt·aúdos e mais distante ainda 
a Bahia, donde chegam bahianos pernosticos c cõcos.". 

Verdade esta punjente, sem duvida não haverá coração do· 
lJ\'asilcil:o. ql\e não o. sinla, .com ~agua infinita; guc não la-· 
mente a falta de recursos tmmedtatos para levar-so a esses 
ii'!núos, a lu~ da instruccão. '!'od:1via, si faoi!Hassem uo cine
maLogrnDho a sua diffusão; si nü.o onct•assem a impot•tacão dos 
J''ilms, com pesadissimos impostos, p!•ohibilivos do desenvol~ 
vimcnto dessas casas, ando tanto se aprende; pelos lagares mais 
longínquos do Brasil, a tela representaria lodo esse progresso 
qt\ eos novs teem realizado, acordando o caboclo da modorra, 
ncnetrundo-o, ascendendo-lhe desejos de evolucão, pondo~o de 
pé. A visão circumserlpta ao lagar da sua actividado paíxor~ 
ronLn, alargar-se-h ia; o sentimento da patl'ia e a nociio do 
vatz, lhe seriam incutidos; as terras dtstnntes e a propria 
Hullia, com us palmas sussut·rantes dos co(jueit•aos, lho se1·iam 
most1·adas cm pnnora!uas explendidos, deslumbrando-o, fa
zendo vlll:\l' Jlnrtl si propt•io, comparando-se aos que colore
manto passam, no turbilhtio das cidades. 

Em qtumlo o caboclo nilo tiver inst1·uc~:ão, nada pódo ns~ 
Jlh·ar porqL\e ignal'a o quo póde querer, E' da instruccão quo 
nnsccm os desejos; mais mtgmentando, quanto mais nos instrui
I.nps. Estes conceitos, Viveü·os do Castro, no seu livl'O -
Scicncht cln AdminisL!•ação - ecl. de 190G, pag. 252, os omitto 
cotn a autoridade do seu sabor; . · 

"Ot·a, a necessidade de cducacüo, cuja falta, de certo 
modo, encerr11 para a sociedade, canseqncncia.s não m.e
no.v. Qrnvc.v, ClllO n do ulimonlo COl'JlOl'Co, distinguo-so pelo 
meus exlrnnho onl'llcte!'istico; é 111M ncccssiclade CJIIQ só 
se faz 1l1'0Q1'essi1Ja. satisfação. . 
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Em uulra t]ualquct· cuuou, dizia De Gerando, it pl'i
\'acão se J'cz ~enlir, e gera a ncocssictade, o dese.iu, a 
procura. 

J~m malcl'ia de inslrucvão, porém, não é a;sim, 
tflWUto m'enos 1.-e possua, menos se busca. Q~tunto mais 
instrucção, llelo contrario, se tent, ·mais sensível nos v 
a precisão de instruir-nos." 

Uultlo, poi~, não pleileat· medida, que tanto vit·;i uunlt•il.luiL· 
tmt·a a gt'andcza du paiz, si u extensão Lcl'l'ilol'iul impüc u cdu
uavão do povo, 0(11!10 garantia do fulm·o '? 

Cl•t•lo, o ciücmulogrupho não 1i a CU!'la du A U U; vurém, ú 
o grande liwo ela vida, movimentado, impt·cssiomtnlo, pro
J'undamcnle verliadeiro, que se abre unlc o espcctaclot•, c c111 
um momento lhe ensina, u que latvcz, :;cm elle, nunca pudess!l 
v is h,unbt•tu·. 

B' ti pcrmi::>são concedida a luuo::i - gécas c ::>abio::i - uu 
"verem remo la::> paragen::>, con lieccrcm povo~ c seus cos
lunw.,, c elll· cada quadro que uassn, mais um coulwci~ 
menlo adquieem.; 

ua phL·ase lapiclaL' du immorlal lluy Burbu::>a, lJUe !lu breve pe
rioclo, consubstanciou toda a impodacia, todo u podct• educa· 
livo do !lincma. 

Quem, morando cm· l'clt•opoli::i, ignul'ilva que nuy Har
lJu;a ali i, tinha assignnlums nos cinemas'! ltuy l3uebusu, esse 
genío que Ludo sabia, não clcstleulwva mais aprender, no que a 
lélu reproduzia. 

E' neste lll'esupposto, que ao homem falta u tempo, vara 
Inuilo alargar o cít·culo dos seus conhecimcmLos, que ·a pode· 
rosa llcpublica dos Estados Unidos da J\mcrica tio Norlc, lcm 
facílilado a multiplícaoão elos cinemas, como uma elas üases 
r:J'ficienles ela cclucacão do seu puvo; quct• illuslmnllo-o com 
[íl111~ ptmot·unlícos, .quer educando-o no ~cnlimcnlo. do amot· da 
pa!ria, por meio do representações aprotn•iadus. Com esse 
desenvolvimento, a cinemagraphía alli subiu de importnn~ 
c ia ao quinto l'jgar nas industri•ns. E porque pro·pog·ar a cdu
ca~ão o insLt•ucção pelo cinema, as facilidades para Ludo que 
1 iles dizem respeito, seriam cot.·ulltn•ios desse proposilo, os 
vodores publicas americanos não hesiLaram cm !oval-as a 
f!ffeito, logica:mcnlo obedecendo ao plano, de uma dissemi
mwão intclligentc do cinematographos, por todo o paiz, pela 
t·cducçüo dos impostos devidos tís rcparlir.õcs dos diversos 
Estados da Itepublica. !\!ais: a acção dos Úmel'icanos não so 
limilou a esses benefícios ele o1·dem inlerna. Comprohcndcndo 
o valor da ciricmutographia, clella se tcem scl'vido, para uma 
constante propaganda do paíz, no exterior. 

A Jnglalc!'l'n, vcl'ifícanclo l.ambem as enormes vantagens 
do cincmatogrllipho, neuba tlo acompanhar os americanos, re
duzindo os impostos •qtw rccnhiam sobre os negocias cine
ma!.ogt·nphícos. De modo que. o~ cxGmtllos desses dous paizcs, 
qnn lanlo se pt•eoccupam com a· insLt•uct'ito e cducn0ão tios 
Sf)Llô povo.~. ~fio fncl.o~ CJlW jusl.i ficnm o pedido deste centro, 
porque cnnlr.cm moúídas ele gt•nnde alcance social, que, o imi~ 
lul-M, sô nos ennobreccm c clcslacam o nosso pal.rioLismo. 

S. - Yol. XI. ü 
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Adualtncnlc, u Luxa de 25$ pot• kilu de J'ilu~s impurLados, 
l'll~llO J0 '/o, C !JUS"amcnlo em Ulll'O de tl0 '/o, eleva O illljiUôlO 
aJJ'untlcgul'io a, mais au menos, 100$000. 

Que murwt·u de importadores póde arcar com esse im
puslu as~im Lãu alio - 100 por ldlo de {ilms impressos'/ 
l'uucos. Nesle caso, consequeulemenlel, a imporlação de j'ilms. 
lm ele ficar circumscripla aos que já se arriscam a esse onus, 
i'óra os demais du Municipalidade, não pequenos, que entra
vam ]Jur isso· o alargamenLo desse ramo de commercio, Cada 
cinema da Avenida lem n despeza média ele 2:000000. 

O cupilal empregado ltn de pretender a renda, o lll'O-
duelo da sua applicação: 

"não se póde concei.Jer a idéa de capital sem a da 1'1mda 
que é o producto da sua applicação. Capital e renda 
sãe> idéas col'!'elntus, inseparaveis"; 

dis:;c Altneitla Nogueira, na sua Economia i>Qi'iticu, i" ediç~o 
de 1 !!20, 1mg. 199, n. 271:!. Pura que empregar, pois, o capt
Lul, si a t·cnda com tnes contribuições fiscacs é nullu ·? A sua 
l'inalidatle; o lucro, não se t•ealiza. 

.Nn emlanto, esse cornmcrcio é de uma uLilidade inala
cavei. l'romovendu todas as vantagens que Almeida Nogueira, 
synLilesisou neste per iodo Lão eloquente: 

"O commercio é o laço necessario e o medianeiro, 
unlre os outros ramos de induslrias. E' lambem um 
vinculo de união u de approximaoão. entre os homens 
e e>s povos. Põe-nos em contacto uns com os outros. 
Pal-us Lt·ocur idéus e dissipar preven~.ües nativistas, 
E' assim um inslrumenlo de paz, de fraternização e 
de progresso; e poderoso cocfficicmle de solidariedade 
humana." (Op. cil., 2' vai., pag. 29, n. 80); 

poderia ser o vchiculu poderoso das civilizacões, aoB logares 
mais rcconditos de nosse> paiz, si fosse dado a um numero 
liem maior de cinemas importarem films, pela reduccão dos 
impostos, conforme, sabiamente, praticaram os Estados Uni
dos o muis tarde a I nglutcrru, assim multiplicando-se aquel
les cslaiJolecimentos. 

Mas, infelizmente, com os imvoslos de agut•a, os cinemas 
ficarão nu quanlidade em que se acham; não passarão além; 
os impostos lhes vedam os passos; e os do interior mais a 
dentro, em logat· de {ilms complelos, conLinuat·ão u exhibit• o~ 
quo se acham mutilados, pelas sessões anteriores, nas cidades 
mais importantes; com os assumptos truncados, de enredos 
inconccbiveis, deixando o espirita nus mais extranhus inLer
rogacões, pot• desfechos absmdos. 

Os impostos, Exmos. scnhore~ da illuslruda Commissúo 
de Finanças, não elevem só let• em mit•a o objectivo finnncci
l'O, O ccunomico lambem lhes deve estar ligado. O imposto 
que impede o clesenvolvimcnlo de qualquer commercio, ataca 
a fonle onde se abera e com e lia diminue, E' preciso con
ser'!:ar c alarg.at· .n~ condi(~õcs ,econo!Uicas, i'omenlal-us, para 
enlao, a conlrtbmeao, sem pet•Jgo, vn• buscat• u parle devida 
ao Eslnr.lo .. Proccdct• invel'~umenle é il' de cnconLt•o ao quo 
a expct•tctwta nos lem enstnaclo, vela bocca elos economistas 
c financisl.us. como. 110 seu "Helnlot·io cln Fu~enda do Impe
rio", dP 188i, pl'oclnmou o conselheiro Francisco Bclisario: 
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"O impo~lo, quando exaggerndu, obra como J'ort;a 
dc,prüncnlc so!Jl'C o pl'ogrcsso ll o desenvolvimento (lo 
paiz." 

e não lm ca:su umi:; lypicu de t.mlt·aves u u:;se LH'ug·l·e:;:;u c 
· desenvulvimonlo, do que obstar que, pelos cinema~. u [HJ\'o 

su eduque e insLt•ua. 
Viveiros de Castro no seu 1'ratadu dos lm)lostus - 2" cil. 

de 1UIO, cm notas à pag. 131, tem pet·iodos que nos !Wt'ulÍL-
1 illlos Lranscrcvcl-os, para um decidido apoio (L uusm al'gu
uwnlat;ãu: 

."Em lodos os ot·~umeulos mot.lernos, os impuslus 
lurnnm cada vez mais o caracter prohibilivo ou limi
lalivo, pura certas fórmns consideradas prejudiciacs, 
"ou protector para outras, consideradas como ulcis", 

Os proprios puizcs que não toem impostos pro
gi'Ps~ivu:s IH'Ocut·am ugit·. vnnln.iosumentc sobre a t·c
pai·lit;ão ria l'iqupza; i~enlum as pequenas rendas, não 
I'tll'll ai(• uma sonHnn elevaria (Inglaterra); taxam cl't'
l.a:s t!:;IH!dus de con~umo. eon:;iclt!t'acias corno InenM 
.pt·ovcilosas (t vida popula1·; "invct·su.mcntc pt·ocut·nm 
i:;cnlt\1' oulras que são ulcis au povo". 

"O impusl.n ,; uma al'mn haslanle porlct·usa paJ•a não 
l'ieat• cncet'!!ada no pequeno at·senal rias leis Jllll'anlt~nll' 
1'i:-ieaP:.;. · 

Aug:mcnta cliat•iamcillc o numct·o elos que ncl·c
rlilam que n impnslo não é sómcnle o meio ele ali
menLur as caixas elo Estado sendo, pelo contral'in, "um 
1'at:ln cconomicn P social ria rnaio1' imptll'lancia", 

Ningucm admiltc que haja immunidadcs J'iscaus. 
lll'lll CfLlc os impostos sejam causas de cspolineõPs, 

'l'nmbcm ningucm conlcsln que. na cscollta elos im
pnsl.os, na sua insliluicão. prcvulccnm aclualmcnlc 
Jll'ilwipios ;;ociacs muito rlil'l'crcnl.cs doR QLIC prcvnlc
cet·um out'rot·n. p!•incipnlmcnl.c nos ]Juizes mai~ t'it·n~. 

A pt•oducLiviclarlc dos impostos .iá não tl nma cnn
tli1;ãn de prerercncin. lomnnrlo-se, solwctnclo. rm r.onsi
rlei·nuão. "a influencia que elles podem cxcrcet• sobre n 
vida social". · 

. "St'tn dsm• uma mudun~·u ratlicul, ua,; !Jasos da so
cwclado conlempornnca, "o imposto procura fazct' cn
irnt• n ,justica no dominio finnnceit•n, Pliminanrln lanlo 
qnanlo passive! as mais gJ•avcs fôrmas de cxact;ão", 

Do cxposlu,' são os mesl.t·e~ fiiiiJ no~ guium, JHII.'U eslo 
"Genlt•n" ctJIIlJHll.'t't;a l.t·anquillu nnl1• e:;sa illu~lt•ncla Comrnis
são, cm nome rios impni•l.arlni'PS r!~ (ilms. com n prrlirlo tlc re
duc\:ãu tln nclunl impn~l n sohl'f' o:; [il111s impm•l.nr!os, pela ~Illl 
n:l't'illl'flllin•l nnt'ivirlnrlt! r·eJ'II'Xtl, nn [ll'llf;I'csso clcslf'! gJ'Dn
rl!n~al paiz. dP cn,ia ri!lusi10, lia rll' l'lnt'f'SCI!J' a ~eiPJJCia e a;; 
ll!'l.t!S, as intlu,;ll·in:; " u enllllllC!'t'in. i.;lo ,;, o,; I'ÍI'Illl'll los lm
SJCus ela lll'Ur.luc~ão cconomica, os da l'iqueza nacional. 
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Cilemo;:;, untes de lerminul', Ulll Ll'l!tJilo da oxpusi~ão quo 
J'izerum os ~ocios dcslu "Ccnt1•o" sobre o assumplo: 

"nenhum oulro meno sel'Íl mais efl'icicnle pal'a a edu
c:wüo de um v ovo. Vemos no monwnlo, americanos o 
cní·opcus inlcsificando emprczas, uugmenLando cu
pitae~ no sentido de offct•eccl' ao mundo (Urn.ç luxuo
sos, cducnLivos e vanoramícos. Como não dispomos 
ainda de meios para pl'ocluzir, devemos facilitar a cn
Ll'ada no paiz ele (ilm.s; pois, a visão do que se faz no 
exterior será, para nós, um grande livro de ensina
mentos. Haro é o {'ilm que não nos apresenta um passo 
mais elo progt•esso". 

Pesados os bcnel'icios inconlcslavcis ú instrucção c ú edu
e.ar•.iio rlo ]Jovo; eonslalado por syndicancia que,· ((c cada filrn, 
uiio se pócle, nesta quadrn, importar mais de duas cópias 
pura servirem a csla Capital e S. Paulo - norte o sul elo 
Jmiz; - circumslancia indicativa da ]lrccariedudc manifesta 
da i-mpor~açiio, quanclo, na modicidade t.axativn, ~e mandaria 
vir umu pará cada região; lucrando o Fisco no maior riu
mero, csl.r! "Cenl.ro" espera que cssu digna Commissão o at
tcndt!l'Ú porque não ull.raoassou, no pedido, os sãos princípios 
da jnsl.ir,,n. 

Sr•rv indu-se da oppol'Lunidadn, pot• sua clirccloria abaixo 
assignada, o ''Centro elo Commercio c Industria do Rio do Ja
neil·o" tem a hom·a dr. roil.r!rat· a VV. EEx. os Jll'Olesl.os ria 
mais clevnrla estima c clisLincta considcracão. - .Totio Atwusto 
Alves, Jlresiclenl.c. - Corndio J m·clim, secreta r ia. 

N. 26 

Accrescente-se onde convier: 
'J.'oda a conrsponrlcncia o!'ficial do Putl'onato de 1\:Ieno

re;, l'llnclndn pelo,; .iuizcs de Orphiios elo Dislriclo Federal, 
gosm·ú de franquia posLul c lclegl'uphia o, bem assim, fi~ 
cnm isenlo,; rlc scllo lodos os papeis conccrncntr)s aos seus 
dil'citos. iul.~l'USSOR tJ COD1[ll'OVU(.IÕCS de ciCS[lCZUS. - Pires 
llciJr:Uo. 

llenda proveniente dos certificados do registro 
de ccnsm•tt de que traln o arL 211, n. TI, 
do regülamcnln annexo ao rlect·cto nu
mero 16.'500, rle 10 de setembro de Hl24 
c das multas por infracr)ües do mcsm~ 
regulamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70:000$000 

llcndn elo Dcparlamento Nacional elo Ensino, 
do ncctirdn com o decreto n ..... r! e ..... . 
ele 1921 . . ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 120:000$000 

N. 27 

Ao 11. 123: 

Aecl'P,;rcniP-~c nõ fim: 

"a lei n. 11.783, de 31 ele dezembro ele 1023." 

',: 

' r 

I 

ii 

/: 
\' 
' 'i' ,. 

' 

1\i 
I! " . 
: 



I . 
I 
I 

• 
I • ; 

i 
I 
'~ 
.~ .. 
~ 

SRSflÃO RM 211 DR DEZEMTlnO DE Hl21L 69 

Justi[icaçiio 

A eil urãtJ é Jwcessnl'ÍU pOI' l.eJ· havido all.m.•nt;ücs feitas na 
lei da t•t•rwÍia pul'n o t\Xct·cicio cOI.'L'cn.l.c. 

Sn ln rla,; st•s,;i'it•s, z:, rlc dt;zcml.Jt·o do 1924. - Paulo rü: 
Fronlin. 

N. 28 

Supprimn-se, 

Justi{icai;au 

Bill p!Prun·io fundamentei osla e.menda. 
Sala da~ SI!SSÜI!~, 2~ rln dez(!Jll!Jt·o de 19:H. - Paulo tle 

F1•nntht. 

N. 20 

Xa J't'Ct>il:1 I'XI!':tOI'rlinal'iu, nnr.le con.vict·: 
Jncl•m-,;o como remiu rJXil'aoJ.•rlinaria a ·qunln cort•c;;pon

rit:nl.o <Í amul'liznflu llu Clll]lJ'esLimo t·esu!LanLc Llo a,ju,;to llo 
:J tle nl>l'il tle 1!>22, de modo a sm· o J•eJ't!l'ido emprestimo res
galarlu rlt!ni l'tJ do \H'l\ZU de 30 unno;;, ,;r•m .im·o:;, manLunt.lo-stJ 
a me,;ma gal'anl.ia liypullll!Caria. 

Sul:t rias ,;es:;tios, :;1, rlc rlezemht·o de 1\)2!,, - A111.onio 
Mo.~stt. 

.! ns l'i{icaçtio 

St~ndo a Companhia JJtonsileira de J'roduclos Chimicos a 
unica que st~ insl allon tias qualt•o pt·el'cl'irlas na concui'L'cncia 
publica nltel'la JWlo Govet•no, t•;;Lá ella J'unccionnndo re
g·ulrti'lllClll.e, (•IIJ!JOl'n luctam!o com as dil'ficulrlndes que expo~ 
em I'CJH'csenLa~.iio no Gong1:esso Nacional, aqui junta. 

Pat·ecn tio inLeit•a ,iusl.i~n it· em :<OCI!OL'I'O de uma indusLl'in, 
quo t\ ul.il, quo t\ Jwcessal'ia e que foi o propl'io Congpesso 
qtw ant.ol'izou u Gn,·ct·no a iniJ'oduzil' no paiz. 

N. 30 

Onrltl convier: 
Arl.. Fica JH'ot·ogado a:lú o dia 31 de dozembt•o elo 

1\125 o p:;;gument.o de sei\ os das pal.enLes dos officiacs ela 
Guarda Nacibnal. · 

Saln rins Commi"stirs, em .2.1 de dezemlu·o de 1021. 

Justificação 

Pot.• esl.at.•em auseJües do pair. muilos ofl'iciacs ela Guar
da N1wional, ciPixnm rlc fazer o pagnmcnLo do sello das J·e~
pecl.iva~ palrnl.es, nüo ~enclo juslu que ~ol'l'l'Ulll em seu legi~ 
timo inl(•i'L'-'SI' o Jll't.•.iuiw que t'é.~ullm:ia r!t•ssa J'alla involun~ 
tm·ia, C[IIC esl.iín liisptisl(JS a I'OJlUl'Ul', - l~auro Sol/rti, 
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N. 31 

Emenda: 

Onde convim·, nccJ•rsccntc-so: 

AI'!. Conl.int'1a cm vlgm· o nrl. llú dn lt>i n. ·l.ü:l:?, de 
H dP ,inneii'O c.lr 1023. 

Jus ti{icaçiio 

Cnniiccirlns a~ pr.nosns conrlic.õr.s em que vivem os opcm
J•ins riu l'ni:in c ns lnnnilrle;; l'unccionnrius, qur. sãn os cnn
tino;; r, SCI'\'I'IÜI'S das l'IJJJIIL'I.i~IÍI'S ]!Uhlicns, HO:< qunr;; Upl'O
\'idln a JJlf'dida cnnslnnlo rlnqnelll' ciladn :ll'l.ig;o df' lni. niín ha 
J•uziín llPIÜiuma para p!'ivnl-o~ rln l'nvoJ' rlrsr]p I !l::!l ll!ns 
I ••m sido cnncrdirJo. 

Não honve mrlhornmrnln, nnlcs aggravncão rlos males 
que lrll'nnni eal]a dia mais rlifl'icil n vida dr l.nr.Io;;. 

Rrnarlo FcdrJ•nl. 12 de rlezemlwo r!c 192'•· - {,Hnrn Snrlré. 

PARECER 

A Commissão nccr.itnrin n cmcnrln, se rlln cnnhrsse no 
nl'(:nmcnto da rlr.spcsn. 

A cmr.nr.la cnhc no ol'cnmcnlo ela nr.cciln. 
B' :'t visln rleslc parecer que n emenda ~"• nrfrprcirln an 

orc;amenlo dn Rccrifn twlns mesmos funrlamenlos j:í nllegmlns. 

N. 32 

Onde convier: 

APL Niin sm•ão cff(lcllvarlns as consignaoõrs r.xis!r.nlrs e 
permillirlns noyns :frilns pm• l'nnccionnJ•ios pnhlirn:< ria Jini~n, 
ciyis o niililnl'os, ncliyos nu innr.livns, prmdnnisla,.; " r!ini·i~
las n llnnco;;, PlllJli'rxas, snr.il'd!tcli'.s ccHIJII'l'ill.il·a,;, ]H'III'riel'lllrs 
" rJp rlas,.;p, C(llU!Hin f'i'la;; lliifl .SI' ,.;llll!llf!llarn IÍ riscalixnc;iin do 
l:m·r,J•JHI, I'XI'l'cidn, como nclualmr.>niP, twla In;;pl'nllll'ia Clc•J·al 
di' nacH'n.~ nlr\ IJilr n nnvPJ•no clo;:i~n" l'isrnras ro,,IH'Ci:IP~ paJ•a 
l~:trJ:c P:<lnlin]rr.irnrnlo, sendo a qnol.a rir l'iscaliznr;.ãn a rJeii'J'
lllillllri:l JH'Ia lei J'rsprcliYa, (tuholla da in;qwclni·ia); nccrilmn 
11 lnxa clr.' ,iuJ•ns nunca suprl'iOI' a ·12 '?é nn annn. snlll'l' a illl
pnl'l:nwin pnrlirla Jllll'::l r.mpr•r'sl imn. incluirln nrs;;r nnns qllnPs
f[lli'L' laxas, o pJ•azn não exceda ele 30 111Pzrs e n impO!'Ianr.in 
:.1 enns!gnm· dr 2/!l clP Ol'(lt•nnrlo. - Mmwrl Mnnjordi-m. 

Jusli{icr1çtin 

A rmcnrln modiricn n slalu. qun qnc prl'mil.lin consigna
r:.-,.,, n in;;lilnif'iiP;; n~o ri~cnliwrlns, cnmo sr,inm: sociNinrii'S 
Ju•Jwl'irrnlr~. ri;.,· cln~~r. f'lc., r!Xf'J•ronrln n~sim ri'I'Pf'l iYI1 l'i~
cnli~nefin rlns IJ•nn~n~eíirR, ((tmnln n 01111~. p1·nzn n impm•lnn
ein n rnnsig·nnJ•. A riPYneiín rl•' JWnw ri•' 2~ tlnJ•n :111 nli'ZI'S 
I' 11 il11)lll1'111nCin 11 rr>Mignnr rir ·t/:i rio YPI10i!1lrnl.n Jllll'll :tJ1:1 ~ln 
rwd••nndn. riP\'nc~o Psln sHprl'im•, nppJ•oximnrlnnwnl.r~ n 1/1 ria 
11 c III n lnwnl" 11r J'lll i li i rln, l'n\'m•rcr sr'nn rn I r a n l'n JH!P inn n 1' i o, 
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pcrmill.inclo a rui il't1lla de mniot· ill1ll0l'iancia. meclianl.e mnnor 
deseunlo meHRal. Traz a emenda mtuot· recctLa 11arn a lnspc
~llll'in d<! BatH:o;; o consequente mPnor onus pnl'a o Tit<'SOUro. 

:-lula da;; sessões, cm 211 de <lezembl'O de 11l21, - J\t(l.nocl 
.11 o nja ;•dim. 

N. 33 

Cunlinua • cm vigor o :wl. 21, <lu lei n, L 783, de 31 de' 
clcwmbro de 10211. . ...... , ., ~ .......... ,_,. 

'-· · ' htsti.(icativa 

A emenda ngol'a orrcrccida ao projecto de or~.umento <lu 
l\eceilu já J'ignrn, como displ)sil.ivo rlc lei, uo orçamenLn vi
gente. 

Uonsta· igualmente u suu a~alct·ia de um especial pt•ojcclo 
fio lei .QJH'Ilsenludo na Gamara elos Dcpuladns pelos ~t·s. Fran
cisco VallarJares, At•llmt• Lemos, Tavares CavalcanLi, Alcide,; 
lJu,lliu e Fiel .Fontes, projecto esse que teve pareceres favora
veis c unanimcs rln Uommissüo ele J~'inanças e da de ConsliLui~ 
çiío c .Tuslicu, concebidos nos seguintes termos: 

Fixa cm 100$ o valor elo s~llo cm estampilhas para o nulo 
rle pl'isão em flagrante conlt·a us conlt·nvenl.m•cs elos arls. 31 
e 3~, <lu lei n. 2.321, ele :·10 rJc demmbro rle 1010; lendo pare~ 
cct·es da;; Commissôes de .Ju:lli~a c de Jo'innnças, favot·avcis ao 
pru.iecl o. (.fusl.íça, 115; I) Finaur;tts, 315, de i 92ft.) 

O P\'o,jeclo n. ~H. do corrente anno, reprodu~ um dispo
silivo da lei OL'I;amct1Larin vigente, que não !'igura na pt·oposla 
para o exet•cicio a iniciar-se, por se ler ndoplaclo o crilerio 
rle excluir dos orçamentos qualquct· material qne se não rela
ciono immecliatamenl.o com a estimativa ria rrceil.a r ela rlcs
pezn da União. 

Jámais se lendo lcvanl.nclo qualquct· olJjecçüo ~onl.t·a a 
t•xewr;:ia rlaquclle díspoHÍ·I.ivo, .clut•:mll.l sua vigencin, {o a Com
mi;;,;fio ·dr. pnt'I'Ct'l' que ;;r>,ja UD!H'ovarlo o pt•ojcclo. 

Sala das Connniss<ics, fi r:le dezemhm rlc 102.11, - .folio 
Santos, Prcsiclr.nto interino. - llcao Rm·1•o.<, llelalor. - -Anni.
lm/. /l. 1'nletlo.- Da.n:iel. de Mrl/.o.- En(lrnin r/e Me11n. 
P1·mwísnn Cmn Jln.q. - Cclsn RII1Jma, 

1\lni~Cgl\ DA G0!\11\LISR,\n nt~ PINANÇ.\S 

A Commi~:<fio ri•• Fimntcag, lenrlo ~xnminario n pt•oject.o 
n. :?H. rln r,m·t·cnln nnnn, ro, ennsidet•ntHin qnc <'IIP t'eJlt'llduz 
di;;posidin do cnt·r.•elm· i11•1H>J'ico, consl.anl" rln lní rl:t t'Pcrdl.a 
do ··nt·t·nnl r ~nnn, com n qual concordou a Commissüo de 
Cnnsliltti1.:Go n .Tw:li1:n: cnnsirlrt'PtHin qtti' tnl rlispo;;ieitn nwlltor 
n;:;wttln 1'•111 tttlla if'i ri" earaclnt' l"'l'lll:llwnle (!111' "'11 11ll1:1 lt•.i 
annunl, r'• rir pnL'PCi't' qtw n nlludirlo Jll'njrcln SP,in dndn p:tt'a 
r;t·il<'lll •ln din ,., J'inalnwnlr, nppt•ov:Hio. 

f'al:t das' C:nntmi~.,Grs, 12 rir rlr~rmht•n dr• Hl2.1. - :l. 
!.'m•!os, i't'l•;;iri<'lliP. - 'l'a·vf11•es Cf!'I'!J.fNmfi. Hclnf.nt•. -- Wnn
,t,•l'f,•lt l'ínlw, - Munnr.l Dna1•tr.. - flom.r'l'n l'it•r:s. - l'linio 
i/,, l!.u(olf.- 8rr/lr•s .!u.niol',- Solhloni11 {,cifl'.- :\. l't:ll'/1.!1. 
.lunior. - l:!JI~I. Costro. - Fimm11 do Cn.<lr•f(ll. - lii/.fwrln 
.. 1 mm/o, -- ,\ nnilw/. F'1•ai1•e, 
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O Congresso :\'ncionnl deet·elu: 
c\rL. L" No aulu do pri:;fio 11111 J'lag·1·ante, Javrnclo pela Po

Jicin lilllll'il ns cnnl.rnvcnlm·f!;; do; Hl'i:;. :J! e :J~ da lei lllllllf'l'O 
~. :.J~ I. li'' ::n d ... rli'WIIIIil'f' dn I \H O, sf.'l'tt pago 11111 -~Pilo, em 1':;
tampi l1a:;, no valO!' ele 100:);, ficando 1'1'\'ogarlu n al'i .. (i0 Lia IIli 
fii'J;illl.:,nl.aria da llecoila de 1\J22. 

,\l'l. :!." J\evogam-:<c•. as di.>posi1;úes r.m conl.1·ario. 
Sala (Jas sessões, 3 ele novembro do 1 D2.1 . - Frnncisco 

Vu/.ltulm·cs. - Arl/w:l' Lemo.~. - 'l'rmm·cs Cnvnlcrmli. - Al,i
r/<!.~ JJnhio. - Fiel Fontr.s. 

?\a hora, f.•nlrcLanlo, e111 qun nos ·acllamos nfto t) mais pos
f:ivcl fazer passar por torlos os seus tramites cm ambas as 
t:nsns do Cong'I'Csso o projeelo especial que conlt'•m a mediria 
•!Lte;;lionacla, ~''lll n qual, ali:ís, filiat•ia dcsrnlcnrla a neccita da 
importancia das ·penas pecuniarias Cl·cacla pela cmenlln, all 
·iuslrt1' tio que j;í exigir. no or~nmcnlo acl.unlmrnl.c cm vigor. 

Dahi a pt•ovirlcncia ela !llP~IIla emenda. 
,Sala da,; ~I'SSÜCS do S'I'IJ.af[O, 2~ f)f' ([l'll'tniJl'O rlc 1!12-1. -

}
10'/'i'ÍI'II (.(1/J(J, 

Ao arl. ll" (beneficio ele lo lerias) accrescentc-se: 
Ao Ül'plwnalo S. Domingos, cm Mae()ió, 15:000$000. 
Sala das sessões, em 24.dt! dezembro do 1924. - Eusebio 

cl,e And1·adc. 
O cnnunciaelo da emenda despensa qualquer jmti l'icação. 

N,'35 

Ao ar!, 13, accrrsccnlr-sc - J~slado ele Alag,ias, dopois 
de Asylo Bom Paslot• 20 ré L~. n scguinl.o: e Orphnnal.o Siio Do
ming·os 20 rt'iis; Ol'phanalo m:ml.ir.lo Jlclo Asylo rlo OJ•pllfins na 
ciclndr. rlP. Alagr!as, 20 ré is. 

Sala elas scss•1rs, cm M rlc dczemhl'O de 1!l~1,. - l\11sl'1Jio 
de A tulrade. 

N. 36 

AHcrr-sc o n. 233 rln Tarifa rins Alfnnrlegas, 
modo: 

eguinlll 

Ext.mcl.ns fluidos rlr qnnlqnrr qnnli-rl·nrlc - Unirlaclc, 
J. ilogTammn. 

Di1·oilo - 5$000. 

Jus ti (i c a r.•fin 

Os exl.l'[tclos fluirias impoJ•i.ndty; sfio ho.ir unienmcnlo 
nquellc's que não Jloclr.m sr.r fnhricnclos no Dt·a~il, isso por nfio 
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haveL' cnlt•e lliJ::i a respci.:livu umlul'ia [ll'iuw, rept·escutada 
pelas planlas rncdicinaes com que são cllc::; [JL'tJpurudos. -O::i 
pl'OlJL'ios nomes de algumas dcllas dão bem a idéu de que não 
us possui mos cm nossa flora, l~slão neste caso, \)Ot' exemplo, 
u llydl'ilsli:; canaden:;is, a cannaiJb imlieu, a ,luunumelis viJ·gi
nicn, o cusl.anhcit·o da Lndia, f.~lc. H~:;r,; t)XLJ•aelus fluido:;, cut·
rcnlmncute enJpregados na clínica sctu ,;ucceclaneo,;, rept·c
senlatJJ g·•mm·o de IH'itneit•n nece,;:;idadc. Coln·m· pela imput·
Lnc.üo de um lll'uduclu. em lac~ cundi•;ões, sem ::~imiliaL' nu pni~, 
o clircilo alfunr.legario de Glj; por kilo, li Jll'oliihiL· quasi u sua 
illJ)llll'La~ão, puis .que esses Glj; dos quuc::i üO% devem SCL' co
lJt·atlos unJ otti'"• eqttivalcm de fnclo a mais cltJ 20~ pot• kilo! 

.l~ssu impo;:;lo ussim exas·ct'tKlo colloca u::i 'J'al~t·ir:antcs de 
rcm('dios, cm cuja composil;ão entram esse,; cxLracl.o:;, nas 
maiot·es clifficuldndes, enlrc ns quat!:; a da impossibilidade em 
q.ue l'icnm de expol'laL' seus pt·oduclos para os mercttdos es
LJ•ang-eit·os, onde a !nela rle concut'l't'ncia •\ caria vez mai;; Yin
lenla. 

E' lcndencia hoje universal lrii:Jnl.ut:-sc o menos po,;sivt•l 
as nnlll•t·ins primas inclist)en~aveis ús industria;;, 

"No~ paizes mais prolccciunislas, as malet·ias l1l'imas rn
lt·am ;;empre com 'iscnoão dt! r! irei !.os", dis:;e-o com ab;;olul a 
t·a~iio o articulista da Gazctilhu do Jorn11l do Crl'l/1'/llf'/'r'Ío 1111-
meJ•n .32!), de 28 de novembro deste anuo. 

E no Brasil, paiz novo, onde com maioria de ra~ií" lnrlns 
a;; facilidades se devem proporcioJHll' aos inrlnsl.l'iar~. p;;;;p t•r
gimr•n se impõe, como clcmrml.o dn maximo vnlnr parn o r!P
iil'li\'nl\'imenlo .ele suas l'iquc~us. 

:'·l:lla da;; ;;r•ssõt>s, 2~ rJc rle~embt•o de Hl2!t, - Pclippa 
Sclwlirlf, 

N. 37 

l!'nr;a-sc u sr.guinlc ullcrat;ão no J•eg-.ul:uncn(n para a co
hran~a e fisculi~nçüo do scllo sanil.m·io, n qnn so t·r•l'ere o de
C'I'el o n, l L 71:1, de B r! c mur~o de Hl21 : 

Al'L. ·i: - 2" - l1nra ns c.lpi'ci:Jlid:jde plial'llwccnlicns 
inclicadns no ·ll, IV elo l'i'i'cJ'iflo nt'l.ig·o as taxas scl'iio: 
Pt•oduelos· de twr.•co;; al.é 5$ n duzin, cada unidade .. ,, 
Idem ele mais de ti$ a rlu~ia, alé 10$, cada unidade. 
Idem ele mais dtJ 10$ a duzia, aL•! 15$, cada unidade. 
Idem rlc mais rir) 15$ a duzia, al.é 25$, cada unidade. 
Idem de mais de 25$ a duzia, alrí "5$, cada unidade, 
Idem de mais· ele '•5$ a cluzia, alrl üO$, cada unidade, 
Idem ele mais elo LiO$ a duzin, atrí 80$, cada unidade. 
Tdr.rn dr. mais de SO$ n duzin, af•\ 100~, cada unir!aclP. 
Tdcm ele mais df\ 100$ a duzin, até 120$, cada uniduciP. 
I rl ('111 rlc ma í,s de I 20$ a duzia, cada unidade .. , , , , .. 

J 11s litica~,ao 

~020 
~0110 
$0HO 
~080 
$100 
$200 
$300 
$t.OO 
~500 

l$000 

Prla. morlificnco crcarla na J)l'Csrnl.c emenda, a cscn,Jn <lo 
nngmontos do imposto ollcill'ce a umn J1J'ogJ•r.ssfio mni.~ nntn
Hll c Iogica, N:io IH\ sallo:;, comu o •J-110 se u!J,;t•J'\':\ nn Jnhclln 
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r:m 'viga!' que, subindo g'l'adnl.ivnmente t.lu Luxa de $020 réis 
uté u du $200, de l'epcnte ascende ú de $500, sem um mol1vo 
pluusivol c justo, Além deste inconveniente, ou desl.e a!Jsurrlo, 
que a emenda pt·ocU!'U Si.1!1Ul'1 llu mais, P<H'U jusLiJ'icul-a, as 
tiUfl'llinles razões:. , . . ... , , ,. 

As espccialidados phnrmnceuliens, cujo uso tende a gene
ralizar-se cnrlu vez mais, são consumidas indistinctamenl.o 
pot• pobres e ricos. Provocar-se. o se.u Cllcarecimento por im
pus los exagerados é J'uzer-se um grande mal ao povo, O aug
mcnlo pt·ogressivo e dcsun imudot· da caros lia géral, da mutc
l'in prima como da mão dfJ obra, Lem acHt'l'etado á industria 
t.lnR especialidades phat·maceulieas entJ•c nós, as maiores dif
l'iculdurlcs c a necessidade l'oPçada da t•cslric~ão nos seus Ju
l'·I'O~. :Si a essas clil't'iculdndes se addicionam novas, represen
tadus por impostos multiplos e dcsot•denuda majoração de l.a
xns, como acontece com a do sello sanilario que, pelo reg·IJia
mento em vigor, incide sobre as especialidades p!Jarmacculi
cn:; a prec;os variando entre GO~ c 120$ a du~iu, concot•re-se 
tWidcnLcmente pat·n o encarecimento desot·deunclo desses pro
t.lucl.os de que o povo tanto precisa, ~u para unniquillar essa 
mdustt•ia, ulü\s lãn digna rJn protecc;ão como as demais in
dustrias nncionncs, que lanl.os J'avol'cs l.ecrn c vão recebendo 
dos poderes publicos. Si a opinião rlominantc no Brasil é a 
rJe prolecr;ão á indusll'ia nac:ional pam l'azcl-a desenvolver-sr.., 
não se compt•chcncle como cJossn prolecc;üo deva-se cxcluie a 
industria de especialidade phal'llla·c:cnt.icas, caJ·t·Pgndn como 
lcm sido até aqni do pcsarlissimos impostos n taxas r!r>smc
" l.ll'Udus. 

Essa industl'itt que, colllo aconl.cc:c nos J~~lndos Unidos, na 
Fr;mc;a f! na AIIPmnnlw, rJC'vrria JWOi,;l'erlir r. se oxpnnc:lit· p1u·a 
(J r>xlrl'io1·, conrol'l'c'ncio pnm n augmcnto de nnssa exportação, 
t'l'rnmlo, n;;;;im, mais nm olcmenlo purn canalização de ouro 
pn1·n o Brasil, n~o prít.le, no rcgimen acLunl, dar um passo 
:1\'nn/P, 1•. pelo cunl.t·al·io, dt•i'inha e mingua apct·tnda no cir
culo r!c fcl'l'o das rlil'ficuldndcR que lhe l'ot·am creada;; pelas 
incnnsirlrl'adns rxigcneins rio !'isco. J;í hn r.xrmplos de in
rluslrincs brasilcit·os desse ramo ele nctiviflarlc, lcrr!m nhanrlo
narlo 1\0i:i'O JIIIÍZ c inslal!ado no Pslra·ng;nii'O suas fabt·icaH, pm• 
niio pncl~r~m supporl.nr n·qni os pesados 011us fiscncs que us
rliyxiul·nm sua indusl1·in. Vi1·nm-se, rl,:;im, f'nscs nossos pn~ 
ll'ir.io;;, Jl0lo rxng-c1·o dos impostos, nn rJolorMn conlingcncia de 
cmigTnt· pnm dr.scnvolwrcm no csleangeiro sun activiclarle 
inl).n;;/1·inl. com rvirlrnl.r p1•eJ,nizn para o nns;;o pni~. Nfio hn 
nncfio onrlc se colwr.m taxas tão nlcvaclus. Nos Esl.arlos Unidos, 
110 Mrxico, cm Cuba, ns cspccinliclnclcs phamlacnuliens não 
rs!.flo ;;u,irilus a luxas rspccincs: nu At•gr•nlinn JlUA'nm cllns uma 
lnxn 1:1rrlir!a, igual ;is mrnorrs rnln·nri<hi no H1•niiil. C:1·rnrln lHI 
,\mrric•n rio l\'OI'ir nma /mm rliminula, cm po1:1:0 /c~m'J)o foi 
supt'P;;~n. 11nlo moi ivn rln si nfio clrvni'Oll1 r.ncnrrcr1• os ]li'CCOS 
rlo~ J'rnwr!ios, r.on;;idr.rnrlos nrligo;; cln pl'imrirn nrcc~~ir!arlt•. 
fo:nlt'l' nt'to o pt'rpnl'nrlo p.hnl'll1HCI'IJiico, l'ahricnrlo com Sllpm•im' 
mniPI'i 1 n1·imn r r·nm loriM n.~ l'itnwrs dn lrr.lminn. nfio dri:m 
hwl'n 1'1ll; pos;;n RllJ1flOI'Iill'. n!1llll rir nnl1·n;; irnpmdM, a <'l<'vnda 
l~nxn rltl n:;; po1• r!.min, como n f'Jilll inriilr. neillalmrnlr ;;niH'Il 
n~ r.;;prcinliclnrlrs rln JWnr,o;; nnlrr r\0$ r 120$ n r!n%in. nnhi, 
rnmo rnn~r.qnnein nnl m'nl. o,q r;; r orcas qno lr.r.m rln f'n?.rr o~ 
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inclusl.riacs pat·n se manlcrem nu Luxa immcdi~Lamcnlc inl'c~ 
Piot·, quer Ptnprcgando mnl.ct·ia prima mais bat·nla c, portanto, 
dc! l!Uillidude inferior, quer dimmuindo u quanLidacle ele re.mc~ 
eJ i o c•tlt cu da unidade, o que, em qualquer dos casos, acarreta 
pt•e,iuizo pm·n u consumidor e muito grande pat;n o fisco. 

Além dn lurJo, pelo cilnclo regulumcnl.o, os pre11at•ados 
phnt·maccnticos nconclicionndos Pm nmpolaR, pagam, no ma~ 
ximo, a laxa de $200, a que eotüo su.ioiLos os ele preços ril' tnais 
do üO~ a du~ia. Assim, !'e\t•a de toda n nqn idnde, omquanto as 
nmpobs pagrum $200 por unidrude (caixa), as espcciali~ 
dnc!Ps que, em boa logica, não podem deixar de ser equipara~ 
elas :ís ampO·Ins, pagam a taxa de :11500 por unidade! g• uma 
t!Psigualr!nde incompr~hrnsivel q.uc• rxige uma COI't•ec;ão. 

A taxa ·c! r *500, como figura H a tabellu, cí exm•!Ji.l nnl·u n 
de 11om acc.•l'lo ~<'I'i'l eliminuil~a r\1' conl'm•miclnrle com a IH'e
scnle emenda. 

Sala rins ~e~sõcs, 2t. ele dezembro de 1H24. - Falíppc 
8t!/1111'idt. 

N. 38 

Papel - rm ma:;sa de qu:üqucl' qunlirlnrle, cellulose, rlcs
l.inadn oxclnRivumcntr á fnlwicncão r! c papel, pagará eincoeonl a 
I' c\ is por ldlo. 

Sala clns sl'ssúcs, em 24 riP rlezemln•o ele '1\12<1. - Rns••liío 
ún A n!lrnrlc', 

Just'i.{icação 

A cellulose c.mpregada no fahrico do papel eommunt. de 
omlwulho, paga nclunlmenle dez réis. Com l'ssa 1.axncii11 im
possivcl set•á levar [H\l'n a ínrfu~trin do papel ca.pilaes e nel.i
virLnrles, permanentes dcsnproveJilndas 11s nossa;; ma J,•t· :as 
primas riquíssimas em cel!.ulo~c, existentes cm ahunelnncin t•m 
Indo n paiz, r! e norte a sul. - EusrlJin rir Andl'lllii!. 

O 81•. P1·esidente - O eJt'c-amonLo van ú C~>Jllllli~,;:., de 
.Finnncas com aR omonda~ nl)roRonladns. 

Nacla mui:; havendo a lrnlm, convoco pm·u nmnnli~. 2r,, 
uma ~r.~são ~XLPnnrdinnrin pn-rn as H hot·as 11 designo para 
Plln a :;cgu-in!P orrlcm rio r! ia: 

Votação, rm discussão unica, elo ]WO.ieclo rio Sennrlo n. !cO, 
rln 102/c, Yelnclo pelo St'. Pt•esidcnl.e ela llcpublien, qnc al>t·e 
t•m ct'c"lil.n rlc 7G :ó53:11200, para pagamonlo a funccimi:lrio~ 
elos collegios militares da gralifica<;ão n qur :;r rcl'm·o a !ui 
n. :'l, \l!lO, c ln -! 020 (com jll!1'rcr1' {111!1l1'fl1!nl r/.11 Com lllisst!o r/e 
f•'illllllf,!IIS, ?l-, :190, rlr .J.?:M); 

Conl innnciio rln ~" rlisru:;sfio ela pl'opo;;i~~n rln Cnmnrn rios 
Drpnlnr!OR n. !1·1, dr. 102/r fi~:nnrlo n closprzn rio 1\!ini.<lnrin 
cla Pazcnrla pm·ri o rxci'cicio <lc 1!125 (t!n·nl. }l(!l'l!rl!l' r/1 l'um
wi.~stin r/n Pinm1rns .<nln•r os r•mt•nrlas IIJll'rsr.ulrulos r ''Jll'•·.wn
:.mrln nnll'IIS, n, · :tH!l, rfe I!l2r,.), 

:1' rlii<rtiRRilo rla pt•opo;;ir,ão rln Catnai':l cln . .; Dr·pttlarlos 
n, IO:í, r\11 10~-1. fixanr!n n rlnRnczn rln MiniAI.m·in cln Viac;fio 

• 
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,. U!Jras Publicas para " !!Xut·cido li~ 1!125 (corn. emendas já 
t•)JJ!I'o'Vrulus, c Jlh'/'l!cur {a:1un·nvel da Com!lnissão. de F-inança.~ 
n. :!82, de -1924); 

2" discussão da proposicão da Cttmtu·a dos Deputados 
n. 11 !l, ele 1 021;, düLerminando que a:s verbas o creclitos :vo· 
t.a·clo~ pura material de repartições indust.riaes do Eslado, t[Ue 
l.enhntn !.besouraria e conla!Jiliclude, uma vez registrado pelo 
'L'l'iilu na! de Contas, se,iam distribuídas ás respectivas the
f;Olll'al'ins c suppridos pelo Thesouro em prcstucões para se 
;,pplicarem aos fins a que se destinam (corn pa1·ece1· fa.vomvcl 
tia. Cmnmisslio de Finanças, n. :1.91 de ·1924); 

2" dscussão da proposir;ão ria C.uma•t·ta dos Deput~tdos 
n. 10ü, de 1024, que abre, pelo Ministerio <ia Guerra, um cre
dito de 2 :OH$700, para pagamento do quu é devido a Luiz 
de Macedo d7 Comp., por fornecimento feitos ú. I" Círcum
scripção Mil ilar (com 1ia.·rccc1· fa:uoravcl dn Comm,isslio de F'i
nnn(:as, n. :193, ele </92~); 

2" discussão da proposição da C.amar·a dos Depu lados 
n. 1 H, de 192~, que abre, pelo Minislcrío da Viação c Obras 
Publicas, um Cl'cdilo de 5 :520~, para pagamento de venci
mentos nos inspectores da rêdc lclegraphica adquirida pelo 
governo do llio Grande rlo Sul (com pnrccc1· {a'I!01'0'I!I'l da 
Co1nmJ.wio dtJ Fina.nças, n. 394, de o/924); 

· 2" discussão da proposit'ão da Camara elos De]mlados 
n, 1'13, ele Hl2~, que manda emitlir, pela Casa da l\!oecla, sellos 
poslaos em homenagem a .Santos l)u.monl (com. pm·ecc1' fa
vomvel da Cnm.múslin de Finanças, n. 3!J!i, de .J924); 

2" discussão ela 11roposição ela Gamara dos Dermtnclos 
11. HS, de '1021;, que abre, pelo Mi11istorio da Guerra, um cre
dito de 21 :027~120, para pagamento de differcnçu de venci
mentos devida aos míni·sf.ros rlo Suprrmo Trihnnal !lifilitar 
Ccorn prn•cccr favnravel dn Cn'm.m.isstio de F'intm.ças, n . • ~.9(j, 
de o/.92,/í) ; 

3' discussão da proposir;fio da Camara dos Deputados 
11. 5/J, rlo 1923, consirleranclo rle ul.íl;darlc publica a Liga do.; 
Inquilinos ~ CJonsumidoJ•es do Distrieto Federal (com. pm•ece1• 
(m;ormwl ria Cmnmissiin tln .Tusti.ça e Leaisl.açlio, n. 276, 
t/(' l 023) : . 

::l' rliscus~ão rla proposição da Camara dos Deputados 
n. G7. rl~ Hl23, qur nutori1.a n ~~sl.ahcleccr institutos vnccino
grnicn~ nns enpilnrs rlns Estnrlos que menciona (com Jlll
)'~('1'1' f'm'lll'i/1'~1. t/11 Cn111111i.~.~'in r/f' .fustieu c l:ertis/artin n. 22ii, 
di' mu). · · 

r,(\vnnln-sc a srl'são ús 10 horns c 15 minutos. 

I G7• •P.EP.Fl:\0, mr 25 DR -DEZTI:MBUO DE i 92ft 

Pll Ef\!J)J~Nr.tA llnS RllR, A, AZllflllllO, VIC!~-Jll\EBIDEN'PE, ll ESIJ'ACTO 
r:ollltBHA, PllllSIDTlN'I'I~ 

Ns ·1~ ·112 homs ac.ham-so pl'csrnl.cs os Srs.: A. Aze
l't~do, Pires Hebcllo, Pereira T.oho, Dionisio Benl.es, Laura So
rh·(•, C:a.-la Horlt·ignrs, ·Cnnhn ,Mne11nrln, l~lll'iprrles de Aguint•, 
~L'l1omaz llorlrignrs . .To fio 'l'homt\ Frrl'l' i!•n Chnvrs, .Tnfío L~·r(l, 
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Auloaiu :\las:;a. \'eunneio :'leivn, Eu:it!l!io rlt• Andrade AnLo11i•J 
::Honiz, ~lianoel i\ron,in!'clim, Jlol'narclinn :\lunLeiro .ÍcJ·onvtno 
Mon!eil'o, .Joaquim MOl'Cit•a, i\lorll':ilo L<)al, Mellli'l's '1\mtt't):;, 
Paulo de .l!'t·nnl.in, :-;ampaio CotTêa, Bm•mt Bt·andãu But·no de 
Paiya. Adolpho Gordo,, ~o~t\ ·~lut•Linltn, Llliz ,\dulpl)o, llt•t'll1t·~ 
negtldo de ~tnJ'aCI', Atlun,;n de On!lwt·:;o, C:ll·lo;; Cavaleanl i 
.Lauro Müller <.' Vida! H:unos. ' 

O Sr. Presidente- l't:esenles 31t senhol'eS Senadot•c:.;, csl:\ 
alJerLa a scssfto. 

VaP :il.'t' lida a acta da ;;essito '<lltl.eriot·. 

O Sr. 4' Secretario, sm·vindo de ~". JH'ocede :i leiLut·a t.la 
acl.a da se:<são antcl'im·, qut•, po:;l.a em rliscussiío, t\ appt·ovacl\1, 
sem reclamaçiío. 

O Sr. 3• Secretario, sm·vindt.> tle 1", rl:í conl.a du :;nguini.'J 

EXPEDIJ<;N'J'.E 

Ol'ficios: 
Do St•, 1" Sr'et•elndo da C:unat•a do~ Depul:u.lus, cDIIHnu~ 

nicaudo let'L'lll sido at.lopt.adn~ a,; t'llll~lldH~ do St!llacln :\ pt·o
llOSição que fixa a despesa do l\linislet·io da ~lurinlm vara o 
exereicio de '1!125. - lnLnil.·aclo. 

,J!o mesmo St•. Seel'el.nrio, commttuicattdo Ler :;idu ado~ 
platlo e enviado :\ saneção o JH'o.ieelo que aul.ot•iza 11 ceclcl', 
medianl<J al'ornmenlo, ao Bol:tl'og;o Foothall Clul1 u lt!t't'tJIIO 
onde ~~J acha o seu caJl1[Ht ele sport. - lnleinu:lu. 

Do St· .. :\Iinisl.t•n da Fazenda, .pre,;\nndo ini'Oi'llltt~<)e:; con
J.r·aria,;, t·clatirn'nwnle ao IJJ'o.ieclo do SHnado rtuo e:;lende an,; 
fieis rle pagaclrn·es tJ dP I. w,;out·eir·u a rlispo,;it;ãu r.Ju al'l. 50!! 
elo l'''hmlamen!o n. 7 .7GI, tln ~3 r.lt! dr!ZtJilJht·u tltJ HlO!J. tlltln
rlandn. rical' arlrlirlu~. - A' ·Cornnli~~ün P J<'inan1;as. 

no Si•, Prel't;i\.o do Dis!.t•iclo .Fedt!l'al, I'UI11Cll.t•ndu a~ l'a
?.ÜCS dovclo que oppoz á rcsolw;iiQ do Conselho M.unicio]J:tl que 
mancla conl:n·, pal'a lnrluB o~ pfJ'ciloR, o lmnpn tle ~et·vit;u (Jll" 
rrtllrtCio~n, pJ.'estnrlo Jllll' D. Celina Padillta, pt·ol't;ssot·a enLhe
ril'ntica. - A' Conunissãu r.k Con:;Utuir;üo. 

O Sr. 4" Secretario, sct·vimlo de 2", \H'ut;edt) á leilut·n Li o,; 
st•g·u i n tos 

PAl\ECEIU~S 

N. 399 - 'i 92/t 

J~nl J'ettllet•imcnlo datado de :!:! do cOt'J'enLr, n St'. Sonn
ilnl' Lopes Gonr;nlve;; solicita rlesln eu;;a rln CollAL'e;;so um anno 
rh• licen~a. parf\ trnla'mrnlo rir) sua ~ntlill' na l~ill'npa. 

E5!.tc Ct~mmiRsfio nnrla tom a nppôt• ao. qurl S. 1~;-:., t•r•qur•t' 
r• pOt' isso 11pina qnr o Senado coneerla a ltccnt:n ~n!Jctlarla. 

Sala da Com missão iltl Policia, 2r. cl~. dezembro ele I 02'1.
A. :l:m·etlo, PrcsirlcnlL'. - Pi1·r•s J!uucl.lo,,1" Sccroln,rio í,nl.~
ríno. - Pe·t•ciJ·a Lobo, 2" Scct•clnrw intcrmo. - A nnpt•tmll', 
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N. 100 - 1!J2!L 

lletlor:çt1u /'illrt/. du prujeetu do Senado 11o. 37, du HJ2!,, consi
cluramlu tfe ltilicladr.: JlUblica a Soeir.:dmle Brasilrril'a da 
Turism.u, COI/I série nesta Capital 
U Cong·resso ;\'acional dccrcla: · 
.\t·l. J." E' wnsil/eJ•adu de ulilidude puliliea a :-iucit•ti;Jtlu 
ill'il'a du 'l'urbn1o, com s(•du JH!Hla Gnpitnl. 
A L' L. 2. o Revogam-se as disposições em con.lral'io ·. 
~3ala ti<' Commissão de llei.luc~'ãu, 25 t.lc dezeliJIJt·o t.lo 1\J~·L 

Antonio .llassa, ·Presidente. - Euripcdes de tlrru.iar, Jle-
lalor. . 

Fica soiJJ•c a rncsa pura ser clisculida ua :::essãu scg·uinlc, 
clevuis de publicud'a na Diariu du Coii(J1'Cssu. 

N. 401- 1924 

1/L<t./ac(:tiu j'i1.1al du prujectu c.lu Senadu, n. 5!,, de 1!J2.1, IJIIe 
manda JHWir cum n pcnn de JWistiu cellular tle lt'IIL a rrua
lro annus, os que emmeltc·rem o crime def'iuidu no ar/:, [i" 
do decreto n. !,,2üU, de ·17 tlc janeiro lic Hl21 
O Con{5t'es:;u Nucionnl clecrela: 

ArL. 1." í:ierão punidos l!Oill a pena de UJJJ quatro anuus 
de prisão cullular os que 'conJmetlerem o ct•inJe dcJ'iuit.lo no 
arl. 5o do ducreLo u. !,,;WU, rle 17 de janeil'o de Hl21, e os fJIIU 
fabricarem, possuírem ou tiverem sob sua guarda, para J'ius 
ct•itninosu:;, bombas de dyuamile ou de out.ros cX\Jlosivos 
iguaes lllt semolhanles en~. seus effeil.os ao da dynnntilu. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições ern IJOn lral'io. 
::lula ela Commissão Llc lledacvüo, 2G dé dezcmi.Jro de l!J:.!I. 

Antonio Massa, Presidente. - Euripedcs tle Aat!'iar, Ilc
lalur. 

1l'ica su!JJ'e a lllcsa 1llll'll ser discutida na sessilu segtlinle, 
de1Jois do vublicada no Diario do Conu1·esso. 

N. ·i02 - 19211 

lletluJeção f{nul das emendas tlu Scnatlu ú proposição 11. '101, 
de 1U~I, cunccnlendu as iseii('Ões de direito que espr'
ei(iea 

N. 1 

,\o ar!.. 1" - SuiJsliLUtHc twlu seguinte: 
,\t·L. Pica o Governo autorizado a cuncedet· ist·n~üu .do 

imposto de impol'laeão a Lodos os mue!Jintsmos c uccessol'ios 
destinados tts primcit·as i'ui.Jricns que dentro do prazo tio dun:; 
atJnns ~e l'umlal'U'Ii;. 1jJt'U a c•xplot'<li,'Üu de incluslt•ins ainda ufw 
cxblunlt•s no puiz. 

N .. 2 

Ao al'l. 3•, lellra c) - Subslil.ua-se .pelu seguinte: 
• , • l os macliinismu.;, appnt•el!Jo,; L' inslt'J:Jilcnlo~, l'I'SPe

clivos pcl'lunul's e acct•s,;m·iu,;, dl!>ol inutlos aos l.t•nlJIIllws da la
vout·a ,, induHIJ•in ngdcola, inclusivo LJ•adoJ'I'S e Cill'l'Us pa!'il 
cullttnt' mceuuicn c LransJlorlc om estradas de rodagem, suh
stnucias nuturaes ou cltimicas para adubos ou I.Jcneficiamonto 
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ela proclnc\:Üil e o~ envollot•io:; 1!111 r[lll\ <)oles ~ftn aconrlicio· 
nado:;, '.1111:1 wy. qll<' •a imtHJI'lur;üu St\ju l'ciLtt put· ai;l'kullot•, ull 
Jn<Juslt·tnl agi'ICola. 

:\o at·J., :J" -- .\cctwci!Lile-st• on.le cnnviut·: 
, , , . U:i IIIUviiÍL\Í:illlU:i ü U:i l'IJS[JI)·Cli\'llS J!l'l'i.l)i\CI':i I' ilCCI'~~O-

J'Irt~ Plll'a n rlc•:;eai'U('lllliL'lltn, Jli'l'll~:tg·,)m, I) L'l·pl.'l'L\~ag·<.'lll riu 
algodão, .. " 

N. !1 

Ao nw:;mo at·~. :3" - :Jcccscentc-::c onc.lc.: conviei': 
... ) us Jttacliinisntos imput·Ladus pal'a a ini'lalltwiiu de 

J'alll'icas que lenham de J!I'Oiluzit· rio para nltlllial'i.t e í·,·nd:Js 
fabricadas com algodão nacional ... 

N. 5 

:\o llLLJSJiiiJ lll'l. :J" - liCCJ'C:iCCL\[1)·:'1.' O Ti de eOIII'ÍUl'; 

. . , ) os insecLicidas e fungiciclac, indusivo u SLJIJ'alo d<J 
cobre ... 

N. 6 
Ao nt·t .. ti" - nccrcscenLu-se 'in-f'tnc: 
" ... e do Hospital da Vcncmvl'l Ordem :J" da P<.'niltJncia, 

nu llio de ,laueiro". 

I tio 

N. 7 

Au _mesmo ar L. ü" - accre:;ccnle-se -in-fiuc: 
'' ... ~ do Hospital ,\!lcmãu um Pm·~o Alcg·r·~. 
Gt·ancle do Sul. 

N. 8 

Eslado du 

,\u arL. H - suppt•imnttt-se as palavt·as: ''dl!L·nnle. Lllll 
anno" ~~ acct·cscenle-se, In-{i11e: "durante o pt·aw actual do 
l'Of.erido contracto", 

N. 9 

Acct'eBcenle-se onde convier: 
,\rt, :·, Süo isen~os de diL•eilo~ de• im]JOL'i.tll;iio pat'n eott~ 

sulllo u de expediente os mutet•itws impol'lado~ jHII''tL u> 
llt'imeirus inslnllacõcs radio lelcg-rahicas. 

N. 10 

:\1'1 ... C:osarfio do a!Jnl.i!nonlo de r,o %· nns tax~\;; con~ 
e.Lantes da .Jei n. 3.070A, de 3'1 clozcm!Jro rlc 1015, ns ct·a
.\'cllta~ d1~ l'l't'L'u ]IIII' a p inno~. r as peças Rolt:ns, !cclndo.;; o .on~ 
ü•os mai.fJJ'Íite:i quando ill!Jlllt'Lados pOL' f'a]Jt'icus esl.nbe!Pctdns 
no pn iz o que empreguem mudoiras nacionnes. 
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N. 11 

,\J't. .. 0,; J'nJ·no;; l'!l'eLJ·it:os dn qnalque.t· ii'J10, n~;;im 
ennw o,; ekcLJ·odns o Jel'l'll siliein t! o t'erro mang·ÍJnr·~ rh•,;li
nadoR ti. lntlusl.rin clocll'usideJ'lll'g·icn, l.er~o livre Plll.rarla nas 
:rlt'antll'gas, l'ieanclo dispens·n.dos dr: l[lltrlqur•r· i111postu t.k irn
ll o r la c ii o. 

N. ·12 
Aeel.'P:O:t~f.'III.P-::1(': 

:\ri.. Ficn nulm·ir.nrlo 11 Poder· BxeculiYo a cuncr!clllL' 
i;;r•nçiio l'i,;cal t\ rlc rnrLJ'o;; irnpn~<Los ú quinina irnpor'luda c a 
~f'l' Ycnrlitloa n JH't•r;u rniniJno. impoJ•I.aeiio e venda fiscalizada 
]relo Guwn1o "eg·nndo os J'r•gnlanwnlns que baixar· ]mr·a esse 
scJ'I'ir;o dl' quinina puhlicn. 

N. 18 

Ae·Cl'f'~cenl e-so onde convier: 
Arl. Jo:' euncudirltr isr•nr.::iu dr> lodo,; o:; r:lireiLus ck im-

pol'i.ar;ão ]Hll'a todo o mnterinl que Ll'nlm siuo ou venlra a ,l'r' 
ÍlllflOl'larlo [li'lo gt~vr•r·no riu E~tar:lo riP Santa Callml'ina r_\ dr~'
[.illnclo :í eonsll'Ut'(;iin rl·a puni,. met.nliicn lig·ando a illia du 
Santa Cal.ltar•ina au cunlincnLt>, nu lu:;·nt· llenuminatlu Eslr•eiLo. 

N. 1·í 

Acer·e:;cr•ttle-:<r! undr• convier·: 
Arl. Continuam ertt vigor o tu·l.. !r" e ;;eu pnr·agt•aplrn 

unico da, Ir! i n. 1t. G:!G, dr• :JI de rlewni!JI'O riu Hl~:!, qur• cnn
corlc ú associn6tu Jockey Cluh rio Hiu rJr\ ;ranciro, rleelat•ntb 
tle uLilirlndu pt{llliea prllo dr•cJ•t•Ln n. !t.tíliG, de :!7 de sl'i.ornlH'U 
de .J!J:?~. i~enr;flo de qtrasqui'J' dir·eito:; r! lnxas aduaneit·n:; Ji'.ll'a 
~odo o 111atcrial que impot·l.nr, arini r:lc conslt•uir· seu pt•ar:lu 
de cm·r·irlns r\ derHmdcncia:;, nns ter•t•enn~; mm•g·intap:; rla Lag·ôa 
Jtorlt·igo rir• Fr•r•itn;;, l'lll yirtudc r:lc nccrlrrlo celr)}JI'Ilfio com .tt 
Pt•cl'cil.rtJ'a do Di:;tr·ielo Fudcr·al, coni'oJ'IllC esCJ'ipLLll'a nssJ
smula om 2G de julho cln referido anuo. 

N. 15 

Acct·r•:;ccnl()-:;e onde cunvieL': 
ArL. Ficlam i:H•lllu:; elo;; impo:;lus uc illltH'ltwãn e uc 

consumo e ela Laxa do ex:pedienlc o~ pt•utluclu:; tlPlliJilli nados 
20[;, rJI) Bayet•, e i.l'J']lar:;amide r.la .1\ockl'cllcr· Foumlalion, 
especi l'icu~ contt·a a peste r.[l) eadcil'a e oull'OS ôL'IIlellwnLcs 
com .a.pplicaeão ao il'aLamcnl.o da mesma peste .. 

N. 1G 

,\l'L. SL•t·üu Ji\Tr':; d" direito,; do iru[Hll'Ltwüo Jl:tl'a eon-
surnn .p :;u,ioi,.los no r•xpcdicnlo de 2 % os machinisnttJ:; o 
acwssurios dcslina.clos :i monlng·ern tlc usinas Plll'll a lr•an:;
mar\ÍIO de mn.rlriea o pai lia rle nr'J'o~ t!lll pasta, para a J'abJ•icnoão 
tio JlUJlCl e, bem assim, as maclrinas e acccssol'ios cleslinados 
ú manufucLuru desse artigo. 
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N. 17 

AccrescenLe-se onde convier: 
o o Art. Os _jo,rnalislas profissionaes, em effeclivo exer-

CJCJO, que cxhJbl!'em carteiras de identidade passada pela 
Associação Brasileira de Impr·cnsa ou .Circulo de Imprensa 
~ozarão do abatimento de 50 o/o nas .passagens simples e d~ 
1da e volta, cm todas as vias ferrcas e navios do Lloyd. 

N. 18 

Onde convier: 
Arl.. E' concedida plena isencão de fretes nas estradas 

de ferro feder•aes para todo o material .que a Estrada de Ferro 
Machudense nella transportar, até o maximo de 2. 500 tone
ladas, para a construcr~ão da linha ferrea. de 41 ki!ometros 
que vae ligar a estação de Alfenas, da Estrada de Ferro Rêde 
Sul~Mineira, á cidade de Machado, no sul de Minas, compre
hendendo-se nessa isenção e nessa lonel,aogem o material jâ 
transportado para a dita construcção. 

N. 19 

A:ccrescenLe-se onde convier: 
Arl. Continúa em vigor durante o exercício de 1925 o 

art. 54 da lei n. 4. 783, de 31 de dezem'bro de 1923, que isenta 
do pag'amenlo de 50 o/o dos impostos c taxas estabelecidas na 
Tarifa das Alfandegas os casulos de bichos de seda, quando 
importados pelas emprezas que Lenham firmado conl~acto 
com o Governo nos termos do decreto no 16.154, de 15 de 
setembro de 1923. 

N. 20 

Accrescente-se o seguinte artigo: 

"Art. Fica isento de direito de importação e expediente 
todo o material · desportivo, importado directamente p~las 
sociedades athlelicas, de foot-ball c de remo, que esteJam 
filiadas a ligas ou federações reconhecidas pela Confederação 
Brasileira de Desportos, com séde nesta Capital e constantes 
da lista definida no 'art. 29 da lei u. 4. 440, de 31 de dezembro 
de 1921." 

N. 21 

Accrcscontc-se onde convier: 
Pagarão apenas 2 o/o de expediente as fructas frescas. de 

procedencia da Hepublica Argentina ou d.~. outros pa1zes 
americanos, desde que elles, por sua. vçz, oHereçam vanta
gens á importação dos productos brasJ!en·os. 

N. 22 

Accrescente-so onde convier: 
Art. !Fica concedida uo Estudo do Rio Grande do Sul 

completa isenção de direitos e de taxas de importação, in-
6 

S. - Vol. XI. 
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clusivc de expediente par todo .O material desLinado á pra
Licagem da barm do Estado, balisamento e dragagem dos 
canaes interiores. 

N. 23 

Accroscenlo-se onde convier: 
ArL. Os rnacllinismos, apparelhos c seus pertences des

l.inados tt industria ele lacLicinios não só para os que lenham 
sido im[H'ubaelos c despachados nas alfandegas sob Lermo de 
reSJltln~abilidaclo, como Lambem para os (jue forem imtporla
dos ela tlaLa desta lei cm deante. 

N. 24 

AccrescenLe-se onde convier: 

Art. As companhias que exLrahem darvão nacional .ou 
:rninerio de ouro gosarão de isenção do direitos ele importa
ção de expediente para Lodos os machinismos, matarias pri
inas c maLeriaes destinados Iaos serviços de exploração, bem 
como para a installação de usinas elecLricas para forneci
mento ele força a terceiros em qLte o combustível empregado 
seja exclusivamente o carvão n11c:onal ou sub-produclo do 
carvão nacional. 

Paragt1npho. unico, As outras companhias de mineração 
gosarão de isenc;ão de importação, pagando 2 o/o de expe. 
cliente, para os machinismos, ma teria prima. e matoriaes · des-
tii~ados á exporlaoão. . 

N. 25 

Art. Ficam -extensivas ás companhias que extrahcm 
oleo combustível ou distillam schistos betuminosos as dis .. 
posições elo artigo anterior, bem assim, para os sub-productos 
correspondentes, no que lhes i'ôr apphcavel. 

N. 26 

Accroscenl·e-se onde convier: 
Art, Serão isentos de todos os impostos aduaneiros das 

despesas de frete nas estradas de ferro da União e nos navios 
do Lloyd Brasileiro e outras companhias de navegar-ão me-· 
diante assentimento des~as companhias, os animaes desti
dos aos jardins zoologicos que funccionem em virtude de con
cessão municipal, estadual ou federal. 

N. 27 

'· Accrcscenl.e-sc onde convier: 
Art. Ficam isentos de direitos de lmportacão, pagando 

apenas ·a taxtt de 2 % de expediente, papel o cimento, a gazo
linn, os machinismos, apparelhos, insLrumet1tos e respectivos 
pertences o nccossorios que ti Prefeitura do Distr.icto Federal 
imp01-tnr, directamente, pnl'la os serviços municipaes; a'ssim 
comp o betume, asphalto e oleos-flux, prepa!'ados p[lra' 
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appl_ic!tcão _!tOS calcamento.ê quo 111 ProfoiLuru executar, por 
adnumstruc;uo, nu construccao de estradas de ferro de rodagem e 
Jogradouros publicos do DisLricto Federal. 

iN·. 28 

AccrcsccnLe-sc onde convier: 
Ar L. Salvo qUiaudo . fixaªos um q~alquet· do~ al'tigos 

antct•tures, os prazos das tsencocs concelhdas por esta lei Ler
minarão cm 31 de dezembro de 1\l2!l, si untes não tiver ces
sado a sua razão de sct'. 

Sala d1a Commissiio de llcdaecão, um 25 de dezembro de 
1ll24. -Anlon·io Massa, presidente. - E·uripcdcs. Aouim·, 
relator. · 

Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte, 
depois de publicada no Diario do Conoresso. 

Deixam de comparecer, com causa justificada, Od Srs. 
Mendonça Martins, Silverio Nery, Aristides Rocha, Hurbosa 
Lima, Justo Chcrmont, José Euzebio, Benjamin Barroso, Elov 
de Souza, Rosa e Silva, Carneiro da Cunha, Manoel Borbà, 
Lopes Gonçalves, Gonçalo Hollemberg, Pedro Lago, Miguel de 
Cat·valho, Lacerda .liranco, Alfredo Ellis, l!:ugcnio Jardim, Ita·· 
mos Caiado, Generoso Marques, Felippe Schmidt, Vespucio oe, · 
Abreu, Soares dos Santos e Carlos Barbosa (24). . 

O Sr. Presidente - Continua a hora do e:..pediente. Si não 
houver quem queira usar da palavra, passo á ordem do dia. 
(l'ausa.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. João Lyra -· Peco a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente -· Tem a palavra o Sr. João Lyra. 

O Sr. João Lyra (pela ordem) - Sr. Pr•1sidcnle, havendo 
orr.amento na ordem do dia, requeiro a V. Ex. que con
suite o Senado sobre si concede preferencia para a sua im
mediala discussão e votaQão. 

O Sr. Presidente - O Senado ouviu o requerimento que 
acaba de ser feito pelo Sr. Senador João Lyra. 

Os senhores que o approvam queiram levantar-se .. 
(l'ausa.) 

Foi approvado. 
i I ' 

ORÇA~ENTO DA FAZENDA PARA 1925 
'• 

Continuar•iio da 3" discussão da proposicão da Camara doe 
Deputados n: 91, de. 1924, fixando a despeza do Ministerio 
dü Fazenda para o exercício de 1925. 

o Sr. Paulo de Frontln - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin. 



84 ANNAES DO SENADO 

. O Sr. Paulo ~o Frontin (•) -- Sr. Prcs;..:e,;tu, eomecat·ei as 
rapHlas observacoes que vou fazer sobre o parecer do i llus
f rc r~lator do Orcament<_> da l<azenda, agradecendo a S. Ex. 
as relcrencms por demats honrosas .•. 

O Sn. JoÃo LYRA - Muito jus•las. 
O SR. PAULO DE FRON'l'IN _t .•. que fez ás ponderações 

por mim expandidas. Por occasião L'a teJ•ceira discussão do 
IJIOsmo orçamento, verifiquei que S, Ex. resolveu de. uma 
J'órma perfeita á questão relativa á consignação destinada á,; 
vr.rbas para a divida fundada, externa. A solução dada por 
•S. l;:x. de consiC.'eJ"ar a verba fixada em ouro como senJo 
o maximo e'in moeda nacional, resolveu ele um modo completo 
a l!Ucstão para a q>Ial eu tinha chamado a attenção do Se
nado, isto é, da possibilidade de, futuramente, partindo das 
tabellas explicativas do Minislet·io da Fazenda, que faziam 
parte integrante do orçamento vobado pelo Congresso Nacio
nal - suscitarem-se reclamações, por ser o pagamento feito, 
não cm ouro, mas, sim, em moe.da estrangeira com a depre
ciação com que é actualmente cotada nas bolsas. Por outro 
lado, na vigencia da lei que impuzesse a. distincção, em um 
paiz determinado, entre moeda-pape.! e moeda-ouro, como 
acontece em Franca, teríamos, posteriormente, possíveis re
clamações quanto a este assumpto. 

[gualmcntc tive o pmzer de. ver que S. Ex. aé.'optou a1 
considerações que fiz relativamente á opportunidade de SJ 
l'Csgnl.arem, pela melhor fórma, os cmprcstimos de 1909, re~ 
Jal.i\'o ao porto ele Rc.cife, c ele 1ü10 e 1911, da Estrada da 
}'t'i't'o ele Goyaz c Viação Bahiana empl'e.stimos esses que re
;•rt•scntam um total d& 200 milhões de francos, e que. pode
l'iam, imaginanó'o-sc a'in<la em vigor a lei franceza, de 12 de 
fevereiro de 1916, se.r resgatados por uma importancia quo 
representaria, sensivelmente, 30 o/o - r..té um pouco menoJ 
- claquillo que póó'c depois nos custar, si aquella lei fO~ 
revigorada. 

Não tenho, portanto, senão dar o meu voto e meus ap
p!ausos á t.abella explicativa, substitutiva, formulada pelo ii
lustre relator e, bem assim, aos demais pontos em que apre
sentou e fundamentou a razão de ser desta substituição. 

Quanto ás emendas que tive. opportuaidade C:e apresen
tar, devo dizer que. diversas dellas mereceram de S. Ex., 
ou approvacão total . ou approvação parcial. H a, apenas, 
:•.lguns pareceres contrarias, por não considerai-as S. Ex. 
malcria orçamentaria. Eu vou examinar exactamente aquel
ln~• cm que este facto se deu, reservando-me para chamar a 
nl.l t•neão l'spccial do Scnarln por· occasião do encaminhamento 
tia votacão. Apenas pediria a S. Ex. que verificasse uma 
r'ircnrnstancia: a info~maçiio que 1 ive, quando npresente.i. a 
•''l•rnda sob 0 n. 4, nos seguintes termos: «Verba 10'- CalX'l 
ri~ Amortização: ncstnhclcça-sc na sub-consignacão n. 1 a 
gratificação de um secretario para o inspector, da proposta 
tio Governo,, . 

O parecer do eminente relator cí o seguinte: «A Commls·
R~o julga que a gratificação proposta serio. ,juslificavel, maa 
nao é oprortuno creal-a. Será um encargo novo, que se 
tem até agora adiado. Portanto, o serviço póde continuar a 
seJ' feito sem esse gasto.~ 

(•) Não foi revisto pelo prador. 
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A informação que tenho é que não se trata de um en
cargo novo; existe a gratificação dada a um funccionario da 
Caixa de Amortização para servir como secretario do in
spector. 

A mesma observação deve ser feita com relação ao nu
mero 3 - sub-consignação n. 47 - relativa ao secretario do 
director da Imprensa Nacional. 

O SR. JoJ.o LYRA -. Quanto a esta, posso affirmar a 
V. Ex. que, si essa gratificação existe, é ·dada por conta 
de alguma verba global; não existe especificação. 

O SR. PAULO DE FnONTIN - Mas quanto á Caixa de Amor
tização a informação que tenho é esta. 

Em lodo caso, submetto o caso ao illustre Relator, porque 
lhe será mais fac1! do que a mim verificar o que ha de c~rto. 

Na questão relativa á Inspecto·ria de Bancos, miaha 
emenda foi prejudicada pela da Commissão que, em parte, at
tende, em tanto quanto era razoavel, as considerações que eu 
tinha feito, rropondo o restabelecimento da proposta do Go
verno; porém, quanto a inspectores regionaes, a Commissão 
resolveu supprimil-os. 

Ora, o Regulamento do Serviço de Inspecção Bancaria 
creou esses cargos, deu-lhes funcoões defin,idas; supprirriil-as, 
portanto, é determinar uma profunda modificação nesse re
gulamento, o que não me parece opportuno no orçamento, 
segundo a doutrina da rropria Commissão. 

De faclo, trata-se de uma modificação radical do serviço 
rla Inspectoria de. Bancos, modificação que pode ser objecto 
de qualquer outro projecto, mas que não cabe no projecto 
ele OI'camento. 

E' uma observação que submetto á consideração do illus
tre Relator. Na occasião da. votação, S. Ex. poderá, 'tendo 
estudado o caso, verificar si deve ou não !Usistir na solução 
que proponho, em emenda da propria Commissão. 

Sobre a emenda n. 9 (verba 21), o illustre Relator funda 
as razões pelas quaes mantém a suppressão ror mim com
batida. Effectivamente, aproveilado um funccionarío do The
souro parà. exercer essas funcções, a verba correspondente 
poderá ser eliminada, porque se trat.ará de um funccionario 
addido, que já tem verba pa~a seus vencimentos. De modo 
que, nessa parte, estou ·de accôrdo com a suppressão. 

Quanto ás substituições, nada Lenho a ob,iectar, porque, 
de facto trata-se do substituições de verba. Quanto a osso 
ponto, p'ois, estou plenamente de accôrdo com a emenda do 
illustre Relator. . · 

Sobre a Imp1•eusa Nacional, ha uma questão constituída 
pela emenda n. 24, cm que eu tinha proposto o accrescimo 
de um apontador cDm vencimentos de 8100$ por mez, Rem 
augmento na despeza da repartição. O parecer de.clara que, 
de facto não ha augmenlo de desr.eza; comluC!o. a emenda 
torna permanente uma despeza d~ Earac~er transitorio o ve_m 
aHerar o regulamento da rcpaJ•lJCao, nao sen?o a altcrac~o 
opporl.una no orçamento. A vingar essa doutrma tomo a li
berdade de observar que é essa a razão cm que me fundo 
para não concordar com a supprcssão elos ins~ectorcs rcglo
naes na Inspectoria Bancaria. Portanto, hn a ln um modo ele 
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ver pouco diverso. J~m um caso, como dizia, parece-me que 
não houve duvida cm modificar o regulamento; cm outl'O 
caso, a emenda, arezar de ser ,justa, não' ó adoptada. 

~rerminn a Cornmissão dizendo que, de accôrdo com a 
uricnlacão mantida quanto ás demais providencias da mesma 
natlll'czu, não é favoravcl ti emenda. 

Em seguida, ha uma correcção proposta na tabclla da 
Impecnsa Nacional c Dim•io Official. · 
· O parcce,r, lambem sem discutir a oquidado da proposta, 
c mesmo reconhecend-o que os funccionnrios citados teem 
remuneraçüo insufflciontc, não acha opportuno o momento 
par,a fazer a modificação. 

Adoptando de fórmu geral a doutrina, eu nada teria a 
ob,iootar; Sómente é conveniente que haja uniformidade na 
doutrina, para não deixar mnl aquclles que apresentam emen
das, que ficam rcjcltndas, nüo pela clrcumstancia do mc
rit.o, mas pela preliminar da doutrina adopl.acla pela Com
missão elo Finanças. 

O mesmo facto se dá quanto á emenda n. 29, que pro
põe que os vencimentos dos serventes da Rcccbcdol'ia do Di
~íricl.o Federal serão igLmcs pa1·a lodos os cffcit.os, aos {]os 
empregados de ldentica .categoria do Thesouro Nacional, fa
zendo-se, para isso, as alteracões nccessarias na respectiva 
t.abelln. 

O pa:recer declara que os mesmos fundamentos já expen
cliclos em pareceres anteriores, quanto a funccionarios de ou-
1ras repartições, forçam a Commissão a nií.o juJgat· oppor
tuna n equiparação proposta. 
. . Quanto il emenda n. 30, a Commissão declara que nada 
tcrri a oppor sohrc a medida proposta. mas, pa.rque não é de 
cm·acter or~amentario, recusa-lho seu a.poio. 

E' uma permuta do terreno para a qual o Governo foi 
autorizado, permuta entre a P1·efeitura cl<l Disl.ricto- Federal 
e o Con!,ro I-!yppico Brasileiro. . . . 

Como se trata de uma qunslão que !.errl relativa urgon
CJa, porquanto· .ití entro n Centro Hyppico BraRilciro o a Pro
feil,lJl'::t elo Disl.ricl.o- li'edcrnl, foram ont.aboladas negociações 
para essa permuta, c como olla não é elo caractrr OJ'ennll'n
f.ario, do nccordo com n pnrc·CCI' elo illusl.rc nclntor, en mo 
reservo para, na proposição n. H D, baseando-mo no facto de 
não haver opposição por parlo da illusl.ro Commissão, a,prc
scnlar uma emenda nesse sonLido, afim ele ainda este anno 
ser resolvida a questão, o o Centro Hyppico Brasileiro insLal-
lar-sc no scn novo campo. · · 

Quanto :í emenda n, 32, a Commissão adoptou, do ac
cOrdo com o parecer do illu~!,re neJator, que continuem cm 
vigo.r uma série rlc rllsposlçõcs. Sóm on te não foram arlmi ti i
das ns que são relativas nos a1•ls. ns. 278 o 28'1, 

gsscs dous aJ·tigos, na opinião {]O illusl.i•o nelal.or, ap
provnclos pela Commissiio elo Finnnças, nüo dovom sol'. rcvl
gorurlos, pm•quo !.cem carne! c r pcrmanonl.o. Nossas cond içõcs, 
por occasião ria vol.noiin lle~lu cmrnrlrt, solicilnJ>ci do Srnarlo 
n SJH\ l'CI irnda, pol'qllnnln, n npini:io Mrtnil'csladn pela illuR
!.J•r, Commissiio rlr. Flllnnen~ r.~snlvr, rlo mndo r.nmplelo o pro-
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.. blema que cu pratendia resolvei', mandando que conLinuas
_scm cm vigor as mesmas disposi11ões que fazem parLe da lei 
da Despcza rlo co·rrcnl.e exerci cio. 

Quanto aos funcoionarios addidos aproveitados na vigen
oia da lei n. 3. OB!l, de 8 do ,janeiro do 1916, formulei uma 
emenda sob o n. 33, para a disposição constante do art,. 67 
n. 22, d,a lei n. 3. 991, de 5 de ,janeiro de 1920, que fosse' 
a elles applicada. . 

A Comn:,issão, porém, achou que o assumpto podia con
stituir projecto cm separado, não podendo assim apoiar a 
emenda. 

V. Ex., Sr. PI'esidentil, está vendo como são opportunas 
as considerações que venho fazendo a favor das caudas or
çamentarias. São medidas que não süo recusadas pela Com
missão; ao· contrario, mereceram parecer favoravel, sob a con
dição de ser destacada para constituir project,o especial. 

Mas, medida destacada para consU lu ir projecto especial 
é medida que cahe no limbo, pois passa-se a sessão inteira 
sem que tenha andamento. 

Por isso é qne fui smr,1pre parlidario de que pudesse ha
ver nas cauda.s dos orçamentos a inclusão de medidas dessa 
nat-ureza. 

Siio estas as principaes considerações que ,julguei de meu 
dever adduzir em torno do trabalho de alta relevancia .•. 

O Sn. JoÃo LYnA - Muito agradecido a V. IEix. 

O Sn. PAUW DE Fno::o~T!N - . , .que constituo o parecer 
apresentado cm 3• discussão, fo.rmulado pelo illustrc Relator, 
onde medidas de ordem ;;era! foram estudadas c permittirüo 
res()lvcr uma sério de questões que até ho.ie tem sido mais 
ou menos incertas. E' indispcnsavel que a Contabilidade Pu
blica que agora se está organizando tenha convenientemente 
discriminadas ns verbas nas diversas moedas c quo nttenda, 
portanto, à tudo qne possa de qualquer f6rma, prejudicar, no 
futuro, os interüsses nacion:1es, (Muitn bem.) 

O Sr. João Lyra - Peço a palavra . 

. O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Joiio Lyrn. 

O Sr. João Lyra-Sr, Presidente, a Commissüo de Finan
ças sento-se honrada com os conce!l.os autorizados do emi
nente representante do Disl.ricto. Ferle1~al sobre os ,alvitres 
que suggcriu para resolver quostuos de nltn rclevancm, des
pertadas por S. Ex .. no debate do Orçamon lo ela Fn?.cndn. 

tDas considerações quo S. Ex. fez em relação n carln um 
dos pareceres dn Commissiio sobro emendas que .aprosenf.ou, 
rcsnlla fJUC S. Ex. suppüo nüo ter hnviclo um Cl'llCI'IO fl:OI,~l por 
parLo rln Commissiío cln Finanr;ns, qunnl.o a níio uccç1tar,;ao cln 
disposiLivos que nüo Rito rigorosamente orcnmcnlnrws. , 

De\'O clcclm·nr ao Sonnrlo qne disf.ing·o caurla m·~;amcnl.m·:a 
de disposii,)Üos gcraes sobro o Ol'~.amc~l.o. As caudas Dl'.çan~e.n
Lnrlns consisLern, a meu vrlt·, em mrcl1clns de camcliJ!' ·!IÜCII a-



·as ANNAES DO SENADO 

mente alheio aos orçamentos. São os favores de ordem pes
soal,, a m•eação OJ.! r.emodelaq_ão de serviços permanentes, que, 
con~muando admi~Lldos, terao realmente de produzir incon
v~mentes aos ser~Iços, porque não poderão ser estudados de
VIdamente, .Pell\ Circumstancia de c~egarem os orcamentos ao 
Senado ordmariamente nos derradeiros dias de cada anno. 

As disposições geraes dos orçamentos, porém, as medidas 
q~10 se ·referem á. ap~lic.ação dos credjt9s tabellados, são prfl
VIstas pelo propr10 Uodigo de Contabilidade. Em relação nos 
creditas especiaes, por exemplo, o Codigo de Contabilidade 
permitte evidentemente a existencia de disposições geraes 
no orçamento. 

Nosso maior erro tem provindo do facto de querermos 
fazer tudo, ou não querermos fazer nad,a. Esses extremos são 
realmente inconvenientes. 

. ;Consideramos então como cauda orçamentaria até as 
regras para a obserV!ancia de dispositivos constantes das 
tabellas orçamentarias, que não podem deixar de figurar nas 
leis de meios. 

• Agora mesmo, apezar do rigor estabelecido, com reliição 
ás caudas orçamentarias, vemos no projecto da Receita, que 
esse orçamento cogita até de subvenções. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Apoiado. 
O SR. JoÃo LYRA -E', pois, a propria Gamara, que tanto 

se tem insurgido contra os dispositivos regimentaes do Se
nado, aos quaes attribue a existencia das caudas, que vota no 
orçamento da Receita varias subvenções. Refiro-me a este 
ponto, pol'que o honrado Senador por esta capital suppôz 
haver contradicção no criterio estabe.!ecido pela Commissão, 
em relação á suppressão dos Jogares de delegados da fiscali
zação bancaria. 

E preciso, porém, accentuar que não foi o Senado que 
teve a iniciativa dessa suppressão. Na proposta do Governo 
havia duas consignações sobre delegados regionaes de bancos. 
A Gamara supprimiu uma e deixou a outra. Portanto, foi a 
Gamara que iniciou a modificação dos dispositivos regula
mentares actuaes. O que o Senado fez foi harmonizar o que a 
Gamara votou, de modo insustentavel, pois supprimiu uns e 
manteve outros delegados, tendo reduzido o numero de fis
caes. 

1Sendo a attribuicão natural dos delegados dirigir e fisca
lizar os fiscaes, não se comprehende porque a reducção do nu
mero desses e a conservacão daquelles cargos. O mais pratico, 
portanto, - e foi por isso que a Commissão de F:nancas sug
geriu o alvitre no Senado - sel'á súpprimir esses delegados, 
mantidos pela Camara, augmentando o numero de fiscaes, 
porque ibastarão esses funccionarios para ser executada a 
fiscalização. 

A Commissão de Finanças não modificou, portanto, a sua 
orientação, propondo essa suppressão, porque não foi el.In que 
t.eve a iniciativa da alteração dÇ> .reg~lamento; seu ob,JectJ.vo 
foi apenas o de melhorar a modifJCaçao do regularniBnto feitu. 
pela Gamara. 

Quanto ás demais emendas, Sr. Presidente, e o eminente 
representante do Districto Federal !\~aba de se ref~rir a todas 
ellas, conforme S. Ex. eleve. ter verrfwa!;lo, o crtteriO ~a Co,!U
missão foi o mesmo, inclusiVe em relac;ao ás sub-consignnçoes 
novas, para gratificações ele secretarias. Em todas essas sub-
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consignações, 11 Commissão acceiLou o que existia no orca~ 
menta actual e deu parecer contrario tís que constituem des~ 
pesa nova. 

São estas as considerações que eu tenho a fazer neste 
~1omento sobre as apreciações no Orcamento da Fazenda pelo 
Illustre representante do DistTioto Federal. 

Aproveito ainda a opportunidade de estar na tribuna 
para s~li~ntar a omissão havida na publicação do parecer da 
Comm1ssao. . 

S. Ex. o Sr. Paulo de Frontin leu essa emenda ainda ha 
pouco. No autographo está: "A presente emenda não traduz 
augmento de despesa, conforme diz o seu illustre autor." 

A. ultima parte deste período foi omíttída, como se verá 
destas outras palavras, logo em seguida: 

" ... porque o funceionario que desempenha 1as 
funcções de apontador geral percebe, a titulo de gra~ 
tificação, pela sub-consigna(.)ão n. 45, a differenca entre 
os seus vencimentos annuaes, isto é, 5:400$, e os que 
são propostos para aquelle novo cargo, 9:600$000." 

Ma.s a propria Commissão, confOTme está visto, no seu 
parecer accentua a differonca de vencimentos, mostrando 
quanto ganha actualmente esse funccionario e quanto passa~ 
ria a ganhar, e que ha, portanto, augmento de vencimentos. 

A opinião de que não resulta augmento de despesa não 
'é do relator do orçamento, mas do autor da emenda. 

O SR. PAur.o DE FRoNTIN - Mas a segunda parte da 
emenda manda supprimir um auxiliar de escripta. Attendida 
essa segunda parte, não haveria augmento de despesa. 

O SR. JoÃo LYRA - Comparando-se os vencimentos do 
auxiliar de escripta com os que são propostos na emenda, 
ve-se que não ha e·quivalencia entre elles. 

O Sn. PAUiLO DE FRoNTIN - Sommando-se os dons venci~ 
mentos haveria. 

O SR. JoÃo LYRA - O auxiliar não tem vencimentos de 
800$000. 

Faço estas declarações por:que S. Ex. se referiu aq tra
balho do Relator, apontar contradiccões. 

O· Sn. · PAULO DE FRONTIN - Absolutamente não tive l.al 
intenc;ão. 

O SR . .ToÃO LYRA - Foram estes, penso, os pontos prin~ 
cipaes · a que- S. Ex. se referiu. Na occasião da votaç1io, si 
S. Ex. carecer de outras explicacões, voltarei ·á tribuna pat·a 
satisfàzer ao nobre Senador. · 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 
; 

O Sr. Paulo de :Prontin - l'oço a palavra. 

O Sr. Prssidento . - Tem a palavra o Sr. Paulo de Fro 

· O Sr. Paulo de Frontin- (*) -· Sr. Presidente, agradeoo ao 
illustre Relator as explicações que ac.aba de dar sobre as con
siderações que formulei. Pediria, porém, que S. Ex. me 

( *) Nilo foi revisto pelo orador. 
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prestasse algumas informações sobre a tabella explicativa do 
exerci cio corrente, que não tenho, Sómente p·1de consultar a 
·lei da despeza e não as tabellas explicativas. SI as tivesse, po
der i a resolver a questão das gratificaoões · d.; secretario da 
Caixa de Amortização. Mas si realmente se trata de gratifica
cão nova, estou de acoOrdo com S. Ex. 

: O SR, JoÃo LYRA - Nilo c:insta das tabellas explicativas 
a gratificacão ao secretario da Caixa de Conversão. · 
·' 
. .. 0 SR. PAULO DE FRONTIN- Si effeotivamente; como O illus
trc Helator affirma, siio gratlficacões novas.,, . . 

ü SR. JoÃo LYRA- ·Posso affirrnar a V. Ex. que alio. 
O Sa. PAULO DE FnoNTIN - , , . estou de accOrdo em que 

não sejam npprovadas, · pois o momento não é. opportuno. A 
observação que fiz, concretizada na emenda qnc apresentei, re
lmltou de Informações que tive no sentido de que assas gra
{ificacões estavam sendo pagas: .Póde ser <J.Ue o sejam pela 
verba o~:Eventuaes, e não por ema rerba precisa, constante das 
tf.hellas explicativas. 
· A' vista das informnQõcs prestadas pelo illuslre Relator, 
nccelto o seu parecer sobre esta emenda, pois está de _perfeito 
accOrdo · com as normas geraes ndoptadas pela honrada Com-: 
missll.o de Finanças. · 
: · Realmente o parecer devia ser contrario; .. 1~ desejo tam-:
bem a crenollo de despezas novas, 

O SR. JoÃo LYRA --·A deolaraciio de V. Ex. está de accOrdo 
com a superioridade de vistas com que tem estudado os or
oamentos, . 
. 0 SR, PAULO DB FRONTIN - Era· O que eu tinha a di~er, 
(Muito bem.) 

EMENDAS DA COMMISSÃQ 

N., t 

A' verba i", Servioo da dividSJ externa fundada: 
Augmente-se de i88 :274$609, ouro, substituindo-se a ta

bella explicativa pela seguinte: 

,. •·. 

'·' 
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Pede-se a menos a quantia de H6 :8508700, do que o votado para_ 1924, em virtude das seguintes reducções: 

1921- Emprestimo americano de 
8 50. 000. 000,00 : 

Juros ........................... . 
Commissão ...................... . 

1922 - Emprestimo americano de 
8 25. 000. 000,00: 

Juros ........................... . 
Com missão . . ........ ." ........... . 

1 !l22- Empreslimo de frs. 15.000. 000,00-
Estrada de Ferro de Victorir.· a 
:i\linas: 

Juros ........................ · · · · · 

Differenca verificada na conversão 
de 'francos em libras esterlinas 
nos emprestimos francezes .... 

Total ........ , ... , • , . • .. • 

A deduzir: augmento observado no em
presUmo abaixo: 

~' 

$ i 77.780,00 
$ 4.027,60 

8 46. 7H,!l8 
8 753,64 

~ ......... . 

i 

·-- ;_-f~ 

8 181.807,60 

8 47.470,62 

. ......... . 

. . . . . . .. . . . . --- ...... ~ ...... 
' 

8 229. 278,2.2 

Frs. 875,00 

4!9:8088421) 

3088991 

32:4308766 

452:5488!77 
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i906- Emprestimo de frs. 25.000.000,00- "' 
Estrada de Ferro de Goysz: .,., 

Amortização . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • Frs. 38. 000,00 - - _ 
Commissão . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • Frs. 380,00 - · Frs. 38. 380,00 

Reducção nos juros e commissão a 
serem pagos em f 925 . . . . . . . . . .. . .•...•.•.• Frs. 22.246,00 Frs. t6. t34,00 

.•• ' •• - · •• _ _, ;•' ... , __ ,,t ____ , J 

~-- """ 

5:697$740 

446:850$707 
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N •. 2 

A' verba 6'- Thesouro Nacional: 

Pessoal - Supprima-se de cada uma das sub-consigna
cões ns. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, li: parle relativa a ordenados do di
rector geral, directores do 'l1hesouro e consultor da Fazenda, 
no total de 76:000$, a saber: 

Director geral ........................... . 
Director da Receita •.......................• 
Director da Despesa ........................ . 
Director de Contli:bilidade ................... . 
Director do Palrimonio ..................... . 
Consultor da Fazenda ......................• 

N. 3 

A' verba 6'- Thesouro Nacional: 

16:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 

76:000$000 

· Pessoal - Directoria do Palrimonio - Sub-consignação 
n. 6 - Em vez de "dois", diga-se: "um encarregado da mes~ 
de ligação de telephonica", reduzindo-se a 3:600$000. 

N. 4 

A' verba 6'- Thesouro Nacional: 

Pessoal- Portaria do Ministerio - Sub-consignli:ção nu
mero 12 - Onde está "um servente motocyclista", diga-se. 
"um correio motocyclista ", mantendo-se a mesma importancia 
de 3 : 600$, ali consignada. · 

E' annunciada a votli:ção da seguinte: 

EMENDA 

N. 5 

A' verba 6•. 
Pessoal - Cobrança da divida activa - Sub-consigna

ção n. 15, cDous solicitadores da Fazenda Naciona!:t - Em 
vez de cordenado 12:000$ e gratificação 6 :000$,, diga-se: 
cgratificacão 8:000$, cada um,, reduzindo-se o tola 1 de réi~ 
36:000$ a 16:800$000. 
' . -

O Sr. João Lyra - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. João Lyra 

O Sr. João Lyra (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra apenas para salientar o facto do ter sido esta emenda 
publicada hontem, no Diario do Conoresso com Incorrecções, 
que, aliás, ,iá foram rectificadas, na publicação do hoje. 

E approvada a emenda assim rectificada: 
'~ ( ' ..... 
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N •. 5 

A' verba 6': 

Pessoal, cobranca da divida acliva, sob-consignação nu
moro 15, dois solicitadores da Fazenda Nacion:;;l, cm voz do· 

. "ordenado, 12:000$, e gralificação, 6 :OUO$", diga-se: "ordenado 
5 :GOO$, c gralificacão 2:800$, cada um", reduzindo-se o total 
de 3G :000$ a 1G :000$, c accrcsccntando-sc 110: inscripção cta 
mesma verba, depois da~ palavras "Dislriclo Federal", "além 
das percentagens fixadas no ar L 30 do deCI•oto n. 10.002, do 

. 20 de maio de 1!H4, pagr.:s mensalmente". 
São successivll!mcntc approvadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 6 

A' verba 6'- Thcsouro Nacional: 

Material - Diversas despesas - Sub-consignacão n. 20 
- Eleve-se de 50:000$, is lo é, de 100:000$, fixados pela Ca
mti.t'a, a 150:000$000. 

N. 7 

A' verba 6': 
Material - Sob-consignação n. 20, "Diversas despesas" 

- Supprimam-se as palavras finaes: "inclusive 3:000$ para 
o gabinete dos solicitadores da Fazenda Na:cional". 

N. 8 

A' verba 7' - Tribunal de Contas: 
Pessoal - Corpo especial - Sob-consignação n. 2 - Re

duza-se de 18:000$, dizendo-se: "sete", cm vez de "oito audi
tores". 
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A' verba 8" - Con~adoria Central t.« Republica: 

Tabella explicativa- Substitua-se pela seguinte: 

8 .. Contàdória· Central dá Republica, contadorias e sub-contadorias seccionaes: 

Decreto n. 15.210, de 28 de dezembro de :1.92:1.; Leis ns. 4.536, de 28 de janeiro de :1.922, e 4.555, de :1.0 de 
agosto de 1922; decreto n. :1.5. 783, de 8 de novembro de :1.922; Leis s. 4. 632, de 6 en janeiro 
de 1923, e 4.793, de 7 de janeiro de 1924, arts. 271 e 272, e decreto n. :16.650, de 22 de outubro 
de 1924. 

' 
Numero da sub~consiunação - Consignações 

\-
PESSOAL 

I - Contadoria Central da Republica 

Pessoal technico-: 

1 contador geral: 
' . . . 

Ordenado . . ................••...•........ 
Gratificação . . ........................... . 

i contador adjunto: 

Ordenado ..•............................... 
Gratificação . . ........................... . 

PAPEL 
Fi:I:a Variavel ---- - ._.. ,_,. __ _:_ ----·- ---

~'"'".'i. 

... Í: 
16 :000$000!:ii ~~'~:· :r;;.,.. . 
8:000$000 24:000$000 ---- -~---·.(:;. :: 

12:000$000 
6:000$000 
~-

. . 
--·(·· 
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""· 
3 sub-cont~ores: 

Ordenado . . •......•.....•.•.•.......•.... 
Gratificação . • ..••••.•.•.................. 

i2 guarda-livros: 
Ordenado . . ............................. . 
Gratificação . . •.•......................••. 

27 auxiliares technicos: 
Ordenádo . . ..•.•..•...•..........•....•.• 
Gratificação . . .•..•....................... 

8 praticantes: 
Ordenado . . .......•.................... _ .. 
Gratificação . . ........................... · 

Secretll:ria : 
i secretario-chefe de secção: 

Ordenado . . ..••...••....... o ••••••••••••• 

Gratificação • o ••••••••••••• o ••••••••••••• 

i auxiliar: 
Ordenado . . ...• o ••••••••••••••••••••••••• 

Gratificacão . . .................... ~ ...... . 

8:000$000 
4:000$000 

6:400$000 
3:200$000 

4:800$000 
2:400$000 

3:200$000 
j :600$000 

8:000$00C 
4:000$000 

4:800$000 
2:400$000 

PAPEL 

Fixa 

36:0008000 

115:200$000 
. ··-

194:400$000 

38:400$000 

426:000$000 

12:000$000 

7:200$000 

Variave~ 
li 

~ 
z 
to;! 
Ol 

c o 

"' to;! 

~ 

----~-.-._.,,.__-._ ... -.. ------· ------·---·--- --... -- -·L"-~- -·"-- --•-··-· -~, .. ,...,_. 
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I 
-<1 
2. 

~ ..... 

--1 3. 

2 praticantes: 
Ordenado . 
Gratificação 

3 dactylographas: 
Ordenado . . .............................. . 
Gratificação . . .......•....•............•.. 

1 protocqllista: 
Ordenado . . .•.....................•...... 
Gratificação . . ............•...........•... 

2 continuos, sendo um archivista: 
Ordenado . 
Gratificação 

3 serventes: 

. . ........................... . 

Ordenado . . .........................•.... 
Gratificação . . ........................... . 

3:200$000 
1:600$000 

3:200$000 
1:600$000 

2:800$000 
1:400$000 

3:600$000 
1:800$000 
----l 

2:400$000 
1:200$000 

Ajudas de custo, inclusive transporte dos funccionarios 
·Jesignados para inspeccionar os serviços de escripturação 
nos Estados .........................••..••........... 

! 
' 

9:600$000 

14:400$000 

4:200$000 

10:800$000 

10:800$000 

6!l:000$000 

.......... 40:000$000 

00· 
t>J 

"' ID 
:>•· o 
t>J 
!;::: 
{'O 
01 

t:1 
t>J 

t:1 
l'l r:;o. 
l'l 
?::. 
"" 6 
c 
E! -c 
{'O .... 

"' . .... 



6. 

Diarias aos funccionarios encarregados da: inspecção nos Es
tados e para os trabalhos e pessoal technico extraordina
rios, inclusive a gratificação de 2:400$ ao secretario e os 
balanços B:trazados . ................................. . 

Numero da sub-consianação - Consianações 

II- Contado1·ias seccionaes 

(Directorias de Contabilidade) 

(Pessoal em commissão) 

1\linisterio da Justiça: 

i contador seccional, gratificação annual. ..•. 
i guJlrda-lhTos, vencimento annual. ...... . 
3 auxiliares technicos, vencimento annual ..• 7:200$000 

7. Ministerio do Exterior: 

t contador seccional, gratificação annual. .••• 
t guarda--livros, vencimento annual. ...••••• _.· 

r··· • • • • • • • 
~--·*·-· ••• ·-·· 

PAPEl. 
Fi.ra 

......... 

~- ........ . 
.......... 

f• .•••••••••• 

V ariaveC 

80:000$000 

i20:000SOOO 

u:;,. 
[X) 

> z· 
z 
> 
"" "' 
t:1 
o 

a> 

"' z 
3:600$000 E; 
9:600$000 o 

21:600$000 

34:800$000 

3:6008000 
·9:6008000 

13:2008000 



8. / Ministerio da 1\Iarinha: 

9. 

10. 

' ' 

/ 

1 contador seccional, gratificação annual .... . 
i guarda-livros, vencimento annual. ....... . 
2 auxiliares technicos, vencimento annm;;l .. . 

4 :mxiliares technicos de 2' classe, vencimento 
annual . . ........................... . 

l\linisterio da Guerra: 

1 contador seccional, gratificação annual. ... . 
3 guarda-livros, vencimento annual ........ . 

3 auxiliares technicos, vencimento annual. .. . 

3 praticantes, vencimento annual .......... . 

l\linisterio da Agricultura: 

1 contador seccional, gratificação annual. ..•. 
1 gua-rda-livros. vencimento annual. ........ . 
3 auxiliares technicos, vencimento annual. •• 

......... 
7:200$000 

6:000$000 

. . . . . . . . . 
9:600$000 

7:200$000 

4:800$000 

. . . . . . . . . 
. 7:200$000 
' 

~-. 

. ...... -.. . 

.......... 

.......... .......... 

............ 

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

3:600$000 
9:6006000 

14:400$000 

24:000$000 

51:600$000 

3:600$000 
28:800$000 

21:6008000 
14:400$000 

68:4008000 

3:6008000 
9:6008000 

2l:600$0M 

34:8008000 

"'' l;J 
rD 

"' >• o 
l;J 

~ 
t<> 
cw 

"' l;J 

"' l;J 

"' l;J 

~~ 

"" ;;>~ 

o 

"' l;J 

-~ <D 
t<> 
"'"~ 

~ 

<r>. 
<!)~ 



11 .. Ministerio da Viação: 
1 contador seccional, gratÚ'icação annual. ... . 
1 gcm·da-livros, vencimento annual. ........ . 
il auxiliares lechnicos, vencimento ammal. .. 

:12. lliinislerio da Fazenda: 

i contador seccions.l, gratificação annual ... . 
4 guarda-livros, vencimento annual. ........ . 

14 auxiliares technicos, veneimenlo annual ... . 

4 praticantes, vencimento annual. ......... . 

III- Sub-Contaclol·ias Seccionaes 

(Pessoal em commissão) 

:J 3. Recebedoria do Districto Federal: 

1 guarda-livros encarregado, vencimento an-
nual . . .............................. . 

3 auxiliares technicos, vencimento annual. .. . 

7:200i;l000 

9:6008000 

7:200$000 

4:8008000 

.......... 
7 :200~01)0 ----

PAPEL 
Ji'i:ca 

........... ............. 

: ......... . 
.......... 

. .... ,- ..... 
r•- • • • • • ' • ' • 

Ym·iavel 

3:600i;l000 
9:600$000 

21:600SOOO 

34:800SOOO 

3:6008000 
38:4008000 

100:8008000 

19:2008000 

162:000$000 

9:60013000 
21:6008000 

31:200$000 

--8 

.. 

> z 
z 
> 
"' t:D 

"' o 
UJ 

"' z 
E; 
o 



J :1 
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14./ 
/ 

; 

...! - 15. 
...,~ 
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~\' ~ -~~ c ij )-: 
~-;~ Zi 

\ ·, tJ ;; 

~~fi" 

Caixa de Amortização: ' 

i guarda-livros encarregado, vencimento· s:n-
nual . . ................... ' ..........• 

2 auxiliares technicos, vencimento annual. .. ·• 

i praticante, vencimento annual ........... . 

1\'umei'Ô da· sub-consianação- Consionações 

Casa da Moeda: 

i guarda·-Iivros encarregado, vencimento an-
nua 1 . . .............................. . 

3 auxiliares lechnicos, vencimento annual. .. . 

Imprensa Nacional: 

1 guarda·-livros encarregado, vencimento an-
nual . . .............................. . 

3 auxiliares technicos, vencimento annual. .. . 

•. 

. . . . . .. . . .. .......... 
7:200$000 .......... 
. . . . . . . . . ........... 

............. 
7:200$000 .......... 

. ........ . 
7:200$000 .......... 

9:600$000 
i4:~tooeooo 

4:800$000 

28:800$000 

!J:600SOOO 
!l:600SOOO 

3i:200S00i) 

9:6008000 
2l :600$000 

31 :200$000 

"' "' CD 
U> 

5' 
"' ~ 
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-o -



17., Delegacia Fiscal no Amazonas: 

18. 

i guarda--livros encarregado, vencimento an-
nual . . .............. · .. · · · · · · . · · · · · · • 

1 auxiliar technico, vencimento annual .....• 
2 pr;;;ticantes, vencimento annual ...........• 

Delegacia Fiscal no Pará: 

1 guarda--livros encarregado, vencimento an-
nual . . .............................•• 

1 auxiliar technico, vencimento an11Ual. ..••• 
2 praticantes, vencimento annual. ......•.••• 

19. Delegacia Fiscal no lllaranhão: 

i guarda·-livros encarregado, vencimento an-
nu al . . .............................•• 

1 auxiliar technico, vencimento annual .....• 
1 praticante, vencimento annual. .......•..•• 

......... ......... 
4:800$000 

4:800$000 

......... 
1 ·- . 

PAPEI. 
Fixa 

. ........ . 

.......... -

Va1·iavel 

9:600$000 
7:200$000 
9:600$000 

26:400$000 

9:6008000 
7:200$000 
9:600$000 

26:400$000 

9:600$000 
7:200$000 
4:800$000 

21:600$000 

e 

> z 
~ 
"' 1J> 

t:! 
o 

1J> 

li 
8 

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



20.// 
; 

21. 

Delegacifr Fiscal no Piauhy: ' 
1 guardfr-livros encarregado, vencimento an-

nual . . ...........................•••. 
1 auxiliar teclmico, vencimento annual. ..•.• 
1 praticante, vencimento annual ..........•.• 

Delegacia Fiscal no Ceará: 
1 guarda·-livrõs encarregado, vencimento an-

nual . . .............................••• 
1 auxiliar technico, vencimento annual ...••• 
2 praticantes, vencimento annual. .......... . 

22. Delegacia Fiscal no Rio Grande do Norte: 
1 guardn:-livros encarregado, vencimento an-

nual . . ............................... . 
i auxiliar teclmico, vencimento annual. .... . 
i praticante, vencimento annual ............ . 

23. Delegacia Fiscal na Parahyba: 
i guardn:-livros encarregado, vencimento an-

nual . . ...........................•.•• 
i auxiliar technico, vencimento annual. .... . 
i praticante, vencimento annual ............ . 

......... . . . . . . . . . ......... 

' 
. .......... . . . . . . . . . 

4:800$000 ., . 
~ . 

' . . . . . . . . . 
............. . . .. . . . . . . • 

.......... 

.......... . ......... 

.. -::..:•. ·-· ••• •1 9:600$000 
.•:•-• ..... -.. 7:2008000 
:• ••.••. •:··· •.•1 4:800$000 

:• .......... 21:600$000 
IJ> 
t9 
<D 
r:D 
>• o ..._.: ........ , 9:600$000 t9 .......... 7:200$000 :;::: 

t•-::• ••••••••. 9:6008000 t<> 
Ol 

26:4008000 t:l 
t9 

t:l 
t9 
N 
t9 

9:600$000 :;::: .......... 
"' 7:2008000 :::> ............ o 

: ........... 4:800'301.lJ 
t:l ,. 

. . . . . . . . . .. 21:600$000 ..... 
<!) 

t<> .,. 
.......... 9:6008000 . ......... 7:2008000 
. ......... 4:800$000 

.......... 21 :6008000 -o w 



.. -:-., 
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24. Delegacia Fiscal em Pernambuco: 

25 

26. 

1 guarda:-livros encarregado, vencimento an-
nual . . ....................•......•..• 

2 auxiliares teclmicos, vencimento annual •••. 

4 praticantes, vencimento annual. •.......••. 

Delegacia· Fiscal em Alagôas: 

1 guarda:-livros encarregado, vencimento an-
nual . . ...........................•••• 

1 auxiliar technico, vencimento annual. ....• 
1 praticante, vencimento annual .........•..• 

Delegacia Fiscal cm Sergipe: 

1 guarda-livros encarregado, vencimento an-
nual . . ..............................• 

i auxiliar technico, vencimento annual ...•.• 
i praticante, vencimento annual. ......•..•.• 

ll'ume1·o da sub-consiynação- Consiyn.ações 
27. Delegacia Fiscal na Ba-hia: 

i guarda-livros encarregado, vencimento an-
nual . . ...•......•................•••• 

7:200$000 

4:800$000 

......... 

...... " .. 

......... 

' 
t ! 

P.AP.KI; 
Fi:I:a 

.......... .......... 
: ......... . 

.......... 

--_J·.~--~,.,_~~- - ·-!:-" ~·- -:;-"""'-'1·. --· --- ·--,;:·..o-·-

Variavel 

9:6008000 
14:400$000 

19:2008000 

43:200SOOO 

9:600$000 
7:~00$000 
4:800$000 

21:600$000 

9:6008000 
7:2008000 
4:800$000 

21:6008000 

9:600$000 

-n 
~ 

> z z 
> 
"' cn 

"' o 

cn 

"' z 
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2 auxiliares technicos, vencimepto annual ..• 
/ 4 pra licantes, vencimento annual. ......... . 

28. Delegacia Fiscal no Espírito Santo: 

i gur..rda-Jivros encanegado, vencimento an-
nual . . .............................. . 

1 auxiliar technico, vencimento 'annual. ..... . 
1 praticnnte, vencimento annual. .......... . 

29. Delegacia Fiscal em S. Paulo: 

i gunrda-Jivros encarregado, vencimento an-
n ual . . .............................. . 

3 auxiliares technicos, vencimento annual. .•• 

6 praticantes, vencimento annual. .......... . 

30. Delegacia Fiscal no Paraná: 

i guarda-livros encarregado, vencimento an-
nual . . .............................. . 

1 nuxiliar-technico, vencimento annual ..... . 
2 praticantes, vencimento annual .......... . 

7:2006000 

4:8006000 

7:2006000 

4:8008000 

4:800$000 

............ 

........... 

........... 

.......... 

. ........ . 

........... 

14:4006000 

i9:2008000 

43:2006000 

9:6006000 
7:2006000 
4:800SOOO 

21:600:3000 

9:600$000 
21:6006000 

28:8008000 

"' "' tn 
tn 
>• o 

"' ~ 
"" O\ 

"' "" 
"' "" N 

~ 
o 

60:000$000 "' 

9:6008000 
7:200Sll00 
9:6008000 

26:400!3000 

"" .... 
CD 

"" "" 

-& 



3Í .• 

32. 

33. 

-Delegacia Fiscal em Santa Catharina: 

1 gu:;rda-livros encarregado, ·vencimento an-
nual . . ..............................• 

1 auxiliar-teclmico, vencimento annual. ..•.. 
1 praticante, vencimento annual. ........••.. 

Delegacia Fiscal no Rio Grande do Sul: 
i guarda-livros encarregado, vencimento an-

nual . . ............................•.• 
3 auxiliares te~hnicos, vencimento annual. . 

4 praticantes, vencimento annual ..........•• 

Delegacia Fiscal em 1\latto Grosso: 

i guarda-livros encarregado, vencimento an-
n ual . . .............................•. 

i &:uxiliar-teclmico, vencimento annual .•..•• 
i praticante, vencimento annual. ..........• 

34. Delegacia Fiscal em Goyaz: 

i gua:rda-livros encarregado, vencimento an-
nual . . ...•.........................•• 

PAPEL 
Fi;ca 

........ ..: ......... .: 

•••••••• •1 .......... 
7:200$000 -.......... -
4:800$000 

Variavel 

9:6008000 
7:200$000 
4:800$000 

21:6008000 

9:600SOOI.l 
21:600$000 

19:200$000 

50:4008000 

9:6008000 
7:200$000 
4:800800(! 

21:600$000 

9:6008000 

-8 

~ 
~ 
"' ClJ 

t::j 
o 
ClJ 

"' 
~ 

-~,.,....-. ...,..,.:.... ~- ~.-.~--:--.---.... ~ .. - ---=====""'""'""~""',..,=,...-=== 



35. 

36. 

37. 

38. 

' ' 

1. auxiliar-teclmico, encimento an!}ual. ..•••• 
.-1 praticante, vencimento annual. ........••.• 

Delegacia Fiscal em lllínas Geraes: 
1 guarda-livros encarregado, vencimento an-

nual . . ............... .' .............. . 
3 auxiliares-technicos, vencimento annual. .. . 

4 praticantes, ven!'imento annual. · .......... . 

Alfandega de l\Ianáos: 

1 auxiliar-technico encarregado, vencimento 
annual .. · ......................... . 

1 praticante, venc:meutop annual ......•••• 

Alfandega do Pará: 
1 auxiliar-teclmico encarregado, vencimento 

annua 1 . . · ......................••.• 
i praticante, vencimento annual. ....•...••• 

Nume1•o da sub-consiynação -- Consianações 

Alfandega do Maranhão: 
1 auxiliar-lechnico encarregado, vencimento 

annual . . ............................• 

......... ......... 

......... 
7:200$000 

4:800$000 

......... 

. . . . . . . .. . 

......... 

. .. • ....... •: 

·-· .... ·····. 

. .......... .......... : 

. ......... . 

.......... 

c 

' . ........ . 

7:200~000 
4:800~000 

21:600$000 

9:6008000 
21:6008000 

19:2008000 

50:400$000 

7:2008000 
4:800$000 

12:0008000 

7:2008000 
4:800800G 

12:0008000 

7:2008000 

"' "' "' "' >• o 

"' ::::: 

"" 01 

-t:l 

"' t:l 

"' N 

"' a:: 
~ 
t:l 

"' ..... 
co 

"" .... 

-Q 



39. Alfandega da P~>rahyba: · 

1 auxiliar-technico encarregado, vencimento 
annual . . ............................• 

40. Alfandega à o Ceará: 

1 auxiliar-lechnico encarregado, vencimento 
annual . . ......................... · •..• 

41. Alfandega do Rio Grande do Norte: 

1 auxiliar-technico encarregado, vencimento 
annual . . ............................• · 

42. Alfandega da Parahyba: 

1 auxiliar-technico encarregado, vencimento 
annual . . ............................• 

43. Alfandega de Pernambuco: 

1 auxiliar-teclmico encarregado, vencimento 
annual . . ............................ . 

i praticante, vencimento annual. .•......•.• 

~-;:c-·r • ê',"">•; .... ~-,··.:;.:;~ .• ~--. 

PAPEL 
Fixa 

......... 
~·-·:.:. •=•:• •• ·-

•••••••• < ..... -.-.... 

........... . ........ . 

........... 

•••••••• f 

•••••••• t .......... 

.-. --·-- ::;.....--~""-- ... 

.Variavel 

7:2008000 

7:2008000 

7:2008000 

7:2008000 

7:2003000 
4:8008000 

12:000$000 

-g 

~ z 
> 
"' CD 

t:l 
o 
CD 

"' z 
> 
8 



"""'""'riJ~"''"".., · .- · llf !I"'"' -'<"<"1! .,,, .. _~·-i'" ~i3li.IJ _!ai;.'.,....''! ,. :;: ---~-~:- :· .,.. '~ ~- ~-
44. ' Alfandega de 1\facció: 

i auxiliar-technico encarregado, vencimento 
annual . . ........•.................... 

45. Alfandega de Aracajú: 

i auxiliar-technico encarregado, ·vencimento 
annual . . ... ; ......... , .............. . 

46. Alfandega da Bania: 
i auxiliar-lechnico encarregado, vencimento 

annual . . ...............•............. 
1 pro.ticante, vencimento annual ........... . 

47. Alfandega do Espírito Santo: 
i auxiliar-lechnico encarregado, vencimento 

annual . . ............................ . 

48. Alfandega da C::.pital Federal: 

i auxiliar-technico encarregado, vencimento 
annual . . ............................• 

2 auxiliares-lechnicos, vencimento annual .... 

1 pr&ticanle, vencimento annual ..•........• 

. . . ;~:~:?}~ .. ,a 
~ 

......... . . . . . . . . . 

•• o •••••• 

• • • o ••• o .. 

7:200$000 

......... 

. ........ . 

•• o o •• o ••• 

"' '"'- ' ãt :3: 

•••••• o ••• 

.......... 

. ........ . 

............ 
ro o o o • • • o • • 

. ......... . 

7:200$000 

7:200$000 

7:200$000 
4:800$000 

12:000$000 

7:200$000 

9:600$000 
14:400$000 

4:800$000 

28:800$000 

m 

"' [D 
[D 

:>• -o 

~ 
w 
01. 

"' "' 
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4\l. Alfandega de Santos: 

1 guarda-livros encarregado, vencimento an-
nual . . ..............................• 

2 a\L~iliares-tec-hnicos, vencimento annual. ... 7:200$000 

i pr&:ticante, vencimento annual .......•...• 

50. Alfandega de Paranaguá: 

i auxiliar-leclmico, encarregado, vencimento 
annual . . ..... , ...................... . 

i praticante, vencimento annual ..•.....•.•• 

51. Alfandega de S. Francis!'o: 

i praticante, vencimento annual .....•.•.••. 

52. Alfandega de Florianopolis: 

i praticante, vencimento annual ....•..•••••• ...... ·:-~., 
53. Alfandega de Porto Alegre: 

1 auxiliar-technico, encarregado, vencimento 
annual . . ............................ . ...... ~ .-. 

~ 

PAPEL 
Fixa 

.......... 

.......... 

.......... .......... 

.......... 

.......... 

. ......... -

Vm·iavel 

9:600$000 
14:400$000 

4:800$000 

28:800$000 

7:200$000 
4:800$000 

12:000$000 

4 : 800'300•1 

4:800$000 

7:200$000 
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1 praticante, vencimento- annual ...........•• . ........ . ......... 4:800$000 

........... 12:0008000 
54. Alfandega do Rio Grande: 

1 auxiliar-technico encarregado, vencimento 
annual . . ............................. . ........ . ......... 7:2008000 

1 praticante, vencimento annual. , ..........• 4:8008000 "' . . . . . . . . . .......... .. 
"' 12:000$000 
UJ 
>•-o .. 

ll'umeJ•o da sub-consiynação - Consignações ::;:: 

"" 01 

55. Alfandega de Pelo tas: 1:1 .. 
~::~-

1 auxiliar-technico encarregaao, vencimento 
.. 
N 

annual . . ............................. 7:200$000 "' . . . . . . . . . .......... ::;:: 

"' 56. Alfandega de Sant'Anna do Livramento: =" o 

1 praticante, vencimento 4:8008000 
t:l 

annus:l . ............ r•·•=•·• • • • • • • "' ........ .... 
57. Alfandega de Uruguayana: co 

"" ,.,_ 

1 praticante, vencimento annua:l . ...........• . .. -.-... -... . .......... 4:800$000 

58. Alfandega de Corumbã: 

1 praticante, vencimento annus:l . ...... -.-.-.- ••. :• .. -.-..• ;".-. •: nr-e-re •·• • • • • 4:8008000 -----

,, 



59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Administração Geral !los Correios: 
i sub-contador seccional, vencimento annual 
i guarda-Jiyros, vencimento annnal. ........• 
3 auxiliares-technicos, vencimento annual ... 

5 praticantes, vencimento annual ........... . 

Administração dos Correios de S. Paulo: 
i sub-contador seccionr.l, vencimento annual 
3 auxiliares-teehnicos, vencimento annur.l. .. . 

4 praticantes, vencimento annual .......... . 

i O Administrações de 1 • classe, sendo para cada 
un1n : un1 guarda-livros encarregado, ~ 
9 :6008; dois auxiliares-technicos, a 
7:200$, e dois praticantes a 4:800$000 ... 

5 Administrações de 2" classe, sendo para cada 
uma: um &nxiliar-technico encarregado, 
a 7:200$, e dois praticantes a 4:8008000 

3 Administrações de a• classe, sendo para cada 
uma: um auxiliar-lechnico de 2" classe 
encarregado, a 6:000$, e dois prr.licanles 
de 2• classe, a 3:600$000 .............. . 

7:200$000 

4:800$000 

7:2008000 

4:800$000 

PAPEI, 
Fixa 

: .......... . 

............. 

.......... 

........... 

re • .• • • • • • • • 

.. •:··· ..... . 

Yariavel 

12:000$000 
9:600$00C 

ll:ôOO"OOO 

24:000$000 

67:200$000 

-:;;-

> 
2: 
z 

12:'i0(1$GOO g;;· 
21 :6008000 . w 
19:2008000 

52:800$000 

336:000$000 

84:000:;l000 

39:6008000 

t:l 
o 

"' '"" z 
8 

= -~-- ...... -~--. ~~--



6-í. 

U1 

<: 65. 
o -
:>< ...... 

66. 

67. 

68. 

IX> 

i 1 Administrações de 4" classe, sendo para cada 
uma: um auxiliar-technico de 2" classe 
encanegado, a 6:000$, e um praticante 
de 2• classe, a 3 :600$000 ..............• 

Repartição Geral dos Telegraphos: 

1 sub-contador seccional, vencimento annual 
2 auxiliares-lechnicos de 1 • classe, venci-

mento annual ......................... . 
3 auxiliares-technicos de 2" ·classe, venci-

mento anriual ......................... . 
3 praticantes de t• classe, vencimento annual 
1 praticante de 2" classe, vencimento annual 

12 districtos de 1" clasge, sendo para cada um: 
un1 anxilinr-t.echnico encarregado. a 
7:200$, e dois praticantes, a 4 :800$000 ... 

10 dislrictos de 2" classe, sendo para cada um: 
nm auxiliar-technico encarregado, a 
7:200$, e um praticante, a 4 :8008000 ... 

3 districtos de 3" classe, sendo para· cada um: 
um auxiliar-technico de 2" classe encarre-
gado, a 6: OOO!i\000 .•.......... · ......... . 

7:2008000 

6:000$000 
4:880$000 ......... 

......... 

. ....... "": 

. ........ . 

.......... 

.......... 

105:60i!SOGO 

12:000$000 

14:1.00$000 

18:00080011 
H :400$000 
3:600$000 

62:400$000 

201:600::'000 

120:000$000 

18:000$000 

18:000$000 
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70. 

Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes: 

1 sub-contador seccional, Yencimento annual 
2 auxiliares-technicos, vencimento tmnual .. . 
2 praticantes, vencimento annual ........... . 

Numero da sub-consiynação- Consiynações 

Estrada de Ferro Central do Brasil: 

3 sub-contadores .seccionaes, sendo um para 
a 3' divisão, um para a 4 • e um pr.ra a 
Superintendencia Geral dos Serviços de 
Contabilidade, vencimento annual ...... . 

2 guarda-livros," vencimento annual ........ . 
9 auxiliares-teclmicos, sendo quatro pai·a· o 

serviço de centralização, e cinco para as 
divisões, Yencimento ammal ........... . 

4 auxiliares-technicos, de 2• classe, venci-
mento annual ........................ . 

4 pral.icantes de 1' clr.sse, vencimento annual 
4 praticantes de 2' classe, vencimento annual 

71. Estrada de Ferro Oeste de 1\Iinas: 

:1 sub-contador seccional, vencimento annual 

' 

7:200í;;OOO 
4.:800:;<000 

12:000$000 
9:600$000 

7:200$000 

6:000'!'000 
4:800~000 
3:600$000 

m: ··r-z==r · -.- ·---->· ~. __ ,.... __ _ :--· --- ·~....,.. 

PAPEL 
Ji,ixa 

... t • • • • • • 

:e • • • • • • • • • 

Variavel 

H :400,?000 
9:600$000 

36:000SOOG 

36:000$000 
19:200~000 

6-i :800$000 

24:000$000 
19:2008000 
14:400$000 

l77.G00$000 

1~ :000.3000 

... --,.. 
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12. 

73. 

i guarda-livros, vencimento o.nnual. ........ . 
1 auxiliar-tecllnico de z· classe, ·vencimento 

annual . . ............................ . 
3 praticantes, vencimento annual .......... . 
5 praticantes de 2' classe, sendo estes para 

a 1" e aquelles para as outras divisões, 
vencimento annual. ................... . 

Estrada de Ferro :1\'oroeste do Brasil: 
i sub-contador seccional, vencimento annual 
1 guat•da-Jivros, :vencimento annual ......... . 
1 auxiliar-technico, vencimento annual ..... . 
4 praticantes, sendo um para cada divisão, 

vencimento annual .................... . 
5 praticantes de 2' classe para a 1" divisão, 

vencimento annual .................... . 

Rêde v·iaç.ão Cearense: 

2 guarda-livros, sendo um encarregado, venci-
mento annual ......................... . 

1 auxiliar-technico de 2" classe, vencimento 
annual . . ............................ . 

5 praticantes de z• classe, sendo dois para a 
1" divisão e um para cada uma das de-
mais, vencimento annual ............... . 

. ----

.......... 
. . . . . . . . . .......... 
4:800$000 

3:600$00l' .......... 

4;800$000 

3:600$000 .......... 

9:600$000 

. ....... . 

3:6008000 •••••• o ••• 

9: 600-T-00(1 

6:000$000 
14 :-i00$000 

18:000"000 

60:00080()0 

12:000;3000 
9:600$000 
.7:200$000 

19:2008000 

18:000.$000 

66:000$000 

19:200$000 

-6:000!3000 

18:000$000 

-i3 :200$000 
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'''. Estt•ada de Ferro São Luiz a Titerezina: 
2 guarda-livros, sendo um encatTegado, \·euci-

mento annual ......................... . 9:GOOSüOO 
i auxiliar-teclmico de 2" classe, vencimento 

annual . . ........•.................... 
5 praticantes de 2" classe, vencimento annual 3:üoosouo 

75. Estrada de Ferro Central do Piauhy: 
i guarda-livros encarregado, vencimento an-

nual . . .................... · .......... . 
i auxiliat·-technico de 2' classe, vencimento 

annual ............................. . 
3 praticantes de 2" classe, sendo um para 

cada divisão, vencimento annual ....... . 3:600$000 

76. Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte: 
2 guarda-livros, sendo um encarregado, venci-

mento annual ......................... . 9:600$000 
:1 auxiliar-technico de 2' classe, vencimento 

annual . . .....•....................... 
4 praticantes de 2" classe, sendo um para cada 

divisão, vencimento annual. ........... . 3:600$0,!, 

~~--- T.,.--:::-• -~- ~~, 

PAPEl.. 
Ji'ixa \'ariavel 

!9:200:';000 

G:OOOl3000 
18:000$000 

43:200$00C 

9:600$000 

G:OOJ$000 

10:800$000 

26: -i00$000 

19:200$000 

6:000$000 

H :400$000 

39:600$000 
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-n. Estrada de Feno Therezopolis: 

78. 

7fl. 

2 guarda-livros, sendo um encarregado, venci-
mento annual ......................... . 

Nume1·o ela sub-consianação- Consignações 

2 auxiliares-!echnicr-s de 2" classe, vencimento 
annual . . ..........................• -.. 

4 praticantes de 2"' classe, sendo dois para a 
t • divisão, V!'ncimento annual. ........•. 

Estrr.da de Ferro de Go~·az: 
2 guarda-livros, sendo um encarregado, venci-

mento annual. ....................... . 
i auxiliar-lechnico rle 2" classe, vencimento 

amnml . . ............................ . 
5 pra! ieantes de 2" classe, sendo dois para a 

t • divisão, vencimento annur.l .......... . 

fi<'parl iciio cil' Aguns e Obras Publicas: 
1 gnar<la-lin·os !'ncari'!'gado, vrncimenlo an-

n ua I . . ............................... . 

9:600$000 

6:000$000 

3:600$000 

9:600$000 

3:600~000 

........... 

. 

19:200$000 

12:000$000 

14:400$000 

45:600$000 

19:200$00() 

6:000$000 

18:000$000 

'•3 :2008000 
------

\I :600!3000 
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1 auxiliar·-technico de 2' classe, vencimento 
annua I . . ............................ . 

2 praticantes, vencimento annual. .......... . 

:80. Departamento Nacional de Sande Publica: 

1. 
2. 

1 sub-conlador seccional, gmlificação annual 
1 guarda-livros, vencin1ento annual. ........ . 
2 auxiliares-tcchnicos, vencimento aimual. .. . 

SOilll11i\ • ...••....................••• 

:MATERIAL 

(Para a Con!r.doria Central da Republica) 

I- Material de consumo 

Expediente: 

Para a Contadoria Central. ................ . 
Para fornecimento de collccções de livros de 

escrinturação ás repartições de Fazenda 
nos Estados .......................... . 

. ....... . 
4:800$000 

7:200$000 

10:000$000 

30:000$000 

PAPEL 
Fixa 

. ........ . 

............ 

.. ........ . 

..... " ..... .......... 

495:0008000 

.......... 

Variavel 

7:2008000 
!)1:600$000 

26:4008000 

3:600$000 
9:6008000 

14 :4008001' 

27:6008001) 

3. 163 :200$0fl0 

40:000$000 
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3. 

II- Diversas despesas 

Despesas de promplo pagamento, assignatura 
de telephones e outras •.........••..•.• 

Total ..............•.............•.• 
' 

RecaJJitttlação 

Pessoal . . .......................••••• 
lllaterial . . .....................•.•..• 

Imporlancia votada para· 1924 .......•.•. 

Differenca para mais em 1925 ••..•••.•• 

......... 

......... 

495:000$000 

r.;·-~,. -
t -._ ~ ;: ~. . 

'. 

3.658:200$000 
43:500$000 

3.701:700$000 

617:500$000' 

3. 08-i :200$000 

3:500$000 

3.206:700$000 
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N. 10 

A' verba. 9' - Recebedoria elo Dislriclo l<'et.leral: 
Material - Diversas despesas - sub-consignar;.ão n. G 

. concluc~~ão para i'iscalização externa 15 :000$000 - sup
prlma-se. 

N. H 

A' verba 9' - Recebedoria do Districto Federal: 
Pessoal, sub-consignaoão n. 5, em vez de "sobre a lola()ÜO 

de 100.000 :000$", conforme eslú na proposição, diga-se: "so
bre a lotação de SO. 000 :000$000". 

N. 12 

A' vcl'ba 10' - Caixa de Amortização: 
Material, matel'ial de consumo, accrescentc-se: sub-con

signação n. 3, para pagamento de notas, 300:000$000. 

N. 13 

A' verba 11 a - Casa da Moeda: 
· Reduza-se de 324:012$ sobre o limite fixado na proposi

cão, leevando-se. Pessoal, sub-consignação n. 12, 34 :012$ a 
soo :000$, c supprimindo-se as de ns. 13, 14 e 15; Material, 
elevando-se na rubrica II, material de consumo, a sub-con
signação n. 5, de 280 a 1.300:000$, e supprimindo as de 
ns. G e 7. 

N. 14 

A' verba 11 a - Casa da Moeda: 
Material, sub-consignac;ão n. !J, diversas dr~.~pesas eleve-se 

de 90:000$, quantia fixada pela Camara a r!\ is 150:000$000. 
E' annunciada a votação da seguinte · 

EMENDA 

N. 15 

A' verba 12' - Dircclol'ia de EsluLislica Commercial: 
Pessoal, sub-consignaçüo n. 3, cm vez de 30:000$, con

for·me a proposição, diga-se 37 :000$; c restabeleça-se a sub
consig·nação rla proposta, n. 4, 50:000$, que a proposicão re
duziu a 40:000$000. Material, restabeleçam-se as sÚb-con
signnçües 1 c 2, rle 3:000$ c 'lO :000$, respeclivamenle, que a 
Camara supprimiu, c lambem na rubrica - Material per
manente - ncct·csccnte-sc a sub-consignaçiío -- Machinas 
pm·n typng·t•aphia - compra c concertos 10 :000$; na rubrica 
- Mntm·ial rJc Consumo - reduza-se rle 20:000$ a sub-con
signação n. 5 - Mataria prima pura a typographia1 dizen~ 
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do-se em vez de üO: 000$, 40:000$; na rubrica - Diversas 
despesas - reduza-se de 1 :000$ a sub-consignaçiio n·. 7, 
consumo de gaz e electricidade, dizendo-se 9 :000$ em vez de 
10 :000$; c de 2:000$ a sub-consignação n. 8, despesas de 
prompto pagamento dizendo-se 8:000$ cm vez de 10:000$, 
corrigindo-se a numeração dus sub-consignuções. 

O Sr. João Lyra - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. João 
Lyra. 

O Sr. João Lyra (pela ordem) - Sr. Presidente, faço a 
declai"ação de que no Diario do Conaresso está errada a re
dacção desta emenda . 

• \ redacção c'orre.cta é a seguinte: 
"Pessoal - Sub-consi.guação n. 115 - S~>rvicos extraor

dina.rics - Reduza-se de 5ü :000$, isto é, de 300:000$, quantia 
fix!trla na ,proposição, a 250 :000$000.~ 

E' umn emenda referente á Imprensa Nacional, que foi 
):Jublieacla omitLindo-se a pa.rte final. Repito a emenda na 
intr.gr:t para ser tomada em consideracão pela Commissão de 
Rellacçii.o. . 

E approvada a emenda. 
São successivamente approvadas as seguintes 

EMENDAS 

N • .16 

A' verba 13•, Imprensa Nacional: 
Pessoal, sub-consignação n. 45, serviços extraordinarios, 

proposioiio a 250:000$000. 

N. f7 

A' verba 13~- (Imprensa Nacional e Dia1•io O[{icial) : 

. Material, sub-consignação n. 2, sullsLiLuam-sc os dizeres 
seguintes ás palavras,-diversas ol'J'icinas- por estas: "inclu
sive para formulas. de expediente, encadernação de livros du 
bibliotheca, publicação da revista c dos volumes da "Intro
dut:l)ão Geral", do Diccionario Hislol'ico, Geographico e Ethno
g·raphico do B1•asil, e de mais trabalhos decorrentes do con
tracto de 18 de abril de 1922, celebrado entre o Ministerio da 
Justiça e o Instituto Hislorico e Geograpllico Brasileiro, na 
conformidade da lei .n. L~92, de 18 do janeiro de 1922". 

N. iS 

A' Vet'ba 13"- (Imprensa Nuciunal c Dün;io Official): 

1\lalcrial - suh-consignação n. 3 - custeio dos auto
caminhões, 15 :000~ - supprima-se, 
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N. 19 

A' verba 13' - (Imprensa Nacional e Diario O({icial) : 

Material, sub-consignação n. 5, em vez de 90 :000$, di-
ga-sc: 
:rransportc, carrclos. e outr~s despesas ....... . 
Assignaluras de rcv1slas c JO!'naes ........... . 
Consumo de agua ................... · ...... . 

2:000$000 
1:000$000 
1 :3110$000 

numerando-se essas sub-consignaoõcs succcssivamentc. 

N. 20 

A' verba 14' - "Inspectoria Geral de Bancos" - Pes
soal: supprima-sc a sub-consignaoão para nove delegados re
gionacs, 86:400$000, 

N. 21 

A' verba 14' - "Pessoal": 
Augmente-se o numero de fiscaes, constante da propo

~ir.ão, elevando-se rle 17 para 18, no Districto Federal, e de 
30. para <10, nos Estados, fazendo-se as correcr.õcs nas impor-
Lancias correspondentes. • 

N. 22 

A' verba 15' [nspectoria Geral dos Bancos: 
Material, sub-consignaoões ns. 6, 7, e 8, em vez de: São 

Paulo, Santos c Rio Gl'ande do Sul, 2:000$ cada Estado: 
fi :000$, Minas Gcracs, Bahia. Pernambuco, Par;i, Santa Ca
l.ha!'ina c Paraná, 1 :000$ cada Estado, conforme a proposi
eão; c Amazonns. Maranhão, Alagôas, Sergipe, Espirita Santo, 
Goya~. Ceará, Piauhy, Matto Grosso, Rio de .Tnneiro, Rio 
GJ•anrlc elo Norte c Parahyba, 500$ cada um, G :000$, confor
me a proposta. diga-se: "Material de consumo, n. 8, expc
rlicnLe do scrvioo nos Estados, 36:000$, supprimindo-se os 
numeras 7 e 8. 

N. 23 

A' verba 17' - Delegacias fiscnes: 
Mi nas GcJ'<Hls - Pessoal - 'l'ransfim-sc para a pagaàn

l'ia um dos quatro fieis da thesoural'ia. 

N. 24 

A verba 17" - Delegacias fiscaes: 
ncrlnza-sc rlr 11 :C.G2$. snppriminrlo-se as suh-comir,nn

r•ies relativas aos logm·es de fieis c serventes elos m•ma~m1s rle 
•~nr.ommcnrlns poslacs annexasa tís delegacias ficacs d•J: 

MaU.o Grosso (1 fiel n 3 :600$) ............. . 
Minas r:cr·ncs (1 fiel a 3 :GOO$) •••••••••••••• 
Goynx 11 fiel a 3:000$)· .................. .. 
Goyaz (1 servente a 1 :4G2$) ..•..••... , .•.• 

3;(\00$000 
3;()00$000 
3:000$000 
1 :hG.'?$00fl 
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N. 25 

A' verba 17• -.Delegacias fiscaes) : 
Material, supprimam~se as sub~consignações n. 3, ma

terial de consumo, para acquisicão de livros e talões para ar
J'ceudnrãn rlc· impostos, nas delegacias de Amazonas, 3:000$, 
Pará 7':000$, Maranhão 3:000$, Piaully 3:000$, Ceará '' :000$, 
Hio Grande do Norte 1 :000$, Parahyba 2:000$, Pernambuco 
10:000$, Alagoas 2:500$, Sergipe 3:000$, Bahia 11 :000$, Es
pirita Santo 2:500$, São Paulo 211:000$, Paraná ft :000$, San
ta Catharina 3:000$, Matto Grosso 3:000$, Goyaz 2:000$, Mi
nas 8:000$, c sub-consignac;ão n. lt, Rio Grande do Sul réis 
24 :000$; total,. 116 :ú00$000. 

N. 2B 

A' verba 17" - Delegacias fiscaes: 
Material, restabeleçam-se as sub-consignações n. 1, ma

terial permanente, moveis, compra e concertos, em todas as 
delegacias, com as seguintes dotações: 

Amazonas . . ......................•........ 
Parti . . .......... : ........................ . 
Maranhão . . .............................. . 
Piau hy . . ................................ . 
C:cnrá . . .................................. . 
Rio Gr·nnrlc rio Norte .......................• 
Parahyhn . . .............................. . 
Pcrnam htwo '. . ........................... . 
Alagoôas .................................. . 
Re!'A"i pc . . ...... : . ........................ . 

. Bahin .................................... . 
Espirita Rnnl.n ............................ . 
São Pn11 ln . . ....•..•..•....•.......•..•..•• 
l)nrnnú .................................... . 
Santa C::ühnrina ........................... . 
R i o Grnnrlt~ rlo Sul ........................ . 
Mnf.l.n Grosso ............................. . 
n 0:\1a7. . . .......... o ••••••••••• o • o •• o ••••••• 

11! inns G er·acs ............................. . 

N. 27 

A' verba 17" - Dc!eg·nci as fiscacs: 

1:000$000 
2:000$000 
1:000$000 
1:000$000 
1:000$000 
1:0008000 
1:000$000 
2:000$000 
1:0008000 
1:000$000 

1:000$000 
2:000$000 
1:000$000 
1:000$000 
2:0008000 
i:OOOSOOO 
1. :000$000 
2:000$000 

24:000$000 

PcJ•nnmhnco. Mafrl'irtl, sub-cnnsir.nnçiícs ns. 2 e IJ, rcsta
]1nlcc,am-sr ns rlnf,nr:õrs nronnsfns pelo Governo, respcclivn

- ,Jllrni.P. rlc' 1 G :000~ r 12:0000$000. 

N. 28 

A' verba ·17" - DPlegncins fiscnrs: 
R. Pnnln, mnlrl'inl, suh-cnnsignnr:.ão n. 2. expediente, ro~

inbrlr~n-sr. a dotação proposta de 30:000$000. 
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N •. 29 

· A' verba 17• - Delegacias fiscaes: 

S. Paulo - Material - Diversas despesas 
signa~.ão n. G, clew-oc de 10:000$ a 40:000$000. 

N. 30 

A' verba 17• - Delegacias fiscaes: 

Sub-con-

Malerial - Seja assim redigida a inscripção da sub
consignação "Diversas despesas", de todas as delegacias: 
"Illuminação, publicação de edilaes, assignatura do Diado 
O{{icial, serviço telegraphico e telephonico, agua, asseio e 
conservação do predio, despesas judiciaes, acondicionamento 
de remessas de numeraria, scllos c dcs!)csas miudas de prorn
io pagamento. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

. N. 31 

A' verba 18 - Alfandegas: 

Material, supprimam..:se as sub-consignacões n. 3, ma
terial de consumo, para acquisicão de livros e talões para a 
arrecadação de impostos das alfandegas de Manáos 5 :000$, a 
quanto esLá reduzida pelti Gamara a fixacão de 10 :0000$ da 
proposta; Pará 10 :000$, a quanto foi Lambem reduzida a 
proposta de 20:000$; Maranhão, 8 :000$; Ceará, 6 :000$; IUo 
Grande do Norte, 5:000$; Parahyba, 6:000$; Pernambuco, 
'1ft :000$, a quanlo a Gamara r~duziu a proposta de 20 :000$; 
Muceió, Aracajú, 5 :000$; Bahia, H :000$; Espirita Santo, 
3 :000$; Santos, 20 :000$; Paranaguá, 4 :000$; São Francisco, 
4 :000$; Florianopolis, 5 :000$; Parlo Alegre, 15 :000$; Rio 
Grande do Sul 5:000$, a quanto a Gamara reduziu a proposta 
de 10 :000$; Pelo tas 5:000$, c SanL'Anna do Livramento 
4 :000$; bem assim, as sub-consignações n. 4, para o mesmo 
Jim, de Uruguayana 5:000$ c de Corumbá 8 :000$; total 
wo :000$000. 

O Sr. João Lyra - Peco a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. João Lyra. 

O Sr. J,oão Lyra (pela ordem) - Ha, lambem,· na publica
r,,fin desta emenda um equivoco. Em vez de "Purnahyba 
3:000$", o D'ia1•io do Conoresso publicou; "Parahyba, 3:000$", 
Far:o esta declara~ão para a necessuria corrccr,ão nu Itcdu-
eção Final. · • 

l<~' approvada a emenda n. 31. 
São, succcssivamenlc, approvndns as seguintes 

--
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EMENDAS 

. N. 32 

A' verba 18 - Alfandegas: 
l\laLeríul, resLabeleçam-sc as suiJ-consignaçües n. 1, ma

l.i~l'ial pet·mtmenle, moveis, compra e concet·Lo, em Lodas as 
all'undcgas, com as seguintes clolar;ões: 

Manúos . . ................................ . 
l'at·ti . . .......... , ........................ . 
Maranhão . . .............................. . 
l'ut·IJal!yba . . ............................. . 
Geará . . .................................. . 
llw Grande do Norte ...................... . 
Pat·n l1yba . . .............................. . 
JJennunbuco . . ........................... . 
Macllió . . ....................... : . ........ . 
:\l'acajú . . ................................ . 
J~al1 ia ·. . ................................. . 
J~spirHo Santo . . .......................... . 
Capil a! Federal ........................... . 
Sa11toB . . ...•.••......•...•....•.•.....••.. 
l-~nraJlaguá . . .............................. . 
ti. l!'rancisco ............................... . 
.lo'lot·ianopolis . . ........................... . 
i'ot'lo Alegre ............................. . 
ruo Grande do Sul ......................... . 
Pelo Las . . ...........•..................... 
Sani.'Anna do Livramento ................... . 
ü ruguayana . . ........................... . 
Gontmbá . . ............................... . 

N. 33 

N Yerba 18• - Alfandegas : 

1 :ooo.~ooo 
2:000$000 
'i:OOO:ííOOO 

500SOOO 
1:000$000 
1:000~000 
1 :000.~000 
2:000$000 
1:000$000 
1:000:3000 
2:000$000 
1 ;000.~000 
3 :ooo.~ooo 
2:000$000 

500$000 
500$000 
500$000 

. 1 :0008000 
1:000$000 

500$000 
500$000 
500$000 
500$000 

25:000$000 

Santos, Material, sub-consu igual' fio n. !1, CXJlcdicnl.c, em 
\'1'7. de 30, diga-se: 40:000$000. • 

N. 34 

A' verba 18 - Alfandegas: 
', 

San I ~s. Mal.crial, sull-consignaçüo n. · G, diversas despesas, 
dcpnis das palavt·as servioo lclegrapltico-accresccnl.e-se: 
"o l!~lcpltonico". 

N. 35 

A' v0rbn 'l !l' - Agencias uduaneiL·as, i\fcsas de rcnclns 
Posl os c l1cgislros Fiscacs. 

. · l•~sl.arlo do Maranhão, Tuf.oyn, - Maf.Qrial - SubsLilunm
:<n os sPgtlintcs algarismos: lHnl.crial de consumo, sull-consi
tmnl:ão n. 2, expediente, em vez de 500$, diga-se: 2 :000$; Di
vct•sus rlcspesas, sub-cousignacücs ns. 3, aluguel de casa, cm 
\'f!~ de ü :000$, diga-se: 1 :800$; 4, illuminação em vez de 
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100$, diga-se: 500$; 5, outras despesas em vez rle 400$, diga.
sc: 500$, redizinrlo-sc afinal as dotações M.aLui'Jal de 2 :200::;. 
isLo IS, do U :000~ a ü :t;OU$000. 

N. 3G 

A' verba 19' (Agencias aduaneiras, Mesas elo rendas, Pos
l.os e Hegistros Fiscaes) : 

· Supprimam-se da proposic,ão as seguintes palavJ•as: "ru
brica VII" (Areia Bmnco), H{o Grande elo Nm·Le, "Ma_terial", 
sub-consignução n. 1, 25:000$, "fazendo-se ns COI'J'ecçues no
cussuritls na sommu da verba". 

N. 37 

A' verba 19" (Agencias aduancit·as, Mesas de ncndas, Pos
tos e Registras Fiscaes) : 

Hubrica XLVI - Mnmanguape - Estado ela Pnrahyha 
- sub-consignuçüe,; ns. 1 e 2, \J :000$, Slippi.•irnum-se. 

N. 38 

A' verba 19' (Agcncius aduancit•as, M••,;;ts de Rendas, Pos
tos e RegisLt·os Fiscues) : 

Hubrica lX - Maca h é, Estado do llio de .Tunciro, "Pes
soal", sub-consignação· n. 1, administrador, gt·alificação an
nuul", em vez de !, :800$, dig·a-se: 2 :400$; escrivão, em voz 
de 2 :tiO O$, diga-se: 1 :200~, abatendo-se na summa o Lotai 
da elil'fcrcnça, 3 :ü00$000. 

N. 39 

A' verba 20 - Collectorias: 
Em vez elo: Importancia necessaria ús despesas com a 

cobrança ctas rendas da União nos Estados -, conforme estú. 
nu tabella, diga-se: "Para percentagens elos collectores e cs
crivães, de . uceórdo com a lei n. 1. 089, de 1 ü de agosto cln 
1907, cuja tabella deverá ser applicarJa sobJ'u a tol.alicladrJ ria 
aerecadaçüo realizada em cada município, ainda que sejam 
divicliclas as collecLm·ins oxislentes". · 

N. 40 

A' vet·ba 22 - !i'iscaliza~~ão dos impostos de consumo. 
transporte e sello. 

"Pessoal", ·n. 2, cm vez ele "Percenlagcns, dial'ias c sub
sliluiçücs, diga-se: "Percentagens e cliarias". 

N. 41 

A' verba 22 - Fiscalizar;üo dos impostos de consumo, 
transporte c sellos. 
. "Pessoal", n. 2 - Percentagens c cliarins, divida-se a 
1mportancia de 3. 000:000$ fixada na pi·oposi~'üo, mencio
nando separadamente: 

' 

' 1.1 

• 
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Pe'T'centa(Jens 
• 

DisLricLo .Federal ......... . 
Amawnas ................ . 
Pari1 . . .................. . 
Maranhão . . .............• 
.Piauhy . . ..........•...•.. 
Geará . . .................. · 

511:500$000 
30 :250$000· 
55:000$000 
35:750$000 
27:5ooeooo 
44:000$000 
G0:500$000 
33:000$000 

Hio Grande do Not·te ...•.... 
l'aruhyba ............•.... 
Pernambuco . . ...........• 
Alago as .................. . 
1:\ergipe . . ............... . 
J:lullia . . .............•.••. 
J~spirilo San lo ........... . 
llio .de Janeiro ........... . 
l:i. Paulo . . ............... . 
Paraná . .. ............... . 
Santa CaL!Jurina ..........• 
Itío Grande do Sul. ........ . 
Minas Geracs ............. . 
MaLü, Grosso ............ .. 
Goyaz ................... . 

176:000$000 
38:500$000 
38:500$000 

i!L3:00ú$000 
38:500$000 

495:000$000 
385:000$000 
88:000$000 

110:000$000 
275:000$000 
11 o :000$000 
27:500$000 
27:500$000 

Dia rias 

Districlo Federal ......... . 
Amazonas ..•............. 
Parú . . .....•....... ; .... . 
Mm•anhão ............... . 
Piauhy .................. . 
Ceará . . ................. . 
Hio íir:mdc rio Norte .......• 
Para ilyba . . ......•..•..•.• 
Pernambuco . . ........... . 
A!ag1)as . . ............... . 
Ser·gipe .................. . 
Balda . . ................. . 
:mspír·ito Santo .. : . ....... . 
lHo r!c Janeiro .......... .. 
S. Paulo ................. . 
Parnnú . . .............•..• 
Sanf.n CuUwl'imt ..........• 
Oio Grande do Sul ......... . 
Mi nas Gct•aes . . .........•. 
Mnt.l.o Gro.~so ............. . 
GO"UZ • .J O I O O O O O O O O o o O O: o o O O 

/l(j: 500$000 
2:750$000 
5:000$000 
3:250$000 
2:500.$000 
/l :000$000 
5 : 500.íJ000 . 
3:000$000 

1G:000$000 
3:500$000 
3:500$000 

13:000$000 
3:500$000 

115 :000$000 
35:000$000 
8:{)00$000 

10:000$000 
~5:000$000 

10:0000$000 
2:500$000 
2:500$000 -----

N. 42 

2.750:000$000 

250:000$000 

A' vo!'hn 22" - Fiscalização dos impostos do consumo, 
l.t·anRporte e sellos. 

"Pessoal", snb-consig-nncão n. 3, 300:000$, supprima-se. 

N. 43 

A'. verlia 22' - Físealizticíío dos impostos de consumo, 
l.ranspol'lc o sellos. 
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"Material" - Hcduza-sc de 300:000$ c 150:000$ a sub
consignac,,ão n. 1 - l!:xpedicn~rJ - ulilalcndo-se 50 o/o cm 
cada parcella. 

N. 44 

A' verba 23' - Inspecc.ão das reparl.ic;úes de Fazenda c 
serviços exlraordinarios. 

Na inscripção da verba, conforme a proposição, depois 
das oalavras "Funccionarios da Fazenda, em commissão ", 
accrescente-se: "não podendo a gratificação de cada um, 
sob qualquer pretexto, excedet• de importancia equivalente á 
g!'alii'icac;ão do cargo efl'ectivo que estiver exercendo". 

N. 45 

A' verba 25'- Com missões c corretagens. 
Restabeleça-se a sub-consignação n. 1 - Material -

!lara aluguel do predio em que funcciona a Gamara Syndical · 
o outras despesas, 20 :000$000. 

N. 46 

A' vct·ba 30' - SubsLHu ições. 
Na inscri!lcão da verba constante da Labella explicativa, 

depois das palavras "no cot•t·cnLc cxercicio", accrescentc-se: 
"sendo vedada a substituiçfto interina de J'unccionario cffe
ctivo que deixar o exercício do seu cargo cm virtude de com-
missão de qualquer natureza." · 

N. 47 

A' verba 31' - Empregados acldidos. 
Reduza-se de 94:500$, supprimindo-se da l.abella as do

tações relativas aos seguintes oi'!'iciacs aduaneiros extinctos, 
que foram approvcitados: 

Rio de Janeiro: 
5 a 3 : 888$000 ........................... . 

Santos: 
2 a 3:888$000 ••••••• o •••• o ••••• ' •••• o ••••• 

Manáos: 
1 primeiro official a 5 :040$000 ........... . 
2 segundos ofl'iciaes a 4 :032$000 ........... . 

Bahia: 
:l chefe a 6:210$000 ....................... . 
1 primeiro official a 3 :888$000 ............ . 
lt segundos officiacs a 2 :91ü$000 ........... . 

Hio Grande elo Norte: 
1 chefe a 2:430$000 I O I H I I I I O I O 1 I O H 1 1 1 1 1 I I 

19 ;4/t0$000 

7:776$000 

5:040$000 
S:OM$000 

6:210$000 
3:888$000 

11:üü4$000 

2:430$000 

11 

I 
• 



• • 
'I 

SESSÃO EM 25 DE DEZilMURO Dll 1024 129 

Maranhão: 
1 primeiro of!'icial a 2:016$000 ............ , . 2:U1G$000 

Pará: 

1 primeiro official a 5: OI10$000 ...........•. 
1 segu11do official a ~ :032$000 ............•. 

Parahyba: 

1 a 1 :944$000 .....•.....•.................. 

Paranaguá: 

1 a 1 :·944$000 .....................•.....• 

Porto Alegre : 

1 chefe a 3 :888$000 ..................... .. 
2 segundos officiaes a 2 :430$000 .......... .. 

Rio Grande: 

3 a 2:430$000 .•..•......................• 

Uruguayana: 

1 official a 2:916$000 ................... .. 
1 segundo official a · 2 : 4.30$000 ............ .. 

Livramento: 

1 a 2 : 100$000 ..•.......•.•...............• 

Florianopolis : 

1 a -1 :91!4$0000 ........................... . 

5:040$000 
4:032$000 

1 :!l4it$000 

1 :llH$000 

3:888$000 
4:860$000 

7:390$000 

2:916$000 
2:430$000 

2:100$000 

1:944$000 

105:816$000 

e augmentando-se de 8:400$ para pagamento do superinten
dente da Fazenda Nacional de Santa Cruz, que foi considerado 
addido, e de 2:916$ para um 1• official aduaneiro da Alfan
dega de Recife, q~1e foi reintegrado . 

. N. 48 

A' verba 33' - Srviços industriaes do Estado: 
Supprima-sc, eliminando-se a mesma verba dos demais 

orçamentos da despesa. 
E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. 49 

Ao art. 2•: 
"Depois das palavras: "Só poderão ser approveitados nus 

contadorias seccionues e sub-conLadorius seccionaos", accre-
S. - Vo!. XI. 9 
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scentc-sc - c nos cargos de contador geral affectivo, conta
dor ncl,iunto c sccrctarío chefe do soccão, crcados pelo regu
lamonlo a que se refere o decreto n. 1ü. 650, de 22 de outu
bro de 102ft - E, depois das palavras finues - chefe de 
serviços - accrcscente-se: "e fieis". 

Accrescente-se tambem : 
Paragrapho unico. Os creditas oroamentarios rcfercnf.es 

aos cargos que estiverem sendo exercidos por funccionarios 
que, nomeadoR un comrnissionados para qualquer cargo ou 
serviro úa Contadoria Central da Republica, ficarão sem ap
plica(,ão, e o Govemo anncxarú ú pt'UJJOsla de orçamento rara 
1!l2ü "uma relacão dos logm:es que assim tiverem vagado. com 
a clrmlarnoão dos vencimentos r!c cada um, opinando sobre a 
possibilidade da respectiva suppressão. 

o·Sr .. João Lyra- Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'cm a palavra, pela ordem, o l:;r. Jcão 
J"yru. 

O Sr. João Lyra (pela, ordem) - Ha, lambem, na publica
ção desta emenda a omissão do. palavra "forem", que altera 
o snf.ido. Faço os La dcelal'a()ão para ser tomada em consi
deração pela Commissão do Redacção. 

N. 50 
Ao urt. 3" da p1·opo~icão, o.ccrescente-se, depois das pa

lavras finaes - preencher as vagas - "bem assim a suppri
mir todas as mesas de rendas não alfandegadas, que não fo
rem imprescindíveis, attribuindo a uma unicu collectoria em 
cada município, os servi~.os que lhes cumprem." 

N. 5:1. 

Accrescente-se: 
Art. Continuam prohibidos os externos de verbas, 

com o objectivo de supprirem-sc defieiencias de umas com 
o cóncurso de outras consignações ou snb-consignaoõcs or
çamentarias, salvo pura a execução das reformas de Rervi
oos legalmente nutori~adas, que forem r•ealizadas nn vigen
cia da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, hypothese em 
que poderão ser abrangidas nos creditas que forem abertos 
pelo Poder Executivo ás consigna~;~õcs o sub-consignaoõr.s 
cons~anles das varias verbas daquelle oroamento, relativas· aos 
servJcos que forem rounldos. 

E' annunciadu a votacão da seguinte 

Accrescente-se : 

EMENDA 

N. 52 

Art~ Na C;"ecucão desta lei serão observadas, nlém das 
que cstao prescrJptns nos arl.s. 215, 246, 247. 248, 240, 250, 
251, 253, 257, 259, 261, 262, 263, 2!l4 o 267, dn lei n. 1. 793; 
de 7 de janeiro de 1fl24, ns segu;nlcs clisposicões: 

I 

I 

[ 

• 

I 

I 

' 

~ • . . 
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a) não serem pagos cm ouro sob nenhum ]ll'Olcxlo, oS 
veucimenLos nem ouLra qualquer vantagem, ao JurwcilHllll'io 
cujo carg-o Lenha rcmunerucão fixada em papel; 

b) não poderá ser concedida a nenhum Juncdonut·io, 
para o serviço de fiscalização, gralil'icação superior á do car
go el'fcctivo que esLiver exercendo; 

c) não serão compuLudas nos culculos para pagamenl.o 
de percentagens ou quoLas a Junccionurio de qualquer revar
tioão arrecadadora sinão as imporlancias vor cada uma ar
recadadas, sendo inteiramonle excluídas de Laos calculas as 
quantias porventura dcposiLactas nus referidas rctlarlil,!õcs, 
ainda que proveniente de reunidas da União, desde que a cu
br:wc.a dessas rendas não lhes esteja excluivemcnle alLl'i
buidu; 

d) do accórdo com o limite l'ixado uesLa lei, o Guvct·nu 
determinará o numero ele i'iscaes de !Juncos c a quanl.ia des
tinada ao material de consumo pal'tt o servi~.:u ([Lte lhe:; cum
pre, em cada Estado, discriminando essa despesa na proposta 
de orçamento para i920; 

e) o Governo nomeará uma commissão de lros possuas 
CJLle bem conheçam os servic;os da Fazenda pam estudar lu
dos os quadros de funccionarios desse rnini:;lerio, dcfinlnclo 
as respecLivas categorias c propondo as vanlagun;; que a cadu 
urna deve compeLir, e enviará esse Lrnbalho ao Cong'l·sso Na
cional até 31 do agosto de i.!J25, acumtmnhado de dcmuns
tr.·uções, quanto po.ssivel exactas, sobre a despesa que actual
mente é feita e sobre a que resultará da cqJ.!iparação nas 
condições que forem suggeridas, de todo o pessoal, sem nc
nln~ma excepcão, custeado pelo areamento do. mesmo minis
terw; 

f) poderá ser instnllncln em Bello Hol'izonlc, capital do 
Estado de Minas Geraes, a alfandega creacla em Juiz ele Fóra 
pelo art. i" da lei n. H9 A, de 20 de jullw ele 1923, desde 
que o Governo claquelle Estado ol'fereça á União um edil'icio 
com a capacidade, mobiliario, machinismos e uLensilios ne·
cessarios ao serviço aduaneiro, sendo então providos os car
gos inclispensaveis por funccionarios uclclidos e pelos que pu
derem ser transferidos de outras alfandegas e delegacias fis
caes; 

o) as relações das verbas do rnal.ct·inl a que se t•cfcrc o 
nrL. 14, n. IV, do Codigo ele Contabilidade, não serão obset·
vaclus se.m expressa upproYa~ão elo Congresso; 

h) cluranttc a excrcicio de J92G, as rlcs]wsas enm srrl'i
(iOS industriaes do Estado, cm todos os ministcrios, s0t•ão foi
las ele accórdo com os quantitativos e as rcslricc;õcs ccm
slanles das suh-consignações elo "Material", vol.nclns, no or
c;.amcnlo de i92~, para cada uma elas repm•Lic:ões existentes. e 
na proposta elo orçamentto para 192ü, essas suh-consignnc;iics 
serão restabelecidas com as a!Lerar:õcs que se f.ormu·em J1l'O
cisas, para mais ou para menos, cm seus rcspecl.iYos qllan
LitaUvos, cm cada reparti(,,üo, conforme nos exercícios nnle
rim·cs. Todas as repartições inclustriacs da Tlniiio deverão 
fazer escripturação especinl rlesses set·vir:os, enviando nwn
salmcnl.c á Contadoria Central um balancete rins rcsprci.Jyns 
operações do receit.n e despesa, cumprindo n essa repartição 
nnnnxm· a proposta ele m·çnmcnt.o demonsl.t•nc,:.cies resumidas 
~ol)J'e o movimento nnnual do cada uma elas alludiclas repur
tic;ões; 
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i) fica suspensa, durante o exercício de b:.l5, a execução 
dll todos os disposiLivos legaes ou regulamentat•es que permit
iam, sem prévia audiencia do Poder Legislativo, seJa au
gmentado o numero de servidores da União, de qualquer clas
se, quer sejam Jogares com dotação especificada, quer ·sejam 
pagos por creclitos globaes constantes das tabellas orçamen
tarias, ainda que só percebam percentagens. 

O Sr. João Lyra - Peco a palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. João Lyra. 

O Sr. João Lyra (Pela ordem) - Tambem ha um equi
voco na publicaoão desta emenda. 

Na letra F, a lei Qlte se refere é de '1893 e não 1923, con
forme. está publicado. 

E' approvadà a emenda n. 52. 

EMENDAS DE PLENARIO 

E' approvada a seguinte 

Emenda substitutiva 

A' verba ü·', pessoal, sub-consignncão n. 5, supprimam-sc 
da proposição as palavras: "sub-consignação n. 5, para paga
mento dos serviços de confecção dos bn.lanços da primeira 
pagadoria do Thesouro pelo methodo Hollerith em vez de 
50:000$, diga-se 30 :000$", fazendo-se as alterações corres
pondentes no credito total da verba. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. 2 

A' verba 7", Tribunal de Contas. 
RcsLabelc1;am-sc na sub-consignaoão n. 1, · "Pessoal", o 

auxilio ao presidente P(lra. conduccão, e as sub-consignacões 
ns. 8, 9 e 10, "Pessoal", e as sub-consignaoões ns. 11, 12 e 
16, "Material", constante da proposta do Governo. - Paulo 
de Fr~ntin. 

O Sr. João Lyra - Peoo a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. João Lyra. 
O Sr .. Toão Lyrs. i' PI:: la ordem) -. A' r..mcr.clr, 11. 2, da nulo·· 

t'la do Sr. Senador Paulo dr. Fronl.in, a Comrnissiio apresen
tou quatro cmenclns snbstilulivus. afim de facilitar o pronun
ciamP.nt.o ela Camara sobre cada uma das pa1·t.~s da dila emen
da, que oblev0 parecer inlciramr.n te favo!'avcl da C o mm is são. 
Na primeira dessas emendas substitulivas ha um erro typogra
phico. que o relalor coJ•ril;O, deelarando que se dev~ ler <~Di
minuam-se da proposição, onde está «Diminua-Rc da propor
ção». 

O Sr. Presidente - V. Ex., então, requer que o substit.u-

Livo da Commissão seja valado por 1part.es ? I 

h 

' i 
.J 
'i! 
jl 

·' 

' ) 
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O Sr. João Lyra - Póde ser votado em glubo ou por par
tes. 

O Sr. Presidente -- Desde que V. E:\:. declara que a Com
mi!:'sito apresentou quatro emendas sub3til.utivas para t'ncililar 
o pronunciarncr.lo, vou submeltel-as ú votação, por parles. 

São approvadas as seguintes 

llMilNDAS 

f• 

A' verba 7", Tribunal de Contas: 
Pessoal, deminuam-se da proposição as seguintes pala

vras: "Sub-consignação n. 1, auxilio ao presidente para con
ducção 12 :000$000. Supprima-se." 

2" 

A' verba 7", Tribunal de Contas. 
Pessoal, eliminem-se da proposioão as seguintes pala

vras: "Sub-consignação n. 8, 21 :600$000, supprimn-se." 

s· 
A' verba 7", Tribunal de Contas. 

Pesoal, eliminem-se da p~:"bposição as seguintes pala
vras: "Sub-consignaçfio n. 9, i :800$000, supprima-sc." 

4' 

A' verba 7', Tribunal de Contas: 
Pessoal, eliminem-se da p1·oposição as srguinLes pnln

vra;;: Sub-cohsignação n. 10, 411:600$000, sui'l!rima-se.\" 
Fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 
~ , ... 

• ' • '.i 
N. 8 

. . ,; . 

Verba s• -COntadoria Central da Republica: 
Restabeleçam-se as sub-consignações pessoal, ns. 3, 5 e 

li, da proposta do Governo. -·Paulo de Frontin. 
São rej citadas as seguintes 

EMENDAS 
' 

N. '4 

V'erbn 10• - Caixa de Amortização: 
Rcstalleleça-se 11 sub-consignncão n. 1, a gratificação de 

um secretario para o inspector, da proposta do Governo. 
Paulo de Frontin. 

., 
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N. 5 ,. 
. Ji 

Verba 13' ·-· Imprensa Nacional e Diario O(ficial: 

11estabeleca-se !J. sub-consignação n. 47, pessoal. incluída 
na propo~la do Governo. - Paulo rle Frontin. 

Fica prejudicada a seguinte · 

EMENDA 

. N. 6 
ii~1H;::·~i:,'j1l11 .. >1'1;~:~f~,·-.:--li <" :-:····:: ,,.~·~I'! 

Vcrha iii' - Inspectoria Geral dos Bancos: 

Restabeleça-se a sub-consignação n. 1, nos termos da 
proposl a do Governo. - Paulo dr: Frontin. 

E' re,ieitada a seguinte 

EMENDA 

N, '1 

Verba l 5" - Inspectoria de Seguros: 
11estahclccam-se as sub-consignações n. 1, pessoal e nu

mero 4, material, constantes da proposta do Governo: -Paulo 
rle F1•ontin. ' l _ -· _ J 

E' approvada a seguinte 

llMENDA SUBSTJTUTIVA DA DE N. 8 

A' verba 18" - Alfandegas: 
Capital Fed1wal - nesl.aheleçam-se a suh-consignação 

n. ·t, "Pessoal", para gratificaofio ao sccrcl.nrio e auxiliares do 
g·nhineln 1ln instwcl.nr é ao sccrcl.nrio da Commissão de Tn
J•il'a;;, 12:000it;: c S\lh-con<;ignaoãn t1l.! 7. "Matcrial'l parn 
rm~teio r consP.rvnr;iio do a11 Ln movei da inRpr.ctorin, ré is 
ü:000$000. 

W npprovada n seguinte 

EMENDA 

N.9 
Verba 21" -· Arlministrac.rlo o custeio dos proprios na

cionacs: 
HrRI.alwlocam-sc ns sub-consignaçõcs ns. ·1 c 8, pessoal 

r n. 2. material, incluídas na proposta do Governo. -Paulo 
t/!' PronUu. 

SUB-EMENDA 

I 
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Rnppt·ima-sr iln rmrnrln a snh-r.nnsigna~.iio n. 1, pessoal. 1' 
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E~E.'NDA 

N. 10 

Verba 22•- Fiscalização dos Lmpostos de consumo, trans
porte de sello: 

Restabeleça-se a sub-consignação n. 2, pessoal, da pro
posta do Governo. -· Paulo de Frontin. 

·~ ···•· 
E' approvada a seguinte 

E~ENDA 

N. H 

Verba 30• - l:lubstituições: 
Mantenha-se a importancia fixada na proposta do Go

verno. 
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1921. - Paulo de 

Frontin. 

E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 
' ' :., I! 

N. ·!2 ··-· 
. ' 
I 

. ! -~ ... · (\~T~1(lf 

7• - 'fribunal de Contas - "Pessoal": 
N. 5 - Pessoal do nomeação do Presidente. · 
As dacty!ographas do Tribunal de Contas ficam equipa-

radas. quanto aos vencimentos, ás da Contadoria Central da 
'Republica, fazendo-se a devida alteração na tabella. 

Ficam projudicada8 as seguintes 

EMENDAS 

' . 
N. iS 

Verba 7" - Tribunal de Contas: 
Sub-consignaclio 3. - do "Pessoal" - Ao! secretarias das 

sessões do Tribunal e de cada uma das quatro directorias. -
Restabeleça-se a· dotação da proposta do Governo. 
21:600$000. 

N. í4 

7• - 'l:ribunal t:o · Con t.as - Pessoal - ura~Jficaçücs re-
amentares: • 

10 - Idem aos .t'tcfos e membros das delegações do Tri
bunal, nos Estados, sendo: Amazona~. um chefe, 14:400$ e 
dous dele•gados, 9:600$, 38 :000$; Pará, um chc:fo, 7:200$ 
e quatro delegados, a ü: 000$, Ul ;200$; Ceart\, Pernambuco, 
Bahia, S. Paulo, Minas Goraes e Rio Grande do Sul, sendo, . 
pura nuda Esf.ndo, um chefe, u 7 :200$ c quatro delegndos, a 
t\:000$, !87 :200$; Marnnhiio, Plauhy, Jlio Grnndo do Norte, 
Purahyba, AlugClas, Sergipe, Espit•ilo Snnlo, Paraná, Snnt:1 
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CaLharina, Govaz c MuLto Grosso, sendo, para cada =:stado, 
um chcl'c, a 1i:OOO$ c dous delegados, a '' :800$, 171:600$. 
ld 1 :600$000. 

8' approvada n seguinte 

EMENDA 

N. 15 

7• - Tribunal de Contas - Pessoal - Gratificacões re. 
gulamentares: 

Restabeleça-se a quota de t,s :t,OO$, ouro, da proposta do 
Governo, ficando assim mantida a dotação, ouro, pàra o chefe 
e membros da Delegação do Tribunal em Londres. 

São rc,ieiladas as seguintes 

EMENDAS 

N. 16 

Onde convier : 
Art. O Governo Federal cederá ao municipin de Porto 

Alegre, no Estado do !tio Grande do Sul, o direito a todo!! 
os terrenos foreiros que forem necessarios para a abertura, 
alargamento e prolongamento de ruas Ja cidade do . mesmo 
nome, sem prejuízo das propriedades particulares. 

N. 17 

Accrescentc-se onde convier: 
Art. Além da publicação no Diario Official, nos tet·-

mos do art. 333 do decreto n. 9. 263, de 28 de dezembro de 
1911, será obrigatoria a publicidade na Gazeta dos Tribu
naes, para validade dos actos judiciarias, emquanto este pe
riodico fOr dedicado exclusivamente á publicidade dos actos 
,judiciarias. · 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1924. - Mendes Ta
vares. 

N. iS 

Verba - Thesouro Nacional: 
Corrijam-se as dotações referentes ao eart.orio, a,ju

dante do cartorio, archivista-conservador e continuo-arc'hi.o 
vista para 9:600$. 8:400$ e 8:400$ annuaes, respectivamente •. 

Verba 7• - Tribunal de Contas: · 
Corrijam-se as do tacões referentes ao cartorario e aos 

n.iudanLes de cartorario para 9:600$ e 7 :200$ annuaes respe
ctivamente. 

Sala das sessões, ü de dezembro de 1924. -- Mendes Ta
va·res. 

' I 
ii 
/:( 
t 
I' .·~ 
I 

'. :t. ;(.( 

ti 
•• 

I 
''l 
i: 

I 



• • 

SESSÃO EM 25 DE DEZEMBRO DE 192{ 137 

N. HJ 

Na verba 12' - imprensa ?olacional: 
Onde se diz: "deposito de folhas, um encarregado", di

ga-se: "um chefe". 
Sala das sessões, a de dezembro de 1924 •. - Mendes Ta

vares. 

N. 20 
Onde convier: 
Art. Aos funccionarios nnblicos federaes associados 

do Abrig·o Thereza de Jesus, é facti!lado consignarem em folha 
de seus vencimentos as mensalidades com que contribuem 
para a manutenção dessa instituição de caridade para a in
fancia desvalida. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1924. - José Mur
tinho. 

Fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 

N. 21 

Onde convi e r : 
No § 1• do projecto n. 152 C, de 1924, accrescentem-se 

as seguintes palavras: "e lambem aque11es que já serviram 
interinamente mais rio um anno; que estejam revestidos das 
disposições regulamentares, quanto ao concurso, provando, no 
emtanto, Qlle foram dispensados sem nota desabonavel. 

Sala das sessões, 28 de nove:nbro de 1924. -- Mendes Ta
vares. 

São rejeitadas as seguintes 

RMENDA!l 

N. 22 

Inclnn-se, ondn convier, o seguinte: 
"Continúa em vigor o art. 116 d!l lei n. 4. 242, de 5 de 

janeiro de 1921 ". 

N. 23 

Verba 7' - Tribunal de Contas: 
Sub-consignação 13 - Fisr:aliznção, assistencin ás to

marlas de contas das companhias que gosam de g-nrnnt.in rle 
,inrn~ o srrvi~ns cxt.rnorrl innrios, 5fl: 000$000. . 

Estn sub-consignação deve Rrr consrrvadn, por dcstmnr
se nüo ~6 a servi!.'OR rcgulnmrnt.wt's, como tnmbem n outros 
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extraordinarios reclamados pela r.onveniencia do servil}() ge
ral, a ,juizo do 'l'ribunal, reduzindo-se a sua dotação por 
50:(}00$000. 

Sala das sessões, 9 de dezembt o de 1924. - Eusebio de 
Arltltadc. 

São rejeitadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 2-i 

Verba n. 13- Imprensa Nacional e Diario Of(icial: 
Sub-consignacão n. 2 - Accrecente-se um apontador 

geral, com o vencimento mensal de 800$, sem augment.o da 
verba da repartição. 

Sub-consignacão n. 4 - Supprima-se um auxiliar de es
cripta. 

Sala das sessões, O de dezembro de 1924. - Paulo de 
Frontin. 

N. 25 

Corri,ia-se a tabella proposta e a propos1cao da Camara, 
na verba 13' - Imprensa Nacional e Diario Official - na 
parte relativa aos vencimentos de um porteiro, de um man
dador, de dous auxiliares, de 11 correios, de cinco serventes 
do 1 • classe, do 211 serventes de 2' classe c de oito serventes 
para o Diario Official, para o fim de serem esses vencimentos 
fixados da seguinte fórma: 

1 porteiro: 

Ordenado ••• o ••••••••••• 6:000$000 
Gratificação ............ 3:000.$000 9:000$000 

1 mandador: 

Ordenado I O o 0 O O o O O O O o O O 0 t, :G00$000 
Gral.i ficaçfi.o • ' ••• o •••••• 2:300~000 G:fl00$000 

:l auxiliares: 

Ordenado . •••• o ••• ' •••• o • 4:000$000 
Gratificação . I O o O O O o o 0 o O O o .2:000$00 12:000$000 

1 ·. correios: 

Ordenado ••••• o •••••• o •• 3:Q00$000 
Gmlificn.ciio O 0 o o O o o I f o o 1:800$000 GO : lllo~:ooo 

r; srrycntcs ele 1' lJIURRC: 

Ol'dr.nnclo o •• o ••••••••• o. . 2 :ROO:;)OOO 
Ci1·nl i t'icnr:~fl .. ' ......... 1 : ,, 110*000 21 :000$000 

• 
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24 serventes de 2' classe: 

Ordenado . . ............ . 2:400$000 
GralifiCil!Jão • . ......•.... 1:200$000 86:400$000 

8 serventes para o Diario o{{icial: 

Ordenado • . .•.•••...•.... 2:400$000 
Gratifico.cão . . ...... : .... . 1:200$000 28:800$000 

., Sala das sessões. 9 de d~zembro de 1924. - Paulo de 
li'rontin. 

E' approvada a seguinte . 
EMENDA 

N. 2:3 

A' verba 13' - Imprensa Nacional e Diario Official -
Mate r ia!, snb-consignação II, material de consumo,' accresccn
tc-sc in {'ine o seguinte: e a publicação do relataria annual e 
boletins do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. 

Sala {]as sessões, 9 de dezembro de 1024. - Fe1vrei1•a 
Chaves. 

São rejeitadas as •seguintes 

EMENDAS 

N. 27 

Verta 13' - Imprensa Nacional c Dim•io Of{icial - Sub
consignaçfio n. 4 - Fica elevado a qual.ro o numero de au
xiliares da Secciio !]c Arl.os, sendo dous para o chofo e um 
para cada a,iurlanl.c, rclir•acla a difl'crcnça de 2:400$ nn sub~ 
consig·naeiio n. 227, que passa a ser· r.lc 357:090$000. ·- Bcn
jarnin JJmToso. 

N. 2!:1 

A' verba 18' Alfandegas, con11ignacão Rio Grande do 
Sul, suh-consig·naçfto n. 2, cm vez de "na razão de 1,3 % ", 
diga-se: "na razão do 2 1/2 o/o". 

Sala das sessões, cm 8 de dezembro de 1924. - Vespucio 
da ,1brcu. - Carlos Barbosa. 

N. 29 

Os ycncimcnros dos serventes ela Rccchocloria rlo DisLricto 
Fcchn:al serão iguuos, pam lorlos os cl'l'oilos, aos dos ompro
g·ailos rle irlenl.ica eal.cg·m·iu elo 'IIwsomo Nacipnal, J'axendo-sc, 
par·a issrr, as nllrr·:u.:õrs necpssar•üts na rrspcclrva lahrlln. 

S I I o "' o- "' r'lll r.J r.lr' r.ic".Pltlll!'r.l rlc 1924. - Pau lu de '··a a c n . ., ..... t.s . ..;oc.-:~, _ ,, 
V ronl'in . 
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N. 30 

Art. Fica o Governo autorizado a permutar com a Pre
feitura Municipal do Districto Federal, transferindo-o para sua 
plena propriedade, o terreno situado na praia Vermelha, afo
rado ao Centro Hippico Brasileiro, por uma área com 8.600 
metros quadrados e bem assim uma ilha, situada na margem 
da Lagóa Rodrigo de Freitas, fronteira ao dito terreno, que 
serão aforadas ao mesmo Centro Hippico Brasileiro, que con
tinuará obrigado aos mesmos onus estipulados na sua conces
são anterior. 

Sala das sessões, em 9 de dezembro de 1924. - Pereira 
Lobo. 

N. 3i 
Onde convier: 
"Continúa em vigor o art. 258 da lei n. 4. 793, de 7 do 

janeiro de t 924." 
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1924. - Paulo de 

F'rontin., 

N. 32 
Onde convier: 
"Continuam em vigor os arts. 246, 253, 261, 278 e 281 da 

lei n. 4 • 793, de 7 de janeiro de 1924 .. " 
Rio de Janeiro, 9 de ·dezembro de 1924. - Paulo de 

F'rontin. 

N. 33 

Appliea-se aos funcclonario~ addidos aproveitados na vi
gencia da lei n. 3. 089, de 8 de janeiro de 1916, a dis~osicão 
constante do art. 67, n. 22, da lei n. 3.991, de 5 de JaneirQ. 
de 1920. 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1924. - Paulo de 
F'rontin .• 

lN, 34 
Onde convier: 
Ficam considerados addidos, de conformidade com o ar

tigo 125 da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915, os fieis da 
Recebedoria do Districto Federal Pedro Guedes de Carvalho 
Junior ~ bacharel Augusto dos Guimarães Peixoto, sendo os 
respectivos nomes e vencimentos collocados na verba respe
ctiva. 

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1924. - Paulo de 
F'rontin. 

E' approvada a seguinte 

EMENDA 

N. 35 

Onde convier: 
Continúa cm vigor o art. 273 da lei n. 4. 793, de 7 de 

janeiro de 1924, com as seguinles modificações: 

" 
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. L~ttra d) in fine, 1!-CCrcsccntc-sc: "sendo suspensa a con
Signacao até ser cumprida esta exigencia". 

Adclícionc-sc os dous paragraphos seguintes: 
§ 3.• No caso de liquidação do debito ou de reforma par

cial. ou total da divida, serão deduzidos em favor do devedor 
os Juros rel.ativos ao período de tempo ainda não decorrido 
para o vencimento. 

§ 4." Em favor do Thesouro Nacional será cobrada a 
taxa de 1 o/o (um por cento) das importancias das consigna
ções feitas nas folhas de pagamento. 

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1924. - Paulo de 
Frontin. · 

São rejeitadas as seguintes 

EMENDAS 
' •.. 

N. 36 
Onde convier : 
Art. E' o Governo autorizado a ceder, gratuitamente, 

á associação de caridade "Jesus-Hospital", uma área de ter
reno sufficiente e apropriada á construcoão de um hospital 
para tratamento de creanças pobres, com capacidade para 300 
leitos, no mínimo, ficando sem effeitos a cessão, si dentro de 
um anno não tiver inicio a edifiCação do hospital. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1924. ·- Benjamin 
Barroso. · 

N. 37 
Onde convier: 
Art. A reintegração do agente fiscal da Capital Federal 

Alfredo Pires Bittencourt mandada fazer pelo decreto n. 4.362, 
de 8 de novembro de 1921, será contada da data em que foi 
nomeado para identico Jogar no Estado da Ballia e nfio no 
Estado do Amazonas como conr<ta no reforido decreto. 

N. 38 

Deve-~ e dizer : Art. i • - .li'ioa revogado o art. 275 da 
lei n. ·i. 793, de 7 de ,janeiro de 1924 e restabelecida a ví
gencia do art. 19 e paragrnpho~, do decre~o n. f4 .663, .de 1 
de fevereiro de 1921, devendo ser conced1do aos funcclOna
rios licenciados por motivos de molestias ~ont~giosa~ ou ao
cidentes, sómel)te o ordenado ou soldo por mte1ro. 

Sala das sessões, 9 de dezembro de :1.92q, - Jeronymo 
Monteiro. 

N. 39 
Onde convier: 
Fica a Associacão Uentral 13rasilcira de Cirurgiõe>-Den

tistas, com séde nesta CnpiLal, isr-nln do pag.amento do. arrer)
rlamento do terreno em que está constrmda a A~s1.s~enc:a 
Dent.ari"" Infantil, sendo-lhe cedido nas mest!?as cond1çoes o 
lote de terreno n. 81, da osp\finada do ext.mcto Morro do 
Senado, revertendo para a União estes terrenos, com as bem-

ii 
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feitoria:> que houver, desde que deixe do fuuccionar a refe
l'ida A:lôislcncm Denlaria !tll<.L:lttl pura o tt·alamonlu gra
to :I o doo dcnleti das Cl'eancati pobres. 

Rio de Janeiro, dezembro ae 192'•· ·-· Jeromtrno ldonte'il•o, 

N. 40 
Onde convier: 
Seja dada a seguinte redl!ec;üo ti ditipotii•;iio pel'lluuwnte 

do arl. :::', ~ :J", da lei n. i~o255, de 11 de JilllCll'O du HJ21, que 
, .,;.;•, l:L ,.,. apo.;cntadorias: 

Al't. 3.' (.!uundo es~c,.; i\;,:~01úlHLL'JUo, telldu putconidiJ 
tm1a; a~ escala~ de acce.-;~c, Jr.c1llarcm maio lle ::!5 tlllr.Oti do 
:lt.:rv ic;o publico federal, ~em ~aso de iwen~a. e, mio lendo 
:nab de liU faltas .iusLificaclas :iul'anlc esse pel'io(lo, :;;~m ne
lilnlma prnaiidaile, c]uandu jul.;c1ílus iuvulcCio~ p<l:'a os IJlfe:Los 
da aposentadoria, nos termos da lei vigente, poderão ser apo
;;enLados no cal'go llfllllull!aL:J.awule supcriol', dc::r:e que ja o 
tenham exercido em ctJmrnisdÜ.<J, sulJslltmcüo ou mlcrinii:lade, 
durante mais de um anno, scguidameulc ou dom; inlerpolada
mcme. - Pire~ iiebello ... . ' 

· .. :.~,,:_.a"!--~·- .•.cJ 
N. U 

A verba 17' - Dclegaciad Fisoae~ - !J,~rá - Diga-se: 

ó.i fieis . . ................... ; ........... . 14:400$000 

Sala das sessões, 10 de dezembr·o de 19~4. -- DionvsiQ 
Bentes. 

E' approvada a seguinte 

N. 42 

EMENDA SUBST!TVT!VA 

A' verba 27" - Exercicios findos: 
Na inscripção da verba, depois das palavras - perten

centes a exercccios anteriores - accrescente-se: "inclusive 
18:000$ para pagamento da divida de que trata o art .. 25, da 
lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922; e 12:100$, para pa
gamento ao secretario do Arsenal de Marinha, por differenca 
de vencimentos no periodo de outubro de 1919 a dezembro de 
i 923, e da gratificação provisoria, conforme o direito que lhe 
foi legalmente reconhecido." 

Fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 

N. 43 

O Governo mandará pagar ao f1ecrclar:c:- do Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro.::. importanoia do 12:100$, sendo. 
11 :000$ resultantes da differenca de se1,1s vencimentos no pe. 
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r iodo de outubro de HH !J a dilzcmbrc do 192~ c 1 :100$, pro
ventenles da difi'ercnca de graLtficaç<io estaoelecicla pelo !lr
tigo 150 do decreto n. 1~, 555, de 10 li e agosl.c~ de Hl:!2, no !•I
ludido periodo, em que essas impormnCJas ::.wixarem de ~et· 
pagas por insul'ficiencia da respectiva verbo . 

Rio, dezembro de 1924. - Jeronymo Múntetro. 

O Sr. Presidente - Os Srs. que approvam o ürcamcalo da. 
.Ba~encla cm 3" dhlcussl\o, queiram icvuntar-~c. (Pausa.) 

Approvado e vao t'i. Commissão de lledaer,ão. 

O Sr. Jeronymo Momeiro - Pecc. a palavl'a, pela ortlcm 

O Sr. PresidentA -'I em a pú.lavr3. o Sr. Joc·.,nj mu illu11Leiru. 

O Sr. Jeronymo Monteiro (*) (Pela ordem) - Sr. Presi
dcr~Lc, venho fazet· um requcrirncnlo a V. Ex. rara qllc con
sulte o Senado sobre si concede urge:Jcia para que seju ~ub
meLLi<lo á immediata discussão e votação um projecto que 
foi approvndo p-~la eommissão de E'inanças. llefirn-mc á. 
emenda n. !:ll ao orçamento da Receita, que fci approvadn. 
para constituir pro,iecto em separado. 

Não se trata, Sr, Presidente - e eu preciso prevenir 
os nobrc5 S~nadores - de sobrecarregar os cofres pt;blicos 
com qualqu cr angmcnto de dcspeza; não sei trala, igualn~cnte, 
de lesar o fi~co com uma isenção de direitos, com urna di-
111 inuiçfw de rendas; não se trata, do mesmo modo, de fazer 
qualquer beneficio on favor a particular. Bem ao contrario, 
o proJccl.ci visa liíu 5ômcntc amparar moralmente uma insli
luir;rio que se pode dizer benemcrita, pelos grandes b~rwl'i
cioo c pel•1 grande auxilio de ordem moral e de ordem intel
Jccl.nal qnc vem cli~tribninrln na sociedade carioca. Essa in
slituiçüo ó a Soccc!ade Pl'opagadora das Bellas ArLes. 

O pro~jC'clo apena~ dá permissão a essa sociedade de con
f.ralli:· mn emprcslimo para terminar as suas obras uo adi
'l'icio qt;c esl:i r.onslruindo á Av~nidn Rio Bt•anco. Esse <!m
prc~limn Mr:í rcpr·c;:cnta<lo cm rlclwnlure.~. ·~m lagar de ~cr 
eonoolidado. 

Não é f:tVcll' JlOVC que c1 Congresso N;teional V:lt) lazer, 
pois que ~e !rala de uma concessão baseada cm prcccdenlcs, 
porquanto d.iver·Rn' snt:iedatlc~ civ1s já Lcem recebidn cln Con
gre~so n au tcrl'Za~Ü·1 de co!ltrahir emprcst.imoo, rcprc"ml an.io 
os seus titulos em tlcilentrti'I!S, cm yez de titulas cons.1lidados. 
· E' este o 1:nioo favor de ordem puramente g1 ncinon, que 
n Gongorn~so v:t!~ rnzer pelo pro,icclo n que me refit•o; e enmo . .. ]' 
~P lx·nfn dn t:Hl:'i iY:Nl\t:n dP..;tu natuteza, reqne1r0 n v. ~x •. 
que submetta á consideração do Senado o meu requerimento 
de nrgencirt, ;cnr J'ICjtmo -- é claro -do andarr.c~l,> da 
P1alrrin orr.arncr.t.arla c das urgencins já concedidas. 

O Sr. Presiclenta -- O Sr . .Teronrmo Monteiro t'rlqt:lrt• ur
goncia - sem rrcjuizo elas urgrriJC.ias ,it\ concedidas -· ;·n\'J a 

"' -~ 

( •) Não foi revisto pelo orador. 
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proposição que concede á Sociedade Propagadora das Bellas 
Arles, o direito de emitLil' debentw·es, para resgate do actual 
cmp1·estimo. 

Os senhores que concedem a urgencia, !IUeiram. levan
tar-se. (Pausa,')· 

Foi conccliidn. 

ORCA,!>IENTO DA VIAÇÃO PARA :1925 

s• discussão da proposição da Camara. dos Deputados 
n. 105, de 1924, fixando a despcza do Ministerio da. Viação 
e Obras Publicas para o exercício de 1925. 

O Sr. Presidente - Vão ser lidas a.s emendas enviadas á 
1'.1esa. 

São lidas e apoiadas as seguintes 

JN'ENDAS 

N •. l 

Fica elevada de a• para 2• classe a Administração dos · 
Correios de Ribeirão Preto, Estado de São 1Pa.ulo •. 

Sala das scssõc:;;, dezembro de 1924. - Adolplw Gordo, 

Just·ificação 

Nos termos do art. 56-i do actual Regulamento Post.a.l, 
para que uma administração de correios seja elevada á 1 • 
classe, basta que tenha uma renda de 350 contos annuaes, nos 
tres ultimas annos. 

Ora, a Admini~tração de Ribeirão Preto, rendeu: 

Em 1921 • .. .. .. .. .......... ... 456:4.11$157 
Em 1922 . . ........ , .......... , • 678:264$738 
Em 1923 • .. .. .. .. .. .. • .. ...... 669 :9M$172 

1 
Por consequencia, a referida Administração de Ribeirão 

Preto está apta a ser elevada, não a 2•, como se pede, mas atê 
a :t• classe. 

Além disso, confrontando-se a sua renda com a de outras 
administrações mais elevadas, verifica-se claramente a 
justiça da medida. Assim é que, em 1922, a Administração do 
Amazonas rendeu 152:663$721; a do Ceará 266:8-ill$269; a do 
1PD.rá 228:·194$945; a do Paraná &36:733!777; a de Pernam~ 
buco 611 :565$780; a de Santos 606:234$644 (administrações 
todas de primeira classe); a de AlagOas 167 :470$659; a do 
Espir.ito Santo 245 :798111701; a do Maranhão :!39 :54-i$961; a 
da Parahyba :175 :399$985 e a de Santa Catharina 341 :832.180 
!(·todas de segunda classe). 

Como se vê, Ribeirão Preto rendeu, sendo de terceira 
classe, mais do •que todas as administrações acima referida3 
(!e primeira e segunda classes. 1 " •• , ; , , , ; • . , , . . 
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N. 2 
Onde convier: 
Art. E' o Podm· Executivo autorizado: 
A reorganizar os serviços e repartições do Ministerío Cfa 

Viação c Obras Publicas, podendo, para essa reorganização, 
abrir os crcdil.os ncccssarios, c lransrcrir de umas para outras, 
;verbas do mesmo Ol'~amenlo ou consignações da mesma verba, 
sem augmcnl o da dcspeza Lolal do orçamento do Minislerio 
~~~Viação. . 

Sala das .~wseõm1, 2~ de dczcrnlJro de 192L - Mendes 
Ta·varas. 

J 11s l:i{icaçtio 

A PL'esenle emeni.la raeilila ao Governo melhorar os ser
viços do Minislerio da Viação, dando maior efficiencia, de ac
cl\rdo com as eonvcnicncia~. {ts d iYcrsas rcpm'l.ições desse de
parlamtlnl.o da arlm in istracão publica. 

N. 3 

Acercsner,[r, .. ~e 11,1 verba ·'·OiH·a,; novas, ramae.', prolonga
mentos nas c si ruela:; de f,)t'J'O urlrninislradus pelo Gowrno": 

Estrada 8. Lniz a 'l'hcJ·ezimt. pura a continuação da cons
truer.ão rln lrnr.:l:o C:oroatá .. Pelit•cirus, do ramal de Coroalá ao 
Toeanl.in.,, J.2il0 :UúO$, rerlu~indo-Hc igual imporlancia nu sub
consignur;fto da mesma wrha n. 11. 

,Jus l i(iclltiva 

. E,; I r; t'il!na:, que faz parle elo 11Iano de viação geral do 
paiz, tí l.lc urgento necessidade para o desenvolvimento do 
toda a zona n(,rlc do nosso planallo central, comprehendicla 
entre os rios 'l'ocanlins c Araguayn, vindo pôr cm communi-· 
cacão com um pari o ele mar eel'Cà íie dons mil kilomel.rüs dr! 
rios ft·ancamcnle navrgavcis. '.l'em figurado nos ullimos nnno'i 
verbas para essa eon5i t't1Cç:1n, SL'ndo que na Oumara cm vario3 
discursos, o Depu l.arlD Hodrigues Machado lm de mostrado as 
vantagens dessa. estrada. Basta aqui relembrar as palavras 
com que' a ella se refere na mensagem deste cnno o Exmo. 
Sr. Presidente da nepubliea: 

"No ramal r! c Uoroal 1\ ao 'l'ocanlins, cm 12 de outubro 
de 1922, deu-se inicio aos lrabalhos preparul.m•ios da conslru
ccão do trecho que vac da csl.ar:ão de Coroalá á cidade de Pe
dreiras (kilomclro Sü), á margem rio rio Mearim, os quaes 
não pt'OSl'l;tlirnm p.or falia ele recursos financeiros. 

Pensa, porém, o Gowrno cm reenccl:tl-os, tanta 6 a im
porLancia ela ct~lrudu 11ara o desenvolvimento da zona que por
correrá c pura o .syslema de communicaçües internas elo paiz." 

Sala das sessões, 25 de cle::cn:bro elo 192~. - Cunha Ma
chado. 

S. - Vol. XI. 10 
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N. lj 

,\,:.::·c:;eenlu-;;:: ondo convier: 
Mligo. Conlinúu a permissão du.l deséunlos em full!a dos 

J'uncelonnz·it>~ o empregados publicas, de accõrdo com as d ls
posi~ões pul'm<Htcnlcs das leis or·camonlurias, roslalJclecendo
so os p:tgnmenlos snsDcnsos pela aclministracão aos ínslll.ulos 
e inlot·ossados que desistirem do procedimcnlo judicial, 

!li:J, dcw:nbro de 1D2·í. -- Jct'unmno i\lontei1•0, 

Justificação 

O Cotligo do Conla!Jiliduclc pcrrnílle ús assoda~ües e insti
luloti particulares a presLaoão c!Q fiança dos seus sacias. Dis
posiçücs or-~ar~1cnLwrias, dé. caracter perman_enLe, a~l~~t·izal!l o 
dcsccmlo ern !olha. Em vtrtude de rcsoluçao aclmuuslrattva, 
alguns dcsoonlos l'oram suspensos, o que determinou n'Cla
mur.õcs judiciacs, lendo já o juiz federal em Pernambuco pro
ferido sentença; contra a União. A emenda visa o rcgimen 
legal e resolver a situação de desigualdade ora oreada. - Je
I'O'IIY'fi!O lt1 onteír·o. 

N. 5 
Ondu convier: 
Na vel'ba li", «llhllerial» ·-- Estrada ele Ferro Ccnt.l'al do 

BruRil - acct'l!Scenl.c-se a seguinle su!J-consígnaciio: 
Suh-consignação n. . .. : 

Pura acquisiçüo de urn vagão auto-ambuluncia, 
<:irurgico-!Jospilalar, projecto do engenhei
ro Ayrcs Barroso Junior, ,já approvado pelas 
rcparLi(iões federaes competentes, e de ac
côrdo com as modificações sugseridas pela 
Dircctoz•ia de .Saudc da Guerra, inclusive o 
apparclhamen(o interno completo e despc-
zas rln fiscal izauão pelo proprio autor. . . . . 2!!3 :OIJO~UOO 

Justificação 

r A apz·cscnlaçfio desta emcncla deeotre da nrcessirbclc prc
mcnLo que l.rm a Estrada de Ferro Central do llmsil, qno ó o 
veio eenLt•a:l do nosso syslemu ferro-viario, de um ef!'íca~ up
pm·rllmmcnto de Assislcncia Madica de Promplo So0corro, 
não só pam os casos de desastres como para poder ~ ll.;.mrlcr 
:is con3lanle~ rcquisi,:üca ele particulares c ele scrvi~o~ pu
llliens, 

A drsp.•za :1cima, longo de onerar os ;:ofi'IJ.S n:wionar.s, 
vem r.nr.~or·rer paTn o salvamento de muilas Yida:> c nvilat' 
innnmPr.n.q pr.dirJ<1s rlr inrlcnmiz~(iiio. nlgnns n/é bem vul/.uo
sos. mol.t\'ndn~ rptu~i 'rmpr~ pela fnll.a de recm·sos Jocaes com 
qnc lnln:n ,,~ fn~u!lnl ivns c rlcmorn rla chcg1rla tle qmlqucr · 
nnxilin. 

'l'r:llrt-SI' r]P rlr>!ai' nrpJClln imr:Ol'l~nl.e ·:in-fr:T:•n do nm 
"''l'~lnrll~it·o l111.<pil:il I'ÍI'\lrg-ico complrt.:unrnl r! nppnt•nJ!Jndo I} 

insl:d!ndo em \':lz:iu :\lliomovcl, po>suinrl•.l lo~los O!.l uperfeí~oa-

.. ... 
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mc:JIIJs modcJ•nos, podendo no proprio lornl nltcncll!l' u qual
qum· !'JJ•iclo ou enfermo, cuja srnvidndc rec!unw uma opc
rnr,iirJ lll'i;"en lP, lrampoJ•lando-u depois de pcns~1do vara o lo
:; ai· mais collv:~uieni.P, ccreado .de todo ~ conforto c cuidados 
rncrlico;> e dc:;Pnvolvcndo a maJOr velocidade que o pcrJ'il da 
linha pcrrnilLil'. 

O anl n-ambulanefru cm questão, C]uc l.cm mcPccido os mais 
fl'Itnrn.• JouvoJ•es c uprcciavois pareceres elas auLoridncJcg no 
::s.~trnlplo, nfin ó só a ui I imu palavra no cru c diz J•cspeilo á 
ns::;i.,lencla medica nas c::lra:dn~ de ferro, clle foi considerado 
ltunlw:n, pelo> apcr·fei(•oamentrr,; que apresenla e apparclhu
nwnl n fllln possue, !llóm r! e outJ·us vantagens tio OJ'dcm lecl:
nir-n, cornt' superior a qualquer outr'i.l Lypo exisLcnl.e c clcvc-so 
r!izr.1·. que ó de uutori:.~ do um Pt'ol'isslonul brusilc!t,·o, que o 
oi'J'cJ·eecu no Governo, patriolicamenlc c independente de 
q11n! :pH'r ~·t·rnurwrnriín. Dentre as cspecialirladcA dcslacnm-sc: 
a sala de esterilização, o gabinete ele radiologia, transmissão c 
rcer·peãn de !clcrh~nia sem fio, propulsão elcclrica· c poder 
illuminnr uma cnormr. área, onrlc estiver prestando serviços, 
pns:;::intlt> nssirn a extraorclinaria vanLarrcm dc sel' comp!cta
nwnl n indcpenrlcnlc dos rc~ur.sos dn estrada c locai de acção. 

Ainda u!limumcnl·t!, por occa'siiio dos lnmcntavcis succcs
sos rlc Süo P:mlo, muilo lutou não só n; es~rucla para o trans
nnl'[,~ ele feridus, s~ndo alá neccssario improvizur-se carros 
êmn macas, como t:nniJJm a Dircc!.Ol'ia do Saude da Guerra 
n~ in.sla!l::t~ün de 'r c "Ut'sos locaes, inclusive a!Jusl.,:cimcnlo de 
::..t;li!t c illumínnção. 

Examinado pelas nossa:; autoridades mili/ni'cs, foi l.am
J,:!nl ~onsirlcracl:1 o auto-ambulancia acinm, como nm elemento 
de incslimuvcl valor para a Cruz Vermelha Militar, cu,ias nc
CI!Ssirln:lcs fm·~m Ião duramente postas {t provn nas unimos 
u::nnlecirncnlos, lendo por isso a Direc,to1'ia de Saudc da. 
Guerra, quo o ncnnsclha como "O typo a ser adopl.arlo nas nos
sas esl.ra·rlns de ferro cslralcgicas, propoJLo uma modificacão 
n:~ sua clisl.rilmiçfío interna, afim c.\o ficnt um condições de 
prestar serviços áquellc depart<tmento cm qualquer eventua
lidade. 

Por todos n> lilulos o principalmente por diz~r de perto 
com a nnss:1 org-:mizaçiio militar, que a 11atrocinru merece, esta 
t•mcndn o mais fl•anco apoio desta Casa. 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1024. - Joaqu'irn 
Moreira. - Antrmio .illoniz. - Jllanoel :Monjardi1n.- Paulo de 
i"rcmtin. - Carlõs eavalcanti. 

N. 6 

Onclo convier: 
.\ccJ•r.scr.ntc-sc na verba «Mulcrial~ da E. F. Norocsl.~ 

rio Ht·nsil. a seguinlc sub-consignação, reproclucçfío de um:~ 
rnwnr'r'a ~nbsl.iluliYa aprcsr.nlarln o arme rassarb J'Cla Cnm
:Hic·,;fin rlc Financns, npprovacln cm planaria c, que devido a 
;·m rqnivor.n. não leve o regula:· nnclnmcr!l~. · • 

Sub-consignacfio n. Pura. a :~:crnls~cao de um va~ao 
:::,lr:-nmlmlnncin, cirnrgicn-hospJ!nlar, prn,1celo tlo .~n6'enhl'rro 
·' nr)B Barroso Junior, jú approvaclo ·pelas rep11.rt1çocs· fe
dcl'Ucs compctcnte.s c ,;c aocOrdo ~om :ts mcdifwnçoGs sug·ge-

, ' 
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x·iclas pela Directoria de Saude da Guerra, inclusive o appa
rclhamento interno completo e u'espeza~ de fiscalização pelo 
proprio autor, 281 :000$000. 

Justificaçfio 

Esta emenda foi apresentada o anno passado por occa
síão da discussão do areamento da Víacão. A Commíssão 
lic Finanças, depois ó'c ouvir a palavra autorizada do íllustre 
titular daquella pasta, apresentou uma emenda substítuLiva, 
,conforme consta do parecer 1!43-1923 e que embora approvada 
om penaria não seguiu para a Camara, deixando assim de físu
rar na lei orçamentaria do exercício vigente. 

A emenda daque1la. ílluslrc Commi~são, mandava que ~ 
ucqmsioão fosse effectuada pe.la verba geral de material ro
clanle para aquella estrada; entretanto, tal não pót:le fazer com 
re.lação ao proxímo exercício, devido !ts depredações dos revol
tosos, que inutilizaram um numero consideravel de vagões 
de toda espe.cie. Torna-se assim nece~sario dotai-a de verba 
proprta para tão util quão 'humantta.rio mel.hOil'amlento e 

·que segundo in1'ormaçõ0.s do seu dignis;;imo dírec:0r é de 
grandes vantagens e absoluta necessidade .. 

Os quadros mais compungentes teem-se desenrolado em 
I.Olla zona servida pela Noroeste, que. só de territorio matto
grossense atravessa mais de 800 kilomett•os, sendo enorme 
o sacriflc!o de vidas e deformações, motivadas quasi sem
pre pela falta ae. um prompto soccor· J medico. A despeza, 
acima, longe de onerar os cofres nac"onacs, vem concorrar 
para o salvamento de muilas vidas e evitar innumeros pedi
rios de indcmnizacão, alguns até bem vul~osos, motivados 
quasi sempre, pela faita de resurcos locaes com que lutam 
os facultativos e demora da chegada t;•e qualquer auxilio. 

Trata-se de dotar aquella importante via-ferrea de um 
vel'dadeiro hospital círurgico completame.nte apparelhado e 
ínstallado em vagão automovel, possuindo todos os aperfei
coamentos modernos, podendo no propri•l local attenci'er a 
qualquer ferido ou enfermo cuja ;;ravidade reclame uma ope
ra~ão urgente, transportando-o depois de pensado para o lo
p;ur mais conveniente, cereal/o de todo o ~onforto e cuidados 
medicas e desenvolvendo a maior velocidada que o perfil da 
I inha permittir, 

iQ auto-ambulancia em questão, que tem mere.cido os 
mais francos louvores e apreciavels parecures das autorída .. 
eles no assumpto, não é só a ultima palavra no que diz res-:
pcito a assistencta medica nas estradas de ferro, elle fo: 
considerado tambem peJ.os aperfeicoamentos que apresenta e 
apparelhamento que possu~, além de out11as vantagcms de 
ordem technica, como superior a qualquer outro typo exis
lonle, e deve-se dizer, que é de. autoria do um profissional 
brasileiro, que o offereccu ao Governo patrioticcmente ~. in
': .;pendente de qualquer remunerp.~.ão ·~ Denl.r~ .. as especialic)a
o·cs destacam-se: a sala de estcr1l Izacao, o gabmete. de radia
l ngia. transmissão o rccep \liío de telephonia sem fio, propul
são electrica e poder illuminàr uma enorme area onde estiver 
prestando serviços, possuindo assim a <1xlraordinaria vanta .. 
g-cm ele ser complc.tamcnte int!ependentc dos recursos da es
trada e local de acciio. Ainda ultimamente, por occasiiio dM 
lnmcnlaveis successos de .S. Paulo, muito lutou não só a es
trada para o transporte de feridos, sendo até necessario im .. 
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provisar-sc carros com macas, como Lambem a Directoria de 
Saude da Guerra na installação de. seus ~ervicos pela falta 
absoluta de recursos locaes, inclu.sivo abastecimento d'agua a 
illuminação. . 

Examinado pelas nossas aUtoridades mil i tares, :'o i tarn. 
J1cm considerado o aulo-ambulancia acima, como um eleme.n
:o .n·c inestimavel valor para a Cruz Vcru1elha Milil&.l', cujaa 
necessidades foram tão duramente postas ú prova nos ultimos 
acontccímcnLos, l·c.ndo por isso u Directoria d,J Saudc da Quer .. 
:t. que o aconselha como o typo á ser adoptado nas nossas 

, ·;I t'tula3 de ferro estrategicas, proposto nma modificação na 
,;::a distribuição interna, afim de ficar em condições à'e pre· 
.. la:· serviços áque!le departamento cm qualquer eve.ntu:~!i
dacle. 

Por todos os Lil.ulos c principalmente por dizer de perto 
ron1 a nossa o.rganização militar, que a pult' Jcina, mcroce csh 
('tnenci'a o mais franco apoio desta casa. 

Sala das sessões, em 9 de dezembro\de 1924. - Jos'é 
Murtinho. 

' N. 7 
Justificação 

Dos serviços da r.cparticão de Aguas c Obras Publicas 
nenhum merece tanto a all.enção do Governo como o de hydro
melros, pela situação do momento. 

Para uma organização sabia e intclligentc, o integro di
rector daquella repartição c:esignou um dos mais operosos e 
competentes dos cng"nheiros, o Sr. Dr. Eduardo 'Eu~ico rle 
Oliveira, afim de a;lp, rolhar c regularizar esses servi~os, de 
accôrdo com a technica moderna. Com esse fim, o Sr. Mi
nistro da Viação, pelos avisos de ns. 1 . lt28 e 1. 724, do cor
rente anno, autorizou a acquisição directa, n.1 Allemanha, de 
apparelhos de exame e cxperiencia de hydrometros adoptados e 
a adoptar, e machinas - ferramentas aperfeiçoadas para os 
varias serviços de suas officinas. 

Para installação e montagem desses apparclhos, no~essila 
a repartição alludida de recursos, qu J já estavam consi&mados 
na proposta do Governo. 

Sem attender a essa situação, enl.rctanl.o. u Camara elos 
Deputados, reduziu de 420.:000$ para 380:000$ a consignação 
"Pessoal", destinada aos serv:ços da 1" divisão, por onc!t~ col'J'Cm 
as despezas das officinas de hydromet.ros. 

A restauração ela verba p1'oposta pelo Governo, para o 
futuro exercício, está clarfimente ,iust.ificacla quer nos nvisos 
do honrado Sr. Ministro da Viação, acima citados. ~urr no 
proprio acto do D. D. director ela repartição em quest.iio. 

Um bem installaclo serviço de hydromctros nmito e:-.ncor
rerá para melhorar o abastecimento ele agun a esta cid~clc. 

A diminuição ela verba irá atJingir o serviço ele hydro
meLro8. 

N. 8 
Verba 21• - Pessoal - 1' divisão: 
Eleve-se de 380:000$ pal'a 420:000$000. (Propo:ln elo 

Governo). 
Sala das sessões, 25 ele dezembro ele 102.\. -- Mcnr/c.! Ta

vares. 
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N. 8 A 

A' verba 18' - .Inspectoria de ParLas, Ilios e Cannes, au
gmcntuda de 13:4.10$, para o restabelecimento dos Jogares 
supprimidos pela Cumura, de quatro serventes c dons esta
fetas. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1924. - Mendes Ta
vares. 

Justificação 

A Gamara dos Deputados supprimiu os Jogares ele ser
ventes vigi!:m!es (2), serventes goraes (2) e estafetas \2), a 
titulo ele economia, naturalmente. 

Embora esses funccionarios sejam extra quadro, conforme 
se verifica na sub-consignnçúo n. 2, da proposta do Governo, 
cllcs contam mais de 15 annos do serviço nessa rcpm·l.ieúo, 
teem titulo de nomeação e pagam ao Thcsouro o ·Sello cor
rcsponclcntc ao mesmo titulo. 

O rcslabeleuimento desses Jogares, cu,ia necessida.Jr.• foi o 
proprio Governo o pr·imciro a reconhecer e a propor aa Con
gresso Nacional, é urna medida do justiça, porque rcs!.ubclcco 
direitos adquiridos, amparados por jurisprudencia dos nossos 
tribunaes c pelas novas doutrinas do direito. 

Sala das sessões, 25 de dezembro de 1924. - Mendes Ta
vares. 

N. 9 

Verba 2': 
Sub-consignação 8': 
Accrcsccnle-sc in ('i no: ou c.le encarregado do ser1•iço pos

ta 1 nn Senado li'e'llcrul. 
Rio, 13 de dezembro de 1024.- .Teronymo Monteiro. 

Justi{'icação 
' .~· 

Todos ·os chefes rJc succursaes c de agencias percebem 
t;l'nl ifieaçfio com cxccpcfio do agente dos Correios do "Senado 
Federal. 

Todos os funccionarios elos ·Corroias o dos 'l'elegraphos 
que l.!·nbalham na Camma c no Scnarlo recebem gratificação, 
menos o encarregado do Sl:lrviço postal, no ·Senucln. Esta o mon
da vem, pois, cor1·ig·ir uma anomalia. :- Jcromrmo Monteiro. 

N. 10 

Onde convier: 
Conl.int'1a cm vigo1• o n. li ~J. do ar L. 22H da lei n. 4.793, 

do 7 do .innciro do lD~·'t. 

Salrt das sessões, 25 ele dczcmbl'o de 10'24. -- llt:1'1nencoil
do rlr: Moraes. 

Justificação 

1~' rln cnnvronirncirt a consnrvnr;fío rlo rlis1pnsitivn a qno 
se rofci'C a pt·esenle cnlt'IH.b, quo nüu tem onlro intuito sinfto 

1 
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o de facilitar o transporlt:, sem as delongas de requisição, 
dos engenheiros incumbidos do fiscalização das linhas men
cionadas, não acar11elando augmcnlo de despeza. 

N. 11 

A' verba 3• - Telegraphos: 
Restabeleça-se a seguinLe doLacão con~tantc da proposta: 
Pessoal: 
Sub-consignação n. i: 

M quartos escripturarios a 4:000$000.. . . . . . 2Hi: 000$001J 

Justificação 

' .Não é excessivo p!!;ra urna repartic;iio ela imporistlcia d!l. 
dos 1'elegraphos o numero de 5~ quartos escripturat•ios, 
constante da lei orçamentaJ•ia do corrente exercício. 

Sala das sessões, 25 de dezembro de 1n24. -- Jlermencuil
do de Moraes. 

N. i~ 

Accrescente-se onde convier: 
Art. O Podm l'.:xeculivo abrirá, oa vigencia da presr,nto 

lei, o credito de 32 :~36$637, para completar o pagamento rltl 
gratificações locaes devidas a funccionarios da Adminis:racüo 
dos Correios do Maranhão que deixaram de receber nos exer · 
cicios de 1911!, 1915, 1917, 1918 ü 1919, conforme os offici.J;l 
da Dit·cr.lorin Geral dos Correios U;i. 3.24-í c/1", dü 17 de s~
tembro, e 3. 987 c/ 1 •, de 13 do novembro da 1923. -· Costa 
Rodrigues. · 

Ju.sti{icaçãu 

O arL. ~3. da lei n. 2. 5H, de 4 de .ianeiro du 1912, con .. 
cedeu a gratificação local de 25, 30 e 40 o/o, dos vencimentos, 
que percebiam aos funecionarios da Adminisl rnc;flo doa COJ'I'{'in;: 
do Marnnhiio,,.cleixando cnlrcl.anlo, elo autorizar a nbcrlum rio 
credilo ncccssaritJ 'pm•a pag·amento rle Iaos grali ficaçõ(JS. 

A' Gamara dos Doput[l(los foi apresentado o projecl.n ,,,,_ 
mero 3f,5, de i!l22, qun autorizou a abertura. áqunlle minislerio.l, 
do crcr!Ho de 97 :Glí0$270, para o c! i lo fim, prnjeiJio l[llll olilU\'l' 
pareceres favoravcis das C·JITltllissiiPs ·ln .lt:sl.iç.n e dJ Fawndn. 
sendo afinal convcl'l.irJ,J nn lei 1:. lt.ü2fl, rl•l :: tjc .inncil·o rln 
HJ23, qno concedeu o crorlil.o na impot•tnncin 8\lpru men;)lli-. 
nada, nllcrl.o, cl'fcetivurncnit', polo del'r~ro n. 15.\IH, pnt·n '' 
pagnmcnLo rias gralifir.ac;iic~ de que se lml.n no pt·t·iudo drcot·
rid'l de 10 de ugosi.(> u ~:1 dn í'lr·~l'lt1hn> d1! 1!!1 1 (~ nrH r.\•'•'1 i.:•,;' 
tio HHG, tD17, '1918 e 19l!l. 

A importancin ele !17:tiliO:i:2711, ;n;•:·a t~iiRdn . .!11 rr•~d!ln 
nhcrl o nn l'•'n·mn das t.l iE:pn;;il.:ü.~s e ii nria.i n:to COil'•f'O!'Inll ln tia 
a rllr~JH')::\ 1'1~lntiva ~n Jlt'i'Íf1r:r al:urlid". do~ l·;.:rt•c:irio rir 1!111> 
r rln~ rio,; •·xr·rcirim~ de l!l'l:i, 1017. 1!li.~ i! ·101!1. ,[,•i;.::1r::J,, do 
recübcrt~In n 1lllC 1hr~s era tiL'Yi<h•1 o~:: l'une~~Jc,narifn nu~.·c~n!·~~ 
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por aposentadoria e remoção e as famílias dos fallecidos, na 
importancia de 23:172$919, conforme so vê dos menc.ionaclos 
officios da Directoria dos Correios. 

Ac.onLece ainda que, pc•lo mesmo motivo, diversos funccio
narios, deixaram do recut.e.r u totalidade das ir.lJ>Ot·Luncias qu,l 
lhes oram devidas, ficando ainda por pagar-lhes a quanlia dil . 
o :~63$718, segundo mostram os referidos officio~. 

E' para esse pagamento, cuja leg·nlidade o procedcncia já 
foram assás reconhecidas, que a emenda que or·a se apresenta 
manda abrir o credito de 32 :il3G$G37, cuja abertura se aeha 
eabalmente justificada. 

Esse credito se decurnpõe assim: 

Para pagamento dos funccionarios que deixaram 
de receber as gratificações no período de Hl 
de agnsto a 31 da dezembro de 1914 e nos 
exercícios de 1915, 1917, 1918 e 1919 ...... , :.12 :172$91\l 

J>ara completar o pagamento dos que receberam 
parte do que lhes era dovidiJ.. .. .. .. • • .. . .. . 9 :46:1$718 

I 32 :636$637 
N. 13 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a mandat• construir 

nM officinas da Estrada de ]'erro Central do Br,lsil ou em 
outra qualquer que melhor vantagem offercça, um tu r m mo
delo de um novo systema de viação ferre;. indescarritrnel, de 
Alfena Branco, e bem assim, de um •.,•cc;ho dll linha aflm de 
demonstrar a praticabilidade dasta invenção, a qual t'e eles
tina a transporte rapido de passageiros e de mcrcadJr; as que 
necessitem transporte urgente; podendo para esso fim des
pender até o maximo de cento c oitenta contos de réis, pelo 
n. 6, da sub-consignação II, da consignação "Material", da 
verba 6•, 

Justí(ícaçú.o 

·Esta emenda já foi approvada pelo Senado, como poder .i 
ser facilmente verificado na redacção final das emendas do 
Senado que fixa a despeza do Ministerio da Via<;ão c Ohras Pu
blicas para o exerci cio de 1924. A J·l'prodtte<;ão de., La t·rnentln 
visa unicamente ccrrigir uma lacuna ca~ual pelo desap::~aJ't•ci
mento da mesma, qual)do enviuda da Secretaria da C:nm:wa do:> 
Deputados para a Imprensa Nacional, deixando eles la fó ~1nu il11 
figurar na lei da Despeza Geral de 10211, depois rJn upr,•t'·wniln 
como foi pelo Cong'!'essn Nacional. 

,Senado Federal, 211 de dezembro de 1924. - Lauro $odré. 

N. H 
O nele conv:t!l': 
Arl.. O Govet·no pt•oviclcnciadt ao~ ;;.!nli·h• ile ;,r,t : gu!r:-

mnT!taclo o serviço snniLario da Esl.rndn ilo Fert•o Clln: cal elo 
BJ'[t~il, cu,ins despezas scl'ão eu~\.oarlus pelos Pl'''l't'in; \.ll1Jli'n
gaJos mc!lian\.c clesconl.os cm folha de pngamcnlo ... Pi:··t•s 
Rebello. 

.. 
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Justificação 

O serviço acima já vem sendo estudado pelo illuol.r·e en
genheiro Adél Barreto Pinto, por ordem do Sr. Dr. Cacvnlh•J 
r1c Araujo, prove c to director da nossa principal via-ferrfli. 

i. regulamentação proposta virá trazer os melhor·:,; ,.,);t,i · 
tadoõ, pomo se póde avaliar pelo seguinte esboc;o já -t 1u·t•son
!ado á directoria da Central, pelo rcfel'ido engenheiro, 

O servico será sup~rinlcndido adminislraí.i':am~n!•· 1-01:1 
]J]strada de ]!'erro Central do Brasil e sujeito á fi.>calizn;i.io le
chnicn do Departamento Nacional de Saude Publica. 

Quanto á organização do serviço, será feita por :JUrictos 
ou postos permanentes de hygiene, os quaes funcr.iom.·ão, ele 
preí'crencia, nas sédes dos depositas de locomoção, o!fi,1ina• e 
residcncias. Cada districlo, ou posto será dirigido por u:-r1 me
dico ou dous, attendendo ao movimento de pessoal, e oxwutnrá 
os seguintes serviços: a) assistcncia medica, cm geral; ')) com
bale á syphilis e ás doenc.as venere.as; c) combale á tube:·culose; 
d) compate ás endemias ruraes (impaludismo, Vclt·minose, 
etc.) • 

Além dos postos pePmanente:l ou fixos, o serviço eerá feito 
ambulante, por meios d•l vagões devidamente adaptado, cbede· 
cendo-se o typo já approvado e feito pela estrada para os ser
viços de prophylaxia rural nos Estados Minas e Rio de Janeiro, 
e bem assim, por meio de hospitaes que funccionarão para o 
tratamento dos empregados, quando victimas df! accidente~ 
ou quando ~ontrairem doenças contagiosas em set•vioo. Os 
Vt>gões hospil.aes lambem Slll'virão para os casos de aecidentes. 

Finalmente, o serviço em estudo deverá tambem com
J.n·ehander a inspecção de todos os empreg·ados que vierem a 
ser admi ttidos na estrada e inspecção de todos os empregados 
para os effeitos dd iicenca, rJ;;pcil.ados os direitos adquiridos 
da actual junta medica, que, e.ntretanto, para unil'ormidade 
de servico devc!'ú t'icar a ellc subordinada. 

Custe-io do sc·rviço - O servioo será custeado pelos pro~ 
prios empregados da estrada, que, para terem direito ao tra
tamento nos postos e a domicilio, nos casos de doenças graves, 
contribuirão com as seguintes mensalidades, que serão des-
contadas em folha de pagamento: 5$, para o empregado e sua 
i'amilia (mulher, filhos, pae c mãe) : 3$, para o empregado 
solteiro. · 

Com direito u medicamento ou por ontra com direito 11 
pharmacia (annexo a oada posto, funccionará uma pequena 
pharmacia) os empregados, contribuirão com as seguintes 
mc·nsalidarlcs: 3$. empr•egado c ramilia; 2$, empregado sol~ 
I c iro, Quanto noR m3dicament.B para tratamento das ende
lllin~. · ~rão rornecido~ gratuitamente pelo servico . 

As mensnlidaclr.s acima fixadas não me parecem exngge-
J·:,Ja.;; 1-\lli;;, ac! ual;ncnt~ os empregados ,ià pagam quotas equi-· 
vnlenl.es para serem Hervidos por um irregular servico de as· 
~i;.le~wia, pelo;: medico~ conhecidos como- je parlid{l - e, 
C}·ue, tm• sua grande maioria, só fazem çont.rac~t:s com a Cen
f.J·nl rln Ht•asil oam (.]!terem passeR graLts e uttlizal~ns nn sua 
clinica particular e remunerada, dentro dos trechos das respe
etiva~ t•e;;Jdcncia;;, aillclo <:liegando ao absurdo de apre~entarer_n 
contas J'at11.1losas :Juanrlo pre8Lam serviços nos casos de !lCCI~ 
rlcnle8. 

Funcr.ões de/'inülas - O facto acima narrado com os me~ 
clicas de 'partido, dcsappm·~:cerú, porquanto, os medicas que 
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fit:Cl'(!Ji'l 1 ur!:~ (!L s;;'\i·.>J ~-:ai.í:::t·io da r.:.d.I'Hd:··. ft~t·Ü..) :':.i:Ci/i.:l: 
rlc·l'!1~: h·:: (!UL· ~~~n-i tH'rH-~:f.n d0 e;;J~Cr aJ rth.~'l JLtl'l.::.·.~: :_;t: :.::· 
J·.·/~.:.':1:;·. illl~:t' t., ·~:r .--~ t·t·:::'.:tizaJ•.r:tl.·:t n ~:::'·~·ic..,. 

:'a)'t\ que nii<~ ,,,,j,t:l: ye~cind_ido~ o3 ,Lwtil.l'nclos j.'t t'C·ld.Jra
d·lf' prda C3Lrudu e r,v,lnr.· mrlemntzar,oc!l luLLJJ'US, acho Clile pa1 i! 
a:; :.nmcnr·õcs de merJtc·os cncanr~J:;nrlnR rlo:; noslo;, ~'l'llfar·ll'' 
elevem ser aproveitados, de prefcrcncia, os actuaes de partido, 
tlinu vez que cllc:; &e qur:iram sujeitar ás fmH•.çõcs quo !IJC~ l'o
!'Cll\ c! ri cnninDd~.'; 'lil re;;imcnf.o inf el'n J r:C'imu c i lado, 

Contribuição da Centrul e do Departumento Nacional rle 
Smtdc Publica - A Central do Brasil conLrilJuirá com os pre
dios devidamente adaptados para o funccionamento dos hos
piLacs o postos c bem assim com o pessoal administrativo qutJ 
SC lornar necCSSUl'iO. 

O Departamento Nacional de Saudc Publica contribuirá 
com a fiscalização technica c fornecerá os medicamentos prin
cipacs, cQmo por exemplo neosalvarsan, outras in,jeccões e es
pecificas. 

Pa1·ece1• e outms notas - Este esboço serve apenas paPa 
orientar V. Ex. do que pretendo fazer, isto é, as bases f!LW 
procurarei observar na elabot·açfto do meu parecer. Ahi apre
sentarei todas as iui'ormar,ões, detalhes e dados que colher 
c que julgo nccessarios para a organização desse serviço, in
contestavelmente da maior utilidade c relevancia. - .tldél 
Pinho. 

Sala das sessões, em 9 de dezembro de 1924. 

N. 15 

Diga- se onde convier: 
"I!'ícu substituído o § 1' do arL. 355, do regulamento pos

f.al, que baixou com o decreto n. H. 722, de 10 de março de 
1921, pelo seguinte disposlivo: 

1.' As succursacs serão dirig-idas por officiaes das repar
f.ições principacs a que estejam subordinadas, os quaes serão 
de livre escolha do director g-eral c dos administradores, dentro 
os que contarem mais de 10 annos de serviço postal c não l.i
vcl'cm ~orrriclo a pena ele suspcnsüo." 

O § 1" do ar!.. 355, do actual regulamento, está assim re
digido: 

"As succmsncs serão dirigidas por segundos c terceiros or
ficiacs elas repartições principaeR, os quacs serão de livre es
colha do director geral c dos administradores, dentre os que 
conl.arcm mais de vinte anuas de serviço postal c nfio I ivol'ern 
soffrido a pena elo suspensão." 

Sala das sessões, 19 de clezorrtbro de 192/L - Menrles 1'a· 
vares. 

Jus t i{icação 

IJ 
11 

A peal.ica \.cm dcmonsl.ruclo ser inconveniente clotcrminnr- !11 
SC que as SUCClll'BaOS S:Í sejam clirigi!lrtS ]l0L' Segundos O l.ül'·· -... 
coil'llS orl'ir:íues, puis para ullas poderão ser dosignacln:l, conw 
se pl'nl.it:ou nlé a l'eftll'ma posl.al do Hl21, lambem tH'iiWJil'llS 
nl'fieiars. 1\iin so ,jn:;l.i t'ica scmelllanl.e exelusitn, ]ll'ineipal--
nwnl e l(lii!IHin su eonsidum que ú da e lasso dos pl'imeii·o:; ol'l'i- 1 

i 
1: . 
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cincs que saem os chefes de scceúo de qualquer servir-o não 
só pela mu!l:plicidadc dos que n'ella se exercitam como' pela 
variedade do pessoal CJLlC l.cm nxcrcicio cm laes ;.eparliPões. 
- Por (•Uiro ludo, havendo s1:mcntc orriciacs sem dlslin
cçúo de calcgo!'ia, nas nclminisl.t•ações de 3' c' '•' classes a 
prcyulcccr o que pt•ccciLúa o J'cgulamcnl.o, não poderia 'ser 
dcs1gnado nenhum dcllcs para LJUalquer succursal que se ve
nha u crcat· nas cidades sédcs de Lucs administrações. 

Outra tnorlificuefio propo.,la n~ presente emenda ,., a que 
se refere ao tempo de serviço postal nccessurio para que 
sejam designados os funccionarios que chefiarão as succur
sacs. Exigir 20 annos é, ele ract0, dcmasir.rlo, pois não peque
no é o numero de segundos e lt!rcoiros officiacs que contam 
mais di:: 10 annos c que, pelos conhecimentos que Leem re
velado elos diversos aspectos áo serviço do Correio, estão 
inlciramcnle em condições rlc l!xcrccr as funccões r!c chefes 
c1 succursaes. Sobretudo no Districlo Federal, em virtude elas 
muitas promor;õcs que houve, por occasifto da reforma de 
1!l11, cre~eido ~~ o numero de ufficiaes nas condicõcs acima 
·l'Cfcrirlas. 

O Cort·eio só terá a lucrar com essa alteração, porque 
maior será o numero elo funcionarins pr(•parados, prulica
menlo, para o futuro excrcicio do cargo rle chefes de secção. 

N. 16 

Onde convier: 
Subvenção ao Aulomovel Club elo Brasil com o encargo 

do oslabclcccr um elopartamcnlo official ele estradas de ro
dagem do Bt·asil para estudo rle uma t'êdc g·eral, Ol'icnl.ação 
dos govcl'nos c municipios, coilocações de signaes na>; esl.l'a
das c cxrcLH•iio das conclusiin': Ynl ndas pr.lo Tercei t'o Con
gTesso ):acio1'1al rlr. :E.~l n11la:-~ dr~ lluda~!·enl. l'P~dizndn J\1) !tio do 
,Tanr.iro cm ouluht•o do i!l2h, além de franquia lclcgTaphica c 
postal, :JO :íi00$000. 

Sala das sessüPs, 1:3 de rlczcmhl'O de 10~1 .. - Ph·es Ilc
bello. 

J'Usli('icaçri(l 

Sob a pi·csidcncia do Ministro ria Viaç.ão, realizou-se na 
Capilal da Hcpuhlicn, promovido pelo Aulomovcl Cluh rio 
1Jt•a::;il, n Tm•et'irn CongTC~i~;o ~~aeinnal tlo E~~l.nHL~s dt~ Hnda
,r;·cm. tto qual cnmpnr:re,cran: c!1~lrg<:d•;;; ~lu (;OYI'l'11D f.:ti."J':il. 
cspccialmcnlc rios MmtsLcrJOs da Vtaçno, Guerra, AgrJCul
IU!'a, da Pt'l'l'nillll'a do Dislrielo Fcrlet·al, c dos [;'ll\'t.'i 1111~ d"'~ 
Eslnrlos sondo discul idos os principacs problemas relativo~ 
ú viar•fto rorloviaria c sendo votadas impol'i.unlos conclusões 
<lo gTÚudo inlcrosso nacional. . . 

Mui:4 rL'Dnomien du qun qtralqtll'l' lll'O\'Idencra d•) ~a!'a
clot• t,;'O\'I.'t'namcnlul sct•ü prestigiar· ~~ auxiliar o Aulomovol 
Club do Bl'llsil rle crnnpcleneia compt'O\'arln l)m l.ac:J a~sum-' . . , i" ,., • 
Jlin;;, 1~11111lll•·llr·n[:,1-ll!i• n 11l"t'.lllill'll:~ll\ 11:• lt'~t· 1'1111'· ' 1111111 
erniJ·o J'i'l'il~i,.•nll\ IIJ'f!;i\n d1~ emHulln t' 1lc exr•,et!l;nn dn~ r~onc~l1-
sõPs Yol ttda,, emn di l'f~c,J n :~:,~f~:-d inwn! o ~~~~ (lfJ\'tJ!'IlO J• Pdt·1·u 1 n 
dos Eslatlos, que siio tia nwiut·· l'elevanciU pl'tlirea. 
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N. 17 

A' verba 2f' - Repartição de Aguas e Obras Publicas -
Consignação "Pessoal": 

Em vez do um porteiro, 4 :800$, e seis contínuos e dez es. 
tafctas, 2 :400.~, cada um, diga-se: um porteiro, 9 :000$, e con· 
l.inuos o estafetas, a 5:400$, feitas na tabella as necessaria.s 
correcções. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1924. -. Mendes Ta
va1•es. 

Justificação 

Os funccionarios contemplados nessa emenda conseguiram 
em 1921 essa equiparacão, mas tendo sido vétado o orçamento, 
não conseguiram tal favor, aliús, um acto de justiça, como são 
todos os praticados pelo Congresso Nacional. 

Posteriormente ao acto do Presidente da Republica,· ne· 
gando a sua assignatura ao orçamento da despeza geral votado 
pelo Congresso para o exercício de 1922, os continuas, porteiros 
c serventes de varias repartições entre as quaes o Thesouro 
Nacional o a Repartição Geral dos Te!egraphos conseguiram 
ser augmcntados em seus vencimentos. 

E' uma medida de justiça a autorga de tal beneficio aos 
empregados que a emenda menciona, tanto mais, quanto os 
actuaes vencimentos que percebem não lhes bastam para am
parar, educar, alimentar seus filhos, uma vez que todas utili
dades nccessarias ú existencia estão demasiadamente encare
cidas. 

N. :1.8 

Accrescente-se onde convier: 
Ficam creados, na agencia do Correio de Nova Friburgo,um 

fiel ele Lhesoureiro com 3 :200$, sondo 3 :000$ de vencimentos e 
200$ pam quebras; dou~ lagares de carteiro e um de praticante, 
com os vencimentos dos funccionarios de igual categoria das 
agencias de 1' classe, c nas agencias de Petropolis um amanuen
se, um auxiliar de carteiro, igualmente com os vencimentos 
dos funccionarios das agencias de i' categoria. 

Justificação 

A cidade ele Nova Friburgo, cuja 'importancia não é des
conhecida, tem-se desenvolvido extraordinariamente nos ulti
mas annos, tendo sido recentemente augmenLado o seu peri
mcLro urbano, de sorte que o pessoal da agencia não póde des
empenhar com a presteza precisa os scrvicos que são affectos, 
augmentadoõ na mesma proporcão do progresso da cidade. 
Quanto a de Pctropolis essa medida ha muito é reclamada pela 
nccessíclacle que Lem de funccionur o serviço em dous turnos, 
sem levar em conta o accumulo de serviço jú existente e que 
no verão redobra com a ·grande população adventícia. 

Sala das sessões, 1ü elo dezembro do 192t~o - Joaquim 
Moreira. 

• 
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N. 1!l 

O quadro Llo pessoal do escriptorio da ,,, Divisão (Loco
moção) da Eslmda de l!'crro Central do Brasil passa a ser o se
guinte: 

1 ofi'icial . . .................. . 
2 chefes de sec,;ão ............ . 
4 primeiros escriplurarios .... . 
6 segundos cscripturarios ..... . 

12 terceiros escripturarios ..... . 
18 quartos escripturarios ....... . 
~O auxiliares de escripta ...... . 

214 escreventes (até que se redu-
zam a 200) ............ .. 

Vencimentos 

Annual Total 

9:000$000 
8 ;/!00$000 
7:200$000 
6:000$000 
I; :800$000 
3:600$000 
3:000$000 

2:160$000 

9:000$000 
16:800$000 
28:800$000' 
36:000$000 
57:600$000 
64:800$000 

120:000$000 

~62:2~0$000 

Somma ............... :......... 795:240$000 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1924.. - Mendes -Ta
_tJa?~cs. 

Just'i(icaçtw 

O quadru actual do pc~soal custa :i i\a1~iio 809 :•lilO$; o qua
dro proposto pelo Governo, importa em 771 :000$; o proposto 
nesla emenda, além de melhor consultar os interesses do tra
balho dessa reparLição, aincln •)onstala urna diminuição de 
despeza, cm relação ao quadro actual. · 

N. 20 
Onde convier: 
Picam elevadas de 4$ para G$ as diarias dos estafetas e 

portadores de malas do Correio no interior. 

Justificação 

Realmente não póde ser mais precaria a situação dos 
agentes e estafetas do interior do paiz, a ponto de si não fos
sem socco~ridos, passariam pelo dissabor de ver paralysados 
esses import.ân!cs serviços, como jú acontéce em muitos lo
sares, por não se encontrar ·quem os queira ou possa desem
penhar. 

Esses humildes scrvidorea ,ja União são forçados a per
correr em métlin seis a oito lcgn&~ diariamente, a pernoi
tarem fóra de suas casas frequentes ve1.es, pagando conse
guintemente pouso e trato de animal, pois são tambem obri
gados a possuir dous animaes. 

Nos dias qnc correm um menino servente ele pedreiro 
ganha no minimo 5$ por oito horas de trabalho, imagine-~e 
como poderão viver e cX"crcerem elles com 4$, longe da~ fet
rns livres c do bencfico nbasteilimento. 

E' de rigorosa .iusLiçn a ncceitnção desta emenda. 
Sala elas sessões, 15 do dewmbro de 1924. - I oaquim 

" . . . . '. l''l· ,.,, luorptra, .. 1 , •• ' ! .•• :\. 1_. .. ...:.1 

., ..._, 
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O Sr. Presidente - O orcamcnLo fica so!Jrc n. mesa p13lo 
ora:w re0imcnlul paru l'cc:c!Jcr em8ndas. 

2" Jiscussüo da proposiçi"t•J .lu Oumai'U rl•1s Deputados 
n. I :I n, de 1 a~;,, cletcrrnimu:du que a; vurbas c, creditas yo
lndos pura material de !'eparLi:;<i•J:·: inch:,-l.riucs elo Estado, que 
tenham lhesuurnria c conl.al.1 l!lit\•:c, mna vez rcghtrado pelo 
'l'l'ilmml ele· Conl.n~, soj::11:1 ,;:su·)l•uitl:,;.. üs respc_cLivas the
sourarinH cJ ouppl'idoa pelo Thcaumo em preslaçocs para se 
appi i curem a'.ls i'im: a qnc SI\ de·;•,\ num. 

O Sr. Paulo . de !:'rontin -- PeiiO u palavra. 

O Sr. Presidouto -· 'l'em a palavra <) Sr. Scnadol' Paulo elo 
J!'rontin. 

O Sr. Paulo de l:'rontin (') -· Sr. Presidente, não houve 
ainda dísl.ribuicão aos membro9 do Senado do avulso relativo 
ú esta proposição. 

Elia abrange nma val'ieclade de dispo~ições. 
No art. 1° refere-se ás verbas de ~rcditos votados para 

material das repartições inclualriaes do Estado. Em seguida. 
trata. doa contractos dentro dos creditos autorizados prtra o 
fornecimento ou· reparação do m!lterial fixo ou rodante para 
em prezas de sua propriedade. No ar L. ::l' trata do emprego de 
rlespczas. No 4' refere-se ú fórma pela qual as administrações 
das estradas de ferro ficam autorizada;; a adquirir, mediante 
coneurrcncia administrativa, combustível e outros materiaes. 
ú margem da linha. No 5' cogita das tarefas de construccão 

. de estrada de ferro LI outras. No 6" trata da descentralização 
de despczas. No 7'' csUio diversa>~ antnrir.açóes para o exercício 
ele 1925. 

A primeira autorizaoão é de uma amplilude cxtraordi
naria. Autoriza o Governo a rever os contractos de concessões, 
construcções, explorações ou arrendamentos de estradas de 
ferro, portos e outros serviços, com o iutuilo do l'<'duzil' os 
encargos elo Thcsouro Nacional. 

Destas disposições ha apenas uma que considero vanta- · 
,josa: é a ele i'icar Ludo clopcndenclo rln approvacão do Con- · 
gresso Nacional. Em gct•al essas autorizações são dadas sem 
esta conJir.ão, subsi.iLuindo-sc assim o Poder Executivo ao 
Leg·isi:.d.ivo. Neste caso, porém, home a restricção. 

Nas mesmas autorizacõc3 estão comprehend idas a,; o!Jras 
do IJOI'lo do Rio de Janeiro, para tlispencler os saldos do cre
dito aberto pelo decreto n. 1 !5. 039, c o deposito feito cm vir
tudo do decreto n. 14.198. Depois, lemQs a abertura do cre
dito parn pagar ao Estado de Minás o pt•cço das obras por este 
adquiridas da Companhia Estmcla~ du Purro l!'cderaes Brasi
leiras, llóclc \':lu! !limeira, de l\(~côrdo com divergrs disposicões 
segundo cscri]1tura1 clausulas, inclusive â couclusílo do ramal 
do ItajuM á Solcandu de Itajubá. 

Em seguida ha outra disposicüo auLorizativa para rever 
o contracto celebrado com o Estado de Mi nas para arrenda
mento da Rêde de Vitu.)íW Sul Mineira c ainda mais pnra in-

. ( •) Não foi reyisto pelo orador. 
..... , 
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corporar á Estrada de Ferro Central do Brasil o trecho da 
Rêde Sul Mineira comprehendido entre as estacões de Bom 
Jardim c Passa T~·es, ou de Solccladc a Passa 'l'res. 

Outra autorização para despender o saldo dos creditas 
abertos para a acquisição da superstructura metallica desti
nada ú ponte rJa E::~trada de l!,erro Noroeste do Brasil sobre o 
rio Paraná. Outra autorizando a dispender o saldo do credito 
aberto para as necessidades do trafego da GreaL Western. 

Ainda outra para contracta;· com a Companhia de Nave
gação Lloyd Brasileiro não só os servicos de navegação cos
teira e transatlantica, como os de navegação entre Montcvidéo 
e Corumbú c Porto Esperança, mediante a Rnbvencão global rl•3 
4. 400 contos ouro c 2.400 contos papel. 

Ainda outra subvencionando a Companhia de Navegaçf"io 
Bahiana com a quantia annual de 1!50 contos. Outra autori-
zando a aberl.ura do credito al.ó cinco mil contos para trans
porte do em·vão cm Sanln Gathnrina, A dispender 900 conto> 
de réis do saldo do credilu aberto pam utlender á conclusão 
das oiJI'as do abnslccimcnl o do np:ua tí ~iôndc do Rio de .Ja
neiro. 

Outra ainda, mandando llntrar· em aecõrdo com os go
vernos dos E'lados c corn as companl1ias que destes tenham 
concessões· dr cstra~as do ferro, para o fim de incorporar 
essas linhas ü unil'icar os respectivos contractos, observadas 
as exigcncias do n. 1. 

Felizmente, ha esü\ ::Jbi;crvação, sinãc teríamos ahi o. 
Leopoldina podendo ser incorporada por essa disposição. 

Temos mais a :wtorização para elevar de 10 o/o as tarifas 
das Estradas de Ferro Fcderaes; a abrir o credito até 500 con .• 
Los para a installaçliü da Delegacia Fiscal do Estado do Rio d~ 
Janeiro. 

Parece-me que esta obt•a na quadra actual é perfeita~ 
mente adi ave!. -

Niío contesto a convcmiencia ·l•1 uma delegacia, mas essa. 
p6dc ser installadn em um predio alugado, em vez de se dis
P6nder ~ormr.u Lão avultada na l'nn~IJ'UC()ão elo edifício para 
~erv iças que ainda não existem. 

Depois, passa-se ú qucslúo do levantamento de fiancas, 
ft;; sobras destinadas aos vencimentos de funccionarios dos 
Correios e Telegmpllos c Est1·ada de Ferro Central do Bra-
sil, Ahi s~ cslabclc.ce uma novidade: é que os auxiliares in
terinos receberão pro~rata rlas .~obras. o que se não dava at•l 
ho,ie. Actualmente nomein-·se dclerminaclo numero du interi
nos que são denominado" exl.t•anumcrarios o destinados ás 
substiLuir;lic~. porque o serviço 11~0 pódc deixar de ser feito 
pela auscncia do runccionario efl'ec/.ivo, Supponhamos um 
trem. Ha ncccr.sidnrle dr um mnnero determinado de guarda
freios: .si houvcJ' a (tnsencia de nma parle desses empregado~ 
o trem não poderá seguir. Dahi a necessidade de auxiliares 
cxlrnord iuarins. 

Na Contrai, o empregado percebe pelos dias cm que 'lUh·· 
st.ituin o funccionario ol'fectivo. De modo que est.n medida 
vem oHeJ•ar a praxe seguida'pela E. Central elo Brasil c ou
tra~ vins fcrrens onde existem muitos bagageiros, guarrla-
fl'eios c onlros rmpl'cgados, esteja presrntc ou não o el'fectivo, 
no easo rio atlRencia o. sub:;lit.uiçito é indispensavcl, é o qno em 
tmmway se chama a reserva. Na Light, por· exemplo, h a um 
corto numero de conductorcs e 1110torneiros que constituen\ 
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o que. se cluuna a re:;crva, e são chamados quando faltam 0~1 
e~f~cf.1vos. A estrada de ferro esf.ú ~ujeila ás mesmas con .. 
d!ÇOCS. 

Parece ... portanto, 9'!10 esoa innovação ~ãq é convenien~e. 
lia ma1s a poss1,bihdade, dentro dos lumLes dos m·ediLm; 

aberl o pelo decreto que cita, de se i'a:t.Crem operar.ões de cr~; .. 
dilo. Nesse decreto se autoriza o Podei' ExecuLivÔ a alten•Jur 
ás despezas a que se refere o mesmo decrel.o. 

De modo que, Sr'. Presidente, vemos ahi urna série de dis
posições um tanto incongrucnl.r.s. Por outras palavras, esl.e 
projecto não é rrmi8 do guc a emula da despeza, semelhanl.e 
ao que honlem valámos, sob o n. JOJ. que era a cauda da llo
ceíLa. 

Ha, poi·ém, uma differença que a cauda orçamentaria vi
nha com n'Ía i Dr' pra;. o para pnclor se1• cstndada, o que se niio 
dá com esta cauda isolada. 

Estão já. cm 2' discussão os dive1•sos orcamentos da dGs. 
peza, algun.:; me~mo om 3", o Stí agora vamos encetar, a 25 dt! 
ilezembro, n i.lt•llalc s0hre a (Jespcza. 1~, o '1lle é peor não tl só 
o inconvcnicnlc que já apontei: outros ha muito sensíveis, 
como este de se incorporar lÍ Estrada de l?erro Central do 
Brasil um trecho da Mde Sul Mineira, comprehenrlendo llom 
Jardim a Soledade. 

Si se incorporasse a parte que fica comprehendida exclll
sivamcntc no Estado do Rio de Janeiro, ainda se comprehen
deria, desde que se passou para o Estado de Minas a proprio· 
dadc da Rêde Sul Mineira, pois não acho regular que uma es
trada seja proprietaria, por concessão federal, rte nrna línbu 
que existe cm outro Estado da União. 

Nestas condições, seria isto perfeitamente juslifícar!n, 
mas, a partir da cslação da Di-yí~a do Estado do ~!ipas e Rj0 
de Janeiro. Solcrlarlr!, por·clm, mtn está nestas cond1çoe:;; a rh .. 
visa é exacl.n.monl.e 1\io Preto, r.lnvcndo ahi se fazer o entron .. 
camenlo da .Eslracla cl•J '!?erre Valenciana, que hoje pertcnN~ 
á Rl\de Fluminense, par-a inlngralival-n á Ccnl.rnl do Brasil. 
ligando a esse Lrecho. Não ha razão qtwnl.o ao lrecho ele Sole
dacle, que é uma c!as hypolhcses do lll'O,iccto. Isso só se po
deria ,iust.ificat' poi' ser o trecho de all.o rlaficH, porque atra
vessa urna zona que não lem absolut.amr.nl.e pr·oducção rmra 
utilizar o ll'ansporl.e pela estrada de ferro. 

O Sn. SAM PAto Cnnnl~A--Deve-so tão alto quanto a sert'll 
tem de vence r . 

O Sn. PAUI.o nE F'noN'rlN -- NeHla:; condições, não me pa.,. 
rece conveniente. 

Do mesmo modo, vamos ahi incluir um credito, quo re .. 
presenta uma somma bastante elevada, rclaLiYo â questão rla 
subVCJH\ÜO para o Lloyd )3rasileiro. m· um problema QIJ0. rlr1-
veria ún· resolvido cm proJecto especial, mas que, votado Nn 
cauda de OI'çamcnl.o, vac: del.crminar 1~ritn de l.oda imprcn~a. 
E um credito rle lt..'IOn, OHT'l\ isLo é, 22.000:000:~ r·npel o mais 
2. 400: 000~, pn pc·l. V ?l.anc1o essas anlorizaç.ües c:onsl tlll tes do 
projecte vamos i'nzcr um orçamenl.o purallclo no orrlinario, 
no quul r.slnri1o.> )li'OC'.lt':ÚHlo cquílílll'ar n9 fínnnoas ela Rop11-
1Jlica. · 

Si cs~ns ;ndnri7Ui!'illH fns~cm p!lrn l'tl:tliznr:õcs dr. op,~t·ar,·i;()S 
de crr.rlíto, ainrln ·~n arlrniLI.irin, porqLle ar.lin C!LlC, pnm o pro
gre~'') elo pai7, ,•. illrlispcnso\'ül não pnraly~UI'., .. 

O SH. Jm;;~ MtJIITINHO ·- Apoiado. 
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O Sn. PAULo DE FnoN'riN - ••. todas as medidas relativas 
1á viação J'crrea, porl,o;;, estradas do rodagem, etc. Portanto 
seria i.lc !.orla ,·.onvenitmcia que essas providencias se tomassem 
por csl.a J'<'Jl'llla. Mu;;, quanto ao Lloyrl Brasileiro, o Governo é 
aul.orit.n.do a ;•ubvencional-o com uma imporLancia que não é 
obl.irla Jllll' n:JI)I'w;ões de Cl'edilo. Por conseg-uinte, tratando-se 
de l:r,ra dl':'[:e:::: inl[li.>!'!.a!lle cnmo 1! cota, devia fie;urar no or
Çilm~ni.o. 

O Sn. S,\MPAtll c,lllllt~A -· E' t:ma despe~.a dfl caracter es-
scnc i almuul.c o t'1;a nwntario. · 

O SI\, Lu1~ AnoLPHo - ü Lloyd B1·a~ileiro não figura no 
ot·r:anrenlo da Viação, entre as companhias subvencionadas 
pela Uniilo. 

O Sit. p,u;u1 Dll FnoNTIN -Mas devia figul'r.:·. E para não 
tm·mos um 1::·çnrnenln parallelo, chamo pum o caso a attencão 

·do nobre Senado i', meu illusLre amigo, Helator do orçamento 
do Ministerio da Viac;ão. 

O Sn. SAMJ>.~JO Cowu~A - Cujo rnoclo de ver dcclm 1 que é 
.o mesmo de V. Ex., neste particular. · 
. O Sn. PAULO 01~ l!'RON'l'IN -Estamos corl.am~o parccllas de 
um, dous coutos c as ve~es menos, na verba «1.:~.tt:lrialx., esta
mos rccluzinclo o Jll.'s:'r.ml, com a preoccupaçr,o c necessidade 
de ohtcrmos n eqpilibrio orçamentari'), c não elevemos votar 
um:t verba nu irnpnrlancia d•J vinte e quatro mil.: tantos con
l.os. papel, desrJt•ga!LÍI.anrlo-~n o cquilihrio. J<jnt~o, não chega
re·•·o.; ao rcsulLadn desejado . 

. mu pnclm·ia razet· ainda outras considemc:ôes sobre a ma
!.<)J'ia. Como, porém, haverá terceira discussão e hoje o dia é 
dedicado ao Senhor, é o dia do l'ial.al, declarado, em boa hora, 
feriado, pelo Cone;l'csso Nacional e pelo Presidente da Hepu
bliea, que sance1onou a ]Jroposir.ão volada por aquellc, reservo 
es~as pondct·a(:õcs para a terceira discnssiio, submettendo, 
por<!m, dcscl<~ .i:\ ú cc,nsideração do Senado, cincocnl.a e tantas 
en:t·llclas ao pt·ojcc:lo em debate. 
· Si se qnce votar· iacone;rur.ntemcn.tc clisposiçüc>, algumas 
rnu il.o pJ•e,iudiciar.s c outras desnecl).:;sarias, neslu proposição, é 
rnuilo maü; lng-iNl, que, da cauda ela lei da despeza pa!'a o or
c;amrnlo ac:ltml. sr nprovcitem as medidas boas. 

,!'],.i exae!amr.nto <J que t':Wl~. ~)i~pr.nso-mc ele justificai-as 
mna a nrna. porq'lanl.o todas mandam revigorar autorizações 
consl.anl.c~ da lú da. dn~pcza paJ'a o exercício corrente. A me
lhor justificação que e lias podem ter são: a approva{.;iio que lhe 
deu o anno passado o Congresso Nacional, e a sanação do Po
der Executivo. 

Dispenso-me, pois, ele maiores considerações, e vou envia: 
ú Mesa as emendas que apresento, reservando-me o direito de, 
na terceira discussão, completar algumas dellas e apresentar 
outras, o que mil não foi passivei neste turno devido á difficul
dade cm cCJnsull.ar a legislação, no dia de hoje, porquanto hon
t.em, não contava com esta discussão, não me sendo possível 
justificar rml.ra:> medidas nesta sessão. 

Era o que c:u Unha a di7.cr·. (Jlluilo bem; m·u'ito bern.) 

Veem t\ mesa. são lidas e apoiadas, as seguintes 

S. - Vol. XI. u 



162 ANNAKS DO SEN.\DO 

Erna.ndas á lJroposiçiio da Carna'/VJ. dos Deputados n. 1 1\l 

N. •. i 

Continúa em vigor o ar L. :i da lei n. 4. 793, de 7 de j~ 
noiro de 1924. 

N. 2 
i 

Fica revogado o art. 16 da lei n. 4 ,'193, de 7 de janeiro 
de 1924. ' ; 

N. 3 . J 
' I 

Continúa era vigor o art. 21 da lei n. 4'.793, de '7 de ja
neiro de 1924. 

I 
Fica revogado o art.. 26 da lei n. 4.. 793, de ~· de ,janeiro 

elo 1924, e seu par•agrapbo nnico. _, 

N. 5 
i 

Contlnúa cm vigor o art. 27 da lei n. 4. 793, de 7 ~ 
janeiro de 1924. 

N. 6 

Fioa revigorada a autorização constante do n. I do artigo 
:lr: da 1e1 n. :;,'7!>:!, rJil 7 i.Jv ,i:me:ro r!o 1924. 

: ~.~..,~~~··· '1' •• 
,h:. ' :' : ' 

Continúa em vigor o art. 39 da lei n. 4. 793, de 7 de' 
,:nneiJ•o de 1924. • J.~J 

N,S 

Fica revogado o art. H da le.! n. 4. 793, de '7 de janeiro dê 
192/l, . ;' 

N. 9 
• 

Conliuúa em vigor o nrt. 42 da lei n. 4.7118, cte 7 de ja-! 
11CÍI'O de 1924. 

N. !O . 
I 

ConLinúa oro vigor o ~rt.. ~~ cl:l lei n. 4.79:1, de ?'de jà~: 
Miro de t924. · 

N. 11 

Fica revigor.ncln n autorizar,lío constante elo art. 45 dà 
lc1 Il, 1.703, de 7 de janeiro de W2t1, ns. I, IV e vn;. . . ..J 
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N. 12 

l!'wa revigoratlu a aulOt'IWçiiu ~uidunl c do arL. 158~ 
ns. t/, X, Xl c XII!, lia lei n •. J.';!l3, ele·; Clc :nJ!(: .. t•c; de HJ24., 

]\1 " '> ., ..... 
I 

ConLinúa em v ic:;or o :.~ri. 1 üO da b r• • 1. w;:, drJ '1 de 
jaucirô dé 1924. 

Fica t·evigoraclo o ,rt. ~ ü:.l dti ll\i u. ·•. l!J:1. tk 7 dt' janeiro. 
de 1924. 

N •. 1b 

ConLin(m cm vigrJJ o at·i. lü::J da ier 11. '•.hJJ, de 
,janeiro do 1924. 

N. 16 

i 
1 de 

Cont.inúa cm vigor o 3r:. iüú ela lei !1. L i93, de 7 de 
janeiro de 1924. 

N. 17 

Fica rcvig;oracla a nulorizur~[io con~!antc do n. l do arligJ 
J7:i d.: lei n. 4.79:J, do 7 de janeiro de 1U2L 

N. iS 

Cnnfirllla 01:1 vi~:or· o a~~. 1~5, r.. fi[ rla lei n. 4.793, 
de 'i de hncit•o rl0 1 92·1. 

N. 19 

ConUnua cm vigor o ar L 175, n. VI ela lei n. 4. 703, 
de 7 ele janeiro de 1924. 

N. 20 

Continua cm vigor o arL 175, n. IX ela lei n. 4.703, 
de 7 de janeiro de 1924. 

N. 21 

Fica revigorada a autorização constante do n. X elo artigo 
1 75, ela lei n. 1. 793, de 7 elo .i arteiro de 1021. accrosccntando. 
se depois do: "baixar", "novo regulamento". 

N. 22 

Fica revigorada a autoi·ização constante do n. XIV, do 
arl. 175, da lei n. 4.. 703, do 7 do ,janeiro elo 1 !124. 

N. 23 

Conlinua cm vigol' o n. XV do arl. 175, ela lei n. L 703, 
c! c 7 de j ano iro do 1 !124 •. , : 
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Continua cm vigor o a ri.. 223 da lei n. ~. 793, de 7 de 
janeiro rio 1!!2.\. 

N. 49 

Conl.innn cm 
.ianciro de 1024. 

Yigor o art . 229 da lei n. 4. 703, ele 7 de 

N. 50 

Continua cm vig:or o art. 232 da lei n. ~. 703, de 7 de 
janeiro ele 1024. 

N. 51 

Conl.inua em 
Janeiro rle 1024. 

vigor o art. 234 da lei n. ~.79r3, de 7 de 

N .. 52 

!Continúa o mvigor o art. 235 da lei n. ~. 793, do 7 de 
. ianciro de 1024. 

N. 53 

Cont.in11a cm vigor o art. 236 da lei n. ft. 793, de 7 de 
,ionciro do 1024. 

N. 54 

Continua cm vigor o ar!.. 23!l da lei n. 4. 793, de 7 de 
janeiro ele 1924. 

Itio. 25 ele dcr.cm'bro de '192-i. - Pau.lo ele F'rontin. 

N. 55 
Onde convier: 
Conl.inl'ta cm vigor o n. XL do art.. 201 da lei n11mcrn 

r,. 7n3, de 7 ele ,janeiro de 1924. 

Jnsti{icação 

A emenda é a rcproclucção de um dispositivo do orca
menl.o rlr Hl2t,, que nntcn•izn o Governo a entrar cm ncc/\rdn 
com a CompnÍlhia Esl.rnrla de Ferro Gnynz, afim {]c cnncltlir 
:1 liqnirhwilo rlc snas contas. podendo fazer as oprrnçõrs de 
crcdil.o c nhrir os crcrlitos ncccssnrios. 

Rio rlo .Tanciro, 13 de dezembro de 119·24. - Vcspucin de 
Aú1·cn. 

PAIIECE;ll 

A maioria ela Commissüo cnl cnrlc que a emenda su,prn não 
cabe cm lei ele. orçamento. 

N. 56 

Gonl.im'm rm vigor o n. GO elo nrt. !l7 ela lei n. ·1.555, 
rln 1 O rlr np;o;;lo rlr 1022 (rsi.!'nrln rir rorlngnm rlo Acre). 

Snln ilns sn~siír.s. 21 r.lr. rlc7.n!l1hl·n rir 1D2'i. - .Tm·onJtm.o"• 
Mrmlcirn. 
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Justificação 

TraLa-se de pagamento, em virLudo de sentenoa judi
ciaria c mediante accõrdo, da estrada de rodagem do Acre, 
mcdicln esta sempre approvada pelo Congresso, como acto da 
mais elementar ,iustil)a. 

N. 57 
• I 

Fica rcv,igorado o saldo do cred1to aberto relo decreto 
n. 1ü.2!l2, de 20 do dezembro de 1i!l123, pam constru
ccão do mmul que, partindo da estação do Lauro 
Müllcr, na Estrada de Perro Thereza Cbristina, siga em oon
tinuaoão dessa via ferrf;a, até a lo·calidade denominada. Ro
cinlla, para dn.r escoamonto ú produccão catbonifera das ja
zidas ali existentes, de propriedade da Companhia Nacional de 
Combustíveis. 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1!)2·4. - José M1t~'
l'inlto. 

~ -·. '" ..... ' .. 
Justifica~ão 

Este dispositiv.o se. justificai immediatnmente. E' evi
dente o grande projuizo que adviria para a União si os tra
balhos da construcviio do ramal ficassem paralyzados. Re
vigorado o credito .iá aberto, e, portanto, ap·róveitado o re
spectivo saldo, os trabalhos já iniciados para a construoçiio 
do ramal níio ficam perdidos. Além disso, o !lredito, em 
si, já aberto, de conformidade oom a autorizaQão legislaUva. 
não importa em despeza de natureza improductiva c, sendo 
rclul.ivamcnte pequena, m·cará para o Governo uma imme
d!al.n c consideravcl fonlo de receita. Na verdade, o gasto cor
respondente é insignificante, com relaoão á renda logo dellc 
decorrente. Senrlo ·aquella despcza fixa c determínavel, desde 
jú. a receita a que dá origem deve crescer indefinidamente, 
cobr•indo aquella dent.ro de pouco tempo, com lucro para o 
Governo Federal, lucro este que passará a pezar oada vez 
mais, no calculo dos reeursos gcraes do Estado . 

. N. 58 

Ficu revigorado o url.. 207, da lei n.' 4. 793, de 7 de ,ia-. 
nciro de 1921; na parle qtle se refere ao art. 125, da le'i 
n. 4. 032, de 6 r! c jan~ii'o de 1 !l23 • 

Sala das sessões, 2~ rio dczomht•o do 1024, - José llfur
linho. 

.Tusti{icação 

Tmla-se,, apenas,· de fornecer ao Governo os .elomonl~s 
ncccssarios par;, com, uma pequena dcspezn u mats, !.ermt
nnJ' nm tmbullto .iíl iniciarln c que por sua nul.uroza prodn
c!.ivu deve transformar-se. rlcnlrr cm breve, rm nmn im
pol'l.unlu rnnlr rlc rm1rla pnm n paiz. A recma, poi~. rla Ro
Ju~1in nJlJ'cscnlndu, intporl.u cm pJ•o,iuizo Clll'io puru a Uniiio. 
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iN. 59 
l 

Desl:J.que-sc da subvcncão ao LJ.oyd BrasiJ.eir.o a quan~ 
tia .de 1.000 :000$000 para as linhas de navcgacão entre Mon
f.evidúo c Corumbá, l'orlo Esperança c Corumbú e dcsLe porto 
a Cuyali:í, que serão conü-actaclas COlil quem mais vanf,agcm 
Ofi'.C•I'CCCI', SICndiO 800 :000$01}0 jflW!'a a iJll'illpCÍ!'a, 80 ;000$000 
para a segunda c 120:000$ pa•t·a a Lcrceil·u. Os conLracl.os de
vcri1o ser para cada linha separadamente c pelo prazo de 
cinco annos, obrigando-se o conLracLanLc a Jazer pelo menos 
duas viagens mcnsacs na.s primicira e terceira linhas c duas 
scmttnacs na segunda, e estas cm corres·pnnclcncia com os tr.oos 
da Estrada de l]lerro Noroeste d.o Brasil. - A. Aze·redo. -
.I os é llfw•tinho. - Luiz .4.dolpho. 

Justificação 

A navegação do Paraná e do· P:araguay que desde o antigo 
regímen so vinrha fawndo com vap1ores nacionaes .e ininter
rupta e regularmente desde que pelos esforç.os da nos.sa di
plomacia foram franqueadas aqu()Jlas via.s fluviaes, eslá n1oje 
pode-se affirmal-o, quasi abandonada '[lelns vapores trazendo 
o pavilfhão brasileiro. 

O J"loyd Brasileiro .que vinha fazendo a navegação com 
grande irregulari'clacle desde que começou a :l'unccionar a 
iEistrada de Ferro Nor.oe,ste 11am 1Pnrl.n Espc·ranr,a, flcscurou 
completamente .do serviço a que eslava obrigado, deixando 
deteri.orar-se o material :l'lucluante c desorganizar-se o ser
viço ·de tr:msporLe.s de tal modo que n Esl.aclo de Matto 
Grosso estaria segregado da c.ommunhão nacional se n:ão 
foSB·e o ·Serviço ferro-viarid. 

A linha de cDmmuni'cacão fluvial que é por modicidade 
do frete e pela vantagem rque offerec,cm as praças de As
sumpção, Buenos Aires e ·Montevidéo, estaria inteiramente 
abandonada, se a companhia de nav.egação argentina Mirano
vich não enviasse mensalmente alguns vapores da sua frota 
mercante até eorum'bá. 

!E' manifesto o prejuízo que ao movimento do cDmmcrcio 
c da inrlustria elo Esl.ado acarreta ·essa falta rlc communica
ções, sabendo-se que exisl.em funccionando nnqnclla 1·egião, 
nada menos de t:IH snladero·s, cujos prorlncl.ns r.xigcm trans
porl;e pJ•.onwto c barato que .se f'a~ igualmente i nclispcnsavel 
para o l.ranspnl'l,e do sal n onl.ros arl.igos nec.essnrios. 

iDemais, aclw:ncJ.o-rse rCorumb:í disl.anle 'Clo .prwl.o de San
tos, c·el'ca de 1.800 1'i'lomef.rns. hn muitos pror!ucl.os que che
gariam ali ·excessivU'lncnLe .onern:clos por um l.ão longo per
curso ferro-viario, o que !.orna incli,spensavel a navegac,ão 
I'Juvia·l para a il1lJP'orl,açi1o ela J'ari·nhn ele l.rigo, nrame farpa
elo, c exportação do xarque, couros e Sllb-prl'lrlnclns rla inrlus
f.ria pc.cum·ia. 

E, quando csl.ns cnn.si'dcrnçõrs nfi.o hasf.as~em THtra justi
ficar a ncccsslcln.rlc 'flc sm· ,J'Csf.:~helrr.irla uma linl1n rl'n nnvc
gnção rlo qun n EsLarln scmpr.r sr ul.ilir.on rlrArle nnl.igos tem
pos, •lm ainrla a cnnsi>rlrral"-sc a nrr.cssirlnrln rln Jll'nmovcJ•-se 
o inl..emil!mbio .commmcial com os pni?.rs l imii.J•n[llhrs. eujn. 
:p'amlyr.nção clcn rm rrsnll.arln a afJ•.oplhin rlo mm·imenl.o ela 
prar,a rlc Ccn•nmb:í, r.u.ia alranrlr!g'fl pouco ou nmln. arJ•ccnda 
pela diminui~\fLO da im,porLação. 
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N. 60 

Accrésccnte-se: 
Art. Para effcctuar o pagamcnlü não liquidado dos ser-

viços ,iá realizados nas linhas do Rio do Peixe e _Paranapa
nema, fica o Governo aul.orizaclo a fazer as opcraçoes de cr~
dilo ncccssarias alé a importancia de 3.000:000$, na especw 
dctcrmindda no contraclü cm vigor. 

Sala elas sessões, 25 de dewmbro de 1924. - Cm·los Ca
valcanti . 

r.;-., i: .J·:.~~-;. •1':"' :· · · 
J tts t1'f'icaçáo 

"~ .. · A linha do Rio do Peixe está sendo construída de accôrdo 
com o contracto autorizado pelo decreto n. 12.491, de 31 de 
maio de 1917, 

A alluclicla construcção foi iniciada para facilitar a ex
ploração dos terrenos carboniferos existentes no Estado do 
Paraná, achando-se entregue ao trafego regular um trecho 
dr! 52 li:ilometros. 

Está concluido cüm Ll'ilhos assentados mais um outro 
t.r·echo de 26 kilometros de linha que deverá ser entregue ao 
trafego, em mais Lres mezcs de prazo. 

A construccão desse ramal acha-se muito adiantada até o 
kilometro 100, faltando pouco serviço para sua completa con
clusão. 

Sala das sessões, 25 de dezembro de 1924. - Carlos Ca
valcanti,' 

N. 61 
Onde convier: 
.Fica o Governo .autorizado a manter os fiscacs da Inspe

ctoria Geral dos Bancos, existentes no exercicio de 1924, na 
proporção da renda da mesma inspectoria, decorrente das 
contribuições de quotas de fiscalizacão. 

Justificação 

A presente emcncla, que não onera os cofres publicas, 
vistA) como as quotas sfto pagas pelos bancos c casas bancarias, 
tem por ob,iecto evitar a dispensa de fiseaes, desde que o pro
dueto das quotas. seja suft'icientc para mantel-os, com a ar
recadação actual e a proveniente ele bancos que venham a 
ser crearlos. - Carlo.~ Cavalca.nt·i. - Venancio Ne·iva. 

N. 62 

Accresccn tc-se onde convier: 
Ar!.. ... Nos inventarias c exl.inc(!Ü·es de nsnfJ•nclo ou fi

dcicommisso, ad,itHJ.lcações, sobro partilhas, partilhas amiguvcis 
e nns arrcmatn•;ões ou remissões, na pt'Uí:a ou rlcpois desta 
sobre o valor dos bens arrematados, ad,imlicar.lns 011 l'cnliclos o 
sobre o monte partivel, os escrivãos, cm ver. ele custas, pelos 
actos que pral.icarem no corrm· do pt•ocessn i.PJ'ITo uma pet·cen
l.agom, calcularia da seguinte !'arma: 

a) sendo o valor ela cansa nt•i 50:000$000, 'l •;t,. 
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IJ) sobre o excedente de 50:000$000 rrlé 500:000$000, 
l(, 0,~ í'!. , .... o 

r:) sobre o exccden Lo ele 500: 000~000 aLé 1. 000:000$000, 
'11%. 

Paragl'apho unico. Nos inventarias negativos, nada per
ccllrJ•fio. 

Art. Quanto aos actos pJ•alic:ulos nos autos, depois da 
sentença ou homologação assim como quanto aos alvarás, cer
Lidõcs, precatarias c demais instrumentos transcriplos do pro
cesso ou expedidos, quer antes quer• após o julgamento, perce
berão as cus las do regulamento cm vigor quando officiarem. 

Art. As percentagens devidas nos processos jtí enume-
rados, serão pagas por occasiiio do preparo dos an Los· pam 
julgamento. - Fel'l'cint Chaves. 

J ttstificação 

A medida consubstnuciacl<~ na presente emenda tem sido 
mais rio uma vez lembrada pot• a11!.orizados c rcspcilaveis or
gãos. não só da aiLa administração da Justiça, como Lambem 
do Ministerio Publico. 

O Dr. Noemio da Silveira, cm sua passagem fulgurante 
pela Curadoria de Orphãos deste Districto teve occasiã'O de 
suggcril-a em u~ de seus relatorios ao Ministerio da Justiça, 
apontando-a como a mais razoavcl c conveniente solução para 
o problema. 

O dczembargador Montenegro, presidente da Côrte de Ap
pcllação, r,o relatar os trabalhos da correiçilo geral no biennio 
de 1915-1916 effecluada pelo Conselho Supremo desse Tribu
nal, cnnllecc a vanLag.cm rle ser adopLad.a a tabolla de que co
gi J.a n emenda, sob o fundamento de "proporcionar a mesma, rc
munoraçüo mais equitativa ao serventuario, interessando-o na 
conclusão do feito e dando Jogar a que cessem duvidas o re
clamações sobre a percopcão dos salarios concernentes aos 
actos ou diligencias que se fizerem necessarias para o seu 
termo legal". 

Entro grande numero de advogados de reconhecido pres
tigio no Pretoria, já de ha muito é vencedora a opinião de que 
as custas do tormos o autos do processo, aLtribuidas ao cscri
vito, devem ser substituidas por um ordenado ou uma per
contagem que lho pcrmitta acudir, além da sua subsistencia 
l)Cssoal, ós ·desposas incvit:wois a que 6 forca:do, com salarios 
que paga por sua conta a escreveu tes e empregados indispcn
saveis ao serviço a seu cargo e bem assim com o avultado ex
pediente do cartorio, constante de papel, tinta, impressos c 
sobretudo livros destinados a fins difforontos, sendo qnc a 
maioria, embora sc.ia absolntamcnlc grntuitu a respectiva cs
cripLnraçlío, il ainda sellada a sua custa exclusiva, como por 
exemplo: o livro tombo, o de registro ele taxas judiciarias, 
os de protocollo de nudicncias c ele entrega de autos conclnsos 
ao .iu iz. 

A propria imJll'Cnsa tem tido occasião de se mnnifostar 
J'cconhccondo a convcnicncia de nmrr modificaoü.o no scnlirln 
de nholil'-sc o regimento de cusLns vil;cnl.c por anliqnnrlo r~ 
innclnplavol às exigoncias rJa actualidade. 

•• 
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A Lal.Jella !H'oposla ú, pol'lanlo de lu da ,i usLir;a c sua cqui
dacle resu!La da simples cumpa!'ar;ão do que estabelece, com o 
qLJO PL'llSr..nlonwnlo já Ll}m uu Lt•o,; funcciunarios auxiliares ua 
.iuslir;a o com quo recebem de commissão leiloeiros e cot·roLo. 
l'CS nas opot·avõos de que são incumbidos nos pt·ocessos. 

Oru, nüo é ,justo que por ucLos CJLl!l quasi nrmhum trabalho 
oxigern, lenham ossos auxiliares muito melhor remunerur;ilo 
do que os cscl'ivilcs, cuja acr;ilo cm cada J'oito é ininl.errupla 
o cujas t•esponsallilidacles suo pol'lnanonlos c visivelrnenle 
maiol'es o mais complexas o 

A omcnda jusl.if1ca-se aind<~ cnr.1 a lllOSiilU rar.ilo rlc equi
dade qnc far. depende!' as cuslas da impot•Lancia das causas, 
tendo os t•egimcntos de differenlcs organir.ar;.ões ,indiciarias 
cslnbclcciclo a metade dos emolumentos nos inventarias que 
niio attingern a certa quantia. 

Ha ainda u accrcscontar a circl.llnstanciu pondcl'Uvcl de 
que a medida proposta contl'ibue para faciliLat· a fiscalir.ar;rw 
do Minisf.el'in Publico, l.ot•nando-:t por este ludo efficientc, u 
que não se d;i com o exame demorado ela scl'ie de hypot11eses 
i'iguJ•aclas nos val'ios numeros das labcllas do rogimonlo, obei
gnnc!o-o a perder lempo c a clislruir sua ullcnr:úo de ouLros 
casos ventilados nos qnncs u suu vig·ilancia so fa~ ncccssaria. 
- P01'1'ci7•a Chaves. 

N. 63 

Onde convier: 
Al'L. A reintegração do agente fiscal da Capital Fe-

deral, Alfredo Pires BittencourL, mandada far.cr pelo decreto 
n. ·L 3ü2, e/e 8 de novembro de Hl21, será contaria da data cm . 
qtlc foi nomeado pura idenlico lagar no Estado da Dnllia, c 
n~o no Estado elo Amar.onas, como co1Hd.a do rol'erirJo docr·ül.no 

P.io, 23 de dcr.ernhro ele 1.!l24 o - .lo,çrJ Jl1!11'linho o 

ht.l t-ificaçlio 

A dnla da reinl.cgPaç,iio deve sor cnnlarlu da clalr! que 
foi nonwnilo p:wn a Bnhin, ·C .nfio ER!ado ilo A1nnwnu~. C!lii
J'nl'lilL' ;·n 1'11 no rol'ol'irlo rlccrclo, 

N. 64 

O arl. 73 da lei n. 3.080, de 8 ele ,innoi!'o de ·J01G, rica 
assim r·cclig·ido: 

Ar' I.· A Commissão rio Promocõos so comporú r! o eh o/' c 
elo l~slndo Maimo; como Pre::;idrmle, do clio/'0 do DopnrLnnwn/u 
ria Gnm'L'I\, elo commnnclunl.o ela 1" lleg·iiio Mililnr c do clirc
cloJ• elo Rando cln Guorl'll, como memln•og pol'mnncnl.os o 
maiR qunl.i•o p;cnot·nns, lodos com ns mesmas PI'IJJ'OgnLivns, I'R
cnlllir!os pnrn. SCI'\'ÍI'em por nm nnnn, cll'nlt•o aR qnr. PXOI'IJL'
J'i!lrl eon11ni:;;;iio nn Cnpilnl PrrlrJr•al. 

~\;lln. das ses.,i'ir~s, 2" de iliW!I11lil'n de ·lP:!". - Mmult:s 
'P o Vll'I'CS • 



172 ANNAES DO SENADO ' 

Justificação 

Esta emenda foi tambem apresentada ao areamento da 
Guerra, e, por não ser rigorosamente orçamentaria, a repro- ' 
duzo neste projecto. 

Ao projecto do orçamento da Guerra pura 10iü, foi apre
sentada uma emenda estabelecendo a organização da Com
missão de Promoções d'o Exercito, cuja emenda constitue 
hoje o art. 73 da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1016 (lei 
da despesa para 1916), que diz: · 

"Art. 73. A Commissão de Promoçõ,es se comporá do 
chefe do Estado Maior, como presidente, do chefe do Depar
tamento da Guerra, do commandante da 1" Região e mais 
quatro generaes escolhidos para servirem por um anno, den
tre os combatentes que exercem commissão nesta CapHal •. 
Quando · se tratar do preenchimento de vaga no Corpo de 
Saude, tomará parte na Commissão o general inspector da~ 
quene serviço". 

Essa commissão tem por fim apurar o gráo de mereci
mento dos officiaes de todas as armas e quadros do Exer~ 
cito, para a respectiva promoção por merecimento, sendo 
necessario que o official obtenha maioria de votos para sua 
inclusão na competente lista. . 

Existe, entretanto, nesse art. 73, uma excepção verda
deiramente odiosa e que absolutamente não ·encontra justifi
cação plausivel ou razã.a de ser, parecendo mesmo constituir 
uma natural lacuna do legislador ou de redacção. 

Essa restricção é relativa ao general director de Saude 
da Guerra, pois, pelo disposto no alludido art. 73, essa alta 
autoridade do Exercito só é chamada para funccionar nas 
reuniões da dita commissão quando tiver de ser àpurado e 
julgado o merecimento dos officiaes do Corpo de Saude. Por 
que isso? Qual o fim dessa selecção? 

Tratando-se de vagas nos quadros do Corpo de Saude, 
não é essa mesma commissão que tem competencia e po
deres para julgar do merecimento profissional, intellectual e 
militar do medico, do pharmaceutico e do veterinario? O ge
neral director de Saude da Guerra, unica autoridade technica 
competente no assumpto não tem que se submctter, de se 
conformar corri a decisão da maioria da commissfi.a e não fi 
mui tas vezes vencido? · 

Por que então privar-se o general director de Saude da 
Guerra de concorrer com o seu voto para a organização da 
Ji.sta para a promocão dos officiaes da tropa? 

E' claro, clarissimo, que si o official general que veiu da 
arma de infantaria, cavallaria ou artilharia, póde avaliar do 
merecimento profissional e das commissües militares· dos 
medicas e pharmaceuticos, tambem o general director de 
Saude da Guerra póde ,iulgar e apreciar o merecimento dos 
officiaes das diversas armas, isto é, concorrer com o seu voto 
em tal julgamento. 

Não é justo, absolutamente, que o general director de 
Saude da Guert'a niio 'se,ia membro, mesmo porque tal t•ostri
cr;ão importa 11a diminuição do prestigio e da imporlancia 
do seu alto ·e importantissimo cargo. 

t. 
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Naturalmente tal irregularid.ado não paude ser clat·amen
te avreeia.da. n.a occa~ião' da apresentação da emenda que 
constitue hoJe o alludJ·do art. 73 da lei da despeza para 1!l16. 

N. 65 

Onde convier: 
Art. n. Os inspectores de 1' e 2' classe dos colle-

gios e escolas militares Lambem concorrerão com os demais 
ifunccionarios enumerados no art. 202, da lei n. 3 .!1M, de 6 
de janeiro de 1918, ás vagas do porteiros que se verificarem 
naquelles. estabelecimentos de ensino militar. - Eusebio de 
Andrade. 

Justificação ,. 

O art. 202, da lei n. 3.454, de 6 de janeiro de 1918, 
estabeleceu: 

«As vagas de porteit•os, a,judantes de ·porteiros, conlinuoe 
e correios que de ora em diante se verificarem nos quadros 
dos differentes ministerios, serão preenchidas, teildo-se em 
vista a h ierarchia desses empregados e ot>servando-sc para as 
promocões o seguinte criterio: uma por antiguidade e outra 
por merecimento. Quanto as vagas da ultima categoria as 
.promoções serão feitas dentre os serventes que tiverem :iS 
precisas habilitacões e obedecendo o mesmo cri teria~. 

Ora, não é justo que os inspectores dos collegios c escolas 
militares, func.cionarios de categoria e vencimentos irnmedia
tamente inferiores aos de porteiro, continuem privados de um 
accesso ·que, evidentemente, por onns~ão na referida lei lhes 
foi negado. 

A emenda, pois, deve ser acceila, porque corrige a legis
lacão em vigor. 

N. 66 
.. 

Accresccntc-se ao art. 7": 
:N ••••••••• a contractar pelo [!·!'azo até dez annos, o ser

viço de navegar)ão do rio Parna;hyba, mediante subvenção 
annual até 300 contos de réis, dando preferencia ao governo 
do Estado do Piauhy e abrindo os necessarios creditas, ficando 
revigorado o disposto no art. 97, n. LIII, da lei n. 4,632, de 
6 de janeiro de 1923. 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1924. - Etwipedcs 
Aguiar. - Pires Rebello. - Antonino Freire. - Cunha Ma
chado. .,__ Costa Rodriaues. 

Justificação 

'A emenda visa a conservacüo do unico scrvico regular de 
transportes no Estado do Piauhy, que é a navegação a vapor 
do rio Parnahyba. 

Subvencionada ele ionga data pelo Governo l?cdcral, 
nquella navegaçlio manteve-se prospera e r.restando renes se;
vicos ao commercio e as industrias do IPinuhy. A interrupcuo 
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da subvenção perturbará prol'unclumentc o rel'et·ido scr·vico, 
com incalculaveis projuizo~ para o progre~so o dcscuvolvi
llltJillu daquello Estado. 

N. '67 
• • , 1 j "i • I ,; 

Substitua-se o n. 1, do art. 7" pel 
Fica o Governo autorl~ado a rever os eonlrndos do con

cc:ssão, couscrullcilo, cxp.Jornção ou fll'I'CildUIIIC!il.o du eolt•a.das 
de ferro, portos e outros serviços, podendo modificar ou sllbs
r.ituir as clausuüls 0 as Jinll•as Ci obras contractuda5, vrorog<tr, 
!'escindiJ· ou ~ncampar os contractos que julgar eunvonionlcs, 
c fazer, para a execução do di~posto nesta alinca, ns t•pcra
eõcs do cr·cdito e abrir os creditas necossarios. . · 

Sala das sessões, 24 de dezembro de 192,!. ·- Anlonino 
Frei1•e. - Pi1·es Rebcllo. - Euripedcs Aauiw·. -- Ji'C7'reira 
Chaves. r 

Justzficação 

A emenda subslitutiva restabelece dispositivo d~ lei in-
1 

serido, successivamente, nas leis or~amentarias da Hcpublica 
e utilizado, sempre. com proveito o economia, para a adminis
tração publica. 

Redigido, assim, melhor satisfaz ás necessidades dessa 
administração, deixando ao Poder Executivo a liberdade do 
acção indispensavel para 'realizar as medidas consignadas na 
autorização. 

N. 68 

Continua em vigor o art. 222, da lei n. 4. 7!)3, do 7 do 
janeiro de 1!:12<1, em virtude do qual foi revigorada a autori
zação conferida ao Governo Federal para entrat· cm nccl>rlio 
com os successorcs do concessionario da estrada de !'erro de 
Bom Jardim a Scrtãozinllo, Estado de Pernambuco, ou com a 
Companhia á qual tenham estes transferido os seus direitos, 
no sentido de ser concluida a construcção da mesma linha, 
dentro do regimen geral de consl.rucção de estradas do ferro 
e inclusive a construccão do prolongamerito de Barreiros a 
'l'amandaré, na extensão approximada de 15 kilomctros. -
Mendonça Martins. 

Justificação 

A Estrada do Ferro de Bom Jardim c Sertãozin h o, cm 
Pernambuco, foi concedida pelo MinisLerio da Agricull.nra, 
no Governo do Dr. Nilo Peoanha, ao capitalista Anlon i o Men
des Fernandes Ribeiro. 

Iniciada a construcçüo, esti'io tet·minaclos c . cm trafego 
provisorio cerca de 25 !dlomctros, bitola. de melro c trilhos 
novos, bom material rodante c obras de arte de alvenaria o 
realizados os neeessarios accLII'dos com os propriclurios mar
.ginaes mediante escripturas publicas de certidão. 

Nenhuma quantia da subvenção kilomctrica a quo tem 
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rliruii.IJ recobeu alé agora o concossionario que, ao ~ontral'io 
Lom recolhido ao l'hesouro a quóta do fiscalização a que sê 
oiJrigou em importancia superior a üO contos do réis. 

Do Bom Jardim a Barreiros existia uma linha ferroa agr·i
cola do concessão estadual que o concessionaria obrigou-se a 
adquirir e adquiriu, uniformizando a bitola e substiLuindo os 
trill10s, com o objoctvio de levar a estrada de concessão federal 
ú cidade de Barreiros que é o ponto fluvial a margem do rio 
Una e estação terminal do ramal i'erreo do Ribeirfw, na rêde 
da Groat Western. 

E' essencial ao desenvolvimento economico do sul de Per
namLuco e norte de Alagõas a termim11;ão da referida estrada 
c dahi a autorização vigente ao govel'l10 para providenciaL' em 
tal sentido o que ainda não se fez pela excessiva carencia 
do material a importar do est1·angeiro. 

Propõe-se por isto a renovação da autorização legislativa 
accrescentada de egual aut.orizacão para que, de nccurclo com 
os succcssores do conccssionnrio fallccido e com o Estado de 
Pernambuco, promova o Governo Federal a construccão do 
prolongamento de Barreiros a 'l'amandar'é que é o porto de 
mar franco c abrigado por unde facilmente se escoarão as 
Jl!ercadorias transportadas pela via ferrea a que o porto de 
:Durreiros não poderá dar vas1ío devido a escas,sez das aguas 
do ria Una, impossibilitando quasi a navegação no periodo 
da estiagem o qual corresponde ao . da colheita das safras e, 
ainda, pela quasi inacccssibilidade de sua barra. 

Accrcsce a circumstancia de poss11ir o Governo Federal 
cm 'l'amandaré os edil'icios do anLig;o lazareto onde foram 
despendidos mais de cinco mil contos, agora clarividentemente 
aproveitados pelo ·Ministerio da Agricultura para a localização 
de um patronato agrícola, c, nas suas vizinhanças, umá pro
priedade rural onde estão situados os manunciaes que abas
tecem o lazarel.o, a villa e as terras anncxas a antiga fortaleza 
daqucllc nome. 

'J'aes são as palavras com que foi justificada a emenda 
que passou a constituir o art. 222 da actual lei n. L 7\13, 
o qual agora se pretende revigorar. Ao quanto alli se disse 
sô resta accrescontar quo os successorcs do concessionario 
i'allocido contractaram com a Companhia Pcrnambucana de 
Industrias e Estradas do Fct·ro a transfcrencia de seus direi
los, transfcrencia esta jú autorizada pelo Ministcrio da Viação 
na conformidade do decreto n. 1G. 636, de 15 de outubro ultin')O, 
transaccão que não está ainda ultimada. 

N. 69 

Pica reslabdecída a classe dos officiaes de descarga nas 
Alrandeg;ns da Republica cm que se tornem ncccssarins as suas 
funcções. 

Paru preenchimento dos Jogares ercudos com a. P.rcsen~c 
lei. scrrto aproveilados cm cada al!'nndega os respecl1Vos offl
cincs uãunnr.iros, cxtinctos, c os conferentes de descarga de 1" 
e 2" classe, Lambem extinctos. sem augmento de despesa. · 

Os officiaes de dcscarg·a ficarão subordinados {L 1" seccão 
da alfandega, que farí1 a disll'ibuiçüo dos servi~os que lhes 
devem ser commettidos. . _. _, 
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O numero de oJ'J'iciac8 do dc~carga será de tiO !Jura a Al
i'undcga do llio do Janeiro; 80 para a do ::la!1lo8; ~5 para a da 
Bahia; 25 para· a do Recife; 25 para a do Pará, e vara as de
mais alfandegas o numero de officiaes de descarga que a na
tureza do serviço exigir. 

Aos officiaus de descarga compeLem Lodos os servicos de 
carga e descarga, não podendo sol' os mesmos distrahidos dessas 
í'unc()Õos para desempenhar outras qua-csqucr que ás mesmas 
não se relacionem. 

A' policia aduaneira ficará resLricLo a fiscalização e po
liciamcn to dos ancoradouros, navios, etc. 

:Sala das sessões, 24 de dezembro de 1024. - Mendes 
Tavares. 

Jusl'ificação 
O servico de descarga nas Alfandegas do Rio de Janeiro 

e ouL!'as ú feito actualmente por conferentes de descarga, ex. 
Linctos, c guardas da policia aduaneira, sendo que, quanto a 
estes, com i'lagrantc desrespeito ús determinações do arL. !J", 
do decreto n. '15.220, de 2U de dezembro de 'i!J2L 

Verificam-se, por isto, constanLcmcnLo, irregularidades, 
as quacs só pode1·ã-o desappareccr com o restabelecimento da 
classe dos ofl'iciaes de descarga, encarregados cxclusiamenle 
desse serviço o que lerão o tempo necessario para a confec~ão 
das respectivas folhas, cuja demora é devida, em grande parte, 
aos mulLiplos ai'Jazeres affeclos aos guardas da policia adua
neira. 

Trata-se de medida que, adoptada, trarú grandes vanta
g·cns para tão importante servi~'o, porquanLo os serventuarios 
indicados continuarão a receber os ,vencimentos actua os. 

N. 70 
AccresccnLe-se: 
Art. E' o Poder Executivo autorizado a reorg•anizar os 

serviços e repartiçõos do MinisLerio da Viação c Obras Pu
blicas, podendo, para essa rcorganizar,;ão, abrir os creditas ·nc
cessarios, e, transferir de umas para outras, verbas do respecti
vo orçamento, ou consignações da mesma verba, sem augmento 
da despesa total do orçamento do Ministerio da Viação. 

Sala das sessões, 24 de dezembro de 1924. - Mendes 
Tavares. 

Justificação 
A presente emenda visa facil·itar ao Governo uma melhor 

organização dos serviços a cargo do Ministerio da Viação, dando 
mais ei'ficiencia, ás diversas repartições do mesmo ministerio. 

N. 71 
Accrescente-se ao art. 7": 
N. a contrructar a conclusão da Estrada do Ferro Pe-

Lrolina á Therezina com o governo do Estado do Piauhy, 
obrigando-se este a pagar com os seus recursos proprios, a 
titulo ele adeanlamento, um terço do valor elas obras executa
das em cada anno da duracü·o do contracto, de maneira que 

•• 

J 

i 
. 
. 
' 

~ 

• 



·' ' t 

SESSÃO EM 25 DE DEZEMBRO DE 1924 171 

o pagamento final da construccão da mencionada estrada, 
pelo Governo Federal ao Estado do Piauhy termine em um 
prazo .igual a uma vez e meia o numero de annos emprega
dos na alludída construcçilo. - Eur·ipedes Aauiar. - Pires 
Rebello. - Antonino Freire. 

Justificação 

O Governo do Estado do Piauhy, a cuja frente achava-se 
entilo, o illustre engenheiro Joilo Luiz Ferreira, envio~ 
em 20 de março do anuo corrente uma proposta ao Governo 
Federal para a construccüo da Estrada de Ferro Petrolina 
á Therezina que é uma grande e insubstituível arteria da 
viaçilo ferroa do paiz, sem a qual é impossível o desenvolvi
mento de uma das regiões mais ricas, fcrteis e populõsas do 
norte brasileiro. 

A proposta do Governo piauhyense inicia uma nova phase 
na construcção das estradas de ferro federaes, pela coopera
çilo que offerece, na medida dos recurs·os financeiros de que 
dispõe o Piauhy, para a conclusão tlaquella linha ferrea, re
duzindo os encargos da UníãQ. 

A Assembléa Legislativa do Piauhy, secundando a accilo 
do GoverllQ do Estado, votou a lei n. 1.101, de 23 de junho 
deste anno, investindo-o de todos os poderes para realizar 
as operações de credito necessarías áquelle emprehendimento. 

A prospera situaçilo financeira do Píauhy, a ascençilo 
normal e conLinuada das suas rendas, a valorização dos seus 
principaes produqtos de exportação, dão aos cofres estaduaes 
folga bastante para assumirem, sem receio, os compromissos 
do grandioso projecto. 

Enviando sua proposta ao Governo Federal, o do Píauhy 
acompanhou-a da seguinte exposiçilo, que é a melhor justi
ficaçúo da presente emenda. 

A ligação POl' via fcrrea dos dous grandes vallcs do São 
Francisco e do Parnahyba foi sempre e em todos os tempos 
considerada como fundamental na organizacã·o de um plano 
geral de viaçilo do Paiz. André Reboucas e depois dellc Tau
nay, Castro Barbosa, 'l'eive c Argollo, Pedro Luiz, Paulo de 
Frontin, José Luiz Baptista e muitos outros luminares da 
engenharia nacional pronunciaram-se aberta e enthusiastica
mcnte sobre a alta conveniencia daquella ligação. 

O rio S. Francisco, diz o competente engenheiro Clodo
miro P·ereira - "é uma grande base da viacã·o brasileira, que 
deve sempre estar presente a quem pretenda traçar um plano 
de viação para o paiz". 

O Parnahyba, por seu lado, offerece outra base de alto 
valor para as communicações do norte e nordeste brasileiros. 

Dahi a importancia excepcional da ligação dos valles dos 
dous majcstiosos rios. 

André Rebouças o primeÍl'O a focalizar o problema, no seu 
livro sobre garantia de juros, indicou a !igacüo Joazeiro-Pc
trolina-Paulistu-Amarante, como a mais conveniente .. 

Foi por esse caminho, effectivamente, como lembra 
uquclle insigne mestre da engenharia brasileira, qu~ penetrou 
a civilizaçúo no sertão piauhyensc trazida por pauhstas c ba
hianos. Estrada trcs vezes secular, historica vereda por onle 

S. - Vo!. XI. 12 
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avançavam os rudes serLanistas nas suas excursões para o in
terior, na phraso ,de Euclydes da Cunha, o caminho da Bah ia 
ao J'oazeiro sobre o S. Ft•ancisco prolongou-s·c até o Piauhy, 
nas mat•gens do Parnahyba. 

A civilizaçilo já coll·ocou os trilhos de uma via ferroa na 
pl'imcira parLe do hislorico caminho. 

A segunda espera POL' elles ainda agora. E .iá lá se vão 
perto de tresentos annos que as pegadas do bandeirante tri
lharam-no, revelando ao mundo as soberbas riquezas do sólo 
piauhycnse. · 

Sertanistas ousados tinham segura intuição da excellen
cia dos trabalhos. O que seguiram no caminho do S. Fran
cisco ao Parnahyba, é o mesmo que os teohnioos hoje acon
selham como o mais conveniente para receberem as fitas de 
aço da linha f errea. 

Quem quer que examine um mappa do Brasil verificará 
sem trabalho que a linha S. Salvador-Petrolina-'rhei·ezilla
S. Luiz, corresponde á éorrla do arco littoraneo entre S. Sal
vador e S. Luiz. 

A comparacã-o das distancias revela a superioridade do 
u !timo traçado. . 

Via marítima- S. Salvador-S. Luiz 2.547,6 kms. 
Via terrestre - S. Salvador-S. Luiz, 1. 784 kms. 
A viagem, por mar, entre S. Salvador e S. Luiz, actual

monte, é feita em oito dias. Construída a estrada o attri
buindo-se aos trens velocidade médj.a commercial de 30 kilo
metros POL' hora, a viagem poderá ser feita cm tres dias. 

S. Luiz que está hoje a onze, ficará a 6 dias do Rio. 'fhe
rczina que lhe está a doze, no mínimo, ficará a 5 dias. 

A' rapidez das eommunicacões entre o sul e norte do paiz, 
juntar-se-ha a sua segurança absoluta cm caso de guerra es
trangeira. A Estrada de Fer1•o Pctrolina-Therezina é uma li
nha verdadeiramente esLrategica que conduzirá, sem perigo 
{ts fronteiras brasileiras não só o soldado como os mantimen
tos e recursos de toda sorte que os Estados do norte e nor-
deste offerecem. · 

E' ainda uma linha de colonizacilo, a cuja margem se 
fnndarão nucleos de população estrangeira, attrahida pela 
uberdade do sólo, benignidade do clima e excellentes condi
ções de salubridade. 

Completada sua construcçã>O, será dentre as linhas de pro
priedade da União. uma das de maior receita. 

No trecho piauhyense, entre os municípios de Therezina 
e Paulista, condensa-se uma população laboriosa, activa c in
telligente, que só espera vias de transportes para transfor
mar a região em uma das mais ricas e prosperas do Brasil. 

·Segundo os dados censitarios do 1!'120, essa população ele
va-se a 231.603 habitantes, assim distribuídos: 

'rherezína (cidade). . . .................•....... 
S. Pedro (villa) ........•..................... 
Regeneraçãü (cidade) ................ : ........ . 
Amarante (cidade). . ......................... . 
Vnlenoa (idem) ............................... . 
Oeiras (idem) . ............................... . 
Simpllcio Mendes (villa) ..................... .. 

57.500 
14.063 
15.993 
15.844 
34.742 
24.563 
9.168 

~ 
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Picos (cida:de) ............................. .. 
Jaicós (idem) .. · .............................. . 
Paulista (villa). . ............................ . 
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27.273 
22.579 
!l.878 

231.603 
A riqueza pecuaria é importante e susceptível de immen

so desenvolvimento, estando encravados nesses município~ os 
melhores campos do creacüo do Piauhy, já comparados por 
Martins aos de Charolais, na França. 

A populacão pecuaria, a 1 de setembro de 1 ~20, nos re
feridos municípios era n seguinte: 

Especia bovina ............................... . .,, . x.quma ...................................... . 
Asuina e muar ............................... . 
Ovina ................................. · · · ... · 
Caprina ............................... · ..... · 
Suína ....................................... . 

Animaes 
282.522 

31.:1.29 
18.092 
04.214 
93.164 
52.810 

542.831 

O valor official da exportação nos mesmos municípios no 
anuo proximo findo, elevou-se a /1, 000 contos cm numeras re
dondos, sendo productos principaes exportados o gado vaccum, 
sementes oleaginosas, algodão, cera de carnaúba, couros e 
pelles. 

O exame dos dados acima apresentados demonstra as van
tag·ens, mesmo sob o aspecto financeiro, da rapida construccão 
da E. F. Petrolina-Therezina. 

Entretanto, a morosidade com que ella se arrasta, devida 
a mulliplas cau&a:s, entre as quacs avulta a difficil situação 
financeira da União, está causando sérios c irremediaveis pre
juízos ao Piauhy e ao resto do paiz. 

Iniciada a construcoiío sob o Governo do inesquecível Pre
sidente da Republica Delfim Moreira, em i 918; apresenta 
boje, seis annos depois, apenas, !lO kilometros em trafego. 
POl' esse andar teremos de esperar 67 annos para assistirmos 
a ligação dos trilhos da E. F. Petrolina-Therezina, com os da 
E. F. São Luiz-Therezinal 

Cànvencido da imprescindível necessidade do terminar a 
construcção daquella estrada, certo da utilidade resultante da 
sua cooperação para tal fim. o governo do Estado do Piauhy 
decidiu-se a submettor ao da União Federal a pt•oposta quo 
acompanha este memorial, pela qual compromette-so a reali
zar a almejada ligação dos vallcs do S. Fl·ancisco o Parnallyba, 
no prazo de seis annos. 

Principal interessado na rapida offectivação do tão gran
dioso commeltimenLo, o Estado do Piauby partilhará com a 
União, as rcsponsabilidadels. do !los decorrentes. 

Propõe, por isso receber do Governo federal, annual
mente, dous tcrcos apenas das construccõcs feitas, de onde 
rcsu!Lará,parn •os LO! a avultada 'economia de ·cerca de 5. 200 :000$ 
em juros de apolices. . . . 
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A este lucro immediato deve ser accrescentado o resul
tante do trafego da estrada, que será tambem valioso com-
pensador. · 

Grandes serão as vantagens indirectrus pura o Governo 
federal, pelo acct·escimo das suas rendas e rigorosa fiscaliza-
ção que, então, poderã>Q exercer os seus agentes. · 

A Estado do Piauhy não visa, absolutamente, lucros ma
teriaes na empreitada a que se propõe. Ao oontrario, acceitará, 
com satisfação, os sacrifícios que a mesma lhe travá, certo do 
que serão elles largamente compensados pelo rapido e seguro 
desenvolvimento de dotas as fontes de produccão e de ri
queza, de uma das mais importantes zonas do seu territorio. 

Esta segurança dá-lhe forças para solicitar do Governo fe
deral a acceitacão de sua proposta que é o complemento do 
presente memorial. 

O Sr. Sampaio Corrêa- Peco a palavra. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Sampaio Carrila 

O Sr. Sampaio Corrêa- Sr. Presidente, o relator da pro-
posição n. 119, agora analyzada pelo eminente Senador Pau
lo de Frontin, receberá todas as indi,cações formuladas por 
S. Ex. e cuidará com maior carinho de evitar um area
mento parallelo ao real, sem prejudicar os serviços publicas 
organizados . 

De um modo geral posso desde já udeantar ao Senado a 
minha opinião a este respeito. Acho qne a cauda é sempre 
neccssaria. O que é incoveniente, não é a cauda, é o rabo 
que se deseja pregar ao areamento. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN -Muito bem. 
O SR. SAMPAIO CoRRI~A- Era o que eu tinha a dizer. 
Encerrada e adiada a votação. 

EMISSÃO DE DEBEN1'URES 

2' discussão do projecto do Senado, n. 60, de 1924. con
cedendo á Sociedade Propagadora das Bellas Artes o direito 
de cmittir debentures para resgate de um emprestimo. 

Encerrada e adiada a votação. 

CREDJ'.rO !?ARA J?AGAMEN'rO A LUIZ MACEDO & COMI?. 

2' disclussão da proposioli.a da Cumara dos Deputados 
n. 106, de 1921t, que abre, pelo Ministerio da Guerra, um ore
dito de 2:041$700, pura pagamento do que é devido a Luiz 
de Macedo & Comp., por fornecimentos -feitos á 1" Circum
scripoão Militar. 

Encerrada e adiada a votação. 

CREDl'ro PARA PAGAMENTO DE VENCIMEN'rOS 

2' discussão da proposicü·o da C amara dos Depu tactos, 
n. 111, de 1924, que abre, pelo Ministerio da Viacüo e Obras 
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Publicas, um credito de 5:520$, para pagamento de venci-· 
·mentos aos i-nspectores da rêde tclcgraphica adquirida pelo 
governo do Rio Grande do Sul. 

Encerrada c adiada a votação. 

llMISS.~O DE SEL!,OS POSTAES 

2• discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 113, de Hl21t, que manda emittir, pela Casa da Moeda, sei~ 
los postaes em homenagem a Santos Dumont. 

Encerrada c adiada a votação. 

PAGAMENTO DE VllNCIM!lN'l'OS 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 118, de 1924, que abre, pelo Ministerio da Guerra, um ore
dilo de 21 :027$420, para pagamento de differcnoa de ve·nei
mentos devida aos ministros do Supremo 'l'riunal Militar . 

Encerrada e adiada a votação. 

LIGA Dll INQUILINOS · 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 51;, de 1923, considerando de utilidade publica a. Liga dos 
Inquilinos c Consumidores do Districto Federal. 

· Bncerrada c adiada a votação. 

INSTITUTOS VACCINOGI!NICOS 

a• discussão da proposição da Gamara dos Deputados, 
n. 57, de 1923, que autoriza a estabele(ier institutos vaccino
genicos nas capitaes dos Estados que menciona. 

Encerrada e adiada a votação. 

O Sr.· Presidente - Nada mais havendo a tratar, convoco 
· para amanhã·, depois da sessão ordinaria, uma sessão secreta, 
afim do Senado tomar conhecimento do acto do Poder Exe
cutivo sobre a nomeação de Ministro do Supremo Tribunal 
Pederal. 

Para ordem do dia da sessão pulilica designo o seguinte: 
Votação, em discussão unica, do projecto do Senado n. 40, 

de 1921;, velado pelo Sr. Presidente da Republica, que abre 
·um credito de 76 ;/;35$200, para pagamento a funccionarios 
dos colle:;ios militares da gratificacã·o a que se refere a lei 
n. 3. 990, de 1920, (com parece1• favoravel da Commissão da 
Finanças, n. 390, de W24); 

Votação em 2" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 119, de 1924, determinando que as verbas c cre
ditas votados para material de repartioões industriaes do Es
tado, que tenham thcsouraria c contabilidade, uma vez regis
traclo pelo Tribunal de Contas, sc,iam clisLribuidas ás rcspc
cr.ivas thesournrias e suppridos pelo Thcsouro cm prestações 
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para se applicarem nos fins a que se destinam (com paracer 
{avo?"avel da Cmnmissão de Finanças, n. 391, de 1924, c emen-· 
das ap1•csentadas) ; 

Votação, em 2" discussão, da propos1cao da Gamara dos 
Deputados n. f06, de 1924, que abre, pelo Ministcrio da Guerra, 
um ct·edito do 2 :OH$700, para pagamento do que é devido a 
Luiz de Macedo & Com., por fornecimentos feitos ú 1" Cir
cumsc!·ipção Militar (com parecer {avoravel da Commissão de 
F'inanças, n .. ~93, de 1921); · 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Camarn dos 
Deputados n. 111, de 192-1, que abre, pelo Ministerio da Via
çã;o e Obras Publicas, um credito de 5:520$, para pagamento 
de vencimentos aos inspectores da rêde telegrapllica adquirida 
pelo governo do Rio Grande do Sul (com parecer {avoravel da 
Commisslio de Finanças, n. 394, de 1924); 

Votação, em 2" discussão, do projecto do Senado n. 50, 
de 1924, concedendo á Sociedade Propagadora das Bellas Artes 
o direito de emittir debentures para resgate de um emprestimo 
.(emenda destacada do orçamento da Receita e incluída em; 
virtude de uruencia) ; 

Votação, em 2• discussão, ela proposição da Gamara dos 
Deputados n. 113, de 1924, que manda emittir, pela Casa da 
Moeda sellos postaes em homenagem a Santos Dumont (com 
JJarecer {m!oravel da· Commissão de Finança,ç, n. 395, de 1924); 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 118, de 1024, que abre, pelo Ministerio da Guerra, 
um credito de 21 :027$420, para pagamento de differença di: 
vencimentos devida aos ministros do Supremo Tribunal Mili
tar (com. parecer favoravel da Commissão de Finanças, n. 396, 
de -1.924); 

Votaçã•o, cm 3" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 54, de 1923, considerando de utilidade publica a 
Liga dos Inquilinos e Consumidores do Districto Federal (com 
parecer favoravel da Commissão de ht.~tiça e Leyíslação, n. 274 
de 19241; 

Votaçã-o, cm 3" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 57, do 1923, que autoriza a estabelecer institutos 
vaccinogenicos nas capilacs dos Estados que monci.ona (com 
parecer favoravel da Commissão de Justiça e Leaislaçlio nu
mero 22/j, de 19!!4) ; 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e 30 minutos. 

158' SESSÃO, EM 26 DE DEZEMBRO DE 1924 

PRESIDENCIA POB 8118. E:STACIO COIMBRA, PRE:SIDE:NTIJ:; E A. 
AZE:RE:DO, VICE-PRESIOE:NTE 

As 13 e meia illoras, a(}ham-sc presentes os Srs. A. Aze
reclo, Mendonça Mnrtins, Pires Rebello, Pereira Lobo, Bar
hosa Limn, Dionysio Bentos, Costn Rodrigues. Cunhro Machado, 
Euripedcs do Agouinr. Thomaz Rodrigues, Jú~o Thomé, Ben
jamin Barroso, Ferreira Chaves, .Toão Lyra, Antonio Massa, 
Ensrhio rle Andrnrlc, Lopes Gonçalves, Pedro Lago, Antonio 
Moniz. Moní7. Bodrt\, Mnnocl Monjnrdim, Miguol de Carvalho, 
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Joaquim Moreira, Modesto Leal, Mendes Tavares, Paulo dll 
Frontin, Sampnio Carrila, Bueno Brandão, Bueno de Paiva, 
Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Luiz Adolpho, Hermenegildo de 
Mm·aos, Affonso de Camargo, Carlos Cavuloanli, Laura Müller, 
Viela! Ramos e Soaras elos Santos (37) . 

O Sr. Presidente - Presentes 37 Srs. Senadores, está 
aberta a sessão. 

Vae ser lielrt a acta da sessão anterior. 

O Sr. 4" Secretario (servindo de 2•), procede á leitura d:;; 
acta da sessão anterior, que, posta em discussão, ó approvada, 
sem reclamação. 

O Sr. 3" Secretario (servindo de I •), declara que não hs. 
expediente. . 

O Sr. 4" Secretario (servindo de 2•), procede á leitura dos 
seguintes 

PARECERES 

N. 403-19211 

Parecer sobre as emendas apre.ventadas ao orçamento 
·lla Guerra, em a• cliscussáo 

A Commissão de Fimmons submette ao voto do Sena:do o 
resultado de seu estudo sobre as emendas offerecidas em 3• 
discussão á proposição da Camara dos Deputados, que fixa as 
despesas ·do Ministerio da Guerra para: o e:'\ercicio de 1925. 

A proposta do Governo fixou a desposa do Ministerio da 
Guerra, pnr!i: 1925, em: 

Orçamento actual ......... . 

Ouro 
200:000$000 
200:000$000 

Papel 
212.205:923$491 
171. 953 : 81Jifl$24t 

Donde, o excesso sobre n areamento cm 
vigo~ do •••••..••..••.••••••.....•• · 40.252:027$251 

Ficando inalterada a parto ouro. 
A Commissno de finnncistns 

ilioumhldn rle rovcr n 
pt•oposta elo Governo, in
dicou modificnoões quo 
reduziram as r!ospesas n 72: GOO~OOO 104.801 : 38H00(1 

Donde n clifforcnçn pnrn 
monos ....... , . . . . . . . . . 128 :h00$000 17. 31/J :580$000 

A. proposlcfio rln Cnmnl'a rccln?.ln ninrln ns 
rlrspc~ns n .......................... 102.80!l:77ü$l01 

Cnmrrvnnrln, ~rm nHrl'nc~o. n vrl'hn nurn. 
Fnzendo mnn J•ecluccilo sohrc a proposl.n de 1 !l, 300: 1<17$000 
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Si o Senado approvar as emendas offcrccidas na 3" dis
cussão, tal como aconselha o presente parecer, a proposição 
vollar·á para a Gamara com a rcducção de 21.511:897$ sobre 
~ propost~, cm virtude das rcducçõcs realizadas, ainda, nlil 
Impot·Lancia de 2.205:750$, ou 2.Hl1:830$-13:!l20$000. 

N. 1 

Verba 1" -Administração Central. 
Restabeleça-se a sub-consignação n. 4, "Pesso~>:l", de ue

curdo com a proposta do Governo. 

PARECER 

A emenda, si acceita, acarretaria o augmcnto de réis 
50:000$000. Consultada, a adminisl.rr,ção concordou com a 
supprcssão da verba proposta 

N. 2 

Verba 5"- Instrucção Militar: 
Restabeleça-se esta verba, nos termos da proposta do 

Governo. 

PARECER 

Consultada, a :tdministraçiio julga que deve ser mantida 
a supprcssão do col!cgio, feita pela Gamara dos Deputados. 

O Relator obteve as seguintes informações a respeito do 
Col!egio de Barbacena, que transmitte li Commissão e a:o Se
nado: 

O decrescimento de concurrentes li matricula no Collegio 
Militar de Barbacena e consequentemente a sua reduzida fre
quencia é um facto incontestavel, e já chamou a: attenção, 
não só do Sr. Ministro Calogeras, mas tambem do actual ti
luTar da pasta da Guerra, como se póde verifir..ar em seus 
relatorios. Assim, a: despesa na manutenção do estabeleci
mento não é compensada, em vista do reduzida numero de 
alumnos que o frequentam e nelle concluem o curso. 

No Col!cgio Militar de Barbacenn, a União despende mais 
de mil contos annualmente para a educação de duzentos edu
c~>:ndos, ou melhor, de quarenta alumnos aratuitos, porque são 
estes ·que justificam a existencia dos coJiegios militares. 
Chegaremos, pois, ao absurdo do Thesouro gastar mais de mil 
contos por anno para educar quarenta estudantes aratuit.os. 

Essa: falta de concurrencia que observamos tem como 
causa principal a proximidade do Col!egio Militar do Rio de 
Janeiro, onde a affluencia de candidatos ;i matricula tem sido 
tão exaggorada, que o Governo já se viu forcado ~>: permittir 
alumnoR externos, por falta de accommodacões. 

A diminuta frequencia será em breve reduzida a um 
limite quasi nullo, quando começar a produzir os seus effeitos 
o recente curso de prcpar~>:[orios annexo á Escola Militar, ondn 
a instrucção, nlém de ser ministrada no curto prazo de tres · 
annos, cm vez de sete, 6 gratuita, tendo ainda a vantaA"em de 
constituir actualmente o verclaclciro nucleo de recrutamento 
p:trn a referida escola. 

•• 
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E' claro que o Governo nfio devo fazer dos institutos offi
ciaes de ensino fontes de renda, mas Lambem é logico quo 
não deve fazer dcllcs um sorvedouro dos dinheiros publicas 
mórmente quando a despesa não ó compensada pelo rcsultadÓ 
obtido. 

Para avaliar o dispendio com um alumno que concluo o 
curso cm Barbacena, ó bastante saber que no decennio do 
1913 a 1923 o Collegio Militar forneceu 121 alumnos com o 
curso, entre gratuitos e··contribuintcs, sendo a tendcncia para 
o decrescimento desse numero. Ora, gastando o collegio onz11 
mil contos em um decennio, ficará a educação de um alumno 

· em perto de cem contos,. ou superior a duzentos contos, si 
considerarmos sómente os ·gratuitos, que, como dissemos, são 
os que ,justificam a existencia dos collcgios militares. 

Nada, pois. póde justificar a continuação desse estabeleci
mento ·quando é sabido que existe grande numero de candi
datos civis aspirantes á matricula na Escola Militar, sem o 
menor onus para o 'llhesouro. 

-
Entretanto, a emenda supra merece approvação, para 

prover o pagamcn to do pessoal civil mandado aproveitar; pelo 
que offerecc o seguinte 

Substitutivo 

Mantcnh a-se, na sub-consigns:ção n. :!4, da verba 5' -
Instrucção Militar - a dotação de H2 :962$, destinada a pa
gamento do pessoal administrativo civil do Col!egio Militar de 
Barbacena, m:mdando aproveitar nos co!legios do Rio de Ja
neiro, Ceará e Porto Alegre. 

N. 3 

Verba 10' - Soldos, etapas e gratificações de praças de 
pret. -

Restabclcca-sc na consignação "Pessoal", sub-consignação 
n. 3 "Etapa:s", para 40 alumnos do Collegio Militar de Bar~ 
bacena, 14.600 rações a 3$, 43 :800$000. 

Corri,ia-se o erro de 1. 000:000$ na despesa papel, va
riavel. 

A despesa papel, varinvel, ficará .assim, de 41!.286 :290$500. 

PARECER 

A primeira pa:rte desta emenda está prejudicada; pro
cede, entretanto, a segunda parte, que deve ser approvada, 
fazendo-se a necessaria correcção. 

Nesta verba n Commissão apresenta ainda: uma reducção 
em emenda especial. 

N. 4 

Verba· !l'-Arsennes c F.ortnlczas: 
Restabeleça-se a proposta do Governo, supprimido o au

~mento do i. 507 :000$, constant0 ds: proposição da Cnmara dos 
Deputados. 
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PARECEI\ 

A Commissão não pódc annuir na suppressão total da 
verba, visto a administração julgar urgente e indispensavel 
dotar os nossos arsenac~ n fabricas de recursos de que se 
aclJ :illl neste momento desprovidos; considera mesmo reduzidas 
as dotaoõcs consignadas na proposta da Gamara, tomando cm 
consideração a circumslnncia, que todos reconhecem evidente, 
do dar desenvolvimento conveniente nos serviços dos s:rsenaes 
c fa!Jricas com o intuito da substituição progroS$iVa de acqui
sir;ão de artigos estrangeiros, que podem .ser fabricados no paiz. 
Pulo que a Commissão apresenta o segumte 

Substitutivo 

Verba 6' - Material - Arscnr.:l de Guerra do Rio de Ja
neiro, sub-consignacão 1' - diga-se : acquisição de machi
nas, ferramentas, ou materia prima para sua confecção, in
strumentos, appnrelhos, 300 :000$; consignação 4' - diga-se: 
900:000$ ficando assim redigida: Ma teria prima e outros 
materiaes, sendo 40:000$, para a acquisição de apparelhos 
eleotricos. 

N. 5 
Verba 7' -Fabrics:s: 
Restabeleça-se a proposta do Governo, sendo supprimido 

o augmento de 2. 050:000$, que consta da proposição da C a
mara dos Deputados. 

PARECER 

A Commissão, ainda de accórdo com a administração, póde 
acccitar, não a suppressão total, proposta na emenda, mas uma 
roducção no augmento constante da proposta da Ca:mara; assim, 
apresenta a seguinte 

SUB-EMENDA 

. Verba 7' - Fabricas - Material - Sub-consígnação 3', 
dig::!-sc: 445 :000$: sub-consignação 23, 1.. 000 :000$, ficnnd'l 
estn assim redigida: Ma-leria! hydraulico e de electricidade, 
machinas, sondagens c outros, destinados, especialmente, ás di-
versas officinas. , 

N. 6 

Verba 9'- Soldos c gratificações de officiaes: 
Transfira-se a snb-consignaçüo n. G, do titulo "Diversos 

scrvic,os", para a verba 8", "Serviço de Saude", com a alte,
raciTo constante ela proposição da Cnmara dos Deputados. 

Rio, 15 de dezembro de 1024. -Paulo de Frontin. 

PARECEI\ 

E' ncccilavcl a indicnçfio de se transferir para o § s•, 
serviço snnif,ario, n wh-cnnsignacão n. ü, do titulo "Diver~os 
servicos", dn verba !l", Soldos, ele. Parn indemnização aos hos
pitacs, etc. 

! 
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Em divorsus despesas do mencionado § s•. serviço sam
tnrio, pocler-sc-t\, sob D n. 22, incluir n doluçiio de 100:000$, a 
quo se re l'm·e n emenda, fnzenrlo-se nos lotaes respectivos a ele
corrente modificação. 

N. 7 
Verba 5': 
N. Hl - onda diz: "c~tagiurios da Escola do Estado 

Maior" - uccrcsconl.e-se: "instructores c uuxilinrcs dos in
sl.ruclorcs francezes da Escola r!e Aporfciooumento de Offi
ciues" . 

Sala dns sessões, cm 15 de dezembro de 1924. - Carlos 
Cavalcanti. 

A udminislrnção julga n medida ncccssr,ria como incen
tivo c recompensa aos es'rorcos dos officincs brasileiros que 
uuxilinm ou ~nhstil.ucm .os instructores frnncezes, que são os 
unlcos qtw, por tues funcções, não auferem vantagens . 

Justificação 

Os o!'J'icines brrcsileiros que substituem e auxiliam o~ 
instructores francezcs na Escola de Aperfeiçoamento de Of
ficiaes ·são o~ nmcos que não teem vantagens espcciaes, pots, 
os demais esl.nbolecimcntos. como na Escola do Estado Maior, 
Esco~a Militnr, Escola de Sut·grntos, Escola de Intendencia e 
do Vol.erinaria, os officiaes brasileiros que desempenham iden
l.icas funccües rcco!Jom vant.ag-ons correspondentes nos respe
cl.ivos t.rabnlhos. Trata-se do uma medida do equidnrle e de· 
,iustiçn. 

Sala rias sessões, em i 5 ele dezembro de 1924. - Carlos 
Crwalcnnli. 

N. 8 

Onde convier: 
Os r.ctuncs segundos tenentes que concluíram o Curso J~s

pcciul rlc Cont.adores ela Escola de Intendencin, no anno de 
1923, ficam dispensados do intcrsticio pnrá. a promoção no 
posto ele t• tenente. 

PARECER 

Justa, mas não orçamentaria, pelo que a Commissão rleixn 
rio cmif.fir parecer n respeito. 

Ju.Rtificação 

A Jll'rscnf.c emrnrla visn rr.gulnriznr a r!ist.rih~1içfio dn~ 
nfficinrr< rln Qnnrll·n rir r.nni.nr!Ol'rs pelas suas rcsncetJvns fum·
rtir~. pnip, n qnnrlt•n rir f" nrgr.nein. nropost.n peln rlccrot.o l11.!
::Wl'n ·I~ :;~r,. rir ~f; dr ,innhn rir ·l!l?..2. nfio lcvr nf.P..ngo:n rffJ-

. PIPnl.r npplicnçfio. cm visln rln g·mmlr fnlln de pr!lllCJros te
nentes contndorcs. 
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Conforme se vê, pela disLribuicão do quadro acima refe~ 
rido, as funcções de Lhesourciros e almoxarifes são desempe~ 
nhadas por capitães c primeiros tenentes c apenas 13 segundos 
tenentes foram destinados cxccpcionalmenLe parii: as funcções 
de almoxarifes de estabelecimentos militares e não de corpos 
de iJ•opa, Ora, sendo de 180 o numero de primeiros tenentes 
no alludido quadro c existindo actualmente apenas cercii: de 35 
primeiros tenentes do Quadro de Contadores, que accrescidos 
de 45 primeiros tenentes do extincto quadro de intendentes 
ucrl'azem o total de 80, que não corresponde nem á metade das 
vagas do quii:dro, restam ainda 100 vagas, as quues não foram 
preenchidas, visto a difl'iciencia de primeiros tenentes conta~ 
dores. · · 

Com os recentes commissionamentos de sargenws no posto 
de 2" tenente para o Quadro de Contadores, que irão desempe~ 
nhar regularmente as funcções de officiaes de ii:provisiona
mcnto nos corpos de tropa, convém, para melrhor attender ás 
exigcncias do serviço, que oc actuaes segundos tenentes con~ 
tadores qu econcluiram o curso no anno de 1923 e foram de
clarados aspirr.:ntes em 18 de dezembro do mesmo anuo, se,jam 
dispensados do restante do interstício que lihes faltam para 
a promoção a 1" tenente, intcrst.icio este que praticamente já 
satisfizeram, pois, desde janeiro deste anuo, que, por effeito 
dii:s suas classificações pelos corpos e estabelecimentos milita~ 
res estão no exercício das suas funcções, 

' Accrescc que com a approvação da presente emenda, e 
consequente promoção dos actuaes segundos tenentes contado~ 
res a primeiros tenentes, as funcções de officiaes de aprovi~ 
sinnamento seriam desempnehadas pelos actuaes sgundos 
tenentes commissionados para o Quadro de Contadores, evl
ta:-.do-se desse modo que estes possam ser designados para 
as funcções de thesoureiros e almoxarifes, que por serem 
m;lis jmportii:ntes que as de official de aprovisionamento estão 
na l.uralmentc indicailus para os officiaes que toem o curso da 
sua especialidade, como os officiaes contadores de que trata a 
presente emenda:, 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1924, - Pereira Lobó. 

N. 9 

Onde convier : 

Art. Os officiaes da secretaria da Escola Militar terão 
as mesmas graduações e gozarão das mesmii:s honras e rega~ 
lia~ de que gozam os seus collcgus da Directoria Geral de 
Sande da Guerra. 

PARECER 

Prejurlicada, por não ser materir.: orçamentaria; poderia 
te:· figurado nu lei de forc.as para o excrcici·o futuro . 

.T ustificação 

Esta emendn nenhum nugmcnto de despesa trará parrt os 
cofres publicas, 

Si os officiacs da Secrctnrir, da Contabilidade da Guerra, 
Hospif.al Central elo Exercito, Directoria Geral de Saude da 

.,, 
.I 
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Guerra, Intendencia da Guerra, etc., teem graduações milita
res e gozam das honr:;;s e regalias dahi decorrentes, com justa 
razão devem ser essas graduações, honras e regalias concedidas 
aos officiaes da Secretaria da Escola Militar, que estão em 
conta:cto dial'io e directo com militares, em um estabelecimento 
de caracter puramente militar e onde se formam os futuros 
ofíiciaes do nosso Exercito, só tendo a lucrar com essa con
cessão 6 respectivo serviço. 

. Sala das sessões, 15 de dezembro d,e 1924. - Cunha Ma
chado. 

N. 10 

Serão effectivados nos cargos que occupam, n:;: occur
rencia de vagas, os medicas que, nas corporacões militares 
estiverem por· mais de 4 annos servindo interinamente. 

.Sala das sessões. 15 de dezembro de 1924. - Mendes Ta
vare.s. 

PARECEI'\ 

. Prejudicadru, por não ser orçamentaria. 

J usti{icação 

Não é justo que, alguns medicas com concurso prestado 
nessas corporacões e que com dedicação e bôa vontade ha 
quatro annos veem trabalhando interinamente, expondo muitas 
vezes a sua segumnça pessoal, dado o caracter de servicos in
herentes ás suas profissões, nas corporações em que trabalham, 
não sejam aproveitados nas vagas que Decorrerem no quadro 
de Saude _dessas corporacões, visto :::lguns delles estarem pro
ximos de attingir o limite maximo de edade para admissão de 
medicas determinado pelo regulamento em vigor nessas cor
porações, perdendo assim de vez a possibilidade de effectiva
ção nesses cargos. 

N. H 

E' cont:::do pelo d-obro, como tempo de serviço em cam
panha, parl os effqitos legaes, aos officiaes do Exercito e da 
Armada, que desempenharam funccões militares junto aos 
governos alliados durante a gru:nde guerra e que tiverem re
cebido a Cruz de Guerra instituída pelos respectivos governos 
para premiar a bravura de seus soldados; o tempo que cada 
official esteve nas dilas funccões no periodo compreihendido 
de 4 do agosto de 1911 a 11 de novembro de 1918. 

PARECER 

A emenda ajusta-se ú lei de força de terra. 
A Commíssão núo aconselha sua upprovação. 

Justificação 

Pelo simples enunciado desta proposição porcebo-so a 
justiçru ele sua decretação; no enLunlo, a Commissão de Ma
rinha c Guerra não quer deixar o Senado sem uma cabal -
embora resumida - justificação do sua proposta. 

:' 
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O arligo do lei quo se pretendo applicat· aos nossos dignos 
oJ'l'iciacs em missões no continente europeu, durante <J: SI':mda 
S'LWrt·a, é bem conltecido do lodos nós, e consiste, om resumo, 
cm quo- "o militar do let•rn c mar, classes annexas ou mi
lil::m~adas, desde quo entre nu zona de operações ou parti< 
p:u·:..: a guerra, ó considet·ado em cnm]Jan!Ja e passu a conta:· 
pelo dobro esse tompo de sact•ificio, etc. 

Ora, poder-se-ú negar que o.s nossos representantes mi
litares junto aos govemos das nações do continente europeu 
em gLwt·ra, e que receberam destes governos u Cruz de bra
vm·:;:, não cslivm·am cm estado de guerra, durante o tempo 
que ulli serviram, tanto nas occasiües cm que se encontravam 
nus primeiras linhas de fogo, como nus cidades abertas bom
bardeadas conlinuamenlc, ot'U; pelo canhão terrestre, ora pelos 
monstruosos engenhos da morte o da destruicão jogados pelos 
aviões o dirigíveis, de cujos riscos lambem participaram suas 
heroicas familias ? 

Certamente, não; o contrario disto seria: negar o propr·.:o 
facto da gurra, esse facto brutal que abalou o mundo inteiro 
c cujos effeilos repercutirão sobre a humanidade ainda. por 
longos annos. E tanto mais. quando ta:es officiaes trazem 
cornsigo o excepcional symbolo da bravura, uttestando natu
ralmente o que o acto do Senado deverá corroborar. 

Como negar o facto concreto dos soffrimcntos e priva
ções quo esses dignos reprcsentr.ntcs das forças nacionucs sup
portaram, sem alarde nem queixas, sendo os portadores do 
nome de nossa Patria aos campos de batalha cm uma guena 
na qual fomos posteriormente tr,mbem hclligcrantes 'I 

E demais, aos dignos ofJ'iciaes de mu~inha que daqui par
tiram pa1·a a guerra c aos que ficaram guard!indo nossas 
costas e portos, já foram considerados em campanha, de ac
côrdo com a lei, bem como os officincs de terrr• que aqui 
ficaram g·uarnecendo nosso Jitt.ol'al: como silenciar justamente 
os que talvez mais riscos, privações c soffrimentos tiveram e 
passaram durante a guerra em prrizes estranhos, onde tudo 
lhes 0rn difficil ohtcr, além ela cnnslantc separnçüo da famili:l 
que deixavam ao "nzat• da sorte", pura bem cumprirem seus 
deveres cm pontos diversos nos t.errilorios cm que serviram I 

.Sala das sessões, 22 de dezembro de 1924. - José Jl!u1'
tinho. 

N. 12 

N. 2 - Sub-consignação n. 5: 
Em vez de "35 :000$", diga-se: "ü5 :000$000". 

PARECER 

A administração concorda com a redncçüo feita pela Col
mara, pelo que a Commissüo não aconselha su,l upprovação . 

.Ju.iti{'icação · 

A emenda manda restnbclccor n proposta do Governo pot• 
ser a mesma ncccssaria. 

A vcrbn 05:000$ se drslinn no Luhorntorio de Analysos 
rlr• Directoria de rntcndoncin ela Guerra, rccentcmcnto fun~ 
dado, que necessita daquolla imporluncia parn completar a sua 

'.1 
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inslallacão o pura adquirir apparclhos tochnicos especüdizados 
e procluclos chimicos imprescindíveis aos seus trabalhos ana
lyticos. 'l'rata.so de uma soccão lochnica que vem prestando 
os mais valiosos serviços a uma r·cparticão importante como 
é a Inlcndcncia da Guerra c que não é justo que tenha seu 
desenvolvimento pnralysudo por causa de uma economia i!l
significanlc de 35 :000$000. 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1924. - Vespucio de 
Abreu. 

N. 13 

AccrcsccnLe-se onde convier: 
Art. Aos alumnos dll: Escola Militar, que não Livere111 

sido approvados cm todas a,s cadc'iras do anno, será permit
tido prestar exame das cadeil'as que lhes faltarem om se
gunda época, na segund~ quinzena de março de :!925. 

PARECER 

A Commissão não acceita a emenda por não ser orca
montaria; poderá, entretanto, ser estudada, destacada para 
projecto especio:l, visto os fundamentos que a justificam. 

Justificação 

O dispositivo da emenda contém uma faculdade concedida 
pela legislação em vigor nos alumncis de todos os estabeleci
menLos de ensino, secundaria ou superior, e que as leis or
r;amentarias teem tornado extensiva aos alumnos da Escola 
Militar, desde muitos annos. E', aliás, uma medida de equidade, 
não devendo os alumnos da· Escola Militar constituir uma ex
cepção; ficando em situação inferior aos de todas as outras 
escolas, inclusive a Escola Naval, onde aos alumnos naquellas 
condições se concede uma segunda época de exa:mes. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1924. - Mendonça 
Martins. 

N. 14 

Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar: 
Um escripturario", diga-se: "um secretario". 
Sala das sessões, :!5 de dezembro de 1924. - Merules Ta

vares. 
PARECER 

A Commissão acccita a emenda com n ~Ail'uínte red&"Cção: 
Verba 8", sub-consignação S: 
Um secretario (cx-cscripturario, em virtude do art. 591 

do decreto n. 15.230, ele 31 de dezembro de :!92t). 
A disposição citada é a seguinte: 
Arf.. 591. Os cscripturarios c aprendizes passam a ser 

clesig·nr.-dos respectivamente sccretm•ios e 2Jralicantcs. Na pro:
posição foi dada a nova designação nos praticantes, não o foi, 
por6m, a do secretario. . , 

E' uma simples correcç!lo. 

\ 

. ·.,. 

,-



192 ANNAES DO SENADO 

JustifiCfJÇáQ 

l'elo art. 501 do regulamento para o Serviço de Saudo 
do Exercito, em tempo de paz, o escripturario p~ssou a ter a 
designação de secretario. 

N. 15 

Laboratorío Chimico Pharmaceutico Militar: 
Um carroceiro: ordenado, 1 :'4"40$: gratificação, 720$; 

total, 2:160$000. 
Diga-se: 
Um motorista: ordenado, 2 :000$; gratificação, 1 :000$; 

total, 3 :000$000. 
Sala das sessões, 15 de dezembro de 19!24. -Mendes Ta

vares. 

PARECER 

Ha elevação de vencimentos de empregados; por tal mo
tivo, a Comrnissão não póde ser favoravel. 

JustificaçãQ. 

Existindo urna aaraue para o serviço de transporte que 
reclama os serviços de um motorista, cujos ordenados são 
sempre mais elevados que o dos cocheiros, proponho este pe
queno augmento de 840$ annualmente, que é o vencimento que 
percebe o motorista do Deposito Central do Materi~l Sanita
rio do Exercito, e a substifuição na tabclla da palavra "co
cheiro" pela de "motorista" .. 

O serviço de expedição do Laboratorio Chirnico P·har
rnaceutico Militar é intenso c exige até um ajudante de mo
torista, o que não peço pelas difficuldades que assoberbam 
o Governo. Para se avaliar do intenso movimento de volumes 
expedidos pelo Laboratorio Ohimico Pharrnaceutico Militar 
basta dizer que o movimento annual excede de cinco mil vo
lumes. 

N. 16 

Laboratorio Chirnico Pharrnaceutlco Militar: 
Sub-consignacão 21 - D€spesas rniudas de 

prompto pagamento ...............•...... 
Diga-se: 

1:800$000 

Sub-consignaçüo 21 - Despesas rniudas de. 
prompto pagamento...................... 2:400$000 
Sala das sessões, 15 de dezembro de 1924 . - Mendes Ta

vares. 

PARECER 

E' justa. Consta lambem da proposta do Governo e a 
Cornrnissüo apresentará emenda de accôrdo com a adminis
tração. 

.,. 
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.Jus l i{icacão 

O :nlt;'IIJelll.o 1í de ,;eiscenlu~ nJil r~i~ sobro a Lll'Opo8la 
ut•,;ai.IIL'IJI.al'ia, l'icaudu a~,;int u L:tlJUmluriu Chilllil:u Pltarma
et•ul.inJ ~lilil.al' I'C[UipaJ•ado :í Dit•ucluJ•i;;; Geral tlu i:iauue :í 
EHI.a1;:~u c,Iu .\s~isl.eucia e l'rophylaxia, que leulll urna llola'~üo 
du ~ :·1U01ii annualnwnle. 

N. 17 

Laliut·alol'io C lt im i cu I' lt a t'llliiCCll Li co MilHar: 
i:iu!J-con~ ig·na~:ãu J ü - .\equ isi1;ão du arligus 

JHll'n o scl'vil;o de cmbullagcm. , ........ . 5:000$000 
Diga-se: 

i:iu!J-consi;.;mu;ãu 1ü - Acquisi(;ão de arligus 
para o scrvi~:o clu em!Jullag·em............. 15 :OOOlj;OOO 
Sala das sussüe~. 15 du dczcmbt·o de 1024. - illendas 'l'a

varcs. 

·,., 

.\.Llenclitla [JOl' umcnda aprcscnlacla pela Commissão . 

.Tusti{icaçüo 

o augmcnlu tlu dez contos de t·éis para o servico de um
liallag·utn ,iusl.i fica-se porque o I.aboratorio Chimico Phar~ 
JIJacr.ulico Militar ó u.nHI repartição expediclora ele grande mo
\'iuwnl.u, eunsl.anln c diario.O aug111ento proposto é ü:inda in
foJ.•ior no set'Yi~o de em!Jallag·cm elo Deposito do Material Snni
l.ario do Exenito, qnc ó de 18 :000~000. O serviço de expcdiçfto 
de YU!umes feito pelo laboratorio t•cgt.lla uma média de qu::t
Lt·uc,:nlos volumes mensaes. 

N. 18' 

La !Jor.:tlnt·io Chi nli c o Plt:u·nmec uli cu Mi I ilar . 
Ondu st• I c: 113 Bet•venlcs.. I :4.1 o*ooo 720$000 34: 5GO:íiOOO 
Qun ll'll di tos. . . . . . . . . . . . . . 1 : OS0$000 5-í0$000 ll: 480$000 

DiB'll-se: 
20 SOI'\'enles.............. 1 :HO*OOO 720$000 43:200$000 

Sala da~ ~e~tiiies, J!:i du r!L•zenllH·u tle Hl2.\. - Me·udcs T!l
varcs. 

Niíu pútlu sel' acceiln, JlOl' Lralat' du augmcnlo clu venci
mentos. 

Ju.1l i{ü:açan 

Niíu Intvt:l!dl! tiClliio uum sti el:tsse de sut•\'ctllt•s do Lnlm
t•alot•io 1:-hitJiil'n Plt:tl'lll:wt•ttlieu Milil.at-. s1í JlOI' lllll lapso ut'():J
IIll.'lll.al'io J'icat•ant qunlt•o ~ervuntes Jli'D,itlllil:arlns ell) seus vr.n
cimnnl.os. J)lll' isso pt·opomos eot•t•igit· csla anonmlw, rt•s!.nbc
lecenclo pura lodos us mesmos vencimonlos unta vur. quu as 
calL•g·ot•ins e funcr;iif's são as mesmr~s. 

S. - Vul. XI. 13 
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O augmento proposto é diminuto e 
2:110$ sobre a proposta apresentada. 

E' um acto de justiça esta pequena 
mentos. 

N. 19 

Ao art. , aline&·: 

importa no total de 

elevação de venci-

Accrescenie-se onde convier: Os vencimentos do almo
xarii'c· e do i'!el da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guer~a 
passam a ser, respectivamente, de 7 :200$ e 4:500$, isto t:, 
equiparados aos funccionarios de cgual categoria do Hospital 
Central do Exerci to. 

Sala das sessões, em 15 de dezembro de 1924. -Mendes 
Tavar·es. 

PARECER 

Tratando-se de equiparação, a Commissão abstem-se de 
dar parecer, de accõrdo com o crilerio já adoptado. 

Justificação 

A presente emenda é a reproducção fiel, integral, de me
dida votada pele Congresso, em 192'1. Houve por bem o Pre
sidente da Republica, de então, de vetar a referida lei, que 
condensava essa medida e ella deixou de f!izer prate do orça
mento deste e dos nnnos ulteriores. subsequentes ao em que foi 
vetado o orçamento. A. fiança do almoxarife da fabrica é de 
6:000$, ganha actualmente 4:800$ annuaes, a do H. C. do 
Exercito é de 5 :000$ e percebe 7 :200$, além do auxilio para 
aluguel de casa. O mesmo se dá com o fiel, sendo que o pa
trimonio a cargo do almoxarifc da F. C. A. G. monta a de
zenas de milhares de contos, de onde é facil imaginar 11 grande 
somma de responsabilidade dos 1;eferidos funr:cionarios. Além 
dessa circumstancia, deve ser lembrado o facto de não ter sido 
esse um dos motivos d~terminnntes do véto presidencial. 

A Fabrica de Cartuchos começa a funccion:>r ás 6 horas 
da manhã, abrindo-se a essa hora o almoxarlfado para atten
der :;.os serviços, que só terminam ás 15 horas e quanclo pro·
rogado nada ganham. No Hospital Central do Exercito, o ex
pediente elos funccionarios começa quatro horas depois e ter
mina antes do encerramento dos trabalhos da Fabrica de Car
tuchos e Artefactos de Guerra. 

N. 20 
Art.: 
Verba 8 - Augmente-sc n quantia de 50:000$, destinndn 

ao funccionsmento, em 1925 do Sanrrtorio Militar de Itatyaia. 
_,Pereira Lobp. • 

PARECER 

A Commissão acceft.a n emenda, transferindo-se da verb~ 
15' - sub-consignação 23', a quantia de 50 :000$; com o qut• 
concorda a administração. 

-· 

~ 
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Justi/i(:açãa 

A. ~iluflci'io dos ltjbercLJ)osos no li;xercHo é, sem pres:m
bulos, a seguinte: .São rcc~lhidos ao Hospi~ql O!'lnlral do Hio e 
outros que, pela .Impropriedade do clima, silo positivamente 
um paliativo pura estios doentes e um contaminador de pessoas 
sãs, ou utac!i:das do oul.t·as moleslias, que não a tuberculose. 

Emquanto isto o ~anataria de ltatyaia, onde· o clima faz 
verdadeiras sUllprezas, melhor diríamos, milagres de cura; não 
póde funccionar por faltr> ab~olqta de verllp,, 

Sert\ rematac)a fqltfl de ~mar aos dinh!liros pqplicos, dei
xar ao abandono l.lm Sflll~f~rlo co!Uo. q çle ItatYilia, CJ\IB custou 
centen:;;s de contos, de ut1hdade mdlsç:utjy\)1, e majs qu11 im
periosa no momento, ao m~smo tempo @!! cgnstjttjivia tambem 
desprezo f1j:lsoluto pela Vida . de. nossos soldapos deixai-os 
morrer np Hospital Central do Rw, e outros em Jogares im
ppoprios, 

E' preciso, entretanto, não esquecer que não ha siquer 
verba para a conservação do edifício do s;matorio, S1Jieito, ha 
muito, aos estragos do tempo. 
· Parecerá, á primeira vista, exigua fl verba pedida, com

tudo com ella, embora escassamente, alguma coisa se fará para 
salvar a vida de nossos abnegados solçlados . 

. Sala das sessões, aos 15 de dezembro de.1925. - Pe1'eirfl. 
Lobo. · 

N. 2i 

Ol)de convier : 
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os creditas ne

ccssarios, pelo Ministerio dos Nea-ocios da Guerra,· de accOrdo 
com a tabclla n. 2, do decrelo n. 2. 092, de 31 de agosto de 
1900, que taz parte do Regulamento da Secretaria da Guerra 
para a· pagamento da differenca cl!l vencim~ntos dos primeiros 
officiaes Armando Duval Aguiar de Castro e Domingos Magn:J 
Ppseira. da Silva; segun.dos o. ffici11es Alvaro d'Amarillio Castro 
c ,J:.oovigi!cjo de Carvalho; terceivp officia) André Anast&1lio do 
Souza, e o porll'liro Joaquim :aarbosa Pinto, todos funcciona
J•jos civis da Djrector.ia d~ Squde da G:uerra, e que foram 
equiparados aos funccwnarws de egual categoria da. Seoreta
riq da GqQrra, pelo !l~creto 11. ~5.230, de 31 do dezembro de 
1\9.21 . - Costa Radnaues. 

PI\RECER 

Justru, mas sem elementos para prefixar o quantumi deva 
sev destacada para constituir projecto especial, precedendo 
audiencia do Governo, · ·· · 

Jtt~tificação 

O Governo, cm virLudo da autoriza~üo constrmto do 11r~ 
ligo 23, n. XIII, da lei Jl. 4.242, de 5 do janeiro de f02{, ex· 
pediu o decreto n. 15.230, de 31 de dezembro do mesf)10 
anuo, npprovnndo o Regulrfmento para p Seryiqo do Snude em 
tempo de paz. 
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Esse regula lllülltu, tratando de dastitttiçúcs, ·vencimentos 
e )Jtn'Úa.s, a rJU.C eslüu sujeitos os IJ'IItlJI'CUaúo.s civis, tempo dt: 
licrvi('U, 1JC1tus di.~cillliuarcs, J'érius, licenr;us c aposcutaúorias, 
cslatuiu o seguinte: 

ArL. 74. llcgul:xt•üo estes ussumptos, no que Livcrcm ap
Vlicn•.;üo á dirocloria, as disposições osla!Jolecidus uos rCSJJ<!
clivoH capítulos do Hesulamcnlo da Sccrolut·ia da Guerra. 

· Nas ''disposições gcraes", o Jll'Cdicto rcgulamcutc, dispõe: 
Art. 76. Todas as di~posicões do Regulamento dt~ Se

cretaria da Guerra sobre empregados civis, são applicadas aJ~ 
do aguai categoria da directoria, no que se coaduna:r com a 
natureza de sua organizacão. 

Das transcripções 1'eitas, nenhuma duvida póde l1aver 
quanto á a:pplicação elas disposições do Hcgulamc!llo ela Se
Ci·etaria cht Guerra, aos funccionarios civis da Directoria de 
Saude ela Guerra, não sendo admissivel qualquer contestação. 

O Governo, porém, entendeu muito justamente, que devia 
cct·car os funcciona·rios da Directoria de Saude da Guerra dL! 
toctus as garantias, e. por esta razão, determinou o scguint<:, 
nu J·egulamcnlo citado: · 

"Art. 8." Os actuacs primeiros, segundos e Lercrmos ol'
ficiacs pertencentes ao quadro dos funccionarios civis da Di~ 
J'cclorin, são conserndos c respeitados os direitos adquiridos. 

As suas vag·as serão preenchidas por sargentos auxiliares 
ele escripta." 

Esta disposição ,; ainda corroborada pela que se scgu~. 
do i11esmo regulamento: 

"Art. 68L Os funccionarios c empregado~ civis da::; 
repartições e estabelecimentos sanitarios, cu,ios cargos passam 
a ser exercidos por militares, conforme o estabelecido no pre
sente regulamento, são mantidos em suas funcções actuaes e 
rcspeil.adns os direitos e rcgr.·lias garantidos por lei, sendo
lhes apJllicn.veis as mesmas disposições relativas aos de eyttai. 
eatcam·ia da Secretaria da Guerra." 

Ora, pelo citado a:rt. 76, são applicaveis aos funcciona
rios indicados l!Csta emenda todas as disposições do Regu
lamento da Secretaria dá Guerra, o os arts. 80 o 681 mandam, 
nem podiam deixar de ma:ndar, respeitar os direitos adqm
ridos. 

Já o Codigo Civil, no seu art. 3•, da "Introduccão", pre
ceitúa: 

"A lei não prejudicará, em caso algum, J direito adqui
rido, o acto jurídico perfeito, ou a coisa julgada, 

§ 1.• Consideram-se ndqniric!os, nssim, os direitos que o 
seu Lil.ul:u· ou Rlguom por cllc. possa exercer, como aquellr..s 
. cujo co111eço r! c excrc i c i o tcn hn lermo prefixo, ou condi cão prc
cstaholcoirla. inallornvel n arhltrio do outrem. 

~ 2." Rrputa-so acto .iurirlico TlCrfeito, o ,ii consumado so
gtmrlo a lei vigente ao tempo em que se effectuou." 

Qnnndo foi expedido n decreto n, 15.230. ,iá os docJ•cto;; 
n. 2.0fl2, do 31 ele agosto rlo l!lOfl, e n. 7.5:17, rlo!) rle srl.rmhro 
de 1 OOfl, rJ•am actos perfeito~ e cnnsnmarlos, trnrlo ficr.·rlo in
.COI'POJ'aflns ao pnl1·imnnio rlns nllurlirlos funccionnrios os cJi .. 
roil.os c l'f'A':tlias ennsl.nnl.rs rios mesmos, c mnndnrln lhos :rp
plieae pelo referido decreto n. 15.230. ele 31 de dc?.cmbT'O 
do ·i 021 . 

. 
I 
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. F.n_l.1·e Liil·cilus .e gaJ•unl.ias, CJLW se incorpOI'[,'l'Um ao pu
l.l'llllUillu dus J'nnccwnarios 1:111 <JLLCSI.ão, t'Slão os vcncimontus 
cunslanlc:; ua lalwlla 11. ~. annexa ao decreto n. 2. 002, de a 1 
d~ uguslo de 1\JO\l, l!llC faz parle du Hegulamcnlo da l:iccl·el.u
J'IU d[c Uucrra . 

. .Pela labella rol' crida, os primeiros officiaos da Secretaria 
da Guerra lccm ü ;1,00$ do ordenado, c 3:200$ do gralii'icacfto· 
os segundos oi'J'icines toem o1 :SOO$ de ordenado, c 2:-100$ rJ,; 
gt·al.il'icucão: os lorccirns officit>:es l.oern 3 :üOO$ de ordenado, ,, 
J :HOO$ de !:;'l'alifica~fw; e n porteiro l.cm o1 :000$ rlc ordenado 
e 2:000$ de B'l'alil'icação. 

O~·a, se nrJo todos a.~ disposiçüc.~ do Rcgulamonl.o da Sr.
crrl.arw da Guct·ru . sobro ornpregaclos civis. applicaveis ao.~ 
rf, euual calc(Joria da Directo1•ia de Saude da Gue1·ra, de ac
cOerlo eum o dispositivo do arl. 7ü do ci~ado decreto n. 15.230, 
,; cvirlrnlc que os J'unccionarios em referencia teem incon
l.rsl.avel di1'e1l.o nos vencimentos constantes da tabella n. 2, o.ln 
rlr!cJ·cl o n. 2. 092, de 31 de agosto de 1909, os quaes ficaram 
incoi'POI'Ucios aos seus pnlrimonios, desde 31 de dezembro dn 
Hl2l, da la rln publicação do rncnciont>:do decreto n. 15.230. 

Acrrc~co a flagrante inju~tiça, decorrente da situa~ão rio 
incomprehcnsivcl descgualdadc cm que se encontram os fmw
oionnrios cm questão c os de cgunl categoria da Secret:;:ria da 
Gnm~rn, relalhéamçntc ti percepção de v;-ncimcnt.os, aliás com 
flarn·nnlc rlr~J'CRJleJI.o no cstutmdo cm lm. 

Ronlmcntc, não sr comprcl1ende que funccionarios da 
mrsma c a t.rg-o1·i t>: exrrcr..nrlo funcçõcs sim ilnres percebam ven
cimentos rlivr.rsos. 

Foi, justamente. para sanar tão evidente injustiça, qnc 
foram incluiclos em o regulamento que baixou com o decreto 
n. 15.230, os dispositivos ,iú l.rnnscripto~. 

A presente emenda visa, portanto, restabelecer o direito 
violado doR funccionnrios nell;;· mencionados, habilitando n 
Podrr Executivo com os creditns nocossarios para o pagamento 
rins difforenras rlr. vnncimrnl.os dos mesmos funccionnrios, 
dcsrlo :1 dn .i'aneiro rln 1!122, r. sua inclusão no oronmento, de 
rnnfm•midarlr. com a I abrlln n. 2, do decreto n. 2. 092, já refe
rido. 

Outro m•gumcnt.o que rtevc ser Jcvr,do cm conta, é o que 
resnltn rlo rnCI.o rlc serem apr.nns sds os ·funccionarios hrM
!iriarlos prln rrgnlnmr.nlo n qne sr J'rfrrn o rlecr~t.o n. Hi:2~0. 
1sln f., " r?llr•.Urin .~nmrm/1?, r n nrnhnm ontrn mn1s, aprovmt.nm 
n~ rliSJ1Mil.ivns Jrgnrs ril.r.rln~. O nngmnnt.o dr rlespr.sa. por
tr.ntn. nl1;111 rir .in~lirirnrlo r nnl01'i7.arln por ]ri. é insignifienntr:>. 

N. 22 
Onrlr. rnnviür: 
'Picam r.xlrnsivns nos fnnr.r.innnrios r1v1s rins r:ollrgins 

1\lilit.nrors, (jllr trnhnm mais rir rlrz nnnnR rlr ~rrvi(;O~ nos 1'~
sprr.Uvos (jn:Hll'M. ns favnrr~ rio ~- 2" do m•t. 71 rlo rlrr.J•rt.o 
n. Hi." I !i, rir 27 rir mm·rn rir 11022 .. 

~nln rlns srssi3rR, 1 rln novrmlwo dr 1 02!,, - M~?nrlrmçn 
M m·l in.~. 

ro~nmmn 

A r:nmmi;;siio ,; rnvnJ•nvnl, rlrsr]P qun srjr.· rlrsl.nr.nr!n. pnrn 
J1l'n.i''clo rsprcini, nnvicia n C:nmmi~~fio rio Mnl'inha r Guerra .. 
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Jusl'i{'icaçao 

. E'. do ili.l.ciru juslit\U que seja concedido nos funccionarios 
civis rios Collegios Milil.ares as matriculas de seus filhos com 
GO e 70 'Yo de abt<timcnl.o~, do necórdo com o prcciludo § 2" do 
árt. 71, pois csl.cs funccionurios, com os parcos vencimentos 
qi.le percebem, não podem educar seus filhos nos referidos col
Jegios. 

O § 2" do art. 71, acima cilada, é o seguinte: 
"As .Pensões sol'frerão desccinlo de 50.% para os filhos 

dos officlacs cfl'cclivos ot! l'efórümdos elo Exercito ou da Ar
mada c de 7o o/o, á partir do scg·undo filho dos mesmos of
fiiJ!r,ds clt!ssns classes."- Jl1 erulonça Martins. 

N. 23 

Onde convier: 

Augmenle-se a verba - Auditores de Guerra - para at
tender ao direito que assiste aos actuues auditores desta Ca
pital e do llio Grande do Sul, equiparados, qur.:nto a voma
mentos, aos juizes de direito dos Feitos da l~azenda Municipal. 

PARECER 

Prejudicada, pelo parecer dado sobre n emenda de n. d, 
de autoria do Senador Paulo de Frontin, 

Justificação 

Esta emenda hão importa cm ausmento de despPsa, em 
apginehto d.c vencimentos; em crcaoão de novos Jogares, mas 
simplesmente crri at.Lribuir ao Poder Executivo a verba ne
céssari!l: pahi o pagamento de vencimentos já fixados e a que 
.iá adquiriram direito os actuacs auditores. O direito desses 
aüdilores a pcrceb01·cn:i os mesmos vencimentos attribuidos aos 
.iuizes dos Feitos da Fazenda Municipal, já foi por diversas 
vezes reronhecido c al'firrnnclo pelo Senado, como aconteceu 
pdi' occasião da discussão c votac.ão do orçamento da Guet'I'U 
pa1'a d. a imo corrente, já foi reconhecido c affirmnrlc pcl o 
Poder Executivo e pelo Judiciaria. 

Não ú justo CJLle, depois de j:í. ihaver o Senado, em diversas 
legisl!l:turas, reconhecido aos hürllt.orcs, o direito a del.rrmina
dos vencimentos, negue a verba necessaria pura o seu paga
mento c nem a situacão financeira poderia justificar urn tal 
proceder. O augmento decorrente da approvtição da Pmenda 
importa apcPns cm unnunlmcnto a sua recusa, além de ser um 
triste exemplo de desrespeito ti lei c ao direito, não evitará 
rsso png·amento n que inevit.nvolmente seri!l: a Faz~ncl:l con-
demnada por scntcnc.a jlldiciarla. · 

A difl'erenon rslii apenas cm qnc npprovarln n emendo, o 
png·nmrnl.o será fii'il.o cm parccllas mensaes, recusada n emenda, 
será feito de uma só vez. 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1024. - Vespucio ele 
Abreu. 
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N. 24 

Accrescente-se onde convier: 
. Art. Fica extensivo, na vigencia desta lei, aos otficincs 

pharmaceuticos do Exercito, fot·mados cm medicina, o distlosto 
no arL. 1!1, paragt·upl!o unico, da lei n. lt.7011, do 7 do Janmro 
de 1!!211, os quaes, assim, poderão ser transferidos pura o 
quadro do. medicas da corporação a que pertencem, sem pre
juízo dos direilos do terceiros; 

Sala das scss0es, em 15 de cter.embro de 1924, - Carlos 
Cavalcanti, 

PARECER 

Não orçamentaria a emenda: o parecer é .contrariO. 

Jus ti{ica,ção 

De conformidade com o disposto no art. 19 e seu para• 
grapho unico da lei n. 4. 794, de 7 de janeiro ultimo, poder5o 
passar para o quudi'o medico do Corpo de S:mde da Armada, 
com os postos que tiverem, os primeiros tenentes e capltãa!:>
tenentes do Corpo da Arm1lda, formados em medicina, sendo 
collocados no respectivo qun•h·o ao ludo dos medicas que lhes 
corresponderem em antiguidade, contada do posto de prim~tro 
tenente graduado, o mesmo criterio observr;;do no Q, 1!'. 

Justo seria que tal disposição fosse logo extensiva aos 
officiacs do Exercito, que se achnssem nas mesmas condições, 
mesmo porque é a ConsliLuição Federal que, em seu art. 85, 
estabelece entre os officiaes da Armndr;; e do Ex~;Jrcito as 
mesmas vantaaens, reaalias e direitos. 

. A presente cmenlla torna o citado nrt. 19, da lei nurnerc 
11, 7!M, extensivo aos offici:ws phnrmaceuticos do Exercito, 
formados em medicina. Assim, havendo apenas a transfiJrencio 
de um quadro para oulro. porém dentro do proprio CnrJ)o de 
Saude, e, deste modo, sem prejuízo para o servico, poi~ sfio 
officines j{t perfeitos conhecedores dos serviços de s:wrle na 
paz n na. guerra e dos regulamentos militares. 

. Tambem niio haverá o menor prejuízo para os offlciG:C~ 
medicas. cuja cscnln dr- ant.iguidndc niio será alterada, ns~im 
corno nii.o serão pro,inr!irados cm suas n.romnGõcs: nlém di~go 
fiiio bem poucos os officincs pharmrrceut.icos· formados em me· 
I:! i c lha. 

f:\!llU das sessões, em 15 de dezembro ele 192<1. - Carlos 
Cavarcanti. 

N. 25 
Onde convier: 
Os médicos rio Excl'Cit.O, nomeados neles clccrnt.os ele 3 

de dezembro rln Hll!l e 15 ele ahril riA 1!120, gnnrrlnrão no Al
mnnak rio Ministrcio rln Guer1'n r; rigorosa classlficnção que 
o!Jf.ivcrnm nos concursos. 

l\ft1il.o bem jnsf.ificncln n rmenrJa. Não é, porém, ot•cn
menlaria, pelo qúc a Commissilo é contraria. 
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Jus Nj'icnçlln 

Nunca huu\'e nm l'üln~:íu no,; oJ'J'icilies medicas do Exer
cil.o 11111 crilcrio Jixo j)lll'l\ n sua eolloca~ão no Almanuk J\li
lilar, a qual ficou ~umpre ao ul'iJitl'io de cada Ministro da 
Guurm. · 

Si um lilulur dusla pasl.a determinava que a ordem no 
.\lmanak J'osse de accürdo eom o rigoroso resultado do con
cu1·so lll'Cslado isto ú, pelo meJ•euimenl.o intellectual, apurado 
11esses eoncm·sos, esse cl'itcrio prevalecia até que o seu suc
ce$sor 'houvesse IJOJ' hem J•esolvcr de modo contr!i:rio, Ol'de
nando a collocaçiio no Almanal>, de accut•do com a maior edadc 
do candidato, islo •í, a cdnde prevalecendo sobt•e o merecimento 
inlell•!el.ual. E assim nessa Hil.ua~ão indccisli·, sujeitos· a con
l.inuns a!l.o1·ações de posiuão no Almanak, permaneceram os 
merJicos do J~xm·cil.o até que o Egregio Supremo. Tribunal 
Fr.ch•eal decidiu Javoravclmcnte ao Dr. Haddock Lobo, :.ctual
monl.c capitão medico do Exercito, o qual, tendo tido classii'ica
Çiio em primeil•o Jogar 110 seu conc'urso, fura nomeado junla
nwnle com ns outros candidatos a H de dezembro de -1910, e 
collocado no Almanuk ein dcsobcdioncia ú classificacão do seu 
concw·so, pois qur o mesmo Dr. Haddock Lobo recorreu ao 
Poder .lurliciario, obtendo, por nccórdão unanime do Supremo 
Trib!lnal .Fr.dcral, n. ~. 019, de 22 de dezembro de 1917, a 
resl.il.uição do sou verdadeiro logar. 

A rlout.rina cn tão firmar! a pelo Supremo Tribunal Fe
deral motivou uma. revisão da classificação dos mcdicos no 
Almanak, ficando então adoptado o critcrio do merecimento 
intellcclual apurado em concurso. 

O Ministro Calogeras, porém, sobrepondo-se a essa dou
trina, baixou o aviso n. ü4 6, de 3 de novembro de 1920, esta
belecendo que tal collocação deveri:. ser regida por uma lt~i 
de J 85-1 (época em que ainda não havia concurso para a es
colha de medicos, o qual, conforme se vê do proprio accórdão 
acima citado, não poderia ser applicada aos officiaes do Corpo 
de Saude, para os quncs havia o concurso como naTural meio 
rle classificação). Mais tarde. o aviso n. 1.010, de 16 de de-

. zemln·o de ·I 022. do actual Ministro, mandou alterar a collo
cação dr. um official pharmacoutico, affirmando qur. o c.ri
te1'io no apurar a collocação rios officiaes rio Corpo dr! Saude 
é o ria rigorosa orrlcm de classificação no concurso. 

Drn11t.r. rlrssc aviso, rlo nccórrlão rlo Supremo Tribunal r. 
r!e um nrl.ig-o rio OI'Camenl.o rla clrsprsa para ·1923, qtw "n;anrl" 
clnssificnr os mrdicos rlo Exercito, nomr.ar!oq rm ,inlho dA 
1 !H !l, prln l'il)'orosn orrlr.m r! r clnssificação rm concnrso '' (Ir. i 
11. t,. ll:J2. rlc G rir .ianeiJ•o rln J !l'23), os inlr1•rssn·dos rrcm'J'C-
1'am no aclnal Ministro ria C:ur1'1'a, mas viram os sons rcquP-
rimrnlos inclrfrrirlos. snh o funrlnmrnlo dr. qm nindn prcv~
lrrin o avi~n 11. Mil rio Mi11isll·o Galogrrns. 

Prcvnlr.Mnrlo n· doutrina contida neste aviso ehogm•-sc-1n 
(r f'ontingrncia singt1lm· rir que 11111 canrlirlato mrlh.ot• collocnclo 
nhl.rria ananl.o mnis fosse nvancarlo rm r.r!nde, com os orr
.ini?.os calcnlavri.q para os mais mocos qur, no concurso, ohti
vm•nm mrlhor cln,qsificar•fio. Ao rlrmnis, si o concnrso •1iio 
fos~r nJ•g-fin rsl!'irla111rnlr• srlrrrinnnrlor n riP nnnrnr compr. 
fr11C'ia )ll'nfissional. niio 11il\'l'l'in ra~iin rir srr rlrllr, vislo rornn 
lnrlns o.q r.nnrlirlalns prnv,lm rir rscnlns officiars, mantirlns on 
J'f•rnnl1rrirlns nrln C:nvl'1'no. Drvia-sr. rnlfio. nnmrar r!Psrlr 
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!ug-n os rnais \'I'JII(JS, poutHwrlu-sc aos mais moços os incom
Jttodo,; dt• llllta Jll'UI':t publica do seu prr.opuro l.eclmicu, em que 
J'uJ·çns:ullenle seriam vencidos po1· aquclles. 

A presente emenda, alün1 rlc não trazer aug·mcnlo dr. clcs
!W'a, 11nil'ica dül'inilivamenl;J o crilct·io da colloca~.ão dos me
dicas do Ex()J·cilo no Almana·k da Guerra, por isso qut~ süo 
nssas duas LLJJ'lllns as unicus cuja collocaçfLD ainda obedece 
no faclm· eda(lc. De facto, para as anlcl'iores, o m:.:l foi corl'i
l:;"ido JJC!o Sunrerno 'l'ribunal, e pelo art. 58, dn lei n. 41.632, 
de ii dn ,iane i J'O de l\123, c as tlOstm·iores tem o seu direito as
seg·urnrlo no dr.cJ·etn n. t,. ii53, de 2:1 de setembro de 19~2. -
Mentlml('l! Mfi'J'lin.~. 

N. 25 A 

Ao cnvez de: 
7. Ji'all't'icas -Augmcnt.ndn 

de 2. 0511: ooo~. feitas 
na Lahella as sc
gu i n L ris n ll.eraoües : 
·•ilfatcrial~, suh-con
sig·naçfio n. 3, em 
vr1. dr t,ti :000~, diga
sr: !i4ri:OOO$; sub
consignação n. 2:1. 
cm vez de. 50 :000$, 
digr~-sc: 1. 500:000$, 
ficanclo nsRim t·rdi
gida : "Material hy
draulico c de ille
ctricidade, maClhi
nas, soldagens e ou
tros. destinados es
pncialmcnt.c tis di-
versas officinas".. . 1. .l(\0 :33~$82!J 3. 200 :837~000 

Diga-se: 
7. F'11./rrir.a.~ - Angmrmlarln rlr 2.0ri0 :000$. feitas na ta

hclla us Rr!gu ini.PR nltct•nções: 

Fobrica dr. Pnl1Jnm sr.m ~u.mr1ça de· Piq11etr. 

1\fnlrrinl Pc!'mnncnle 

:1. Arf)nisir.:fin rlr mar·.hinns. l'rl'l'nmrnlns n 
r.ppnJ·r!hns ........................ . 

1\lnlm•inl r.Jr r.nnsnmo 

2:1. 1\fat.rJ•in prima ........•.........•..... 
2·1. Dl'llgns I' Jli'Orhwlos chimicM ......... . 
2:,. Comhnsl.iYr.l ......................... . 
:?!i. Lttlll'il'irnnlrs r nrrrssO!'ins pnl'n limpr7.a 

n enn~l'l'Ynrfio . .................... . 
:?7. r:on~t'l'\'af'fin 't!n linha l'rJ'l'f'H (IJ·ilhos, 

rÚll'llli'Ji.lnR, rlc.) ................... . 
~R. Mnl.n~·inl d11 '~ntHÜl'nrcfio,, .. ,., .. ' •.. A • 

IWi: 000$001.i 

1'!50:000$000 
;;:OOO:iiOOil 

2iO:OilO*OIIO 

!i0:000$000 

G0:000$000 
70:000i!l000 

. .. 
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29. 

30. 

. ANNAils DO S'ENADO 

JV!:;;Lerla! de electricidade, de machinas, 
soldagens e outros, destinados e espe-
cialmente ás diversas oi'ficinas ...... . 

Acquisic;)ão de artii;·os de expediente ... . 
170:000$000 
15:000$000 

Sbinma.................. 1.500:000$000 
Benjamin Barroso. 

PARECER 

Prejudicada pelo parecer dado á emenda n. 4. 

N. 26 

I•'ABRICAS 

I- Pesso:ol 

V- Fabrica de Polvora sem Fumaça de Piquete 
Ao em vez de: . 

7 operarias de 1• classe, diaria D$000 ....... . 
i O ditos de 2' dita, diaria 8$000 ............. . 
23 ditos de 3' dita, di ar ia 7$000 ............. . 

Diga-se: 
12 operarias de 1" classe, diaria 9$000 ....... . 
15 ditos de 2' dita. diaria 8$000 ............. . 
28 ditos de 3" dila, diaria 7$000 .... ; : ....... . 

Benjamin Barroso. 

PARECER. ·•·• 

22:095$000 
20:200$000 
58:765$000 

39:420$000 
43:800$000 
71:540$000 

Trata-se na emenda de um a:ugmento de mais 15 Jogares 
sóhré a pi'bposta dó Gdverno. Á Commissiio déónsêlltá ao Sa· 
nado a sua rejeiçiio. 

N. 27 
Onde convier: 
Art. . Os venci_mentos dos porteiros, continuas e se:--

ventes do Gabinete do Ministerio da Guerra, Estado Maior 
do Exercito e Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, 
serão egunes, para tortos os effeitos. aoR dos empreg-ados de 
nguaes cntcgorirrs do Ministerio da Viação e Obras Publicas, 
fazendo-se para isso as alterações nccessarias nas respectivas 
tabe!1tts. -Benjamin Barroso. 

PARECER 

Nãà orcamentaria: por se tratar de equipnraçiio. E'mbora 
sli,ia rrtüito justa a medida proposta, a Commissão não lho póde 
dar assentimento. 

Just-ificação 

Os vencimentos dos porteiros. njurlantcs elo porteiros, 
cohtinuos o serventes elo Ministerio da Viaoão e Obras Pu-

r • . .. 

R .,. 
I ... ,.. 
r: 
~: .. 
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blicas, no período de Hl12 a 1022, foram augmentr.dos duas 
vezes, ficando esses funccionarios em condições de superio
ridade aos do Gabinete do Minísterio da Guerra, Estado Ma!Ol' 
do Exorcilo c Secretaria elo l1stado dos Negocias da Guerra 
que continuam com os vencimentos reduzidissimos, em facé 
daquellcs outros seus collegus, desde 1912. 

l~' de justiça que se equiparem, pois é o unico dos minis
tcrios que ainda não foi equiparado áquello ministerio, 
tanto mais que os empregados do Gabinete do Ministro da 
Guerra, Secretaria e Estado Maior do Exercito, r.lém de li
darem com um exporlionlo muito maior, estão sujeitos aos 
mesmos rigores impostos úquollos, pelos regulamentos de ser
viços, e ainda mais as conllnuas promptidões e consequentfl8 
prorogacões de expediente, devido á anormalidade que atraves
samos, sendo os rei'eri·rlos empreg·ados obrigados a pernoita1· 
11as mencionadas repartições.- Benjq,min Barroso. 

N. 28 

A incluir, onde convier: 
As etapas, a que teeíl1 direito os invalidas da Patria, que, 

por soffrerem de molest.ia contagiosa, não puderem perma
necer no Asylo que lhes .é destinado, sejam elo Exercito ou 
da Armada, serão do valor de quatro mil réis. 

Senado Fáleral, 2 de novembro de ·HJ2tr. - Lauro Sodré. 

PAiti~Cllll 

A Commissão accoila a emenda com o seguinte 

Substittttivo 

Pàra pt'nças e pessoas do suns i'amilias nesta Capit&:!, 
sendo cte· quatro tnil r~is a etapa de invalidas da Patria que, 
por sol'l'rorcm de molestirc cont..agiosa, não puderem permane
cct• no asylo que lhes é destinado . 

• lu s ti{'ico çlio 

A elo do Minisl.crio' r.la Gucrt·a, de HHS, prohibiu que per
manecessem no Asylo ele Ttwttlic!os ria Pul.ria as praças e pes
snas de suas familins. que snl'frosscrn rle molcstias oonta
A'ÍOStlR. Privados do abrigo. rssrs inval irlos l.erão quo viver 
cm concliçürs por demais c!Frricris, qnanclo clia a clia a vida 
encarece pnrn l.orJos, Lendo mnilos conseguiclo gral.il'icaçõcs 
rspocincs, justi1'ienrlas por essa crise, que começa no cu~ta 
da hnbiluç~o. Dnhi os funrlamon los da emenda, que autortzn 
um favor que vale por um aolo do justiça c que seria até de 
humanidade. 

N. 29 
Onde convier: 
Passarão pnrn. a reserva elo 1' linha c 2' categoria do 

Exorcit.o. com r.s Itonrns inbrrcnl.rs nos cargos que occupom, 
os fnncclnnnt·ios rlns rcpnrlicües nbnlxo, quo scjnm reservistas 
do Exercito: 
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Socrctarirt !ln. nueJ•ra, Contnlliliclnr.le da Gue1•ra, Laborn
l.nl'io Chimico .Pllal'Jn:wculico ~lililm·, Hospil.nl Central do 
Ji:xcrrito, Dir·cctoria rlc Sande, ete. 

::n!a dn~ scs~õcs, 1 de r.Jezcmhro rio 192/t, - Me·ndes Ta
va1·es. 

PARECER 

Esta cnwJJda eont,;m uma disposição que não se adapt\1 
ao orçamento, pOJ' i~so rle\'f! sr r !'l'.icilnda. 

.Tu.sfi[icação 

Consi<Im·r.nclo qnc ns funccionarios desses esLabelecimentos 
militarrR ter•m honras inherlmtrs aos caJ'gos que occupam; 
considel'nndo qnc srmdo reservistas rio Exercito ~ão obrigado~, 
om cnso rio mohilizacão, n incorpora~'ãn como pracas de pret, 
nfío obstante as mPsmas honras: consider[l;ndo ainda que o 
mPsmo não stWcPdo com os l'unccionarios que não são resei'
vi:;las, apJ·rscnlo a PI'esrntr emenda que não IJ•nr. migmenlo de 
clespr•sa r vem súmr.nl.e sanar nma anomalia. 

N. 30 
Onde convier, í'!igB:-se: 
O prazo maximo dos emprriüimos rlo C!rrb Militar ~er:í 

ele l.t·inla c seis mer.es, atlrihuindo-se aos sens socios a facul
rlnrh.• rio con~i:,rnapcm-lhe nlé. metade dos seus vencimentos, 

PARECER 

O assumpto de que lmta a emenda não é orçamentS:rio; 
peln qnr a Cnmmiss:io nfio aconselha a sua approva~.ão . 

.T ltstifieação 

E' mui I o ,iusl.a r l'azoavel a adopção dn· mcr!i~a visarJa 
prln rmcnrJ.n acima. 

O Club Militar, que r\ conslil.nido. oxclusivamentr de of
ficiar.s cio Exrrcil.o o da Armada, mantém, para mo e gozo 
clrJIPs, serviços rspccir.·es dr assislrncin c alfaiataria. 

A nt.ilizar:ão desses sc!·vir;os implica. rlcspesns que ~fio 
inrlf'I'JJ n iznrlns, qnasi sempre, rnrrl inn I e consignação rm foi hns 
rir pagr.menln. Essas consig·naçõrs, pnra salrlm·. essas rlividns 
r ou l.rns resullnn Les rir rmpJ•rst.imos con !.rnh irlos, podendo sr I' 
rffrrl.ivnrlos rm praw mais longo, como se pede, representam 
uma contrihn ição aprrciavel pn1'n nmrniznr a situação finnn
rci!·r~ rlcssrs officinrs, fO!'çados ramo cslão a constantes reno
vações ri e unifm·mes, h o ,i e tão custosos. 

A rxip;r.ncia rln ai inca C rio ni'l. 273 da lei n. L 7r9,3, r] o 7 
rlr ,ianr.iro de '1!121!, prejudica r.ssrs officincs, sem vantagem on 
rlrsvnnl.ngrm pni'n D m·ario pnhlico. porqne constrange-os :;· 
snlrim· os rlrliilos conl.rahidns rm prazo rrs!J•ict.os, qne se fi'il'a 
ri ilnlnrlo lllll il.n n.~ l'a\'O!'ecri'in. 

Snln das srssurs. 2R dr novembro rle 1112·1: --.. J,awrn Sorbor;, 
;.:,~ l'e''''inr. !,niJ'o, - Sor!l'f!N dM Smlto8. 

l' 
' 

"' ... 
~ 
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N. 31 

Ondo convier: 
Arl. J!'it;aut revigorados e incorporados á Legislação em 

vigor, os ~§ l" o~" tlo arL. üU da lei u. 1. 775, do 20 do agosto 
de H:m;,, pal'il 11s JIISJtectores ele 1" e 2' classes do Gollogio Mi
lilat· desta Cl\pilal, que contartJllt mab t.le 10 annos de servico 
publico. 

Ilevogam-se as disposit)Ões em contrario. 
Sala das ses:;ües, 28 de novembro de Hl24.. - Ma'llde.< 

:L' u·va·re s . 

PARECER 

A emenda é ,justa. Poderá ser approvada, constituindo 
projecto especial, ouvida a Commissão ele Mo:rinha c Guc!'l'a, 

Just-ificação 

Considerando que a lei n. 3. 089, de 8 de janeiro de HlH\, 
iucot·pm·acla à leg·islaçiio cm vigor pelo ar L. 64 da de n. 3 .67-l 
do 7 de janeiro de '1910, dà aos professores e adjuntos dos 
Collcgios Militares as honras de tenente-coronel c major, rc
spectlvii:rnenle, favor esse, para que haja melhor ordem e d:s
ciplina entre u direcção ·e·,Q corpo docente, entre o docem~ e v 
discente, estendendo assim o caracter militar a um estabeleci
mento militarizado por principio; 

Considçrando que, R i aos professores foram concedidas 
q1onras militares pa:m csp i rito da ordem e disciplina e estando, 
pois, cm contacto momentaneo com o corpo discente, de maior 
,iustiea seria revigorar-se o arl. ü!J, §§ '1" c 2". da lei n. 1. 775, 
ele 20 rle agosto de 180-1, c incorporada á Legislação em vigo~. 
para os inspcctrcs de i • e 2" classes do Collegio Militar dest:;· 
capital; 

ConsidoJ•undo ainda que os inspectores c mais funccio
mu·ios civis do Co!legio Militar estão sujeitos aos regula
montas militares, conforme se võ do art. 107, do actuai re
p;uJr,nwnto, approvado pelo decreto n. 15.416, de 27 de marco 
ele 11~22. e no R. I. S. C, 

Do regulamento para o Collegio Militar, de 1808, extrahe-
sc o seguinte: 

Titulo V- Capitulo IV: 
,\rt. G!l. Os professores, etc. . 
~ 1." O commandante rio collcgin usará nos actos o~cola

ros das in.~ignius do coronel, os professores de ma,ior, com ex
ccprão .do rlc musica qnc usará as de tenente, bem como og 
mcfitl'cs civis: os !)rofcssorcs r.:djuntos as de capitão c official 
rla secretaria, bem como os inspectores, as de alferes. 

N. 32 

Onde convier, diga-so: 
Fica o Podnr Exccnl.ivn ant.ori1.arln n mandar re!ncltlir 

nnR mr.o~mns pnslos, QltP finl!am nn~ filrir'IH' r!n Exrll'fnf.o, os 
rx-~nl'genlns, nnc n:tR fnrr:n~ pnhlic:tR cstar!tmeR. nm. pos~os 
irlrnf.ic.oR nu j(t como ol"ficiacs tnnl!nm prestado Rervtoos m
inlerruplamcntc clmantc os Ires ullim'os annos uló a data da 
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presente lei, conccdondo-lh es, independente de cdade, mas de 
accôrdo com as demais exigencias regulamentares, matricula 
cm qualquer das escolas de sargentos, de intendenaia, de vete
ripar-ia pu de avinqão, 

Senado lrederal, 26 de novembro de 1924.- Lauro Sodré. 
- Dionysio Bentes. 

PARECER 

. _:jl]~La emenda póde ~el' appt·ovada para coqsLiLuir pl'ojcclo 
especial, ouvido. a Commissão de Mal'inha e Guerra. 

Jus t i[icação 

A emenda tem JlPl' fim premiar de alguma sorte a11uellas 
ex-praças do Exel'cito Nacional, que, continuando a carreira 
das armas, cm serviço nqs fqrçp.s publicas dos Estados, mais 
de uma vez puderam prestar á Republica reaes servicos, po
qencjo volver <Í classe a qu~ pcrL(lnc :um, elos ele qqe, possuindo 
quqliç!acje~ moraes, pelo esLpcjp, trabalho c app}jcação, desejem 
as~el:l'll1'fl.+' en1 seu beneficio c de suas famílias, nm p1e!hor 
futuro, 

Nã,o !la cPIPO (lesconhecer que os corpos de po)icia dos 
Estqcjos, !ipadps como est~o ao Exercno e organizados como 
reseryqs çle)lp, crm~t:t11cm exccllcnte corpo para pratica e 
aperfeiçoan1ento dos que se dedicam ~ carrejra militar.· A bOa 
reSTa il: ~eguir IÍ fazer rmo cada VllZ mais, pela disciplina c pela 
j~~trupçijo pror:ssional, o :mxorcito c as forcas estaqut~cs se 
approxjplem, í\dOPl!lndo-sp nestas, como çlevem ser arlopLacjos, 
como forç,r~s rlo resel'Vil, que são, as mesmas regras de aclmi
nj~tracão q pt•cpp.ro militllr, E' manifest.a a vantagem quo 
rcsp!La cjp serem mqncjwJos a .servir nos oorpos de policia of
ficiaes o inferiores elo Exm·cJto, que os instruam c appjlrc
llle!I) paril evenLl]t~lidado de mobilizaçijo, quer em énso do 
h~til~ ~xter.11as, qper em casp de rwrt11rbação de orde!lJ c 
guj'lrr.a pjyi!. 

:jl)' ~1m pap1 que :s~o ~e ff!Qn, para evitar o errq de collo
car as forças publicas r.starluaes sop a direcçíio e cnsipo de 
i!lsti'J.l~~P1'es astpangeiro~. qffiAiaes de e~<Jrajfps, que não tcem 
a mesma organização nem adoptam os mcsmoii regimentos 
entro n9s adoptados. A rmenrla fqr:í CJ!lG ~cj<lrP recebidos cqmo 
bem vmdos os que voltam para as funcçoes, que exerc1am 
em outros tempos, tendo vivido spmJWll, no correr dos tempos 
de ausenllia, a exevcitnr funcções militaves, como si destacados 
estivessem fóra dos co!lpos, de que eram pracas. - Lattro 
Sod!!é. · 

N, 3~ 

Onde convier : 
Art. Os off:ciacs do Exercito que foram classificados 

no ultimo concurso realizado no Oollegio Militar desta Ca
Pitfll, 91:ltiyprpm clr~s~iJ'iAnc~o c osUio regendo turrnq~, scrüo 
aprovoll.rtdos como ild.nmtos das r(lspect:vas sepçõcs no mesmo 
!lPliP~jo r · 

Sala das sessões, 25 de novembro de 1924 ~ - J eronymo 
Montei1'o. 

b 
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PARECER 

A providencia coptjda na emenda é j4sLa; en~rell.lnto, não 
póde ser incluída no orc)amento; devo ser destacada para 
projecto á parte, ouvida a Commissão de Mal'inha e Guerra. 

J usti(icaçáo 

Póde-se d :zer que todos os professores que act4almente 
lecionam no Collegio Militar Leem mais de 20 annos de scr
vioo, c que, pela natureza propria do exercício efi'cclivo no 
!I}I.lgist13r :o, est~o, de ;1lgum modo c;lnsados par-a serem ainda 
sobrecarregados com mais nutras turmas de alumnos além 
rias duas quo lhes compele prelecionar, Dalli o acfo do dit·e
ctor do estabelecimento, lanoando mão dos officiaes da ad)ni
n~straoão para regentes de turmas, como está acontecenelo mn 
vtrtude do grande numero de alumnos. Portanto, íl emenda 
acima, como que põe termo a uma grande falta, e o aprovei
tamento que ella indica s6 traz beneficio para o ensino sem 
nenhuma despeza para o 'l'hesouro. · 

Sala das sessões, 25 de novembro ele 1924. - Ja1·on:mno 
Monteiro. 

N, 34 

Ar!.. 1." Os sargentos do ExerGito, d'ora avante, não po.
derão soffrer rebajxarppnto temperar :o ou dllfinitivo por qual
quer fqlta cliscip!inat·, i1em pl)r effciLo ele quaesqucl' Lr(lnsfc
l'encia, mas tiio sómonle de accôrdo com o Codigo P:·occ~suql 
Criminal Militar. 

Av L. 2". A'quelles que contarem ma:s de 10 annos de ser
viço é gm·anLido o direito de servil• independente de engaja
mento, até que sejam amparados pela reforma de que L:·ata 
o art. 57 da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922, incorporada 
:i legislnoão permanente pelo art. 1G4 da lei n. L 70:3, de 7 
de janeiro de 1921;. 

Art. 3~. Pica extensiva aos mesmos sargento~ a reA'alia de 
se Lrajarero civilmente fóra dos quarteis e repartieücs mili
tares, asim como j:í foi perm'LLiclo nos amanuenses. f.nmhem 
do ])xepcito, quando não em sevviQo. 

Art. 4 •. A exemplo do que ,i:i se procede para com os 
sargentos ajudantes, os demais sargentos (primeiros, segundo; 
e terceiros) paspprão a perceber o quanti!.:ttiVQ nccnssal'io 
para acql)isir,.ão de filrdamento, em substituição ás pecas con
feccionadas que recebem presentemente. _..., Mendes .Tavm•es. 

PARE(lE!\ 

Esta emenda contém mataria que se não ajusta ao orça
mento; mas á )e i de forcas. 

JusU(icação 
Eis, senhores, uma pequena emenda tanto mais sympn~ 

thica quanto mais Justa, esta que ora vos apresento. 
E' l!m pedido simples, razonvel, sem pretenoões nhsurcjas, 

não trazendo augmenLo de um real siquer para as despesas 
publicas, esta q~,>e os sargoptos do ])xeroito, por meu inter~ 
·media, fazem a esta Egregia Casa. 

\ 

I' 
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Truta-se de uma mui.lhla prestigiarlut·a, i.le~pida dn qtlal
quer· inl.uresse mesquiuho, c, pot• is~o mesmo, merccudol'a de 
syrnpalhia, r.Jigna de sut· levada um considerncão. 

Nãu se percebe em lodos OH arLigos da emcutla, qne ~iio 
ap<:mts cm numet·o de qualt•o, outro fim que não u de lllllJJa
r·at· JJJlH'almenlu esse;; obscuros, tenaxes e fieis servidot'I'S do 
J~.xet•cilo Nacional. Duhi o ler eu patrocinado esta t:ausa. Da h i 
u l.ur-rnu ; nctunllido de LL'!IY.e!-a a vossa ponderada u ju:;l a 
li iscussãu, espernndo, desL'arle, o vo~so appla\lsu, o vosso apoio 
unanimc. 

Quando nos occllpamos de Lodos, nos esquecemo,;, quasi 
setltpre, das partes que o instituem. 

O Exct•cilo, nos ultimas tempos, tem pa~saclo por varias 
plwsus de rcnova(;õus, de engl'llndccimento; J•eot•gan iza-sP; !'e
modela-se; amplia-se o campo de ac!)ão; alargam-se o~ 
hol'izonles; tudo pl'ugl'ide c aspit•a; na casm•na, nas escolas, nas 
sociedades de tiro, nos departamentos de g·üsLão, qual'luis
gcneraes, etc., onde quer que, finalmente, se trabalha ou en
sine, lá está o sargento, constante, inf'aligavel, ollodienlc, ope
raria util, .indispensavel sobre· quem recahe grande .pat·cclla 
do responsabilidade, de quem se exige incalculavel somma de 
energia para a boa marcha, para a manutenção do set·.vico; 
lá está o sa1·gezJ!.o, de quem atú hoje não se cuidou ainda, 
assegurando-lhe ·um ]lt'esente que corresponda o seu vai' os o 
concurso na grande obra do nosso Exercito 

Na caserna, mal a corneta previne de que o tlia vum 
JIIJrto, é de vel-o, ellc, o sargento, primeiro a pular da cama, .. 

E. u noite, ultimo a so ugasalhal', 1í elle que 1·espuJJde. 
pela !Jal'lJa. tlelo callcllo crescido do soluaclo; pela sua l'OUJIIL 
mal amanhada ou suja; pelo cal~ado rolo ou pm· nsco
vaJ': pelo não comparecimento no serviço para que t.enha 
eonducla no alo,janwnlo; poJ• sua com]JOstura ás hot•as de J'e
l'eicão, pOJ' cujo ped :do c• JWO]laro pro v iclencia de vespeJ•a; 
oz·ganil.a os pedidos de t'at•rlamento, folhas de 'lnncimCJ.llo~. 
mappns diarios, pernoites, escl'iplura o livro de Liz·o, as ea
dnmcl.us inci;viduaes, o livro de instrucção geral c· o rlif.o 
dn all.e!•ução de todo o pessoal da companhia, de esquad1•ão ou 
hateria, ele., para cuja marcha normal,. trabalha não raro 
al.é altas horas da noite ... 

E, o official nomeado para qualquer soevi~.o? ··rem que 
fay,er umn rcprcsont.ação official? E' o sargento quom o faz 
sciente, por qualquer inleJ•medio, a qualquer hora do dia ou 
da noite, onde qncz· que r.llc esleja, esclarecendo l.uclu dirciLi
nho: c! ia, ltoru, Jogar, un if'ot•mc. ele. 

Islo, ao p1•imciro golpe rl.e visl.a, pódc paJ·ccrJ• baual. 
desnocssa!'io. Entretanto, penso que nüo poderia deixar do 
llXpor desta maneir•n !.nos minurJencius. a menos que não pro
f.cnclosse occullur a verdade e, com o auxilio riu rhol.orica, 
buscar uma argumentação bonita, empolganl.e no terreno da 
invent.iva. 

RIJililot·ns; a VBrrladr. ornhnl'a pequen inn, l.um podei' i!li
milnrlo, pot·que vnle JWln qnn 1l! 

Não pát·a de lodo aqui' a runcção do sargento. Vau mais 
além. 

r 
r 

' 
l 
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~i111; o :mt•g·enlu nãu 1! uni leciinico, bem o sabentu~· tuas 
ú Lilli uxiliar podeilu, cun~cicuciosu do official ~ubs'litulo 
Í!UIIIUdialu du llleôlllO l!lll Luda e qualquet• cmcrgc;wia · e ele-
lllellto de relacão entre o oJ'ficial e a tt•opa. ' ' 

Vem au ca:;u lcul!Jt'Ht', Lambcrn, já é 01)\lOI'Lunu, que o 
,;at'ló'!tllo de hoje, para alcançar esse. po~Lo, pas:;a lllll' i.luu:; 
concut•sos c conhece pel'l'cilamenlc Lodus o~ t•udimetllo:; nu
cessaria:; a pratica de inslrucr.ão milHar. l'ol' i;; lo mesmu 
lJUC o~ sargentos instructores Qt\C lccm o curso da respectiva 
escola, nas sociedades ele lit•o, áti vezes sem o tirocínio du 
ol'l"cial, prcpm.:am tut·mas de resorvisla:; sem CJUC se fana 
scnlit• a !'all.a daquellc. • 

l~' justo, pois, que so cumece a [H'esLigiur a classe du:; 
:;argnnlos do ]J]xcrcilo. 

Que pedem ellc:; neste momento'? 
Alguma cousa <lUC venha Lt•azct· u mai~ insignificante 

angJncnto ao tão grandioso volume da despesa IlUblica Não! 
Alguma l'egalia que u!Lrapassc os limites tio uwrecimeulu 

de um delles? 
'l'ambem não! 
1 •. Estabilidade de poslo. E não atinamos mesmo com o 

moL\·o pot· que se consente que os ·sargontos do Exercito pcr
nHillc~am ainda nesla silua!)ão incerta, vexatoria o humi
lhante! 
· Sargcn to .. agora, no regimento A, e, mais logo, tcm[lut·a-

'riurnenle, prrt~;a simples no batalhão B; c, depois, por da cá 
UtflW/la Jll.tlfw, l'CUl\ iXHdO dcfinitiVUIIlCIÜC do posto, indo da h i 
em de:mte pnt·a a senlinella, para a faxina, ele. 

2". Que lhes seja assegurado o direito de conLinuat•em 
Jtas fileit·as, depois de dez annos de servico, até que com
pletem o tempo tlUt'a a refot·ma. Ora, nada mais justo. Basta 
lembrar quo deste direito gosam os carteiros c os ·serventes 
de qualquer ministerio. 

s•. Desejam gosar da regalia de que gosam os seus coi
legas umanuenses do prom·io Exc)•cUo, tal a de se trajarem 
civihncnl.c, fóra elos quarteis, ele. 

E' um l'avor merecido c uma motlida de eq11illadc c que 
não Lrnz inconveniente ele eS[)ec:c alguma. 

4". Pedem, a exemplo Llu que se faz com os sargnnl.os 
ajudanlns, o quantitativo JHil'a s<J farcla!'cm, 'ficando, dcsl.'arte, 
slll1pl'imiclo o i'(l!'llecimcnln das peças confeccionadas quo a 
Nação lheH: Llü pi'<Jslmf,cmcnle. Assim como a questão do andar 
a paisaua; 6 uma medida du equidade, trazendo, incontcsla
velmcnle, uma YI!Z que não augulllnla a despesa, gl'anrlcs van
tagens pat·a o snt·vi,;o do confecção du_ fardamento da guet•t•n, 
que passat•tí, cnlüo, a lt•abalhtH' cm fardamento de .um si\ lll,!J
delo, pois I[UC OH unil'Ol'I\1CS I]C cabOS C Jll'aC·aS SllllJ)]Cs, Hall 
dcsliluidos rle bolsoH, nboluarltll'a voslicn c mais adornos. 

\'indo ela h i que os sm•gcnlos, mandando fu~~r seus t111 i
fnt·mcs soh medida, se lrnjat•ão mclhot•, com nuns clc~a.ncta · 
· J>oiH be111: :'t vi;;La do que cxpuz e que ,iulg·o snffwwnle, 
rara qnc os Stll'gcnlo:; cio Exet•r.ilo, pelo n11dlo que nwl'ccum 
sc,iam Lit·ados t!Psla mosquinha situação moral, espet·n que 
esta Casa se manil'eslc J'avoravelmcnlc sobre esta cmontla . ... 

::; . - \' ul. XI. "" 
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N. 35 

Inclua-se onde convier: 
"Aos officiaes do Exercito aclivos ou reformados, serão 

concedidas para funeral quantias iguaes ás que são fornecidas 
aos officiues da Armada. · 

Senado Federal, 24 de novembro de 1924. - Lauro Sndrt!. 

PARECER 

Apezar de tratar a emenda de um só assumpto que merece 
a attenção aos poderes publicos, elle não cabe em um orça-
mento, mas em uma lei especial. · 

Assim, a emenda não deve ser approvada. 

Jus ti{icação 

Por aviso de !i de novembro de 1922, publicado no Diario 
O({icial de 7 daquelle mez, o expedido ao director geral da 
Contabilidade, declarou o Sr. Ministro da Marinha que resol
vera augmentar os quantitativos abonados nessa classe pura 
funeral e os marcou. 

Hu na Constituição um artigo que expressamente d:z que 
os offiicaes do Exercito e da Armada terão as mesmas vanta
gens. E é em virtude do que dispõo o art. 85 da Constituicão 
tia Republica que os Ministtros da Marinha e da Guerra, mais·· 
de uma vez, cada um dentro dos limites da sua competencia, 
tem decretado actos, que teem por fim manter a equiparação 
das vantagens, que caibam ás duas classes militares. Esse é 
ainda o que visa a. emenda supra. 

· A'nda para justificar a emenda, vem a proposito citar o 
aviso do Ministerio da Guerra, de 8 do julho de 1919. Presidia 
nesse tempo a: Republica o saudoso pntricio, Dr. Delfim Mo
re ra, e a pasta da Guerra estaya confiada ao general Cardoso 
de Aguiar; ]'ica bem aqui na integra ess_e documento: 

"O V ice-Presidente da Republi'ca, em exeroicio, manâa por 
este min sterio declarar á Delegacia Fiscal do Thesouro Na
cional em Pernambuco, em confirmacão do telegramma desta 
data e em solucão ao da mesma _çlelegacia de 22 do mez findo, 
que aos herdeiros dos officiaes reformados do Exercito póde 
ser pago o quantitat'vo para ns despesas do enterramento, in
dependente de provas de que taes officiaes estavam em estado 
de pobreza, achando-se este, no caso de que se trata, em con
dições . iguaes aos officiaes effectivos. - Alberto Cardoso de 
Aguiar .. " 

Senado Federal, 24 de novembro ·de 1924 - Lauro Sodré; 

N. 36 

Corrija-se na verba 1' - Admin'slracão Central - Pes~ 
soa!·- I - Gabinete - II Secretaria de Estado da Guerra 
- Pnra pagamento da difl'erenca de vencimentos do porteiro 
3 :000$ e seis contínuos, 15 :008$ ( 4 de Secretaria e 2 do Ga
binete) . 

Sala das sessões, cm 113 de dezembro de 1924, - Oarlos 
Oavalcanti. 

I 
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I 
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PARECER 

A emenda 'esLá bem fundamcnlada; de accurdo, porém, 
com o criterio adoplado pela Commissão, não póde ser ao
ceita. 

Impõe-se a approvacão dessa medida, que faz dosappa
reccr uma excepçã,o que não se juslifica para essa classe de 
funccionarios nos minister:os militares, como evidentemente 
se verifica do seguinle memorial dirigido ao Poder Execulivo: 

"Exmo. Sr. Presidente da Republica. Os abaixo assi
gnados, porteiro e coriLinuos da Secretaria do Estado da 
Guerra, sem se deterem em considerações fastidiosas, mas 
tão só pondo em destaque os pontos principaes que ditam e 
justificam appello ao mais alt.o poder da Republica, vilm mui 
respeitosamente pedir a attencã0 de V. Ex. para a situação 
de verdadeira inferioridade cm que se encontram em relação 
aos servenluarios de iguaes calcgor ias dos demai~ departa
mentos da publica administra cão. O pessoal das portarias do 
quasi todos os ministorios, ha annos, vinha percebendo ven
cimentos na seguinte conformidade: 

Ministerio da Guerra: 

Porte Iro ................................... . 
Continuo .. · ...... .' ....................... .. 
Servente ................................. . 

Ministerio da Viação: 

Porteiro .................................. 
Continuo ..................... ·, ........... . 
Servente ................................. . 

Ministcrio da !fazenda: 

Porteiro 
Continuo 
Servente 

O O o O t O O O O o O O O 0 o O o O 0 O t O O O I o O O O o O I O O 

o O o O 0 0 o o O o O O o o o o I O I O O o ;, O o o o I O O O O O I 

O 0 0 O O O O I O 0 O O O 0 O 0 O O O 0 O I O O O O O 0 0 O O 0 O I 

Annuaes 
G:000$000 
2:880$000 
2 :1G0$000 

Annuaes 
G:000$000 
3:600$000 
2:400$000 

Annuaes 
G:000$000 
3:120$000 
2 :31!0$000 

Reformado em 1919 o Ministorio da Viação e Obras Pu
blicas, esse pessoal passou a perceber os seguintes venci~ 
mentos annuaes: 

Annuaes 
Porteiro ........................ :. .. . . . .. . 9:000$000 
Continuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5: 1!00$000 
Servente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :600$000 
e mais o augmenLo provisorio de que Lrala a lei n. 1. 555, de 
10 de agosto de 1922. 

Estabelecida assim profunda desegualclnde rio t•emt)ne
l'açilo, ulgnns minisl.crios Jllciloaram ·c conscguit·am cqmp~
·racüo ao da Viação, com apoio unanimn elos poderes Exccut!
vo c Legislativo, pOI' tratar-se de medida reparador~ c l)UI
formizndora do remunernQiio tis classes de Laos fun~cJOnarJOs · 
Acham-se no goso dnquellas vantagens os porto11'9s, con
tinuas c serventes rios seguintes ministcrios: .Tus.l.!ça, Fa
zenda, Agricultura, Relações Exteriores e os. d~ Tr~bunnl de 
Contas. Parece. Exmo. Sr., que só por om1ssuo nua fornm 
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coull'lnpludus os uJinislet·ios miliLarc·s, pois não se podet·tí 
:tlll'f:\'nt' que os scl'vi\:os lll'esl.arlos pol' esses J'unccionario::; 
scjnlll do nenhum valot• ou infet'iot•-cs aos do~ demais. Ao 
coni.J•at'io: são identicos c sempre obrigados a oul.t·os de na
ture:~a cxtraordinarin. Esperam, pot• isso, de V. Ex. apoio á 
mcd ida que plcitcam c que visa sanar a desigualdade exis
lonlc e evidenciada com os algarismos seguintes: 

llfin 'stcrios mencionados: 
llorLoil'O .................................. . 
Cont intto .................................. . 
Sorven lc ....................... , .......... . 

Minislm·io da Guerra: 
)JorLciro .................................. . 
Continuo .................................. . 
Servente .................................. . 

Rio de Janeiro, !i do dezembro de i!J24." 

!l:OOU$000 
5:~00$000 
3 :600~000 

ü:000$000 
2:880$000 
3:600$000 

Sala r.la's sessões, cm 16 de dezembro ele 1024. - Carlos 
C(walcanti. 

N. 37 

Directoria de Engcmharia. 
Sub-consignação 49 - VII - da verba 1': 
Acct·esccnlc-sc na sub-consignaoão 19 - VII - da verba 

1 '. a quantia de /1:320$ (quatro contos lt•cscntos c :vinte 
mil J'l;is). para pagamento de mais dous scl.'vcntes, Ct'etHlos 
de aceürtlo com o dccl'elo n. 1ü .631, de 8 do uutubt•o de 
19.21. 

Sala das scs'sões, 17 de dezembro de 1924. - Paulo de 
F1·ontin. 

PARECER 

A administrar;ão julga necessaria u verba proposta do 
~ :320$. para aLlcnder aos vencimento? dos serventes, de l:on
l'OI'!llidarJe com a disposioão do dcct·elo u. I !i. 63·1, de outubro 
do corrente anno. 

Justi(ica(:ão 

A pt·esunk cmcnrla Yom ampnntt· os dous ·set·venles quo 
ha seis mews veum Jll'Oslando serviços nos elevadores, sem 
voncirnenlus. apt•nas com unw g-ntlil'icar:fLO de 75$ (sclonla e 
c· nco ulil l'ríis) mensacs. 

N. ::ll:l 

Onde convier: 

muvt•-su a Yol'lm 3', "Justi~a 1\lililnJ' c :\udilot·cs", do 
:iCr'<)SSat•iu para pagamento au aulig·u audilot• rir~ S. Paulo, 
acl11almrnl.o nu ::i" Circumscl'ipoão .Tur:licim•ia Militat·, da rlir
fct•tmr;a entre seus actunes vencimentos de 21 :000$ o os a que 
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tem d:reilo pela elevação dos vencimentos do juiz dos Feitos 
·dr, Fa~eml:> Mnnlcipal, desta Capit.nl, e.v-vi rio m·t. 2" do 
rlcCJ•rlo n. H21, de 27 de rlezembJ•o rio 1 !lO 1, c ar L. n . 3G, 
n. :l, da lei n. :1. <i7 1, t.le 7 de janeit'iJ ri c 1!H !l. 

Rala cln;, scssi'tns, 17 dtl dezcmbt·o de '1024. - Panlu drJ 
Frontin. 

PAl\EClll\ 

Sem elcmenl.o~ para fixar o qltwitum, póde ser a emenrta 
destacada para constituh· J1l'O,icct.o cm separado, pJ·eeedendo 
i nformar;iies rio Governo. 

Ju.~ti{'icaçíio 

TJ•al.a-se de uma emenda que .i;'t' foi approvada pela Com
missão dr. J•'inancns c pelo ~e nado. 1~' jncontcsl.avcl que os 
audil.oJ•cs da Cal)il.al Federal e elos ~" e li" rlisl.t<clof; mili-1 
la1•e;; psl.ão cquirmrados, em vcneimcnlos, ao juiz dós Feilos d:i 
Pn~enrla Municipal desta Capilul. &io Paulo era o 1,• Dis
ll'ictn Mililat• (dcc!'elo n. 4:H, de 2 de ,julho de 1891, que 
dividiu o Lert.:lot•io da Hepublica em sete dist.riclos militares; 
ordem do dia n. 218). Assim, na dal.a do referido decreto 
n. 82'1, de 100'1, em S. Paulo, a súrlr• 1lo '•" Districto l\lilitar, 
t~nrlo ~empt·r~ n ·c !lo JlPl'l.enciclo, Ao actual au·dilor rla 5" Gir
cmnsc!'ipr;ão .tudicinria 1\Llilat•, anligo aur!ilor de S. Paulo. 
a cil.atla ki n. 3 .li7 ~. as~cgut•on as mesmas vantagens que 
competiam ao juiz dos Feitos da Fazenda Mu·nicipul desta 
Capilal, vantagens qLlC aindr, gos!l, não só por ler sido feita 
'ua rcmo~ãn "sem prcjuizo de todas as vantagens, direitos e 
regalias, em cujo goso ~e achava", como ainda porque lhe 
fol'nm expressnmenlo Mscgu l'nrlos pelo dis!)OSLo l!O nrt. 1" das 
"Disposiçõe;; ~rl'ansilorias" do Codigú do PpoccssCJ Milil.ar. 

N. 39 

Verba '12'- AJudas de custo. 
Restabclcoa-se u proposta do Governo. 

PAflllCEll 

•Consultaria a adminislt•a(;fio concordou com a mod:fica
•:~o npprnvncln pela Cam:H':J rios Depn!.ados; pelo que a Com
mbsão nfto ncnn~ellw a ,;ua nppl'rwar;ao. 
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N. 40 R: 
'\'(Jl'hn 5'- Tmd.l'LICCfio MiliiUI'. 
Rnh-consignnr;ão n, 7: 
AccJ•rscr~n lr.-se: 
"A11Xilin pa1'n nltJA'llf'l de rnsn ao pnl'frit•n, ·J"-~!lil$1lHO." 
Raln ela~; sc;;,;üe,;, ·17 ,de dczr>m\JJ•o de I 021. - /'ou/o r/1! 

Frúlltin, 

' 
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Jus t i['icação 

E' ,iusLo estender a medida do auxilio pura aluguel de 
casa u I oclos os porteiros pura os quaes não ha,ia res :ctenciu 
adequada na respecliva l'eparticão, sendo o quantum variavel 
de accOrclo com a localização das mesmas reparlições. 

PAREOER 

Nu verba 5', quo comprehende todos os estabelecimentos 
de instrucção militar nenhuma consignação ha pura auxilio 
de aluguel ele casa para os porteiros, cu ,i o numero é de 1 O, 
Não parece ,justo abrir cxcepc.ão para o ela Escola de Vcteri-
nar :a. A emenda deve ser rcjciluela. · 

N. 41 

Emenda: 
Accresccnle-so á verba 7" . (Serviço de Saude), dczesms 

contos e quinhentos mil réis ( 1G: 500$); no Hospital Central 
do Exercito, de differcnça de vencimentos n que toem direito 
o secretario o almoxarifc (chefes de secção), primeiros, se
gundos e tet·cei!•os ol'J'iciaes o porlciro, por lhes compelirem 
desde 1!l22 vencimentos cquivalcnlcs aos se:us collcgas çla 
Secretaria de Estado da Guerra. 

Sala das sessões, 17 do d.czembro do 1924. - Paulo de 
Frontin. • 

PAREOER 

A emcnàa trata de assumpto que merece mais detido 
exame, o que só poder:í ser feito cm pro,iecto especial, pre
cedendo audiencia do Governo • 

• Tusli('ica.çáo 

Pelos arts. 230 c -iG2 elo novo Hcgulamcnlo do Servioo do 
Saudc, cm tempo de paz, baixado pelo decreto 'IL 15.230, de 
31 de de?.embro de 1921, o.:; J'unccionarios do hospital acima 
citados Jf.ram ({JU i parados para todos os cffci los aos da Se
Cl'ctaria ele Estado da Guerra. Mas, até hoje, não lograram 
ainda cllcs rcccbm· a diffcrcnça de vencimentos a que fizeram 
jus por l'orr.a ·elas referidas disposições, cujo objectivo foi 
.iuslamcnto completar a equipnrai;ão que lhes havia sido con
ccclirJu pelo nrl. ü3 da lei n. 3.074', do 7 do janeiro dO 
1919, aos funccionarios da Contab:lictade da Guerra, menos 
quanto a vencimentos, lacuna que o novo regulamento do ser
viço de .saudc vciu corrigit·. Desta fól'ma, a emenda supl'a níio 
faz innovaçües, pugnando apenas pelo cumprimcnlQ das dis
posic:õcs citadas,· a contar de .inncit·o vindouro, bastando u 
Pl'ejuizo 

1 
que j:í soffreram os i'unccionarios do hospital du

rante os t,rcs ultimas cxcrcicios cm que deixaram de receber, 
indevida·mcntc, a alludida differcnçu, que lhes foi concedida 
anteriormente (I vigcncia elo § 2" do urL. 150 do clec'relo nu-
mero 4. 555, de 1 O de agosto de 192~. · 

):, 
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A' verba 8' - Serviço ele Saudc. 

Eslal)iio de Ass 'stcncia e Propllylnxia. 

Substitua-se a tabella actual pela seguinte: 

1 director, major medico. 
1 onc.arregado de especialidades, cu

piLão medico. 
4 dilas primeiros tenentes. 
/1 auxiliares do Posto Medico, pri

meiros tenentes. 
2 auxiliares de escripta, ama

nuenses. 

1 conservador : 

Ordenado ..... ............ 4:000$000 
Gratificação ...•.... , . . . . . . 2 :000$000 6.:000$000 

1 electricista: 

Ordenado . . . .. .. . . . .. .. .. . 3 :500$000' 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . 1 :750$000 5 :250$000 

1 mecanico: 

Ordenado ................. 2:800$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . 1:400$000 4:200$000 

1 machinista: 

Diaria 7$000 2:555$000 

4 motoristas: 

Ordenado .. ............... 2:000$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . 1 :000$000 12:000$000 

1 enfermeiro de i' classe: 

Ordenado ................ . 2:400$000 
Gratificação ......... .. 1:200$000 3:600$000 

2 enfermeiros de 2' classe: 

Ordenado ................ . 2:160$000 
Gratificação ............. .. 1:080$000 6:480$600 

3 desinfectadores: 

Ordenado ........ ......... 1:4408000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . 720$000 O :480$000 
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fi ;H•J•vrnlcs: 
Ot•dcnnrlo ................ . 1 :.\.'10.~000 
Gmtificat;ão ............. . 720~~000 12 :%0$000 

5tl:ú25!!1000 

Sala dus sessiícs, em Hi rto rlozcmhr•o dr. Hl24. - Cw·lo.• 
Cavalcanti .. 

PARECER 

A Com missão não p6de nconsel hm· ncsll) momento a ap
provaoão da emenda. 

Deve sCL' pt•ovido dcfinilivamenl.c no cm·go de conservador 
!lo matm•inl o aclnal, qne ha longo;; anno;; vem exerc~ndo o 
J'el'erido cm•go em coinmissão, pat•a o bom andamento do ser
vieo e com as mesmas vantagens qur .iá percrbr, isto é, de ma
nipulador do Lnhot•at.m<o C.himicn Phnrmacent ir. o Militar. 

Quanto ao lllccl ricisla que I ambem drsempenha o cat•go 
rm commissiio, deve ser pJ•ovidn rlrl'ini t.ivamenlü nn rargo com 
as vaúf.agens do funccionario ele igual calrgoria rlo Hospital 
Ocntral do Exercito. 

Em relação aos enfermeiros, deve haver um dc 1' classe c 
dous de 2', não só pelo grande trabalho que lhes é commettido, 
como lambem porque necessario se lorna conservar-lhes para 
esl.imulo a esperanca de um nequeno accesso e ú autoridade 
supr.rior o direito do poder premiat• aos que mais se rli~l in
gam no srrviço. 

Os drsinfectadores, que são os qno exercem os trabalhos 
mais penosos, não chegam ·a 11ercehm· as vantagens de ser
v·entes. 

Attcndendo ao trabalho constante rias amhulancias o no 
augmento, portanto, de sm•vioo de soccorro e assiste11cia ria 
grande popula~fLO miill.ar desta Cnp:tnl é insufficiente o nu
met•o de dous molot•islns para as seis amhulnncias c tres ma-
chinas de clesinfecção. . 

Finnlmenl.e. o! indi;;prnsnvel para o hom nnrlament.o do 
set•Yit::.o: 

a) provm· nos cnJ•gos c! r consl'rvadm· do mal criai e rlr 
electricista os dous funccionm•ios, quo, em commissiio, veem 
desempenhando aquellas fnncc.ões,. ~eJHio q11e n pr:meit•n rios
ses com as vantagr.ns que J;'i pr.t•cehn 11 o srgnnrlo com as rio rio 
Hospital C11nl.ral do Exercito; -

b) organiznt· o qundrQ de enfepmriJ'Os rln srgninle morln: 
1 enfermeiro ele 1" clnRse r 
2 en rermciros r! e 2' classe. 
Saiu das sessões, 1 G r! c dezmnbt·o de 1924. - Cm•los Ca

valcanf'i, 
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N. ,,~ 

Vct•ha , ... 
Supprima-se n sub-consignacão n. 51 (preparadoe-chi

mico) - Ot·dcnado o gt•alificacão, '• :800$, elevando-se a suh
con,;ignnoão n. 52 de 3:000$ nar·a G :000$000. 
- Sala das sessões, Hi de rlez~mbro de 1921;. - Ca.,•lus Ca-
valcanti. 

PAI\ECEI\ 

Na proposta do overno, já não figura a sub-consignaçíio 
que a l!menda manda sup]ll'il', nem a proposioíio a inclue. 

A Commissiio não púdo aconselhtu· sua appt·ovaoão. 

Justi{'icação 

O cargo do preparador chimico não existe na Directoria 
do Matm•ial Bcllico, a que ~e refere esta emenda, e a sub
t,onsignae;iio. cor1·espondcnte figm•a inut.ilmentc neste orça
mento. 

Pot• outro laelo, os vencimentos destinados ao porteiro da 
referida t•cpat•ti!;ão sf1o it·risot·ios, visto qu!J es,;e funcciona
rio exct•ce o cargo desde ~ua insl.allntão, contando mui;; d•• 35 
annos ele serviço, a\1\m de que o augmenlo pt•opnsLo equivale 
wrrladeiramente u uma repat·a•;ão, pois existem em diversas 
oult·as repartições do Ministcrio da Guet•ra sce,·cnl.ual'io;; de 
itlcnLica categoria, que percebem cinco e seis contos- de ré is 
annuaes, tendo alguns, além disso, vet•ba para aluguel de casa 
e outros mm•ad:a gratuita nos proprios estabelecimentos em 
que sorvem. lleleva notar que os porteiros dos Arsenaes de 
Gucrt·a c Fabricas, que são estabelecimentos subordinados â 
Directoria retro-mencionada, teem actualmente vencimentos 
sU[l!JJ'iOI'cs ao da rcpmotição chefe, o que não se póde negar, 
consl.iluc vcrdadcit·a e monstt·nosa iniquidade. A approvaçüo 
desta emenda Lrart'1 uma economia ele 1 :800$ annualmente . 

Sala das ~essões, -lü de clc~embro de '192''. - Ca.tlo.ç CII· 
1!0lcanti. 

N. H 

Rednza-sc de riOO contos a verba 15', n. 10 o ucci'Cscen
l.r-se na vrrha H', obras militnres, o seguinte: "Augmentada 
de 500 eonto;; llfli'H conslrnc~ão de casas Jlara officiaes, me
di::mle r.mprPsl imo a n;;sociac;üe,; compostas oxcln;;ivamenle 
tlt• mililarcs, de I.Cl'l'll e mal'. cujos r.:;lalulos.consig·nem r.i'se 
ohjccl.ivo, r.m contlie;ües c\c ,illl'Os e nmol'liweão comJ1tll.iveis 
eom os rcrm•sos rios lwneficiarlos." 

Sala das se;:sõcs. Hi de clczemhro rio Hl2L - Cnr/og Ca.-
1'11/Nilllli. 

P:\1\EC!ll\ 

.-\ r.nmmissãn reconhrcr a nrccssidndn elo promovei' mrios 
pm·n J'ncililnr e uuxiliat· n consll'liC\:ito de cnsa" LI!J lm)litncfio 
para todas as classes; 110r isso ,iulgn que 11 emenda pude ser 
approvnda. 
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Justificação 

A falta de casas de moradia nesta capital é um problema 
que affecta a todas as classes sociaes, inclusive aos mili
tares. Facilitar por todos os meio~t a construccão é contri
buir para a solução do problema. O Ministerio da Guerra 
poderá auxiliar o inicio da sua solução, embot·a modesta
mente, para começar, emprestando ás instituições constitui
das de militares .de terra e mar e que tenham por objectivo 
a construcoão de casas para seus soc:os, o emprestimo de 
500 contos a que se refere esta emenda, e, quando as cir.., 
cumstancias permHLirem,- impulsionar a solução do referido 
problema em mais larga escala. ·-

O emprestimo será garantido pela honorabilidade dos as
sociados, sendo as construccões de custo minimo, porque, 
além de ser gratuita a admin:stração das instituições acima 
mencionadas, os proprios associados serão os fiscaes das al
ludidas construcções. · 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1924. - Carlos Ca
valcanti. 

N. 45 

I!El 
Consignação "Material": 
'!'ransfira-sc na verba 15• a sub-consignacilo n. 18, do 

titulo "Material de consumo", para a verba 8•, "Serviço de 
Sttude", rubrica Laboratorio Chim:co Pharmaceutico Militar, 
sob o titulo "Medicamentos para o Serviço de Veterinaria do 
Exercito". 

Sala· das sessões, 17 de dezembro de 1924 . - Mandes 
Tavares, · 

PARECER 

O assumpto foi attendido por emenda apresentada pela 
Commissão. 

Justi(icàção 

A sub-consignação n. 18, do titulo - Material de con
sumo - trata de medicamentos para o serviço de veterlnaria 
do Exercito. 

Ora, o fornecimento desses medicamentos é feito pelo 
Laboratorio Chimico PharmaceuLico Militar. que attende ás 
requisições dos regimentos o corpos de tropa e, por isso, en
quadra-se essa verba, que é do 1Hi :900$, na verba s•, rubrica 
- LaboraLorio Chi mico PhurmaceuLico Militar. 

N. 46 

Verba 15' - AccrescenLe-se: 
1• Circumscripção de Alistamento Militar: 
Capitão José J onquim Franco de Sá, 12:0006000. 
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l'ARECJIR 

O assumplo merece mais delido estudo, que só poderá ser 
feito em jlroj e c to especial com o que a Commissão concordará, 
si requerido pelo illustre autO!' dt~ emenda, 

Justificação 

Os documentos que acomJlanbam a presente emenda jus
tificam-na por completo, 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1924. - Vespucio 
de Ab?'cu, . 

José Joaquim Franco de Sá, capitão bonorario do Exercito 
c da 2' linba, por serviços de guerra. 

Possue a medalha de bronze, creada pelo decreto n. 6, 045, 
de 24 de maio de 1\lOG. 

1'empo de sc1·v·iço publico 26 annos e seis mezes. 
Revo!La de G de setembro de 1893 (serviço do campanha) 

um anno, um mez e seis dias . 
Asylo de Invalidas da Patria, 11 annos. 
Telegrapbo Nacional, dous annos, 11 mezes e 211 dias . 
. Junta da Alistamento M!litar (serviu gratuitamente), seis 

annos, nove mezes e 27 dias. 
Departamento do Exercito de 2' linha, um anno e oito 

mezes. 
1' Circumscripcão de Recrutamento Militar, dous annos, 

11 rnezes e cinco dias. 
Nesses lagares, serviu, como se vê das certidões juntas, 

durante 26 annos c seis mczes, c no ultimo, isto é, no Recru
tamento Militar, corno add:do, em conmrnissão, até 4 de dezem
bro ultimo, quando terminou o. suo. Commissão, em virtud_e da 
lei n. 4.028, de 10 de janeiro de 1920, sendo que em dezem
bro do anno findo foi apresentado ao Congresso Nacional (Se
nado) uma emenda, pedindo verba para poder continuar a 
J'unccionar naquelle lagar ou n()utro qualquer, do Ministerio 
da Guerra. 

Não logrou, pot·ém, passar a rofer:da verba e, como o en
piLão Franco ele Sá tenha mais de 10 annos .Qo serviço publico, 
pede a vitaliciedade de Jogar ou cargo ou, como ultimo recurso 
figure no orçamento vindouro a rcs[)CCLiva vct·ba, para assim 
poder conUnuar no Minislcrio da Guerra com os vencimentos 
de seu posto 1:000$ mensal, ou se,iam 12 :DOO$ annuacs, vi~lo 
tor direitos adquiridos, attento o seu longo tempo de servtço 
publico. 

Nota: 
Nu revolta de G de selcmbt·o de 1893, serviu como officiul 

ela Guarda N ncional: 
No Asylo de Invalidas da Putriu e Junta de Alistamento, 

como ol'l'iciul honorario do Exercito. 
No Dcpartamen lo de 2' Linha e nu i' Cit·cumscrip,,ão de 

Recrutamento, como ofl'icinl do Exerc:to de 2' Linha. 
A patente ele oi'J'icial de 2' Linha ó a que prevalece !lUI'a 

a sua prctencüo, 
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1\'o Minisleriu da Gll!?l'l'll, jú ha o wecedcnlc de officiaes 
dn li:l'I:I'Cilu de 2' lAnha SOl'Vi!'(Jtn OU PL'OVCL'elll Jogares el/'tJ· 
t•tious, como acontece com o cupit.iio !Ioracio Novella da Silva, 
nom~.ado lJOI'teiJ•o do Doparl.amenl.o do Pessoal da Guerra. 

( Portm·üt de 30 de abril, o que fez publico o .Bolelim do 
~xerdlo n. 102, de 5 do maio, ludo do anuo de 1!J24), como 
se Vf'l'il'icu do bolelim Junto, a folha.s 03:1. 

Ou h• a nota: 
Das ccrlic.Jücs juntas, não constam os dias que ainda ser

viu no Departamento rle 2" Linbu, assim como no Recrutamento 
1\li!Har, po:s que, esteve nuquelle lagar até o dia U de Juuho 
i.le 1!)21, quando fui l!·ansl'erido pa1•a a 1' Uit·cumscripcão de 
llecrulamenl.o Mi!itnt•, por ter sido cxtinclo o mesmo Depar
tamento de 2" Linha, como consta do aviso n. 41i, de 15 do 
Junho de 1021, e no ulLimo logat•, isto é, no llecrutamenlo, atú 
o dia lt de dezembro de :1923, quando terminou a sua commis
são, de accô1·do com n lei n. 1.0,28, ele 10 de janeiro ele Hl20, 
o que não importa essa difi'erenoa de dias, visto não pre,iu
·cl.icar, absolutamente, a sua pretenção. 

Jlio i.le .laneit·o, 20 de agosto de 192ft. - José Joaquim 
fi'rwnvo de Sâ, cupilãn. 

1\linisl.l't'io da GucJ'I'a - Dcpat•l.nmento do PessÕul da 
Clilt'L'I'a - lliu dt) .Taneit·o, 5 !lc maio de 1\l:!lt - Jlulel.im do 
KxPrcil.o n. 102 - J>ubl'co de o1·dem do :::lt•. Ministro, para 
coutwcimenlo do .Exet·cilo c devida eXl!Cução, o seg·uinte: 

2" parlo - Asylo de Invulidos da PaLria - Auxiliares de 
uscl'ipla - Chcl'ia da G O - Classificações - Uommando de 
bt•igada - Concessão de passagens - Desligamento - Dis
peusa de cargo - n:spensa do servi~o - Eni'ermeiros-veteri
narios - Exclusão - Exercício de cargos - Exonerações -
Pallecimenlos - Hospital Central do Exercito - Inclusão -
.Liceu~as - Matricula na !<:;;cola de Administração Militar -
Nomen~ües - Pet·missão - Pralicagem - Proprios nncio
naPs -. Jlt>cl.:i'icaeões - Jlequel'imentos de,pachados - llo
sull.arln de inspecoão do saude - Serviço de HemonLa -
Tt·a nsferencias - Transito. 

ASYf,o DE INVALIDOS DA PATRfA 

O SJ'. Ministro ua GueJ'I':l mandou incluir no Asylo do 
Tnvaliclns ela .PntJ•in: n ex-ral1o lhwmrmegilrlo Augnsto 'J'or
J•es, rlt! :u:côJ·do com o p:ll'I'C:I!I' da Junta militar .de suurln; o 
;;n!d:ulo l'l'fill'madn .lo;;,; Linn ri1! OliVf'iL·a. ele nccôJ·do com as 
inslrtwc•ies dr~~ rir ahr11 rir! H!f\i, c Vicente de Paula, de ac
t!tiJ·do wm a~ cilacln;; in;;l.I'IJe(!lir.;; " cnm n a1·isn 11. 1, dt• rí dt! 
,ian,.il·o rle 1!12:3. podendo e;lc J'ixnt• sua re;;idcncia cm Pol'lo 
:\lf'S'I'C (dl).'[lllCiitl;; ril' :111-lt-!l2!,). 

AllXIJ,IAilES DI~ gsfllllP'I'.\ 

Dr. acct'tt•clu rorn a Jét,·a f elo nt·l. ·J" ria ll'i n . .\.02R, r!11 
lO d1.• ,intwirn do 1\l:W, !'ui nonwadtl auxilint· d1! I'RCI'ipln rio 
QIC: rln :1• lti!fl'i:io Milil:tl', o ~" ;;_nt•g·,·nl.n Ulllncilin riu Fig·uei
l'rtln Bai'I'O;;, du conl i ngenlt• da L::11·l n G ern 1 do H1·nsi 1 (cw 
:l0-'--02.1). 

..... 

-... 
""' --
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Fui mnnclat.lu exeluit· do quadt•o de auxiliares de cscripla, 
o 2" sargento ,\dhciiiill' rle Cat·vulho Jl:ovue~. que se aehava em 
set·vir;o 110 QIG da .\' Região 1\!ililut•, vislo Let· sido deferido 
o seu J'cquct·imcnlo pcdint.lo oxclusão das filcit·us tlo l!;xcr-
cilu (euJ 1-5-024) , · · 

CHEI•'IA DA O. Ü 

As:;umiu u cat•go dll chefe da G. ü, a 1 do tlot•runl.c, o 
leuenLfJ-coronel Eulalio Franco llibciro, sendo tlispensados das 
func~ücs que inteirnmenle vinham cxeJ'cenuo os major Mi
guel de Oliveit•n Uat·nuil·o c capilãu Oswaldo de St't CouLo, re
spcclivamcnle, chefe c ad,iunlo t.la 2' scc~ão cluquclla divisão, 

CLASSIFIUAI)ÕES 

Nu eorpo tle saude: 
Nu I" BIC (Pclt·opolis), u capilãu medico Dl'. Luiz Cesar 

de Andrade; 
No 1' BIE (Villu Militar), o 1' tenenLe medico Dr. Alce

biades Hchne i der; 
No 12" HI·CII (Bagé), o 1' Lenenlo Alvaro de Souza Jobim 

(despachos de 25-11-!!24) ; 
No I" HICID, o capitão m•Jdico José Vicit'a Peixoto; 
Na ll'ol'Luleza de ::>anta Ct·uz, o 1" tenente de!ltista Manuel 

!llarlins de Almeida NeYcs (despachos de 2G-4-!J211), 

u genet·al de brigada 'l'ito Villas Lubo assumiu o com
mando t.Ia 7" Blla. I I a 28 do mcz i' indo. 

CONCESSÃO DE PASSAGENS 

Obtiveram concessão de passagens: 
Pat'a desconto no corrente exercício: 
Aggripino Ayres Coelho. capitão vctel'inal'io, uma em 

1" classe desta Capital u Porto Alegre (cm 2!!-'1-1124); 
Alciu Souto, capitão, uma em 1' classe, desta Capilal a 

l'ol'Lo Alegt•e, para pessoa de sua família (em 2-5-924); 
:\lval'o Vida! Rodrigues, aprendiz elo Arsenal de Guerl'a 

do llio tln .lanei!·o. uma cm 2' classe, desta Capital a São 
Paulo, ida ,, voll.a (em :!8-l1-!l21t); 

At·mandu 1\!aeltado de Vasconrmllos, l" tenente da 2' 
BITAJC, tlllHl em I' classe, desla Capital :'L do Pará. vat•a 11es 
suas elo ~Utt l'am ii ia; 

Benediclo Vaz ele At·ruda, 3" ~argcnto addido no piquete 
da escoHa ria 2' llng·ião Militat·, Llllla om 2' classe, de S. Paulo 
a Aquit.lauana, pura pessoa de RllU fnmilin (em 23-4-92/t); 

Ismael J\lnt•qucR, .'UL'gtmlo-u,iudnnle, alumno da J~scola rle 
Arlminisl.t·a•·iio Mililnt', uma nm 1• elasse. de Haquy a esta 
Cnpilul, pm;·a llC:;~ua du ~un l'nilliliu (cm '1l-4-!J2lt),; 

.Toiio DiuR Cnmtlo;; .Tunint', I" Lcncntc, uma cm I" classe, 
dcsla Cnpilnl a Pot•Lo Alcgt·e, ida e volta (cm 30-4-02/t); 

I, 
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João Oscar Souza Cerqueira, 3" sat·gento do 13" HII, uma 
do Ponta Grossa a Maceió, ida e. volta, e uma de Maceió a 
Ponta Grossa, ambas em 2' classe, para si e pessoa de sua fa
mília (em 22-4-924); 

Jobim da Cunha Alcanlal'a, cabo do HIAIMixta, uma cm 
2' classe, desta CapHal a Campo Grande (Estado de Malta 
Grosso), para pessoa de sna família (em 29-4-921,); 

.Julio Hoth, fiel do Col!egio MilHal' de Porto Alegre, uma 
em 1' classe, ele Porto Alegre a Santa Maria, para pessoa de 
sua família (cm 11-1,.-924); · 

Leopoldina de Araujo Rocha, 1• sargento do RIAJmixta, 
duas em 1" classe, de Mawió a Campo Grande (Matto Grosso), 
para pessoas de sua familia (em 24-4-924); 

Manoel Cesar 'o, 2" sargento elo 2" GJAicavallo, duas cm 
:t• classe, de Alegrete a Porto Alegre, ida e volla, para pessoas 
de sua familia; · 

Manocl 'rhomaz de Almeida Macció, operaria da 
G., uma e meia cm 2" classe ,dBsta Capital a Maceió, para pes
soas de sua família ('em 23-'4~924); 

Octavio Alves do Banho, amanuense de 1" classe, em ser
viço no gabinete do Sr. Ministro da Guerrà, duas cm 2" clns&e, 
desta Capital á estação de Sobragy, para si e nm sen em
pregado (em 30-4-924); 

Thiago de Sant'Anna At•gucllo, 2" sargento do :17• BJC, 
tres em :1' classe, de Corumbá a Campo 'Grande, para pessoa·s 
de sua familia (em 22-4-924),. 

DE~T,IGAMENTO 

Foi desligado do numero de alumnos da E. A. O., a 28 
do mez findo, como incurso no § 2" do ar4. :12 do respectivo 
regulamento, o :t• tenente Nelson do Aquino. 

DISPENSA DE CARGO 

O i • tenente reformado do Exercito Joaquim Araripc foi 
dispensado, conforme pediu, do Jogar de encarregàdo da sec
cão de munição do Deposito Central da Directoria do Mate
rial Bellico (aviso n. 162, de 24-4-924) . 

DISPENSA DO SERV!OO 

For·am concedidos quinze dias de dispensa do servico ao 
coronel graduado do 4" R!AIM Jorge Gustavo Tlnoco d.ll Silva, 
que se acha nesta Capital no goso de férias (cm 2-5-924). 

ENFEIUI1EIROS-VE'rERINARIOS 

Foram cla'ssificados os seguintes cnfermeiros-vcterina~ 
t'ios: 3" sargento Arlindo Fernandes do Freitas, do :t• RIAJM, 
na 3' CJMIP; cabo Mario Martins de Andro.dc da :t• CIE, no 
BJC; cabo \Valdemar Pereil·n, do 2" RIAJM, no 1" HICJD; cabo 
Jobim ria Cunha Alcnntara, do i• BIE, no BJAimixta, e an·s
pecada Burlamaqui Monteiro, da 3' CJMJP, na E. V. B. (des
pacho de 16-4-924),. 

i~ • • ' • 
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EXClLUSÃO 

Foi mandado excluit· do ExerciLo o 1• sargento do QII 
Leonardo More :r a da Silva, por haver 1'allecido a 8 de marc·.o 
findo (em 30-'t-924) . • 

EXERC!C!O DE CARGOS 

O Sr. Ministro da Guerra declarou que, tendo ficado sem 
offeito as portarias nomeando Armando de Bulllões e Manoel 
Luiz Gonzaga, porteiro e continuo, respectivamente, da Es'
cola de Applicacão do Serviço de Sande do Exercito, deverão 
os mesmos continuar no oxercicio dos cargos que occupavam 
anteriormente, e ser exonerado o funcc:onario beneficiado 
com a primeira nomeação decorrente dos actos constantes das 
citadas portarias (aviso de 7-4-924). 

EXONERAÇÕES 

Foram exonerados o capitão de cavnllaria Astrogilclo Pe
J•eira ela Cunha, cln cargo do secretat•io da Escola de l~slado
Maior, e o i • tenente, Lambem de cavallaria, ArUmr Hcsckct
Hall, dos cargos de secretario- c commandante do destaca
mento do Deposito de Remonta de S. Simão, conforme pediu 
(portar:as de 30~4-924), 

F ALLECIMENTOS 

Falleceram: 
A bordo do vapor Com.mandantc Capella, a 8, ·sendo inhu

mado na: cidade de Paranaguâ, o coronel Climaco Epimacho 
de Araujo Lopes; 

Nesta Capital, a 2G, o marechal reformado Francisco José 
Teixeira Junior, ministro cm disponibilidade do Supremo Tri
bunal Militar; 

A 30, tudo do mez findo, o tenente-coronel reformado me
dico Dr. Antonio Alves Teixeira. 

HOSPITAL CliNTáAL DO E.\:ERÓI'Í'O 

Tiveram alta deste estabelecimento: a 26, o major An
tonio d'Alen'COurt Subo de Oliveira e capitão Antonio de Soüza 
Aguiar, e a 28, tudo do mez findo, d 2• tenente João Ramos 
Ferreira, lodos reformados. 

JN<lLUSÃO 

Foi mandado :ncluir em um dos corpos da i' Região Mi
litar, o ex-alumno da Escola Militar Angelo Elyseu Xavier 
Leal, visto ter sido deferido o requerimento em que o mesmo 
~olicitou desligamento daquella escola (em 2-5-924). 

LICENÇAS 

Obliverum licenças para tratamento de sande: 
Emygdio de Barros, operar i o do Arsenal de G uct·rn r! o 

Rio do .Taneiro, sessenta dias, em prorogação, de accôl'd~ com 
'O 'art: 8•, I, do decreto n. 11!,6G3, de 192i (pol'Lurlll d~, 
2-5-924) ; ' • -· • :_; 
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BuclyLie~ Ual'l'do tle Aguiar, ca)Jiliío medico, seis mczos, 
pudendo gosal-os onde convier, inclusive no oslt•ungeii·o (cm 
~--G-!12/t) ; 

l"eliciano Mai~onollc, eset•cvenLc du Fabrica de Curlu
cllu~ c Artefactos elo Guerra, tL·es mczes, em prot•ogacão, de 
aceurdo com o ar L. 8", I, do i.lecreLo n. H. üü3, de 1 !121 (por
lnt·ia de 30-4-!124); 

João Alves Guert•a, ma.ior do 9" H.[A[M, noventa tlia~. po
dendo gozai-os cm Porto Alegt·c (em 25-lt-!!24) . 

-
Declarou-se que foi de accôrdo com o arl. 17, § 2" tlo 

dcercto n. 14 .üü3, de 1 ele fevereiro de 1!!21, a Iicew~~ tlc 
sessenta dias que obteve o operario de ã,• classe da a• Dire
cção da lntcndcncia Divisionaria Christalino Manoel de Oli
veira, em pt·orogação da que lhe foi concedida, para trata
mento de saude,. por portaria de 10 de julho de 1923 (por
taria de 29-4-924) . 

li!NrRICULA NA ESCoiLA DE ADMINISTRAÇÃO MILITAR 

O SI·. Min:stro da Guerra, por despacho de 25 do mez 
findo, mandou matricular na Escola de Administração Mili
tar os sat·gentos abaixo indicados, pot• ordem de classificação, 
approvados no concurso para a mesma muLl'icula: 1• sar
;,:-cnto Eduat·do Ludovico Bennesse, 2• sargento João Luiz da 
Costa J"ima, 1"" sat·gcntos .Tosé Motta de Abreu Lima e José 
Augmto Bat·bosa, 2" sargenlu V:ctOL' Machado da Silva, a• sar
J.:"Cnto Antonio Pessôu Muniz, 2" ~at•genlo José Baptista Estc
YCS de Souza, I • sm·gento Belmiro Sctll'inci, e 2•• sargentos 
Fredemat• 1\!uniz, 1\lanoel Deodoro 1\cller, \Valdemar Otlo 
.Barbosa c João Jorge Ferriche (aviso n. 165, de 2!!·-i-!!24). 

NOMEAÇÕES. 

Foram nomeados: 
Adhemar de Queiroz, 1" tenente de artilharia, secretario 

da Escola de Estado-Maior (pot•taria de 30-4-924); 
Americo Carneiro de Campos, 1" tenente, ajudante de 

ordens desta chefia, intprinamente, em substituição ao t• te
nente .Toão Dius Campos Juniot•, que entrou cm gozo de férias 
(em 1-5-!12·1); 

Antonio Americano du Brasil, capiLúo medico, para ser
vir· no Hospital Central do Exercito; 

Euritles Furó Marques Homiques, 2" lcnenle pharmn.
ecuLico, ~nctU'I~guclo ela pharma.cia da Escola do Aviação, 
temporat·ttuuenlc (despacho~ de 26-1!-!121); · 

Horacio Novclla da Silva, capitão de 2• linhn e porteiro 
elo extincto Departamento da 2• linha, portoiro tio Departa
mento do Pessoal da Guct•t•a ( porltn-ia de 30-1-924) ; 

J.ui;: Fcmandes llamôn, eoronel gl'aduado phnrmaceutlco, 
rlircclot· tio Laborl.ol'io Cltimico Phat·maccutico 1\fililm• (des
pacho rln 2-~-!!21!) ; 

R a Iuc i u Bt·cmwr t.' ~f ot·acs, 1" tcnrmte medico, [HH'a sm·
vit· no Deposito de Jtemonta do Sã.o Simão (despacho de 
2~-4-924) • . ' 
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Coneedcu~,;c: 

Ao 1" tenente do :!" ll\Cil .~'t·Btlel'ico Leopoldo da i':iilva, 
vura pet·manecet· mais quinw dia:; nesta Capital; 

Ao sargcnlo~u.iudanle .Ft•atwiseu Aug·uslo Xaviet• Brillo, 
auxilitn· de escl'ipla do U\U da :.1' !legião ~lililat•, pam vir a 
c:;La Capital, correndo !JUl' conta Jli'UJll'ia as tleoJIC,;as c.ill l.t·aus~ 
llOL'IL• (•'III 2U~Ir~O!Ut) ; 

Au amanuen:;u de 1" classo Oda\·io ,\lvc:; cln Bunhu, em 
:;ervico no gubinel.ll do Sr. 111ini:;Lro, ptH'U ir á csluc;ão ele i':io~ 
Lragy, .i!::;lndo de ~I i nu,; t!crae:;, onde podcrú permanece L' Ll'intu 
Llia:; (Clll :.10-/j-!J2fl); 

Au 2" I.Clicnle nwd:cu V1·. Paulo ::loat·es, t!Ue scrvcJ ua 
guut•nicftu de Curilyba, pal'll vit· a c:;ta Capital. 

Au l" tenente du I" H\A\M .\t·istoteles Do111iciano dos 
Santos. pant it· a ::i. Paulo, com qualt•o dius de dispensa do 
serviço; 

M1 alillllnu da g:;cula i\liliL:n· Frederico Dnunond, 
'Jiii.L'a go%at• nu Eslado d•J t-i. Paulo uma dispensa do serviço cl(l 
cinco dias, concedidas pelo ·~ummandantc da mesma escola 
(cm J -5-921&); 

Ao capilfto do IJ" ll\A\M .lusé dos Santos Galhclros, que 
aqui :;u acha r~rn gow de fél'ia~, para •.lemorar-sc mais trinta 
lliu:; nesta Capital; 

Ao capitão ,\t•senio de i':iouw i'íobt·ega, pam Licmornt·-:;e 
mui,; II'inla dia:; no Esladu du Jtio Gt·ande do Sul; 

Au J" Lenenle .Tuão Uat·ce% Na~eimcnlo, alumno da E. A. 
O., pa1·a iL· a Curilyba, poclcnclo dcmot•tu•-se oito dia,; (em 
2-5-\!21&) . 

PRATICAQE)I 

O :':it·. lllinisil'o de E; tudo da Viação o Obras Publica~, 
':;egundo consta do seu aviso n. tl'l, de 10 du corrPnle, delcl'
minou ú HcparLit;ão Gel'al elos 'l'c!egraphos providencia para 
que o 3" sargento auxiliat• de esel'ipta do Q\G do comman
danle ela 7" Bela.\ [ llnymuncln ,\ladim de Souza Ilibe iro, ag~ 
gt·cgaclo ú. C\M\P elo 10" t'L•g·:nwnlo da mesma at•ma, estacio
nado cm .Tui% d0 Ft'll'a. o q11al I inlia obtido J)Ci'lllissão pnm 
Jll'aticat• em lelr.graphia na eslatão dtl C:wapavn, seja admif.-. 
tido parit o dito fim na daquella cidade (aviso n. iG-1, do 
29~4~92-1). 

PllOPRlOS 1\.\CIO:\AEI:\ (') 

O Sr. ?llini::>lt·o da Gucl'l'a declarou que, eslando os pro
pt·ios nae:on:ws c•n1 sf't•vi~o elo ~linistn1·io da Guel'l'a con
·st.ruiflo~ em fortalP~tl~ L' t·ccinl(IS de jll':tc;as ele guerl'n, aelnun
SI) el!t•s incluidn:< na I'XCupcão con~Lnnte r.la lei n_. H.2J3, de 

· :Jo rle clewmbt·o de t9Hi. nd. 3" § 10, pelo que nau ttwoncm 

(') !li~]II'OclU7.~:<P ]'101' tl'l' saltido com. illCOI'I'C.CÇÕflS 110 
Dia.rio 0/'j'iehrl rlc 21t c no Boletim. do Exerctto n. 1GO, de 25, 
ludo rlc abril, findo. 

8.- \'ul. XT, 15 
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aqul'llus l'!lw os o~~upam put· devet• de :iLHiti J'unu~Üeti na LI·i
lJuln~iio de 20% a que tie J•eJ'ere o at·t. IJI da de n. IJ.ü2!i, · 
de :JJ t.le cl••zem!Jt•u de IU22 (avi:;u n.l72, de Hl-!t-!J21). 

De contagem de tempo - Fui mallllado contar pelo tlo
ht·o, ao major do :1" H\Aillll''retlel'ico Cavalcante Carneiro Mon-
1 eil·u, o pet·iodu de lü de a!Jl'il de Ul!ll, a 2ü de novembro 
do me:;uto anno, e não o de ü de scl.embt·o de IS!l:J a ili riu 
abt··l de 189·1, co1uo consta do despacho do requerimento pu
III icndo no Dinl'io 0{/'icial de 17 de alll'il findo c no JJolclim 
do Exc?'r'ilo n. 159, de 20 do mesmo mez. 

De Lt·un,;l'et•encia - O 1" tenente Fredel'ico Leopoldo da 
Silva l'oi, [:IOJ' clr•spaclio rli~ 12 de rnarr;o do c•n•t·enle anno, 
l.t.•ansfeJ•idu do 15" lliCII ]lUI'U o 1,• lliCID, e não pat'a o 
2" !li CI r. conto publicou o Dia:rio O[{icicrl de 20 c o JJoletirn 
do F:.'turcilv n. 151, de 25, Ludo do clilo mer.. 

1\lliJUEEl~lE:-I'l'Ofi DESPACll.\DOS 

i' riu Sr. MinisLt·o: 
Em 31-3-924: 
Nr•l;nn Goneal\'cs Elcheg·oycn, i" tenente elo il" HI.\IM, 

solil'itanclo prmni~,;ão pat·a l.t·nwt· sua montada pai'U a 1~. A. O. 
-- Seja J'eila a lransfcrcncia de carga. 

Em 8-1-!J2~ : 
Jlcdr·n ,\ntonio Rnlitn Filho. r·esct·vi~tn. nlnrnno riu. :Rs

cola rle Vt!lcl'irHll''a do J~xet·cito. pedindo engajamento num 
rJn,; r:onl.i ngenles c,;pcciacs. - Sim, clovcndo engaJar-sr! na 
1' CII~. com a dcclnrncãu de sct· alumno rln Escola de VcLc
rhJat·ia. 

Em 2!J~4-!l2.\: 

,\ciln Domingos dos Santos, :\lrt·r.rlo .Toãn da Nnl1rc:::n 
Fillrn. Antonio Fr·nnciscn de Sonr.u, Antonio Homos dos Snn
l.ns, Hamillon Pcixoln dP BaJ'L'OS c T.ant•o Btll't'ns dn Silva 
Cn\'alennl i, primeit•os tenentes: Ln ir. Nunes llnd!'igtws. sr•
gnnrlo tcm•nlc, e Hnphncl 7.nhm·an, 1" lcncnl.r. lodos pedindo 
diploma. -Sim, l'uwudo a devida indemnização; 

,\ifeu Biccn de Medeit·o~. mn.iot•, 11edindn set• avel'IJarla n 
rnntagont rlc tempo ele set·Yiço. pelo rlobt·o, elo pcl'iodo de 23 
ri•~ ~Piemlll'o de l!Hü a lt rle .iulho de 1918. -Indeferido; 

.\nl.on in ria Cosia Lopes. soldado, [Jcdindo soldo vilnlicin. 
- Expcr.:a-SI' u lil.ulo; 

r.aRitnir·o rll' Sollza l'inlu. w·rlindu ÜNftiCT!IUI' n l~lll'~O 
pt·alir·o de l'et'I'tHiur du Escola ele Vcf.cl'inat•itt do Exct·eito. -
r.umn I'C(fUCI'; 

E~l.f'\'11111 de Souza Lima. I" !.,mente, proclinrlo um ca\'allo 
pnt•n rll'~eunlo, - Dnfrot•irlo 
· 01'YSl'l' :'il!lll'~ dP Cnt'\'alho. sn!rladn. perlinrlo r·or,nnslr!r•
l':t"~" d,• de,;pacltn. - Sim. upplicnnrln-~P-IhP n rli~poRir;fin 
r•nnlirl:t n•• li" pet'udn rio :u·l. 23 rio rrog·nlarnrml.n rllll vigc•T' 
,. ~" nindn ~al.i~l'lzcr· as cxigenc:ias l'cglllnmcnlarcs para a rna
ll'kulu; 
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Gu;la\'u ::iul'lot·e. 2" lcncnLc; pctlinuu tuaLL'iwla na Es
cola de \'clcl'inuria uu Bxut•cil.u. - lnulll"cl'itlu, de uccut·do 
eotn a inl'ul·nmt;itu t.lu Bslado-Maiut·; 

le;mtdu de Luyola DalJCL', 1" lcuenLc. ped'ndu Jll<Lli·icu!a 
na l!:seula du Juin\'illu, nu Ft·un~~a. - Indei'et·iuo; 

Julio Mal'ialh, 2" lcnenlu J'cl'ut·uwLlu, pedindo c•Jnla:;•~lll 
de lempu pclu du!JJ·u, uu lcll!IJU Ulll quu set•viu nu L'U\'ulu~ãu 
de J HU:J. - l'iãu púdu :;et• nLlcudido; 

Larlbláu .lust\ du l'iascinwnl.u, cahu us~·ladu. pnt.lindtl JILU
dant;a du residullciu Lle Macuió IJUL'il a Cupilal 1-'cdt.ll'ai. -
Sim, eort•tmdu as despesas de transporte pu r conta propJ•ia . 

.Lui~ Curiu tlu Carvalho, 1" lenenle, pcdiuuu l'Cdil'ieat;ão 
du iuud•!. -- 1;01no requut·. Fu~a-se a J·cclil'icut~ão l'l'i'e!'ida. 

U:mult.lo Danlas. 3" sat·g·enlu, pedindo pugnnwulu. - Dc
l'cl'ir.lu, expedinrlu-st~ o lil.ulo de di\'ida; 

llenalu Villu VeJ·de Mo:·túu, soldado, pedindo ccl'litlào. 
- ::li 111. nu,; loi'JllO.< da lei. 

'J.'llomuz Vici1·n lllacicl. t" Lt•nenlc, pedindo paS'illltcn\11 de 
diar·ia. - Pt·occdet• de accurtlo cum a infol'l!Hlt;ão da Cunla
IJilidadt• ria Guct'l'a; 

Vulney de Hat·t·ns Ca,;Lt·rt 11 Waldemit•o Pintenlul, prJ
uwiJ•os lt!lll'lll.t•s, amllu,; put.lindu i\iplumu. - ::;im, indeltllti
~andu a:; dp:;pesn.~ . 

. \niCI'O l.iu Mt!nuzcs Ca!'\'allln, eapilãu i'ei'Ot'lllado, !Jt!tliHtlo 
pagamei,I[U. - ,\gUUl'Ull O!)jJOL'Lunidadu de ulwiÜII'U til! CL'C
di\o. 

:\gncllo Bapli~la rlc Ll'lh!s, 1" sa1·genlo. pedindo \ll'ttiiear 
no Lnboralorio Chimico Phnrmucculico Mililnr, .- Indcft!
ridu: 

:\luidc~ l!"guelr·cdo. pcdinrlo fll'Omo~i"LO ao pn.,Lo de ca
Jli\.ãtl. - l\"ão pt"lde sr•r· all.t!nrlitlo; 

'l'lwmisloclc,; fsirlol'O 'l'cixl'ii'<L tln,.; flt!i~. 2" sat'!.(I'Jtlo. !J·•
dinrlo pt•at.iel\1'-lL•leg'J'apllia. - Não pt"•rle sr.1· al.li!lldidu, · visl.u 
n np!·enrlir.ngem de lr.lngrapliia praliea na Esll'arla ri;! Fot•J·u 
CPnil·nl lin 13rns'l si! ser· JlCl'l!lillida ao.< t!ll1Jil't'SIIIlo,.; da rcl'n
rida estrada; 

\Valdemar· .]o,;tí Fel'lliiJH!P,.; nuimnr·ãrJ;;, 1' sarg••rli.o, ]lt)
tlindo cadcrncLn. - Sim, mediante recibo. 

Em 30-~-921: 

Al\'aro Blll'S'n,; Carneit•o de Cnlll\lll>'. pedindo \.i'i11r;;\'t•t'l't1-
ein dn Egcnla Mililat• !JUI'a a t!e Cnnl.arlot't'"'· - lnclt•i'l't'ir!o. 
J'!Ul' não salis l'uWl' as conrlit:õc;; J•r•gnln mrn I m·e;;: 

,\nlonio . rle :\r·êa Leão, capvl ãn. per! indo in:<p••t•t:iio de 
,.;aude IHII'a l\lll Jlltmul' c sua reailmissão na Escola Militar . 
....:.. A .Tunta Superior de Saudc rnnnlc\'c n pnrceC!' ria .Tunln. 
Mililnt· ria E,;coln UililaL·: 

Anlnnio de Al't~a Leiin. eapi\iio. Ju•dindn irH<ili'CCii" ri~ 
,.;aude par·a unt mrn111' ,, mal.!·icula na g.:eola M iii la:·. - ,\ 
.lnnl.a fill\ll'l'im• rlc• f;andl' cnn;;irlP!'ou n nwnnr· illl'ilpa~ \I'JllflO
rar·i:unrn\1' par·a a SCI'\"it;o do RH•i'Cil o, flL'cei;anrln rln "''IH 
llli'ZI':' dr lt•al.amcnl.o; 

At•nalritl %r!hal':ln. !<o'darln. fll'ri'ndtl I'Xi!ll!;;:irl rio ;;1'1'\'i~o 
rln ExeJ•ci\tl, - DeJ'el'ido, inde!nJLizando a 1-'a~•·nrla .\'auirnwl, 
no:< '''''mos da inftll'mar;ão: 

l~milio rle r.at'\'alho Monl.enegr•o. mnjor l'CfOrllludo, pe
dinr.lo ttllO~I illu prn suo. patente. - Indeferido .• 
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Hel'mann Comh~·. ~" ;;at·genlo, pedindo matricula na Es
eoln de :\gt•onomia do Bstnclo elo Paraná. - Indeferido; 

.João Buesso, 2" sargento, pedindo frequentar o curso de 
J'nrraclut', - Como pude . 

. Joaquim Antonio Jcigucid•, .cabo, pedindo rcsidit• J'óra do 
Asylu, na cidade rio Porl.o Alegre. - Como requer; 

.Joaquint i\lol.'eil·a Sampaio, l.enenl.c-col.'onel, pedindo cer
titlão. - Certifique-se, na fôrma ela lei; 

José Antonio dt; Paiva. soldado, pedindo licenciameulo. 
- Indeferido; 

?llnmwl :\'une,; de Souw Leite. 1" sargento, pcclinclo so
!ttt:fto de uma cal.' lu e rlcvolu(,ão de SLla cndernel.a. - A cn
dt'l'JH'La, c11,ia J'Cslil.uit;ão pede não Leve cnL!'acia ne~l.c gabi
Jtde: 

Mtu•iu do Souza Yicil'a. 1" l.encnlc. pcclintlu Jll'Clllio r-s
colar - Ao cornmanrlo t:In !<:,:cola ele Yel.et•inm·ia. vislo com
liCLir-llw confrrit· n llt"nmio ot•a solieitaelo, confor·mc sr pru
lica no,; rullegios milit.m·e,; I'Ulll u,; alumno;; disl.inctos; 

'rhcot.loi'O i\lonra Cosla, 'i" sargrnl.o, pedindo transferencia 
tia Escola de Velcrinal'in Dill'a o Curso ele Contadores - In
deferido. 

Em 2-5-82t. : 

Emile Bet·nat·d, sm·gonl.n. pedindo Il<'.gnmcnl.o - AutoJ•:zo 
o pagumcn t.o; 

FranciRco Ft'UIH:o i"el'l'Cirrt ela Fon,-cca, majot• t•r•fot·murlo, 
f' ,João Bnpli;;Ln Coelho, cnpilão. ambos pedindo pug;ameni.fl
Agnm·dr•rn upporl.unidatlc dt• abt•J•I.m·a de Cl'erlilo; 

Maximiano JlPr!t•cii'a r.lt• Ft•tmça, unspccadn, ]JCdíndo 45 
din:; tlo lict•nt;n c JWI'rni,;sfin paJ•a gosal-n nn Bah'a - Como 
]lede; 

Vict>nle Jo\•t'l'OÍJ'a di' Paula. per.lindn conlagr!m dP Lcmno 
de 15.1.1" ,iulltn rlt• JSOi a 9 ele onl.ubro de i!liG- Averbe-se 
L'lll ,;utt,; a;;senl.nmenl.os. pat·a os dcYiclos cffcilos. 

Pot· os la clwfia: 

Em 22-!t-0211: 

.To;;é Binn Mar:haclo. 1" lcn ·nlu clu 3• d!IIAIP, pvilindo 
cancellnmenl.o de nota~ - ,\J·ciJive-so, cm raec rlo aviso nu
Jncro 3.295, rln 31-12-910. 

Em ~5-t,.\)21~: 

Belrnil·u Sem·inci, 1" sar·gr.nln ].dnl.o-nvinrlm·, adtliclo :'t 
esqundt•illiu de aperl'eir;onnwnl.o, pedindo J'rrng·e,inmnenlo por 
kcs annm;- Concedo JHH'a nm do:; COI'JJOS de in l'antarin, arma 
cm q1w serviu anl.ct•iot•mcni.P, em vi;;l.a rla acl.a dr inspoccão 
r.le sanrlo; 

Cnntlirlo i\fngnn do:< ::;:1111.n;;, I" sm·grnlo rlc 1" CIPIA. pc
rlindn pngnmenlo rle nmn qnnnLin que !11e l'oi dcsconLacla -
Inrlel'orirlo. t•nt yi:;la ria inronnar;ão do eommanclantc do 
17• B/C. 

Em 2G-·I-921t : 

.Tnfto Bapl.isl.a de Sonzn Pnsso~. :l" Rat•gcnln dn 1 ()" BJC, 
Jll'rlintln lt·an;;l'rt·Pnt•ia para nm rios COI'pos da I' llrgião Mi
lilnt', s11.itdlantln-st' :í,; tiP>•pcsa,; rlro IJ•anRportc c n fiem· l'chni
xndo, caso 11üo l'ncon Lt·c vaga no scll poslo - D'cfericlo. . 

• 
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Em 28-/j-0~·'1: 

Arllwrnnr· de Cat•vnllto :'\uvau:;, :!" sat·gunl.o auxilitl!· rle cs
c!'ipl.a du UIC: da !," flr•gii'io ~iililar·, pcd:ndo excluslio elo set•
vir;o ael i1·11 do E;o;:Pr'cilo - Del'r.•t•ido. 

Benr!rlicLo Lopr!,; dr• .13nr·t·o,;, 1" ,;nt·gunlo auxiliat• de escr·!
]rln, wdirrdo r•ng·ajarrwnl.o por: Lr·ps anno,;- Del'el'ido: 

Ha~·rnrrncln J\lar·l.in,; do:; Snnlo~. musico di' 1' cla~sr• rJo 
:l" BIC. pecliudo Lr·ansJ'rJr'Pllcia. - Inrlcl.'el'iclo. 

Em 29-.\.-82.\.: 

Antonio Alves Fagumles, ::l" ~argcnLo rlo H" llii. pei:tmrJo 
lmnsfpr•pncia - Tnrlefel'irln. por· nlio ltaver· vaga no 15" .BIC; 

Erlgnr.·d de Olivrirn, I" I Clll'nlrJ rl<J inl'anlal'ia. pedindo 
conlag·em de l.r•mpn di' :;cr·vico - ,\r·chivo-sc, em visln de já 
lr.t• ,;ido pt·ovirlenciado. 

glll :J0-4 -924 : 
.\lcirle:; l\lnl'io rir., Queil'oz, caho cnJ'nr·mcil'o-vel.erinnl'io do 

2ü" Bit:, lil"iinrlo lr·ansl'cl'eneia pnr·n o Collcgio l\lililnr.· do 
Cent•tí. - Inclufer.·irln · 

Fr·andsco f.'m·r.·r:ii·a Cllnws, eahn do 13 lllf, pedindo I.Pnns
fcrcncin par·a 11 ~G" HIC, a bc_rn da :mude - Indefrl'icln; hn 
exet'SRn fi!~ pt.'a(:ns na :?r,~~ B!C; 

T-lonol'io da Silva SnrJio;;, cnbo do 2~" BIC. pedindo lt·ans~ 
fm•encia pam rrrn dos corpos rle 'I" J\pg·ião Militar·, sujcil.ando
so á~ rlf'spl'sn;: rln lrnnspol'l.r• r. ao t·cbuixanwnl.o do posln, 
caso nfto I'Jreonlr•p vagn - Dr!feJ•ido. 

Josrl Anlnnin rln \Vall Filho. enhn rio 2:i" IW-:. per!inrlo 
i.1•ansfcr·r•ncht paen o ;)" ftif. sujriLando-sn i'rs despesas drJ 
tr·tmsprn·ll' e ao l'f'h:Jixnmonl.n do po~l.n. cnsn nãn cnconlrc 
vnga - nerel'irlo . 

.To,;,:, Gnt·ln,; Vinnnn. 2" :;nrg't•nl.o 1.lo 12 HIGJI. nrlrlir!n no 
.\" BIC. r ell'lfH'rgtlflo no lln;;pilnl l\lililnr de S. Paulo. pcclinrJo 
n~Pnlont.innwnlll par·n u crl!'po a qur• Jlr!'l.r.•ncr- Del'orilln . 

. rm~1\ do Nnscinwnlo, ,;olrlado riu 1" CIK pnrJinrlo t.t·ansi'P
l'f'ncin pm·a o conl.ing1•nlr da Escola i\lilil.nr- fnrlefcl'ido: 

Nnpolcfto Hihr•iJ·o dn Nnscimenln. cnho rio 1:=! Rll. pcclinrlo 
ü·nn~frwrncin par·a nm rlos corpos da i' Região Militar·. ;;rrjei
l.nnr!o-sn ils rlcspcsns cln ll'nnsporte e. ao rrba:xamenl.o do po;d.o, 
casn nfio cnconlrro \'agn - DcJ'cr·ir!rr. 

J<:m 1-ú-92.\ : 
.Alhr.!'lino Gomes de Queiroz, soldado ela Escola Militar, 

pocl indo quinzr dias de dispensa do scr·viço e P<Jt•missfio pur·a 
il' no Estado de Minas GcJ•aes - Concedo. 

A J'Oldo Villela, t• terwnr e da 8' B/I/ :\/C. perlinrlo p:u·n 
gosm· nr.:;l.a Capital uma licm11;U de sessenta clins que obteve 
pnr•n lr·alarnclllu do snurlf' - Del'crido; 

Gr!m·:;ino l~lia;; rlos Heis. 2• sm·genl'o do \l" 11/.\/~f, pc
rlirHlo r·ren:,tu,jnmcnto - Indel'rrirlo, por nfío sal isl'aZt'l' o m·
ligo .\? rln n. S. !\L, visto conslnrrm (]e sun crwl.iriiTn dt.' ~~~~en .. 
l:nrrrnln;; ·li prrni1:ões. senrlo a ullima üma. pr·.isfío pm· ~1 rlia'; 

.Tofín Ln]WS Fl!l't'rirn. nnsper;nrla rlo 5" n;r.;n, prrlinrln 
l.l'nn;;fPI'rJJrin pnl'n o 15" 11/C/T - Inrlrfr>l'ido: 

.To,,(, Izirloro da Cosl.a, cabo do r\" H/l. prdinr!t) r:!i.•pcMrt 
çlo ~er'\'i(:o r) permissão - Inrlcfrido. 



~30 A~NAES DO SENADO 

1\ERU!ll\\D!l lll•: 1:-.'Sl'EC:(,:,in llll R.lt:l)g 

Na inspeccão a que foi submcllirlo na .J, M, S. ria Di
r·ec/.rll'in dr. 1':\nucle da Guerra, cm 21& elo COI'J'on!P, u /" I.Pnron/n 
do \1" ll/U :\ll.tino Goncalvcs Curncit·o l'oi .inlgarlo nplo para o 
sr.rvir.o rio Exercito. 

Slllt\'1()0 DE 1\E::O.!O:-.''l'A 

O S1·. :\linisLt·o da Guerra declara que as reparlir;õcs rlo 
EXPI'Cilo, eslahelecimenlos mililares c corpos df) l.ropa J'ieam 
di~pPn~arlos de ünviat• tt Direclol'ia elo Servico elo llcmnnln lr
!Pp;J•amma nwnsal, como nl.é agot·a J'a~iam, relativo no el'l'ecl.i
"" d" nnim:ws alli cm sct•vir;o, devcnrlo cnl.relnnlo, srr oiJsr•r
varlns a J•r.cnmmr.ndar:ão consl.an/e rio aviso n, :!i ri, til! J G de 
maio dr. 1fl2:l, a csle Deparlamonlo e ns disposiçõüs a res
wilo eonlidn:; no Hcgulamcnl.o elo rlilo Scrvico (aviso n. 1ti:l, 
de 2!l-lt-ü24). 

TI\ANSPEI\ENCIM! 

Dn ol'ficial: 
Xn cavallaria: 
() l "i.enenle ftiogJ•nndino 1\i'UC[, dn í" TI/0/T (Snnl'.\11111)..) 

pllt'a o lO" 11/U/[ (Relln Visla) (despacho dr. 30-4-924), 

Do j)l.'llr:as; 
Do 1" H/[ p:wa o conlingrmlc da Direcol'in Gcl'nl do In

/rmrleneiu da Guet·t·a, o t:aho Paulino Hnzot'l'a Cnvnlcnnt.i; <la 
I" C/1~ [l:rt·a a escoll.a dn Q/G ria 7" Brla ./1, o ;;olrlnrlo Hnnwt·
r!indo l::ll'lwil·o r:los snnlos o rio I" lt/L tlnra o conl.ing·P11I.e 
rio :4r.•I·vi~n UrogTnphieo 1\lililni', o:~" snt·gnnlo Lui~ l'it'l'i' J\lo
l't! i l'il ; 

Do 22" B/C pnt·a o 27• D/C, o :i• snl'gonlo .To;;rí Agnel!iO· 
?I n I ll'cgn; 

Do 12" H/I pnt•n o G" lt/I, o cabo Nicnnol' FOI'!'Cirn (cm 
2~1-.1-!12·1) ; 

lln .l!)nl'rrmnrin-Ho:lpil.nl rir 'ri'(IS Cornr;iíP~ pm•a n Q/G 
da 'r" llPgifiu l\lililai', o :.l" snt·grnlo auxilint• ciP c~r·Tipla .ltr;;r\ 
d" .\J·au.i,o t:nvalcn11li, rir arrfn·do com o al'ii'o n. JOG, {jn :!ri 
dr• Jllill'r:o ullinw: ria 1" C/F/\' Jltll'n a Escola de E~l.ndo-1\lnlnl', 
n t" :;nJ•gr•lllo uggt•ogndo Homique Cioncnlvc~ Snnl.os, nuxi
lim· rlf' Pi'Ct'iJlla dn '1' Divi;;üo rloslo Dcpat·l.nmcnl.o; rio 1" .B'C 
Jllll':l o lli' B/C, o 3" sni·g·r.nlo :F)uPiporles 'fcixcit·n, c rlo 20" 
WC pnt·a a Escolu l\lilil.n1', o musico do 1" cln~so l~r.ncrliclo 
dr! Knma Dias; 

Do !I" ll' f pnl'a ·o 2G" B/C, o 3" ~:u·grnlo An~r·lmn Frnn
r.ii'cn Eln>'· l'icandn I'l'ha'xarln rln poRto COi'O niín rneonlro vn
ga, P rio ~í" ll/C JHll'a o IR" H/C, n '1" ~ni·grnlo HPI'IInl'lllino 
f:Mia. al'im tlr prrPncltrt• yagn (nm 30-\-fl2.1): 

lln 27" ll/C pnl'n um rio.~ rnJ•pn;:; ria I" Hrp;iiín Milil.aJ', a 
Jlt'ilirln, o,; ~nldarln>< (;:;n,•lro:Hirj>;) Mn:rrrlonin :lrt;:;r'• ria Kill'n, 
l~n:ll'in rir• S:rnl':\nna Hn;;/os, ~lanrwl rtnnnnnrlo riP 8ou~a. 
WalriPill:ll' Simrip;; clr 1'1\, P1·nnci~r:o Silva: ~lanoPI .rir• Sr11Iza 
j\lr•lln, :\g·n,;linlJo lllnnrll);:; tlr Sou~n lllPIIOI 1\innoel Souza Lima, 
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Mnno()l Yallcl'io, .Jo~·í Nicol:'tn ~lol'ei!'n, A1·grminio rio Amn1·al 
.\l:u·inl10, .rusl.o Vie<mle Nascimr.nl.o, Vicrnte Mat•l.in~ Mng·no, 
EtliJ<II'd rios Santos, Asi.J•ogildo_ BarJ·riros, _.Teronymo M:li'qucs 
1-'UI'Iario, Ganrlido Ptll'fliL'a de ::;ouw, Eugonio de Sou~n Pin
guPii'D ,, Antonio clt• Antlrndr, c rio 1" H/L pm•a o '•" B/JC., o 
an~twearla .foão Luna C1•valcunli; 

Do li" ll/ll para o '17" H/G. o nnspe(;adn Delnry Fonle.\1 
Pilang:1 (em l-5-924); 

Do 7" H/C 11ara um dos corpos da f • Regiiio J\lililnr, ll 
r:nho nilhcrfo .Jorge Linhnrr~ (em 2-5-!12~). 

'rR.AN SI '1'0 

O Sr. Ministro da Guerra coneerlen 20 rlias de Pl'ot·ogn
cüo de I.J•ansito no capif.üo Plinio Freire ele Morars, do 13" 
ll/C/1 (em :l0-it-!l21t). 

llio de .Janeiro, 5 ele maio rle 1 02'• - Boletim do Rxer
ciln n. 1G2: 

Terceira parl.e - .Tnsl i~n - Supremo Trilmnal i\lililni' 
- .Turispruclr.ncin: 

' 
Acta da 24' sessão ,judiciaria ele 1 de maio de 1\);!lt -

Prc~irlencia rio f\r. mini~f.t•n mnrechnl Lni1. Medeiros: 
A's 12 horas, presente~ os Srs. ministrai marechal Cae

tano de Faria, almirantl' 1\iappr, Rubim, marechal Mr.ndiJs dn 
M cn•rtf'i', ai mi ran t c Gomes l'Prcim, Dt·s. Aeynrlino 1\fagalltiil'.<, 
AI'J'octJcllns Grilvüo, Vicente Neiva e Bulciio Vianna, nroHH'n
rloi' g-m•nl da .Jnsliça Militar, J'oi aberta a sessão. Lida o sem 
rlrbale appJ'O\'lHia a acta da ,;pssãn unlerior, rlespachnclo o nx
peclientc sohl'e a mesa, feita a leitura do accól'flüo ret'tlJ'cnl.tl 
ao t'l'fJilJ'So n. '11 '1, foram l'elaf.ados c julgados os seguintrs 
processos: 

nocurso at·iminal n. 81 - Espirita Santo - Rolalor. t 
Sr. ministro Acyndino ~lagulhiles; reoOJ'l'Pllll', a promnl.orJa 
ela O" CiJ'CJJmscJ•ipeão .Tnrliciat·ia ~lilit.ar;. !'Ocorridos, Heilm· 
'fullos, f.encnte-eoJ·onol, r .f•:1'11L'Sio :RiheJt•o Lo1Jes, cnpil~o. 
am!Jn,; do ExcJ•cil.o de 2" linha, impronnnciados no pJ•orwsso 
crime pnln violaeão d!l nrl. tiR. ~ :!", do Corligo Prnnl. .Tui
g-nnwnt.o on1 so~~ão secJ•el.a. 

Appol!nção n. 3!11 - Capital .Fcrlernl - Rolaloi', o Rt•. 
ltJini~IJ'n mnrccllnl ~lrnrlrs rir MoJ'ncs: nppnllnnlr, n pJ•nmn
lol'ia r.la <i" Cit'CIJmscJ•ipeiío .lndicini•ia Milil.nr; apJwllndn, Af
\'flJ'O Hinnc!Ji, soldarlo do 15" t•ngirnonlo rln cavn!laJ•in· infl•·
punclenlf', nhsnl\'ido do l.lJ'inw riP desrJ•çiw. Adindo n .iul~a
lllnnln pnl' lr~t· pedido l'isla o ~~·- mini~l.ro Virrnfr N•'i\':•. 

:\ppr!lln~itll n .. \00 - JlPI'JHtlllhnco- llnlal.m·, o ::;1', JJIJ
ni~ll'l' nlmirnni.P Gomns l'i.'l'eil'i!; appolfnnln, ::lPhaRI.i~" Cin
CIII'J\ f!p ?\nvnrs, solrlnilo do 20" bnlalhflo dr cneadnl'l':', l'll'l
rlomnnrlo no.g·p;'1n snh-mrldin rln al'i. 117 rln Cor!ign PPnnl ~li
lil.nl': IIJlJlPII:uln, n Conscllw rlP .lJJslicn ria !," CiJ·cum:<et•ipt;iJtl 
.Tnr!iciaJ•in ~lililnJ'. O Tt•ihunnl nr::n11 p!'OI'inwnln :í <IJlJWI
Ine:io . 

..\pjwllnr.;:in n. :J!lG - Pnl'nlltl- Hr•!QIItl', n ~~·. IIJiiii"II'n 
aiiJJiJ·Hnl" rinmr,; Pr•J'••il'n: n\tprllanl.r•:<, a Jli'Oillnlrll'in dn \1' 
liiJ•cumsc!' i pr,;fio .r IJrfit· i:l!'ia ~I i i ln r t< Onni'J'Ii :\l:wiJndn, ,;nJdndu 
r.lo 15" hnl.nlhiin rltt t:w:nrfnt·r•,;, enndnltll.lnrln no :;:r:'to miuituo do 
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nr·L 117 tln Gnrii~o i'r•rral .\lililar·: PJII!ilndo, o Cunsollro do 
.Ju;;l.ir;a. da \1' Cirr:lllll:H:I'ip~fro .l11riieinria ~lilil.al', (l Tl·ihllnal 
111.'1;011 PI'OI'inwnlo :i appellar.:fin . 

.'iada mnis lmvenrln a l1:al.aJ', lr:I':IIJI.ou-,;e a ;;r!,;siio <is IIi 
lrül'll~. - J/r•.tour/r't! lkllt'Ítflll'.' \'idr•tt Leal, ~r·nr•l':tl dr.• 111'1-
garla. 

I rrlrlien l'oír·rn:l - Exr•l'llnnli~;;ilno 81'111iLll' (itllll!l'al C:ilf'fll 
fio fl· pnrl.anlr•nl.o ria :,\pgrrnda Linha - ,lo~r) .Joaquim .Ft·:,1nen 
de S;r, Ci1J1il.ftn r.Jo J•lxnr·cil11 dr• :,\r•g·1rnda Lrnl~a ~·urn pudrt• a 
Vnssn Excellr!rwia sr: digne dr· nmnrlar· r•e,;Lrl.rlll'-liw l :<Ira 
r:er·l.idiio :<Olll'n \'1'\lCiinr•nln:< r·r•er•llirlo~ rl1rr·anl.r! a l'f:\'ülla dr'!-l 
~r·is de :;el.l!lllbr·o do mil oilocr•nl.ns r: uoYenla P l.r·r.,, filie Jll'fl~ 
vou ter· o SIIJ1Piir::lnln se1·vi(;ns dr• g·l\l'r't'a I! pn1· t.r•r· la1nlwrn 
terminado a Cunnnissilu dr.• 01·g·ani~nufw riu Exer·cii.o d,<~ :,;,,_ 
gunda Linha os scnR l.1·nhnllros. Nr;;l.es l.cl'mos. P .. rll.'l'or·l
ment.o. llio de .fnnciro, virrl.l' " don,; de m:n·r;o dP m1i llo\'1.\
ncnt.os r:o vin l.r: e nm. - J 11.~1: .I otUJ11 im Pr•1nco dr: Srí. (Sob~:·~ 
ust.ampilha,; I'Pdúl'l\f'S no lula! dro seisecnln~ \'r'· i~. - Passr•
,;u ee1·lidftu aulhen!it:a rio doer1nwnln JH'ilirln, n fjllal nfto [1óde· 
deixar· o al'l~ilil'n JlOI'fllle pl'lwn l\111 oslnrlo do. ol'ficial. llio, 
Yinl.e ü dous dr.! m:u·co di' nril nm·ee~.•nl.o,; e Ylnl.e e 11rn. _; 
fie1WI'IIl Jll'mlr:s de .1/ort./l's, Clii!l'ro, inlol'ino Cet•tifieo cm 
cun1primcnl o ao despacho f'Xararlo na peLioão l'PLt•o, rln qne 
a erl·l.irliio rir qun t.mLa o petieionar·io Capitftu José .Toaquim 
:J.'I'atlco dl' f:,(r r que se eneonl.rn 110 archivo lia Commi~são dll 
Organizar;iio das }'orca~ da Seg·unda Linha r:• do terir sngninl.e: 
]~m cumprimento rio despacho reLro, crr.·li!'ico que, l'OI'enrlo 
os livros elo assenlaml.'nlo do vcncirnent.os elo ol'J'ieiue3. IJIIl' 
serviram em operações de gnCI'l'a no periodo da rcl'olla rle 
seis de selemhro de mil oil.ocenl.os n noventa e tr·es, encontrei 
o nome de :Josrí .Tonquim Franr:n de S:i, como Lenrlo servido 
como aJl'[•re;; do Sr•t.irno B:rl:rlhiíll, dr~ li'C%e de ~elem!lro a 
trinta de oulniH'o u 1111 Quiuze Bal.ulhiio cles~a ullirna dal.tt, 
t.ndo da Ouar·d:t ?laeional c do a1rno dr• mil oitocentos c no
venta e lrr~s a trinta e um de janeiro de mil oitoccnto;; f! nn
venl.a c qnnlro 11 como,lenC'nl.e lli'SI.e ultimo batalhão, :<ervin
elo. no eonHnnndo SIIJHJrior dnsla milicia até março do dilo 
anno dr 111il oitocentos c mwenta e quatro, semprn recellen
f!O nu,; vencimentos a lerr;a parle ele campanha. Archivo ela 
Directoria de Conl.abilirlaele ria nunl't'a, cm tres do dmwrnbro 
de mil novecentos c dcwil.o. - Ma,joi' Brnesl'n Pm·1·eim de 
An(lrnrle. Jll'irneirn offir:ial m•ehivist.n. Aclinm-sn colladas e 
devielamtmle inul.ilizarlas dn:r~ esl:rlnpilha;; do ;;ello l'r!ricrnl, 
senclo llllla cio valor dt~ rlous mil rr'!is u oul.m 110 Yalor ele 
qu:rlrocentos réi,.;. Archivo rio ])ppartamcnl.o ria Segnnrla Li
nha do Exet•cilo, l'ill onze fie nlll'il ele 111il no\'eccnlo:; o vinte 
e um. - Jor1o de Deu.s Baimeirrr. Brilhante, nrchivisla-lli
hliolhccal'io. (Sobre est.arnpillrn ft'deral rio qnalro mil o l.l'r.
:;enl.os réis). Em cr1rnprinwnlu ao Llcspncllo rio Senhor Dou
tor Viee-Dit•rei.oJ.' da lll'illlrl.ieiio fie1·nl tios 'rülrg:1·aphn:;, 
L:rnendo 1111 din sei~ elo nw de J'PYOI'Cit·o eot·r·eul(•, no l'eqne
l'irrwnl.u rli1•igido Jlfll.' .lnsr'• .T11arp1in1 Ft·anco de ~t't, ao f:\r•niHW 
Dnui.OI' Dit•l'r:i.Or· Ciul·al, Jll'rlimln er1'1.idfio do I.PiriJIO dr~ s~1·vir;n 
prestado PPio 1'1\fJili!I'''III.B nr•s:;a J'r![IHI'i.ieito n rio mo1.lo peln 
qual ~I' lrnu\'1' 11 ~llpplinanlr•, lJIIr'l' IJIIHJÜO ao st•n t~lllllJ)l'i
menlo, <!lll'l' i!Oill' rrla~iiu :'r >'ll:r ·lrahilil.a~iiu. eel•l.il'irn une n 
pet.icioual'io sr! apl'f!:ienl.ou 111\,,ln ~ecefin "·l!lll.l'rlll 1'111 I'Xr•i·cit:in 
llO rlia oiln rll' 01\i.llill'O dr mil 1101'1\l:rnln:; C' rlOIIS, CQll111 dirt~ 

I 
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risl.a, ondr~ desr!lll]lenllull o,; sr~1·vir;us (jL11J llw fol':tll1 tle,;i:.;'!ta
dos com zolo n inl.ellig·encia al1~ u dia pl'lllll!ll'O do olllillll'n 

.rle 111il noveecnLos e einco, qlinnrlo nodiu e obteve dispensa 
do rel'r!r·iiJo lugal' rle diarista. O eomportamenlo do rJ!que
l'l'lll.r\ l'oi ,;r•l\1[11.'1' rJxr.mplar·. - E11, Nieol:'Jo ::lamp:do, :un~
llllf'I\SP ria 1\r!JlUI'i.i(:ilo I if'l'ai rio,.; Teln;,n·aplws, com PXr!t'tlWIO 
na PI' i moi l'it ,;ecr;i'io da Cunl.ar.lr.ll' ia, r•XLI'ltlli a presen !.1! ,,r!t'i i
dão, que, no illl!lCdinwnl.o do clwl'e da ,;eer;ão, Yac assigtmda 
pelo seu subsl.ii.11Lo, scgnnc:o eôcl·i.pl.umt•io Eliscu Vieira 
.Fet·nande~. PJ'in1ei!'a secçito da UonLurJOL·ia, t.reze de frJVel·ciro 
rlc mil nnvece11l.Us IJ sel.r!. - /Wsr~n Vieira Perno:1u/.es. (So
ht•e eslnmpillws l'f'r:if'l'nr!,; 1111 l.olal dr! rlou,; rnil e sdecrmlo,; 
c cinco mil l'r'•is.) Visl.o. -A. C, Feruonrlcs, conl.adot•." 
An Scnhot• Coro1wl Chei'P do Depal'i.amento Ccnll·al do Nxet'
dto. O a\lnixo nssignado, cupil.:in honorar·io do Exc~cito, 
!.enfio sido nomeado IJlOl' aviso nmnero rnil e cinzentos. e 
CJIIHI'enl.a e CJ11<1lt·o. de cinco rle ,iuuho de mil no\·eecntos e 
~ef.t•, JHH'U o cat'gu d1• njudanl.ro rln Asylo rlc lnvnlirlo,; fia Pa
l.ria .o necc~sil.ando que ,;rJjam reg;ist.rarlos nos se11,; a;;~entu.
ment.os na J'cpal·l.ir;ilo a que pel·l.ener! o~ "f!I.'VÍ1.:o;; que lem 
pre:il.uclo, vem per! i1·-vus digneis de mandat• cet•l.iJ'icm· .innlo a 
r!:ilt• si efl'eclivanwnl.r~ o pel.icionnt•io SI'I'Vill aV! o rlia sete clr. 
,í1111ho do nano de mil novecentos e dezoito, l.endo, pelo aviso 
nrllllf'I'O l.l'inla e 11111, rle setp tamhr.•nt do mesmo mez n mmo 
do mil novecentos e dezoilo, sido exone!'ado desse cargo. Nos
l.r:; I.Pt'lllO:i. Pede deferimento. Hio de Janeiro, quatro de 
a::;o,;l.rl de nlil novcconl.o" e dezennve. - .José Joaquim. Fnmco 
de Sr.í. (Sobl'P esl.ampillms J'Pdentr•5 no tot.al rle SPi:icnntos 
rr1 i~.) .\linisl.crio ria Gllf'l'l'rt, P1·olocollo dous mil e qu:.l!'••nt:\ 
n oil.o. Em quatro rio oito dro mil nnv•lcf.'nlos t! dr!zenovt!. Dr
Jlal'fanwnLn l~f'lll.l'al. Ao SrnllfJI.' colnli1a1Hlanlc rio A;;y\11, para 
cet•liJ'icnJ' na l'•'ll'mn rla lei. Ji:m. qualro-oiln-novecentos e de
zenovc. - Cot·u1wl O. Baci!lfar, commanclanle do Asylo rios 
Invnlidos da Pal.ria. Numero sr~iscrJnlos e sessenta r• tres .. 
Em seis de o i lo dr.• mil noveccnto;; o dr!zrmove." Em cnmpri
ment.o ao clespncltn supra. CortiJ'ico fJIIü o pelic:ionario, cn
Jlitão I!O!lOI'ill'io rio Exr!l·cilo .Tosr' Joaquim F1•anco dr! Sú !'ni 
no1ncado n,ill[\anl.c• destr. asylo [101' aviso do Ministcl'io da 
GIWl't·a nume1·o mil e duzentos r qllarenla e quatro, de cinco 
cln junho de mil novecr.ntos e ~etc; entrou em exercício do 
seu c:H'go a oito do mesmo mrz e anno, c foi exonerado a 
cloz rl11 ,iunho rlr.o mil nowccntos P rlezoito, cm vil't:llcíc rlo 
aviso llllmf•l'n I.J'inta r 11111, dr• selt•, lambem de :innho do 
dil.o armo r\1' 111il novreenloR e dezoito. Quarlcl na Ilha elo 
Bom Jesus. Em ~e ln dr. agosto de m ii rwvccentos r dczc
uovt•. - Domina os Go/1/.cs r/a Jlocha kraollo. ma,iot· com
malHianle, interino." (Data c assignatura sobre quatt·o es
f.ampiii!UR fcdrJ•ne~. no lolnl de mil c duzentos rríis.) Ao 

· senhol.' coronel JlJ'esidenle da .Tnnta de llcvisão P Sorteio 
Mili!.al'. O a\Juixn assi:;nncln, CUililtto honot':1l'io drl gxcr
r.il.u. lr!nrln sir.Jo nnnwnrlo poJa ol'clem elo 1.\ia llllll!C.o:·o no
vnnla o il'f\:i, do vinlr• e sele r\•1 ,;roiembt•n r:Jr. mil novcecntns o 
llO\'t', rio r1nlão eomman~lantr digr~ rontilo commanclo elo 
(,}llat•in Disil'icl.o Mililal', twsta l:apil.nl pHI'il a .l1m!.a riu ,\lista
nwnl.o i\lililal· rio Yige;;into qunrl.o Jllllflieipin I' !1nvnnrlo sirln 
diSJJ0.11~ado da rr•J'e1·idn junta conl'oi'JIH! fn1. Jlllhlico n hnlol.im 
nutw.•r•n e.Pnlo I' srssrmln I' sr•IP, de \'iule o l:irwo ·rlP ,julho rir. 
anno dl' 111 i I JlO\'r!erml.o;; e dczese1s, ria ex li nela Q11 i nla lto~iiio 
Militar, vont poclir-Yos digneis do muuclnr ccrtiJ'icar junto a 
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~~sla si cffccl.ivamcnl() o pelicionnl'io scl'viu durante o lcm[lO 
allcl,\ndo, tHim rlc porl<'l' lm·m· aos RCIIS asscntamcn!os nn t•t!
pat•I.J~ão a q11o pct•l.oncc. Nnstcs Let·mos .. Pedn tlnlr•i'llltL'Itltl. 
Jlio lfe .rancil'o, pl'imoit·o rlt.• agn~to ue mil novecentos e Ju~e-
1\0I'C.- José .luttiJIÚI/1. 1•'1'11.111!11, (gsl.it snh lllilll c~Lnmpilhn l'c
rlontl dn seiscentos rt'ds.) l;t!l'l.il'iqllu-se. - General Jost! Ct~n
tlü!o . . En1 quutt·o de o~Lttln·u do tllil no1·ecrmtos c. de~cnon!,. 
J>rtlllCll'a Cll'Cttmsct'l)lçao do llecl'lllanwnlo da Pt•tmeH·n Ht•

. gião i\lilil.nt·. Pt·oiOt!Olio pt•inwit•o dr! agosto rle mil noveet!nlos 
tJ rle1.cnovP. Numet•o cnnlo e l'inl.11 e l.l't!S. Cel'l.il'i~o em cum
Jll'imonto do desp(lelio dn scnhut· s·t!lll'rnl chel'r• desta circnms
t't'i!Wfto de Jtect'tllnmenlo que o capitão lionot·nt·io, .Tust) .lon
tJIJinÍ Ft·anco ele S!'t, ~OI'\'Íll na .ltJnl.a do Ali~lamenl.o do Vig·u-

. ~imo Qnintn Dislt•icl.o, rltJt•anlt• n J)Pt'iodo CJIIC nr.ces~ila. r.nll·e 
vintu e oito rio solcmlwo rle mil nnvf'elntlo:< r• nol't•; drw1 d1! 
'un nomcu~ão pelo commnnclo do exl.incl.o (.Jilat•lo Dist.riclo 
Milil.nt•, a vi,nl.e r cinco do ,i11llln ·dr. mil nnvccenlo~ r rlnt.es1d~ 
tllll qnc foi dis[lensado pelo cornmando da anliga Quarta He
giiío ~lilil.nJ', Ern fit•mr!~.a do qm mamlci pnRsar o pl'~R~nl.o 
qnn vne snllndn C11tn cslam.pillta~ federaes. Cnpilnl l;ol•r!r.J•al, 
seis rio ng·o"l.o de mil no\'eccnlos e dc~~move.-llr.nrique José 
tio. Costa tinirll(/.l'ties, p!'inwit·n l.rnenlt!. (Sobre esl.ampilltas 
l'edr.mrs no lotai rle mil 1• snlPCPI!I.og l'lli~. Augusto FerJ•oit•:i 
dn O!iveit·n Amot•inl, Lcnent.LH!Ol'Oncl gmdti!Hlo, sccrclaJ•in in
terino rio lJLopat•Lnntenlo ria ~•'Sltnda Linha do F...."et•cito. CPI'
I.il'ieo fJUC o ot'ficinl abairxn llloncionaf!o, L~m no t'CSJWCLivo li~ 
l'l'O dr J't'gi,l.t•n os n~~r.nl.antnnto~ 'eg·J1inl.es: Capilãn .lo"'' :rna
quim F!'anro rlf' Si!, nasceu 1!111 no1'c de maio de miloilucr.nl.o~ 
e sel.cni.a. Capitão nm qnaii'O rlt! Otll.llbht rle mil oil.ocl'nl.os e· 
novonla " qnnl.t·o: enmpt'tll!li;;so t'le enpitiio 1'111 t.J•inl.a rle l•li
I.uhl'O rle mil oitncenl.os e noYcnla f' qllnl.t·o. Asôcnlnnwnlo;; o 
dasl.ino. Cnpilnl FDt'lel'al 111il noi'I'Ct•nl.o:; r dezoil n. 1'1'0\'t.lll 
pOI'nnln n Cnmmis;;:in de Oi'J!nniza~iio do .Jo:xPJ'Cilo rlc Sng-1J11tln 
Linha l.et• pt·rst.arlo SCI'Vit;i:t;; dr g·net'J'a rltll'anl.o n rr.volla da 
esqtlllclt·:~o Mil oiloePnl.n,; " llll\'l'lll.a L' l.l'f'S e ntil nilnc~'nln;; o 
nOI'l•nta u qunl1•o. Con1o ofl'ieinl rln C1tH\I'rll\ )(aeional mobili
zada nesla Capital. Üillnh!'n. Pnt· aeln ria r.hcl'ia rln n. (;. 
:-iOfl'llllrlo l'oi nomearia pai':\ o Joga!' de am:iliaJ' inl.o
I'Ínn tle:;l.t! Drpnl'l.nmonlo, dtJJ•anl.n o ln1perlinwnlo rio Sl'[l'!llltln 
llll\1'1\ll' Cnnrlirln ~lrnclrs 1lr Alnwirfn .lllniot•, " enlrt!ll t.•rn 
IJXI!I'P.iL'iO 1111 111f':<llll\ rlnla. ~fil 110\'CCI'!l(O!' r. rlf'ZI!IlOVI' - ,ia
nnii'O, Po1· a\'i;;n lllllllül'll vinil' rlro l'iniP ,, Llill l'oi llla1Hiarl11 1:1111~ 
I in11al' nn snJ•vit:o rl•>sln nrpnl'lnmrnln, onrlf' i :'i srrvia como 
atJxillttl' inl.l!l'ino .. fnllln. fo\1•nl1or UrnrJ•al Alht:t•lo Cai'rlOiHl r!1! 
Ag·ttint• nn dniXIII' o caJ•g·o rir Wnisl.t•o dn GtWl'l.'ll 1nnnrln1J l'lo
).(int• ns dignos auxiliat'PR rlo n. r:. Regnnrlo. PoJ' nvi.•o l11111'1f'l'o 
,.;~~senln r! qnniJ·o, ele v).nlc c oito qnc l'ni Juvrarlo, prln 1\IIXilin 
l!lill'il): fll'""lntln n r!liPIIa do 1lrpnJ•I.nnwnl.0 no rlt'"Pill!ll'lllin do 
,.;na;; l'l'f;Jll'!'.l ivns funcc1irs " no Clllll)ll'imnnlo 1'1"1 d1• ,,.,1." tii•
VOI'ro. Mil !IOI'Cf!l'l11os r Yinl.t• .. fnneit·o. () ~linisl••t·itl da 
liltt',l'!'n, ~nl' u_vi:;o nnnWI'o cinen, rir> 'l'linzr l'oi di;;pPn.<atln tl11 
:tllXJ!ta:• illiPJ'tno JHII' fnlln tl1~ 'IC!'ha nn Cti'ÇlH\11.<\llo para pa~a
llltillln d1,• !'l'liS .''"lll'illlt'nlo;;. ,D~'zP.111h1·n. Pnt• tlPCl'l~lll tl1• pt·i. 
1nri1'n ln1 !J•nn:<il'l'!tln Jllll'n n hxr•J'PJin rir. RP~'tlnrla L1nhn. ,.l'litlo 
1\H'lil.i•', 11n rll:lll\1 tl1• inl'nnlal'in. :\ qttnll'n, ap:·"~l'llillll-~•· Jllll' 
(1'1' :<1d11 (l'iii!SII•J•Irln. :\ :<f'l1•, [llll' ii\'1:'11 \111\111'1'11 ,;,•,;,:,•nln ,, d11L1:' 
l'td 1!1Hillliitlll :'CI\'I'it• !111\'!lllll'll)l' l'll\\111 lll!Xiliill' t[p,;[l' >il')llli'lii
IOOlli.O, A 110\'C llJ.li'I'SC\11.011-.~f! f' I!O[I'llll 1!111' OXIJI'Cieiu t.fu :'llll 

... 

., 
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cnrgo. Por decreto de vinte e rlouR l'oi classificado no Qlhl1·n 
supplemcnl.m• rla n1·ma rlo infanl.al'in. ~Iii novceP.nlw; r vinl•! e 
11111. J'IOI'I:!I'ei['n, Por aviso n11lllül'fl t1·rsr.nto~ e vinte r! IJ·c~;, 
foi nmnrlado sot•viJ· corno ud,iunto inl.m·ino. nns tPJ'lllO:< clu :ll'
l.il-(n l.erccit·o do tlcct·el.o llllllW.ro clous mil rJIJzcnlo" P nuvPnln, 
dé l.res de rle?.emhro ele mil noveccnlos c dez. ÜIIU!'I.cl GC'net•al 
do Depal'l.anil•Jllo ria SnguJHia Linha rio Exet·cil.o, cm vinte c 
cmco de nbl'il de nlil novct:•JJII.o;; e vinl.e c um. - Avrrnsl.o 
Prn•t'ei1·a rle Oli1lc'it•n A mo1•iw, lcnenlc-col'onel sem·elario inl.('
l'ino. (Sob!'e esl.ampilha,; no l.ol.al ri•• "'!i~c('nl.os l'l'•i,;. Pl'inwit·a 
Cit·ciiillseJ'i!)l:fw do llect'IJI.amcnl.o i\Iililur. Senliot• chci'P tio 
scrviro . .los1l .JnaqiJ im F1·anco rir! 8:\, cnpil.ão do Exel'ciln ela 
Segnndn Linha arldirlo 11Psla CiJ'Clltn~CiiiPeão de Rrcl'nlnrnr!nlu 
~lilil.a!', rwcr;;sil.anrlo ele apt·es•!nl.nr uma pCLI(:iio ao Conf(l'''"~o 
Nacional JlUI'a resolvr•J' n >'lia >dluar;iio, visl.o a sua comn,i;;~iio 
t.rn·min:H' n vinl.e ,, ciJwo Lle novcnibr·o do corJ•entc anno pr•du 
vo:> tligneis de mandai' COI'l il'ica1· ,iunlo a c;; Lo qual u cat·acl.•:l.' 
erii que o ;;upplicanlP foi mnnclado t'icat· rw,;Ln repnl'lir;iio. ~i 
ainda conlin1m no nlf'SIIIO earaelr•I'. Ne,;l.es l•~t·rno;:. P. dei'•J~·i
mcnl.o. llio dt; .Tanci1:o, vinte e urn de maio rle mil novce.~nlcs 
n vinte e l!'e.~. - .I nsri .I oartU'Í.'tn F'l'mwo rir! Sá. (A ria la r•. ns
signal.llt'a sobre r•:>l.ampillia l't>rlei·nl d1! mil ,.,;i;;,) Cet·lifiqiit•
sn. Bm ,·inlc c 11111 (einco) novecentos f! vinl.c e l.!'es. - 'J',,_ 
ncntc-col'onrl (a~;;ignai.III'n illegivcl.) Ce!·l.ifico r•m CII!11Jll'i
ntt>ni.D rio rlrspaciio do senhor l.t!ncnl.e-cot'tHWI ehcfe ria I'J•i
IIWil':l GirculllRCt'ipr;ão de Hecl'ul:unrnl.o que o senllul' capilf\o 
rln BxeJ•cilo de St!~'I!nda Linha .1M•1 .Toaquim .J.'t'anco rlf' S:í 
foi mandado arldiJ· a e:ila Cii'CI!msct•ipr;iio de lli'Cl'III.nnwnlo 
J'lOl' nviiio nllliWI'O mil qnni.I'ncenlos e onw, de qnimr ri!• ,iiiilliu 
dn mil no,·oc••nl.ns t! vinte 11 III\1, tHllilknrln no BoleLim ltrgin
nnl, nnrnrJ·n ePnln n vinl1• ~~ 11111. J>r~J'Cf'hll o~ Yrnr·.imenl"·' rln 
snn pn,;l.n cln aeei'tJ•dn ·com o :wi:;o numr.1·n ql1nLJ·oc·rnl.o,; P ,,~
l.r•nla" nnvP, rir~ vinlc c 11111 de ,iii\Iin rle mil novecenl.os r \·inln 
n nrn, pnhlicadn r•In hnlt'l.illi J'l!g·inn:JI nunier·u e••nl.o I' ,;pirnla 
n sei;; rl1~ vin!P r ll'i!S rlc ,julho dr milnm·Pc••ntoo f' vint.P r• 11\ll. 
O rrqnct·enl.e, nclin-sr 1.'111 enJumi"süo fliil' Ires nnnn;;, · ri•• :w
ei'H·rlo COill a JPII.I'a C do aJ'I.il-(0 Pl'il111'ii'O rln \ci llllnWt'O Cfll:lli'O 
mil n vint1) u uiln, rir• rlrz di' .ianri:·11 elo mil noveccnlos ~~ viniP, 
SO!'vinrlo co:nn anxiliat· r:lo exlini!lo Drp:tl'i.anJr•nln ria Rr•grJntl:l 
Linha.:\. ftiJillz•· r\P .Janeirr, rir milnnvrl'rnlo.~ r vinlc l'lll di,;
Ll'iltnidn, rli~o fni rlispt>n~at!n rlaqiJrllp I'Hl'g·n o l.rncln ;;ido :·•~a
d!Ílillirln a IlnVI' dP dPzr~Illlti'O '"'P.'llilll.l' l'ni fJOI' avi:>n lllllí'I'I'O· 
~im•opnla n lHl\"f' dr vinlr •· I'incn de ,i:ineiJ'O ri•~ mil n,,.,.,,_ 
rf'nl"" ,, riniP, rln ~l.ni:'l•'l'in ria (:11f'I'I':t. mandado conl.ni· rl:t 
tlaln ria sua J·p:1flini;;~ãn nn t'\itn rlnpai·tamrnlo o IH'azn ri•· srra 
r:ommis:;fin. f]Ilt' l'icon ns,:im Jll'Oi'n:,;arln. conlinunnrlo J'lOI' r·s~11 
motivo arlrlido a eiila Cit·cu!l1Si\t•ipe.ão df! ncr:t•ularnciii.n nl i'• 
nowmlwn rio cni'J'rnlt> nnnn. J!:m l'ii~lllrza fio qnr l'ni ]1il:'.'lidn 
o [1\'t~i'Pnl.r• eri·Iil'irndn, aos viniP f' um dias rio mrz d,, rnai11 
rln mil nowC'rnlns r vinlf' " l!'r;;. pm· AJ•IIIlll' OseaJ' C:ni!Itn
l'iin;;, ;;r:;nnrio ~nn:rnln aiiXilial', Hin rir .ranr>il'n, vini.P ,. tl\11 
!ln 111nin· rli! mil novo1:rnl.oR P vinl.f1." Li'"'· i'J•imeiJ•n IPllf'llltl 
i'Nli'n I?iJ.I"IJniJ'I'fio riP Allnrirln. chri'P inlr1·inn dPiiln ''';'•;iiu 
(dnln n ·ns;;ig·mllm·n snllJ'I' P>'lnmpillras I'PdPJ'I\0s no lnl:d u•~ 
(jiHlll'il mil J•,'>is:I. ltiu di' .lnnt>Íl'll vinil' '' lllll rlP lllnin ri•• n:il 
IIIJ\'1'1'1'11111,;" \'illll' 11 II'''·' l'"di'II l''if\'lll'il'l'rln di' :\lnwirln, I'II••I't! 
~lill!l'illlt d;; ""l-\'11111h'l ~1'1\~iín ... (:-;nhl'f1 r~!Uil!Jlillill,; i'P~l111':ll'" 110 
Yaif'll' lnl.nl d•~ rlllll>' lilil "ljiiiiilli•lll.oH !'UI~.) Nndn nwts SIJ con--,_ 
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l.inlla om os docurncnl.os q11o me foram uxiJJidos de cujo 
1.cut· bnn1 e i'iclnwnte l'ih t!XIl'nitil' a JH'esenle pnlllica l'úl.'mu 
']lle cont'et•i, subSCI'IlVO e aHsigno. llio de .Janeiro, vinlc e um 
de n;,w~to dn rnil IIOYeeenl.os e vinle e qualro. E 011, Djn.lma 
ria .F•lllsccn l·kt'llll'.'• lnbcllião, n suh;et·cvi e asõi:;no l'lll l.t!S
·tcmetltllto da ver•oladt! (eslava u ~ig·na! publico). - JJ.iulmn 
da Funscca fle1'JII•'s. 

N. 47 

Augment.c-so nas :;l.lb-con,;ignat;ões ns. 23 o 24, mil contc1s 
cm cada uma. . 

PAl\JlCEl\ 

Onvida a aclminislraeão. esla não ;inlgn impr•escindivcl, 
]lo i~ a drspr~a cnt·t•rt'ÍI pot• eonl.a da Yf'rlla ''Tt·nnspot•lr•". 

Ju.s l'iJ'ir:a.ç ti o 

A omenda tem r)or· ob,ieelivo Jwllililm· o Governo a saldar 
os clcbilns que lcrí1 ciltl'nnl.e o cxereieio eom a Yinção Fr.rren 
do fi i o C:t·nnde elo Sul. 

l~~l.n Vinrão l.rm ninda n t·r·t~r·lWI' rlo (invnt·no Fcrleral, por 
exercicinR fiti'rlos: 

Em Hl20 
Em 1 !l2·J 
Em 19i2 
Em 1923 

•••••••• o. o ••• o •• o ••• o •• ••• 

••••• o. o ••••••••••••••• o ••• 

o o o. o •• o •••••••••••••••••• • 

••••••• o •• o. o •••••••• o ••••• 

HO:iU$1.10 
ü23: lt88$880 

1.955:042$310 
1.277:053$980 

Em 1921 foram l!lll]Wnhadus rlr~spr.gas de Lt•ans]lOrl~ por 
conla do ~lini;;lt'I'Ífl da Ciurt·r·u na irnpo1·1ancia de HO:OOO$, 
quando ns conlns a]ll'PsPnl.arln~ ntt' ,;:·lho .i:'t aRcendinm n réis 
1.135:45~$840. ' 

Y.t1 -~r·, poiR, q1w Pssa~ contas ><~J elevaram dentro rlu um 
nnno a dous mil contos, o que fl\l!namrml.c ,ius1.ificn a ent~mdn. 

Sala das sessões, 17 do rle7.i.'Jnbt·o ele 1!124. - l'f.'.~pur.io 
dr: . .1fl1'C11. 

N • .\H 

Onde conviei': 
O arL. 73, ela lei n. 3.0Hn. rh! R rle .iancil'o clr! HHi\, f'ica 

assim t·cdigido: 
Arl.. A Commissiio rlc Pr·nrnor:i'il's se comparti do chefe 

do Bsl.adn ~lniM, como Presilll\nl.t~, r:lo chefe do Deparl.anwnto 
da Gtwrt·a, elo commandanle da ·J'' llcg·ifto MililtH' o elo rliJ·n
cl.ot• do Sande da Gnet'J'a. cou1o !liOmhros pct·mnnenles c mais 
l\ualt·n gnner·nes. I odn,; eorn us mt•smas prol'og·aliYns. eseo-
1 liclns )l:tl':l ~t''l'\'Íl't'lll por 11111 anno, ,fll'tll.t·r: os que exerr:('J'rltn 
comrnissfio na Cupilal Fedr•T'u I. · 

Snla das BCssiie;;, lü tlr! dezcmht·o rio 1!12.1. - Menrleo~ 
1'avrrl'es. 

• • 

r 
!· 
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P.\1\ECEfl 

A Córnrnissão Julga a emenda perfeilnmente justil'ir:ada; 
é justa e merecedora de ap]H'Ovaeão, porque corJ•ige <)Yirii'Ili.c 
de'fcito na organização ela Commissão de PI·omoci:ie~. 1~111 1·i;;ln 
do c.ril.erio adoplado. não pôde Jigut·ar· em !ri do orr;nnwnlo. 
devendo ser dcslaeada para constituir Jll'O.ir:elo ei')Wcia I, ou
vida a Com missão r.lc Mm·inha e Guel'l'a . 

.f u s ti{icaçlio 

Ao !H'o.ieclo r.lo or\:amenlo da G11erra para 1\lil\, foi apre
sentada uma Clll<)lHla cslnhelcccntlo a organi~ar;iio da Coni
missão de Promoções r.lo Exercito, euja emenda constituo IIo,ic 
o art. 73, r.! a lei n. :J. 08!), de 8 riu janeiro r.! c 1 O' I ü (II) i da 
despesa pa1·a 1\H li), que diz! · 

"Arl.. 7:l. A Cornmissão d" .l'I'OIIIo~ües se COIII[JOI':.Í. r.lo 
chefe do Estado Maior, como J!l'PsirJenl.c. do chefe do D.!p:H'
tamcnl.o da GtJeJ.•rn, do commanclnnlc ela J• Ilegião " rnai:; 
quatro gl'neJ•aes escolhiclog, para servircll) p_or lllll ann,o, ~li.'ll
f.re os cnmbal.cnl.es que exm·cem comm1ssao 11esla Capital. 
Quando ~c tralar do prccnchirncnl.o ele vng;a no COI.'))() de 
Saude, tomar·:í parle na Oommissiio o general inSJH)tJlüt' rla
quclle serviço." 

gssa cornmissão l.em JIOL' l'im apiii'Hl' o r;I·:ill ele mer.,lll
mcnt.o dos ol'ficines ele l.oda,; a,; annas c quadros do RX•ll'
cito, PHI'a a rcspecl.iYa pt•omocão por mr.'rccimenl.o, :;r.'IH.lo ue
cessm·io que o ol'l'icial ohlenlia maioria de votos para SII:t :n
clnsão na eomprtcnl.e !is ln. 

Existe, entretanto, ·ne,;~e a1.·l .. 73, lima cxcepcão Yct·da
deii.·amente oclios.a c que absolnlaniCni.I! não enconl.1·a ;jiiSI.i
:l'icação plausível 011 I'azão de set•, parecendo mesmo constituir 
uma natm·at lacuna do legislador ou de redacção. 

Essa J'r!sLricr;ão r\ J'elaliYa ao genel.'nl dirr.clo1' du SaudrJ 
da Guerra, pois, pelo di~[losl.o no alludido art. 7:J, essa all.n 
autoridade do Ellercil.o, sü é chamaria para funccionai.' nas 
J.'etmiÕIJS da rlil.a commissão quando tiver de Her apurado e 
t,iulgado o met·r.cimcnlo dos ol'l'iciacs do Corpo de Saude. Por 
·que isso? Qual o fim clnssa sclecr.ão? 

/ . 
Tratando-se de vagas nos quaclt•o;; do Corpo di' Sawl~. 

não 1\ essa mesma commissiio que !.cm. compet.encia u po
deri•s pa1·a julgar elo mm•ecimento JH'OI'i~sional, inlcllectnal c 
militar do medico, do pha1'11ltHJeuLico e do vetel'inario'i O ~o
neral rlirecto1· rir Saurle ria C:ucrl'a, unica auloricladr. l.r.!ehnicn 
compelenlc no assiimplo niio lcm que se submet1.et·, rio se 
conl'ormat• com a decisão ria maiol'ia da commissão c nãn r) 
mtl i tas vezes vencido·? 

Por Qllf' então ]lJ'ivar-se o :;rmi!l'al r.lirec:lor rlr. SaudP ria 
· (}uerl'tl do eoncoJ'I'CI' com o sun voto. pm·n. a m·::;-anizaciin da 
lista p:w a ]II'Omn~üo dos ol'l'ieiaes ria i.I·opa? 

l~' clnt·o, elal'issimo qne ~i o officinl g·ellf'J'al quP v::•in ria 
·arma rlf' infnnl.aJ•in, cnvnllal'ia n11 nrl.ilhm·ia, pór.lf' avnlim· rio 
mm·ncimcnlo ]JJ'ol'ission:1l e rias ·.rwmmissõos milil.aJ•jp;; do;; 
medicas e plim•mnccnl.icos. lmnhorn o gennral dil'rJcl.ol' dn 
S.nur:ln r.la GtWI'J'a pilcln ,inlgn1· e np1·eeiar o merecimento do,; 
ofl'iciur•s das rJiwl'sa;; m·mn~. isto r\ COIIfJOl'J'Cr com o sn11 vol.u 
cm tal,julgamento. . · .... 
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Não é .iuslu, alJ:;ululumenlc, que u genel'al direcltJI' ele 
Saudc da GuuLTa não seja mcmhro, mesmo porque tal l'u,Jt·i
c•;ãu imput•La nu dinlinuil;ão du pt·esti;;-io e da ilnpul'Laneia 
Ju ,;e11 ai lo e Jmpurlanli:;simu eargo. 

:'laluralnwnliJ lul it·reg·ularidutlc nãu puude Sl!l' J~!al'a
rncnlo apreciada na occusiãu da ULH'csenln1:ilo Lia ctncntla tlll'l 
llOmlilue hoje o ullutlido arl. 73, da lei !.lu dcSlJ~sa ptu·u 1\llü. 

N. 4U 

Al'l. Ficam t•uvi01.lt'Udos c incot'J'Htl'ndos i'L lcl:(isla,.~o 
l'rn vigot· os ~~ 1' o :!" do art. ü\l, do decrelu 11. 1.\i'i;i, de 
~o l!tJ n~o~l.u '11c ti:l\llt, auB inspclllot·e:; de 1' e :!' cln,:st!S do 
Cullo1,;-io "Milil.ut· dm;la Cupilnl que lenllaín lliUÍs de ele~ allnu:;. 
de sorvico. 

Sala das :;c:;sücs, 1G dtJ dc~em!Jt•o tfe 1\1:!\. -- Jli:mh·s 
1'avurcs. 

PAIII!:OI!:ll 

:Não ~~ ltmlel'in ut•J;anwnlal'ltt, IJOllcndo, enll'clnnl.n, ~er 
deslncacla para prujeclu especial, enYiuda i1 Uununi~s<Ítl tle 
i\IIll'jnlitl C G LICI'l'U. 

J rtsti{icaçií.o 

Considerando que a lei li. a.OSO, de ti de .inneil'o de 
1 !lHi, incol'porada ;'L legislutão cm vigor pelo tu·t. u.; cl;i de 
n .. :J.üH, de 7 lambem de jancil'u de Jlll\l, cltí. aos St•s. at.l,inn
los c pt•uJ'cssures dos Colll•gios Milillli'OS as !Jom·as d,~ majot• 
tJ l.euonlc-coroncl, J•esrll!clivanlcnlu. favor esse pat·a que haja 
melhor ot•rlcm u diôciplina 1mtt'C a directoria c o col'[IO do
ccnlc e L'lllre csle c o cli~cenlc, t;enel'aliwntlo as.sim o cal'a-. 
ei.l'l' mililat· cm um uslalJclecinJ()nlo mililal'izndo pot· pl'in-
ci~io; . 

Cun~idcl'illHio que. si aos pt·ufcssot·e~ I'OI'HIIl concetliclas 
ltlllll'us lllililat·cs pat·a espirilo da Cll'dunt e disciplina e I'S
I.ando, pois, em contacto momenlaneo cou1 o corpo ui,;cenl.e,. 
Üll tnaiOI' jusl.i~a SCI'Íll l01'11i1l'tlU1-SO l'C\'igot•urlos OS §§ 1 n e !l", 
do a1·l. ü\1, tla lei 11. 1.77fi, de ~o de agosto dli Hl\J.\, in~o1·~ 
pot·alios <i legisla(;ão on1 vigot•, aos inspeelol'es de i' e :!' .:lus
~os Liu Collegio ::llilil.aJ• desta Capital. 

Consitlm·andn juslil'icada a)JJ'CSt!lllo u elliCtida aei111a pal'a 
seJ' incui'[JUI'aua ao Ol'~amenlo ria Guc1·ra. 

N, 50 

Onde convio!': 
Arlig·o. Os medicas dn l•!xol·cil.o, nnmtmrlo~ 1wlos tlt~I~I'•J~ 

l.os rle 3 rlc rlrJzembt•o cln· 1\ll\l o 15 do abt•il de Hl~O. gnnr-' 
tlat·üo no .\lnmuack du 1\linisl.m·io da Gncrt:n a l'igoi'O>'a rla~
sil'icn~ão que nltti\'el'alll nos l'tJspeclivos concursos. 

' 
f;ala das sessões, 1G liC du~cmbro de 102.\. - DiootY8io. 

IJen.~es. 

11 -· 

r 
i: 
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l>Al\ECER 

N;1o é ltHllel'ia perLincnlc ao Ul't;a!llcnlu; deve ser ll:!sta
cnlla pat•a pro.icclu especial, ouvida u Couunissãu do ~larinhll 
c G LlCl'l'U. 

Justi(imção 

Nunca houl'e, elll relut;ãu aos ul'l'iciaes medicas do gxcr·~ 
cilo, 11111 Cl'ilcriu fixo pal'u wa eullocacão no Almanak l\Iili
l.al', a qual ficou semp!'e ao urbiLrio de cada lllinisll'o ela 
GUOl'l'a. 

::li um lilulat• desla paslu <.lelerminavu que a ul'dem no 
Almanak fosse de L\CCÔI'do com o rigot·oso resulLudo do llüll
cur·su [H'esladu, isto •\ pelu lllcL·ecimcnLu inlelleclual apu,·arlu 
nesses conCUI'So,;, esse Cl'ileriu Jll'evulccia alé que o seu sue
cesSO!' houvcsst! pu!' bem t't):;ol\'CL' de modo contmriu, Ot'dt•
nanclo a colloctu;ão no Almanak de accôt'do com a maioL' idade 
dos eandidalos, isto é, a idade pt•cvalccendo so!Jl'c o mut·uci
mcnlo inlcllectual. E, assim, nessa siluação indecisa, su,jcilos 
a continuas altel'a~õcs de posição no Almanak, permanccerarn 
os mcdicos do Exercito ati\ que o l~gregio Supremo Tt•ilJllual 
JTcdcral decidiu favot·avelrnenle ao Dr. Anguslo Haddock 
J,obo, actualmente capilão IIICdico do Exel'cilo, o qual, lendo 
sido clussi ficado em primci1·o Ioga!' no seu concurso, ftil'a no
meado juntamente com outros candidatos, a 11 de dez,~rnht•o 
de 1!l10, c collocado no Almanalt cm desobediencia ú classil'I
cação de :;cu concul'so. pelo que, o mesmo Dr. Haddock Lobo 
rccoi't·en ao Puder Judiciaria, oblcndo, pol' accórdão unanimc 
r.lo ~nvremo Tribunal Federal, n. 3.039, de 22 de dezcmbt•o 
de -1\!17, ~~ restituição de seu verdadeiro lognr. 

A doutt·ina enLão fil'mada pelo Supremo 'rril.Junal mo
tivou uma revisão da classificacüo dos medicas no Ahnanak, 
rieando desde então adoptaria o cl'ilcrio do merecimento inl.el
lcclual apurado cm concul'so. 

O minisLt·o Calogerao<, put•érn, so!Jl'epondo-sc a essa riC'u
LI·ina, baixou o aviso 11. üHi, de ü de novembro de -!920, esta-· 
hGleccndo que tal colloca~ão deveria sct· l'egii.la )101' mna lei 
dt• -!S51 (época cm que ainda nlio havia concmso pm·a a cs
cullia de medicas), a qual, conforme se vê do proprio accól'
dão acima citado. não podel'ia set· applicada aos ofl'iciac~ do 
Uul'po de Saudc, pai'U os qutws havia o concurso como nutu!'al 
meio de classificar. 

Mais lurdc, o aviso n. -1.010, de itl de dczcmbl'o de Hl22, 
do actual niinisl.ro, mandou allt~t·at· n collocucão de Llll1' ol'fi
~:ial pliar·maceulico, llffirmando quu o crilcrio no apm·nt• a 
l!olloea~ão dos oi'J'iciaeo< elo Cot·po de Snuclc é o da l'igoros;t 
ot·clcm ele classificação ern concul'so. 

Deante desse aviso, do accó!'dão do Supl'cmo 'l'l'ibnnal e ele 
11111 11rli:;o do areamento da Despesa para -!923, que manda 
1dassificm· os medicas do J~xcr•cito nomeados cm .iulho rlt• 
Hl1!l, pela l'igo!'osa ol·dem ele elassificaoão cm concUI'so (lei 
n. ·1. ü32, de G do janeiro de 1023, m·L. GS), os intel'essados 
J.'L'I\OI'I'ct·anl ao aelnal rnin islt·o da Guct'l'a, mas vil'am !'cus 
requel'imentus indeferido:;, :;ob o J'umlamenlo ele que ainda 
Jli'C'I'n_lecia o aviso n. (346, do ministro Calogeras. 

l't•ovalecendu a cloutl'ina contida nesse aviso, chcg:n-se
liia tt coiilingencia singulal' llu que um candidato lauto me-
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llwe r.o!locar;iio obteria quantu mais fosse avunt;ando cm idade, 
eom o:; pre,juizos calculavcis para u:; rnais mocas, qu~. no corr
CllJ'.~o. tivessem (thticlo melhor.· clas~il'icaçãu. Ao rlernai:l, ~i ú 
eoncm·su nãtJ fosso or·gão nsl.rictarnonle sdcccionadol' t! tle 
npur·ar· eolllpeluucia ]Jl'Ol'issional, não hawr·ia I.'a7.ão d~.~ ~a·r.· 
rklle, visto como lodos os candidatos !H'oveem de escolas ofl'i
ciacs, mau Lida,; ou reconhecidas pelo Uuvel'llo. Dcvirun-sr• 
cnLlio nomear· tlt!Sdc Jogo os mais vdhus, poupando-su os mai,; 
mo~m; nos incornmodos de rrnm pr.·ova publica do seu pr·epnr·o 
tecbnico, cnr que J'orçosanwnl.u snrinm vencidos por· aquell,~s. 

A presente emenda, ttli'•ur de não Lr.·awJ.• angmentu de dt·:<- · 
pesa, unifiea del'inil.ivarnente o er·ilerio da colloca~ão r.lo~ me
dico,; do :J~xcrcil.o no AlillUIHtl' ela Guel'ra, vor isso que siio 
essas duas trn·mas a~ unicas eu.ia collocação obedece ao factor· 
idade. De !'acto, par·u as anluJ•ior.·o,; o nml foi coJ•rigido pelo 
Supremu 'l'ribunal c pulu al'l.. 5t:l da lei n .. \ .. G32, de li de 
,janeiro de :I !1~!3, t• a,; posl.eJ·iores l.ccnr u ,;en direi I o asf:t!<;ll
rado no tleeriJlu n .. \.GG!:l, de ~:J r.lu ag·oslo tJc 1022. 

N. 51 

Onde convier: 
Ar Ligo. Suo l.ransl'ct·idos para a Director· ia Geral ele Con

tabilidade tl<i Guct'l'a, cou1u primei r·os, segundos c Ler·ceil'us 
officiucs, l'CS[Jcelivumcnlt!, u t.lespaclianl.r•, u. primciL·o, o; se
gundos e u,; l.cr·crJiros ufficiacs da nxlinl'la Inlenr.lencia da 
Guerra, qtll! ulli scr·vem corno udt.lirlos, e cxLinelas LJ'tJ.; tias 
vagas existentes de quar·tos ul'ficiaes. Par·n o r·cspoel.ivu pa
gamento fur-sc-hu o noccsstH'iO exloi•no da vorba IH'upr·ia, 
completando-se com a imporlancia que se lornal' neccssuria e 
proveniente da suppressfw dos Lres lugares de quar·tos oHi
ciaes. A esses J'unccionarios tt•ansl'eridos é extensiva a gr·uli
ficação eslabelecida pela lei n .. i. 55·5 (Tabclla Lyru) . 

~a lu das sessões, 1i de dezembro (lu 1 !l2L - Jl rnule; 
.7'a·vw·es. 

PAI\IlCgl\ 

Não orcnmeHtal'ia; nlio IJ{1Lle, por la! motivo, sm· accr:ila, 
omllora o Relator· reconheça quo a meclida visa normalií:at• a 
situação Lle l'unccionarios do qnadr·o oxlincl.o, dos ernpr.·c
gados !Jivis da lnl.cndencia da Gli!Jrl·a, os quaes .itt se acham 
servindo corno addiclos ua Directoria de Contabilidade. .Púdc 
ser approvacla para constituir j)l'o,jeclo ú parto. 

Justi{ir:açtio 

. "\ cnwndu JH'Oposla tt·az unra economia du '1 :500$000 
annuaes, mesmo angrnent.ando t.le quatro J'unceionarios o qua
dro da Contahilir.larlt•, CJIIIl fica elevado tio tlous lll'imuiros or
:l'iciaes, dous segunr.lm; ti l1·es l.er!JI!iros, diminuindo-sr paJ•a 
isso lres qum'Lus ofJ'iciues. 

Nunln.Inr Jll'l'.iuiw acar'!'ela ussa muiJida aos l'uncciunat•ius 
t.la cil.ada Conla!Jilirlarle I.i Vt!lll nur·rnalizar a sil.uur;ão du·.; J•e
i'eridos adt!idos, qrrr: hons srrvico~ prestaram ú rcpurtir;ão a 
que pertenceram. . •. _ , ó!I•,,,;~:J.~ 

.~ 
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Ao demais, .ià vcem dle;; lambem ha mais de um anno 
prestando ~m·viços, eumo uilclidos :'1 alluclicla Conl.allilidatk, 
onde o numero de l'unceional'ios é manifestamente cxi~uo, 
mesmo com esse pequeno augmcnlo. para allendcr tL mulli
plicidadc dos trabalhos que lhe inctui1bcm e que crescem con
stantemente, l'aclo esse nolol'io, notadamente agora en1 rtue 
ela citada rcparliç.ão foram afastados na constituição de cinco 
caixas militares 25 l'unccional'ios, pcrmancccnclo ainda lres 
dessas caixas por effcilo daR opcl'açõcs de gucna que ainda 
se mantccm nos Eslnclos do Pal'anú, lllallo G1·os~o c Rio 
Grande do Sul. · 

Os Lres logat·cs de quarlos oJ'l'iciaes que por esta etaenda 
serão supprimiclos, a ninguem prejudicam, pois esses lrcs c 
mais onlt·os trcs, que con,;Lam do actual quadt·o, não estão 
ainda preenchidos, á espera de ser aberto o respectivo con
curso. 

N. 52 

Emenda n. 
Aos ol'ficiaes clu .8xel'eiln •.: l'f!:;peclivas classes annexas, 

!JUanclu não hajam obtido nulas dc:mbonadoras cm fé de of
licio, será concedido o direito {L reforma com os vencimentos 
inlet;t'acs llo posto cm que estiverem, desde que lenham vinte 
c cinco a unos de servi•Jo, pelo menos. 

PAIIECilll 

A emenda não se ajusta ao orçamento. 

Justi(icaçílo 

A vidu militar, mais que qualquer outra, exig·e g·t•autle 
dispendio de energia physica, pelos pesados cnctu·gos que 
acarrc_ta na paz ou na guerra, pelo que, nada mais justu que 
a Naçao procure _recompensai' aquelles que a Lecm bem ser
vido. 

A Marinha já goza elo l'avot· da concessão da reforma 
com vencimentos intcgrues nos ofl'iciaes com~ mais de ~O 
annos de idade c 25 de sct•vif;o, sem que sejam exigidos os 
requisitos da presente emenda. - Cunha MacltacGo. 

N. 53 

Onde convier: 
Autorizando a. rcinclusüo nas fileiras do Exet'cito, com 

os postos que linham ahi ou teem nas forcas publicas estu
duaes õ do Districto Federal e de prcfcrencia os ex-alnmnos 
de escolas militares, dos sat•gcnlos que tenham prestado ser
vi,:os cluranlo os ullimos lt•cs mmos c que contem mais dcl. 
annos de pra~a. sendo-lhes concedida, inclcpendcntemr.nt.e 
elas cxigcncius log·aes, cXCQ]HJão feita elo bom pt•ocudinwnlo 

''8ivil e militar, malricula cm qnalqucr das escolas de sar
gentos, udminislt·n~ão, contndol'cs, vetcrinat•ios c avin1;1ío., 

S. - Vol. XI. 16 
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PAI\ECEI\ 

A emenda P!'condw, roalmcutc, uum luuuna o uwroc~ ser 
devidamente exunlinada, pelo quo u Comrnissüo JH'OPÕe que 
clla soja appi'OVada, constituindo pro,iecto especial, ouvida a 
Commissão do Marinha e Guerra. 

J !!S ti('ic(li)ÚO 

A presente tlmenda vem preenuher uma grande lucunu. 
Hu uma immensidade de humildes servidores que, aspirando 
um futuro melhor, por di1'l'iculdades que independeram de 
sua vontade, vh·am-se impossibilitados de continuar seus cs
ttidos. A~sim, e principalmente nestes tres ullimos annos, 
com a série intcrminavel de movimmlllls subversivos da or
dem publica, os sargentos, devido ás promptidões succes.>ivas, 
estão impossibilitados de continuar seus estudos, votando-se 
exclusivamente ao serviço, especialmente na Policia Militar 
do Districlo Federal. 

Orn, a despeito tias vagas existentes uos quadros do 
Exercito e mais especialmente nos quadr·os recem-orguni
zados, as matl'iculas nas escolas de especialidades teem sido 
diminutas. No quadt·o de eonladorcs, exislium, em janeit·o do 
CO!'!'Cntc anno, 183 vag·us e só foram rnatriculados 23 ulumnos, 
os quues deverão .fazer um curso do dous annos, para pre
encherem aqu'ellas vagas e as que se derem duranlo o cU!'SO. 

A presente emenda, além i.! e procurar satisfazer as 'l v;~s·
sidades do Exercito, que tem tão grandes claros aberl1~ t m 
um dos serviços imprescindíveis, tanto na guerra como na 
paz, além dos demais, no quach·o de veLerinmia, aviação, ele., 
vem abrir novos horizontes a velhos e abnegados scrvidoJ·c~; 
com mais de dez a unos de praça e que tenham servido :>.e< I r.s 
trcs ultimas annos de int'aligaveis labores. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1024. - Paulo d(: 
Frontin. 

N. 54 
Onde convier : 
Arl. Ficam equiparados, para lodos os effeilos, r;s 

dous praticas de pharmacia do Collegio Mililat• do Rio de 
Janeiro aos manipuladot•es de 2' classo do Laboratorio Chi
mico e Pharmaceutico Militar. 

Sala das sessões, 17 de dezembro do 1!J21L, - ,l/endcs 
Tavm·es. 

PARECER 

A· Commissüo de accôrdo com o ct•ile~·io adoptado niio so' 
pronuncia sobre esta emenda por se tratar de equiparncüo de 
von.cimentos. 

Jtts ti('icação 

A presente emonctu encerra um ucLo de .iustica. pot·
Quanto os praticas de phnrmaoia do Collegio Mililnt• do Ilw 
de Janeiro tecrn, presentemente, as mesmas responsabilidades 
encargos dos manipuladores do 2" c lasso do i Luboratorio 
Chimico Pharmuceutico Militar. 

-
•• 
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-... 
jJ 

I 



SESSÃO EM 21) DE DEZEMBRO nE i 92-í 243 

N. 55 

Arl. O Govct·no J'ica uutol'izarJo a tJCrJnlllnt· sem o1111S 
pa1·a o TlteSOIII'O Nacional com o Governo do Estado d,• Ala
goas o [li'IJdiu !IIII', h11 11111is de l.l'inltt annus, su1·ve di) IJIIUl'
l.el da fur~a puliciul elo Estado, com o propriu csludual und1! 
funcciona o servi1;o de ulislamcnlo militar, 

Sala das sessões, cm 17 de dezembro de 'IU21. - Mt•ntloucn 
.llartins. 

PAili!Cill\ 

A clllendu [JÚdc SOl' npprovnda partt cousli luit• Jll'u.it•clu 
em sevaradu, afim de sc1· estudada cotwcnicnlemenl.e, 

!ztsti(icaçiío 

O :;imples enunciado da emcnd11 hastn pam .iltslil'ieul-a. 
'l'odaviu, l'alie-uo,; esclarecer a ltum·uda Cutlllllb;são du J•'i
mtn~.as, inl'ol'lltandu~a de Qlll! aq11nlles do1ts edil'icips s•J i.'!JIIi
valelll, sendo IJ!le, u de pt'U[H'iedade rio E;;ladu [H'esla-:;,, IIIL'
Ihul' aos l'ius para q11c c;;lá sentiu utilizado do que o pul'len
eeulc ú União. 

N. 5G 

Onde convier: 

Al'l. l~' cunsidct·adu no posto c eo111 o soldo •ln SQ-
g!l!Hio lenonlc, a t'rJl'OI'rna {lo UIIIUI!IIIJII:<e de I' ela,;~,! do 
Exqrcilo, Luiz Jo'eliJlpe Teixeira lia lluclia, t·eJ'uJ'lttadll ''III' 
llJUlO de HJ2::J, pela lei u. LU:J2, tll'l. 51, de ü de janci1·o 
de i!J:?:J. 

Sala das sessões, 17 de dezcmbl'U de 1!l2·1, - .lerou;yJuo 
Muntciro. 

PARECER 

Não ó oroamcnlnrin; a Commissão é contraria. 

Justificação 

Esse inferior· é praça de 17 de mu1'c;o rlc 18!li, fez n et\Jil• 
punha do Canndos c se não alliugiu os ~5 annos ele Jll'tll;tt 
llXigidos [JC!a cilada lei. pat•a l'Cfot•mu no puslo d1! ~o lell!'i~le, 
foi devitlu a inlcrrupt·ües, em virtude ele moleslla adqiiii'Hla 
nn mesma campanha: Mu~mo I'Ól'll dus filoil•ns do J~:wrcil.o, 
nesse c11rlo período srot·viu e111 policias l'Slndlla••:;, c no 'l'c•t·
riloriu do Al't'e. A diffet·en~a do soldo de un1 pam Ollii'O po:;
lo .. é diminuta, aclmndu puiH lltllU ,insliçu t·ccumpen:;ut·-~cJ UllJ 
serv-idor, que tJOl' mais du 20 annos !ll'cslon bons sct'Yli;•JS a 
PalriO:, 
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N. 57 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a rnandac.. contat' ao 

major S'l'acluado, r•eforrnarlo, .lnlio Calhciros Bandeira de 
i\lello, o lompo em que sm·ve como auxili:n· rln. Bibliol.lleca 
elo Exercito, para o el'feilo ele sua reforma. 

Sala das sessões, cm de dezembro de 1!12.\. - Men-
donça Mm·tirM. 

PAHECEI\ 

Não ot·camentnria; a Commissiio não pócle set· favor·avcl. 

Justi{ica(!l1o 

Praça do 21 ele julho de 1888. 
Em novembro de 18!1!1 foi rleporlar.lo com o 22" batalhão 

rlc Int'anlaria pelo Govcruo Imperial para o Amazonas. sob o 
commnnrlo do fallccido genrr·nl Carlos MnS'tlD ria Silva, fi
cando em. ·?ernarribuco com o batalhão por Ler· sido {ll'Oela
macla a Rr.publica, onde o majo!' flnnrleim presl.otr relevantes 
serviços, sendo promovido no posto de 2" t.encnt.n divnr~os rle 
seus companheiros, ficando o mesmo como segundo cut:Iolc, 
2" sargento. 

O ma.ior Bandeira cxrt·ccn diversas commissões com os 
genernes Hermes da Fonseca, 'l'ruvassos, Jos1\ Christino, Ca
lado, Salust.inno dos Reis, .João Neiva, Camat·a, Cantuaria, Ar
gollo, Mendes de Mornes, Carlos de Campos, Brilhante, Do
mingos Ribeiro e ~Iarinho da Si!Ya. 

Het'ormou-sc com 31 annos c mezcs de serviços á PalJ•ia, 
sem uma nota qne o desnhonassc. Em ,janeiro rl1! 1804, ser
viu como oncarregarlo elos dr.posit.os de munil;õcs c arma
mentos, na cidade ele Faxina, S. Paulo, elurant.e a revolta, ao 
lado do gowr·no legal, com o g·cneral Pires Ferreira. 

N. 58 

Onde convier: 
Verba n. Gralificacão pot· ser•viços especiucs ús J1l'U• 

ças ela Companhia ele Carros ele Assallo. sendo: 

1 primeiro sal'g-enlo ..................... . 
1 segundo sargento . . . . . ................ . 
G cabos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
2 anspeçadas . . . . ...................... . 

80 soldados . . . . ........................... . 

1 :ltíl0$000 
1:460$000 
6:5i0$000 
1:460$000 

10:950$000 

26:900$000 

Sala elas sessões, cn1 Hi elo dezembro de 1021. - Carlos 
Cavalcanli. 

l>A111Wllll 

Prejudicada .. Cl_assumplo .1i objecto de lllll' projecto j(l cm 
usLutla ua Comm1ssao de Marmha o Guerra elo Senado. 
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Jus l i(ica('llo 

A Cotnpanh ia de Carros tk Assa !lo necessila de uma of
ficina para ropat·ação e consct·vação do maLel'ial não HÓ de 
combate, como I ambcm r.lu transpol.'t.e elos cat·ros. Nos t!XCf: 
citas actuaes essas officinas são organizadas com grande ca
rinho, 11ois conslilu,,m um elemento seguro para o funccio
nnmenl.o dos eaJ'J'u~ nos combates. Essa organizacão ltn·na-se 
ele anno para anno mais difficil ·por isso f]uc o lÍlalct·ia\ vac . 
encarecendo e a del'iciencia r\c opcrnrios ú positiva. A fot·
mação de cspcciali;;la,;, não oúlllentc ern nwtores a CX[llosão 
como tamlnu nos diversos Ol'gftos dos carros, depende, tí 
claro, c.la remuncrtu;fto t·clativamenle maiot· que percebam os 
homens. Volunlariunwnle ninguf!lll tl'abalhat•a em lac8 ul'fi
cinas, pois as ofl'icinas civis pagam muitas vezes mais, o quo 
cunsig·na a emenda ,, os propt<ns SOI'Ll•tulos procurarão as of
ficinus da E,;cola de AviarJãO, cujos nwcanicos Leem uma re
munet•ar;ão. Ao l•spi!'ilo clal'ividcnte c pa\.l'iolico dos reprc
scnlanles do povo brasileiro, por certo, nfLO escapará a ur
gente necessidade de rm·mat·-sc uma t·csel'Va, de especialistas 
pal'a a,; l'u llil'll,; unidades de cat·ro,; q11e o gxcrc i Lo lcrú. 
:\clualmente, us o[w.·ut·íos mecanicos tla Companhia de Cm·t·os 
du As~allo não recebem diaria;; on grnti!'icaçõcs especines e 

ol'esullaclo é qu~.~ u[ravessam nma set•ic que poclel'lt lt·azet• 
bem sél'ias consequcncias quando houvr!t' necessidade de em
pregat· us canos no combate. 

A companhia é a unica unidade cleslu arma no Exercito 
o as :mas orr:·cinas serão, nito sóment.e uma escola, fonte· de re
servistas pm•a as l'nl ura;; unidades de carros, porém, for,ne
cerão mecanicos l.ão rm·os nn nosso paiz para as emprezas 
civis que ernpt•egum motores a explosão, não se levando em 
conta ainda que poderão serviL· além disso para os serviços 
nlllomubilisl.ico~ rlc lll'oprio EX('t•cilo. Os soldados sol'leados 
que trabalham nas officinas, além dos servicos pertinentes 
ás cspeciulirladcs, toem mais os exet•cicios da arma par:a a 
sua formação ele soldado: justo (!, póis, que a Patria reco
nheça esse duplo sacrif:·cio que ella exige de seus filhos e 
os remunere um pouco melhor. A França teve que organi~ar 
cm plena guet·Pa escolas de especialistas pura carros de com
bale o agora na puz. as conserva e aperfeiçoa cada vez mais, 
sabendo quunLo ha de dil'ficuldadc ele oblcr-so essc.s opera
dos ~~ remuncl•al-os bem para consct•val-os cm servirJo c não 
busquem trabalho nas ol'ficinas civis, que pagam mnis. 

São estas. cm resumo, as t•azões it·refrngaveis que ,justifi
cam t\ dotnr.ão desta remuneração que não permiLLirá que 
so supprima um srrvi1;o que tão ulci,; scrvi~os poderá pres
Lat• ao pniz, na paz como na guerra e com tão pequena 
quantia. 

" Sala das sessões, em 1 G de dezembro do 192'" - Ca·rlos 
Cnvalcanti. 

O Di11rio Officiol dn 31 dl' agosl.o elo 1923, pags. 2.!LB2 C! 
2. 483 publicou uma emenda tratando do assumplo, sendo 
approvndu elll tJh;c.u~;são o dcslucadn pat·a con;;Uluit• pt·o,ícclo 
cm scpurndo. 
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N. 59 

Onde convier: 
O;; actuacs segundos Lcncnl.cs, que conclulrant o cut·so c5-

prcial dr conlaclot·es du E~cola de Intrmrlcncia, no nnno de 
'1D2::1, l'icarn clispcnsndo,; do inlcJ•sLicio llUt':l n pt•omocüu ao 
po~l.n ri c 1" tenente, 

Itín, I() rlc cir.•zcmbro rio !!l:?.'t. - .Tm·rmymo illonlniro,, 

PARECER 

Sor•:í t·etil'ada pelo son nulor, por occa;;ião da volnçã.o. s.!
gunrio dcclnrn~ão feila ao Rclalor. 

J ust i(icaçJ.o 
A presente emenda visa rcgulari1.ar n clistribuicão dos 

officinrs do quadt•o de contadores, polns rcspectivns func
r,rirs. poi,; o quadro rlc primeit·n m•gcncia, pt•oposto poln rlf'
Cl'Pin n. 15.536, de 28 de ,innho de 1922, não trve altl agora 
cl'ricirnlr! npplicnr,.iio, Pm vista ria grande falta do primoit•os 
tcnenlos conlndot•cs. 

C:on,for·mr ~e vri pr!la dislt·ilm ição do qnndt•o a c 'mn rofr
l'illo, n~ funccõe., r!e llln;;ourciJ·m c nlmoxnrifes silo dcscmpc
n linrlas por capitães A primeiro;: tenentes e npenns 13 segnn
rlo~ tcnrnf.es 1'oJ·am destinado;; cxccpcionalmenl.e pnrn ns 
funccõe.; dl• nlmoxarifc.- clü e:;tnhelecimentos militares c níio 
de corpos rle I ropn. Orn. sr.nrlo 180 o numero de pl'imc:t•ns 
I rru•nlcs no alludido qnath•o e exisl inrlo nct uulmente npr)tJns 
rPI'Cn rle 35 pt•imr.iro;; tenentes rlo qunrli•o de conlndorrs, qne 
urct'r!;;cir!o;; de 45 primeiro" tenenl.a;; rlo cxlinclo qundJ•o de 
inlf'!Hicntr;;, pcr·fuzem o tol.al rir 80, que não ror·t•e;,;pondP nrm 
:í mr.lndo ela;; vag-as do quadt•o, restam ainda 100 mgns, ns 
flllUI!S não foram pt•eonchirln;:, vislo a dr.ricienc'n rle pt·imej
t•n,; trnPnte;; contndol'e;:, 

C.om M t'eccnlcs commi;;sionamrnto;; rir ~m·grnl.ns 110 
JlM/n ~ .. segundo trnento para o qnarlro de conlndor·r~. qtw 
irão r]e;;rmpenh!ll' t•r.gulnmentarmr.nln as fnnccrio,, de orri
cinrs rln nnrnvlsionnml'nlo no;;. cot·pos rlro I!'Opn, convrlm, pnrn 
mPlhOi' ntlnnrlcJ' :Is rxigencias do sorvir,o, que os acluaPs sr
!!'llltrlo' tenentes contadot•es, que concluit•nm o curso no anno 
dP 1923 ~ foram doclnrnrio• u'pirnnLn3 em 18 rir rlcznm
ht•o dn mosmo nnno. se,lnm d';;pen;;nrJo;; elo rcstnnLo elo in
torsl.icin que lhes fallr1 pam a promoclin n primolro tenente 
intí't'sticio este que prnticnmenf.n ,h1 sntisfi?.crnm, pois desrlo 
janeiro dos i c nnnn que. por rffeHo rlns ~nM clnsAificncri,.;; 
pelo~ corpos o oslnllelr.ciment o~ m 'litarrs, estão no exr.t·cicio 
rins suas funcçõrs. 

· :\ccrcscc qno com a npprovacão da presente emenda P. 
con~oquontc pt•omocüo dos nclnnns segundo~ tenente~ conl::
dm•ps n primeiros tenentes. ns fnnccões de orricines de npro
visinnnmrnlo scr·inm r!csrmponhnrl:H pelos actnnns sngunrlos 
lnnPnlr'< rommi.~~ionnrlo~ pnr·n n qnndl'n rir! r.nnlndorM, ovi
lnndn-;;ro, rlr·dr mndn, 1111r. c~lr>~ no~~nm ~rr· r!r.~:;igolHtrln.< pnr·a 
n~ rtlltrl:ri•'~ rln lhP~rlllt'rir•os r nlmnxaJ'ifP.,, qnr. pnt• srorrom 
mn i;; i1npor·lnnt as que n,; de orr:cial ele npt•ovisionnmr.nto, cs-
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tão naluralmonlo indicadas para os ol'l'icincs que lecm o 
Clll':'O dn sua cspccinlidnde, como os officincs contarlot·e;; tlc 
quu lt•aln a presento emenda. 

ltin. !(i rle rlcr.cmbro de t\121J. - ,{e1'0111Jmo ftf9nl.ciro. 

N. 60 

Onrle convier: 
Al'L. Os vencimentos dos porteiros, conlinuos c ser~ 

vnnl.c~ dn Gahinot.e rio Minislel'io da Guerra, Estado-Maior 
rlo Exercito, Cont.abilidarlc da Guerra c Secretaria de Estado 
cio,; Negol'ios da Guct't'a, scJ•ão iguacs, pm·a todos os effeilos, 
aos do;; empregados de iguaes categorias do Ministerio da 
Yin•;fio r Oht•ns Publicas, 1'a7.rnilo-se pal'U isso a:i altcl'acões 
nccc,;saJ•ias nas respoct:vas tnbcllas. 

Sala das sessões, !7 de dezembl'Q de 192'1. - Pereira 
Lobo. 

PARECEI\ 

Trata-se ele equipnrnr,ão e deve ser re,ieitndn. 

Jus ti (icaç1io 

O;; vencimentos dos porteiros, ajudantes de porteiros, 
conl innos e serventes do Ministerio da VinNio e Obras Pu~ 
hlica,;, no pcl'iorlo de 1912 a 1922, foram augmentados duns 
veze;;, ficanrlo css1!S funccionar:os em condições de supnrio
rirlarln aos do Gabinete do Ministerio rla Guerra, Estado Maior 
do Jo::-:r.l'Ci Cl,ooulnhilidnrlc da Gnerra e Secretaria de Estado 
rio;; Negocios cin Guerra, que continuam com os vencimentos 
Pedtl~i~simo;;, em faen rlnqnrlle;; ontt•o;; srns collcga;; clcsde 
19'12. 

E' rle jusliça que se equiparem, pois, é o unico dos minls
l.crin,; que ainda não foi equiparado áqucllc ministerio, tanto 
mni;; qur. os r.mprcgnrlos elo Gnhincle do l\!inisterio da Gncrra, 
Srerntnria c Eslado Maior do Exrrcilo, altlm de lidarem com: 
nm experlicnl.o muito maior. csl.ão sujeito;; aos mesmos ri
gorro< impostos .áquelles, Jlelo;; regulamentos de servicos, e 
ninrla mais as continuas pi'Omp_t.'dões e consequentes Pl'OJ'O
gaçr.rs df' cxpcrlienl.c. rlevirlo à anormalidade qnc at.r.nvessn
mos, sendo o;; r~fpJ•idos emprrgarlos obrigados a pt:'rnolfar nas 
mcnrionarlns repnrt.içiicR. 

N. ü1 

Onrlr. conv1rr: 
·, '•, o~ ol'l'icinr~ dn Dil'CC!Ol'in r.crnl rlo Conluldirlnllo da 
Gnr1'1':1 pn;;;;al·fin rln rlnln rln Jll't';;rnle lPi 01)1 rlinnlo 11 prl'Crlle!' 
wnri•nrnlo;; mililn!'rR o a g·o~ut• rlnR tlrmnlf' vnnlngons dr. nc-
r(>l'rln rnm n,; ~<nn;; nelnn~;; g!'nrln<H.:iinR. . . 

O <1nvrl'l1n app!'nvrilm•;í no nw;;mn qtiitd!·n n:< lnnrrll>lln
!'inR rln Dil'Pr~lnl'ia c:,.,·al rlP Tnlrnd,,ndn da t"ln•'l'l'll. i"nl>i' !'ll '~" 
l:at•ltll'illos ,~ ,\i'.'l'llal d1• fluPI'l'fl, qllP "H'\'I'ill arlttrdnwn!P addi
rlo,; ;'t mesma dit•cct.nrin, nl.l.onclenril• no quantum. dn~ sen~ voa-



248 ANNAJCS DO SENADO 

cimentos afim de serc1n approveiLadu~ uos poslus cujas van~ 
lug·cns csle,inm mais ou meno~ no:; limito,; da que ncLunlmcnt.o 
percebem. 

O,; officiacs que scl'\'i!·um em ca:xas militares conserva~ 
rüo u:; suas gr·aclnnrlic~, caso não gosern por• occasião da appli
caciío de;;l.a !I! i riu oulra;; mnioi'CS. 

I m·a is lo supprima-sc: 
I'\ a verba 1" - Adminislrnçil.o 

Ccnlr•ul: 
Directoria Geral ele Conlahi~ 

!idade da G um· r· a: 
1 clireclor ................... . 
3 sub-ci:J·cctores ............ . 

12 primeiras officincs . · ....... . 
17 scg·undos oi'J'iciacs ......... ·. 
17 Lerccit·os officiacs ......... . 
19 qual'los ol'ficinos ........... . 
1 guarda-I ivros ............. . 
I I?.ai?ndor ................... . 
3 iJCJS .•••.••••••.••••.•.•••• 

Auxiliar rio gab:nclc, gr·aLit'icação 
Escrivão do cofre, gratificação .. 
Pagador, quebras ............. . 
Fieis, quebras ................ . 
llara gratificação a funccionarios 

encarregados dos serviços 
technicos de cscr iptmação 
por partidas dobradas, da 
m·ganização dos balanços c 
dos processos de pagamen-
to, CrtC, , . , , ••• , , ...••..••.. 

Na verba 2• - Directoria Ge 
ral de Int.endencia da 
Guerra: 

1 primeiro official ........... . 
2 segundos officiaes .......... . 
3 trrcciros officiae~ ........... . 
1 despachante ................ . 
GraWicação addicional rle 25 % 

sobre os vencimentos, C' te .... 

18:000$000 
3ü:000$000 

115:200$000 
122: 400-SOOO 

01 :800$000 
ü8:400$000 
9:000$000 
9:000$000 

10:200$000 
2:400$000 
2:400$000 
3:000$000 
5:400$000 

50:000$000 

0:000$000 
9:600$000 

10:800$000 
G:000$000 

8:100$000 

Na verlla 0' - Arsenacs e Fortalezas: 
Arsenal r! e Guerra do !li o do .Tnnniro: 

1 J.cr•ceiro oficial ......................... . 
Na verba 7' - Fabricas: 

.Fnhrica de Cm•l.uchoR r. At-l.r.factos rlo 
Guct•ra: 

1 segundo officinl .......................• 
Na verba !l" - Soldos c ::n·alifica1,ücs l}o 
officiues: ' . ' . . . . . 

550 : 400$00Q 

40:000$000 

3:G00$000 

1,;800$000 

' ·' 

-· 

.. 
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D:vct·sos sct·viços: 
Vencimenl.os a ol'i l'ciaes t•cfot·mados, etc. -

Sct·vif)O rln tomada~ de contas. na 1'1\rma 
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ti as rtispo~icün~ t•egulamcn I al'es. etc. . . . . '120: 000~000 

Na vot·ba 1ü" :_ Dcspc~as t"Ventuaes: 

Impol'lancia que se pt·esume necc;;saria pal'a 
occot·rcr ao pagamento de dil'ferenl'.a de 
vcncimcnl.n; pot• substil.u i~;1ies, gt·aCifica
eües l'egnlamenlal'es pot· pnll'ogacão das 
hol'as do cxpcclienlc, ele ............... . 

Angmcnlo pt·ovi>;m·:o (Tnhclla Lyt•a) ....... . 

'J'ol.al ......................... . 

20:000$000 
H I : /100$000 

880:700$000 

Ficam snpprimirlos nos qnarlt·os nns rcparlicücs indicadas 
nas vel'bas '1', 2" li" c 7' os Jogares que acima se mencionam 
- podenc!9 set• apt·oveitad.o,; os funccion~~·ios daqnellcs quu~ 
r!t•os qtw J:t se acham scrvmdo na Contnlnl!dar!c ria Gur.rt•a na 
nova nl'ganizacãci que ora se JWOJliie. 

Accrcsccnlc-sr na wt·ha n• - Solrlos c gl'atiJ'icn,:õcs de 
ol'l'icincs: 

1 cot•oncl ............................... . 
:3 Lenenles-cm·oneis ...................... . 

1 I; majores .............................. . 
17 capitães .............................. . 
20 primeiros-tenentes ..................... . 
20 srgundos-_tencn l.es ..................... . 

21:000$000 
. 52 :200~000 
20-J:ü00$000 
204:000$000 
18G:000$000 
15G:000$000 

820:800$000 

Pirc.ç ReiJelln. 

PARECER 

Tr·al.a-~r rio r·rformn rlc nmn rias Dirr.clnrias do Ministc-
1' i o; n~snmr•l n que rleyr ~m· ·nh,ircl.o dr. um Jll'n,ieclo r;;peci'nl 
pn1·a r_.xnmr. ronvrn irnLr.. A Commi~são (~ conl!·m·in. 

J nsti ficaçrio 

A rmcnda lt•az uma rconom:a de 50:900$ nos cort•cs pu
blico~. vindo t•cnnit· cm cluns pnt•cellns soldo c g·t•aLificnção 
as clivcl'~ns vnnlagrns qnc nqncllcs fnnccionarios gosnm em 
\'irluelc do lei. 

O servico Jlrcslndo pelos officiaos ela Dil'cclorin Gct•al 
cl1! Conlibilidnrlc rln nne!'l'a (~ lito militar como o elas onl.ras 
nlnssrs annrxn;; qnr cooprrnm rm prol da organiznr:iin elo 
Exct·cito. eonl'ot•mo .iú t•eeoniH~crn o ~npt·cmo 'ft•illunnl Mi
JiLm• l'lll nce,'•t•iliio fip 2R cJp main r!l! Hl20, qnc. n;; .iulgando 
isentos r.Jo sodeio, clcclnt·ou quo leem alies dit'l!ijo a loclas as 
!tanl'ns ele que gosnm os ol'ficiucs elo Exerpilo 



250 ANNAES DO SllNt\00 

Realmente acham-se elles sempre cm contacto com a 
tropa, quer cm tempo do 11n~. quer na guerra, em gue, for
mando caixas militares, seguem com as forcas que vão operar. 

,\inrJa agora os seus serviços foram exigidos, com a J'or
ma~ii o de quaLt'o cn ixas em S. Pau lo, San los, Pat·an:í e Ama
zonas, seguindo os officines com tod_as as vantagens, onus e 
regai ias devidas aos elas demais classes do Exercito. 

Gosam cllcs de graduações mil:tares conferidas pelo de
crrlo n. 778, de 31 de março de 1851, e que vcem sendo rc
pcl.idas succcssivnmcnLc pelos ele 181l3, 1892, 1!l01, HlO!l. 
1!l10, 1915 e 1918, c tr.em farrlamcnlo idcntico ao dos offi
cines combatentes. 

As suas graduacões constam dos decretos c são conser
vadas na aposentadoria, lendo ellcs direito a patente depois de 
10 anos de serviço. 

A emenda vem acabar com uma anomalia, qual a de per
ceberem clles vencimentos mil:tm·es quando em caixas mili
tares, quer em tempo de paz, quer ·no de guer.ra; c vencimen
tos civis, quando em scrvico na séde; anomalia esta que se 
niio diÍ com· os das outras classes em srrviço nas suas dire
ctorias: Intendcnca, Saude, ele. 

O nprovcil.amenl o dos funccionnl'ios que servem actual
mente addidos ó l.ambcm .insto, por prestarem ·bom auxilio, e 
.i;í familiarizados com o servico rll) cnntabilirlnrle, applicarlo 
;is leis e regulamentos da Gurrra. 

Quanf.o tt conservação da grncluacão dos que serviram em 
caixas militares, medida csf.n qun não l.ra~ onus algum nos 
cnft·cs pnhlicos, t\ como um pt·nmio aos sm·viços de guerra 
pot· nllns prestados; som o que ICJ•iam rlc J'el.it·at· o g·nlflo cnru 
fJUC scrvít·am, nma vc~ findas as ~nas cnmmissões. 

Em 22 rle ngosln cJr, 192-l. 

N. G3 

Onde convter: 
''Ans offic'nrs do Exercito serão concedidas as mesmas 

vnnl.ngrn;; rio qun gosam os ol'l'icinr.s rir. Mm·inlln pi!lO nr·l. 17 
do dPCJ'PI.o n. 1. 7!H, rir 7 ele ,ianch·o dn 192-l." 

Sala das sosslies, 17 do rJczcmhl'O de 192·1. - Jlanlo !Ir: 
Frontin. 

PAlli~CER 

A emenda devo ser destacada pa1'a projccl o cm scpn
t•ado. Pll\'ir/n n Com missão rle Marinha r Gucrrn . 

.Jus l i{icn.çr1o 

A nmenrla, de uccôrdo com a GonsLil.lliçüo da 11cpuhlicn, 
l.em p11t' fim equipurat· vanlngens elos ol'ficincs rio Excrcilo 
:ís qne gnsnm pnl' ln i ns nl'riciaes ela .\rmarln. 

:-/ ' (i 'I 

Jo'it~n o l'odet• Jo:xeclll.l\'o aul.ol'iznclo u uhrlt• o et·cc!Jl.o ne
cessal'io ii ilClJUisicão ela mina da llYritcs elo Morro de Santa 

• 
• 
·~ 

I 
I 

I 
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Ephygenia, no kilomelro 5113-I-OGO do Ramal de Ouro Prelo a 
i\lariana, Eslrarla rlll Ferro Central do Brasil, ryl'im ele conli
nuar a garanlir, com esse minerio t~ncional o stock indisnen
savel ao funcctonarnento da FabriCa ele Polvora sem Fu
maça rlc Piquete, E~lndo de S. Paulo. -José ~f1wtinho. 

PARECER 

Consultada, a arlminíslrucüo julga conveniente a a.cqui
sicão rla minn, pot• se tratar ele um proeluc\o indispensnnl 
~ Fabdcn rio Polyorn sem Fumaça; poclenrlo set• a]lpt·ovncla 
ll!clnlnrlo-sc no fmnl da verba H• o seguinte: 

"l'nclcndo rlisJwnrJet• com a acqu:si~ão da mina ele pe
t•y\c~ rio morro .de Santa Ephygenla, cn1 l\linas Gerar•,;, com 
;n1as instnllneiies, olé 300:000$000." · 

Jus tificnção 

As rlírriculdarles Lrnziclus pela Grande Guerra fizeram com 
qtw fossem nprowil.ados varias recursos nacionars, att\ enl ãn 
nfio oxplot·nclos c qne rssa opportunidacle Jlntenl.ool! srt•rm Ião 
hong ou moUJot•rs do que os simílnrc~ cstt·nngcit·o~. Jl:cgf,! 
cn~o. osl.:í n prt•yl.c cm pó, deslinacla no rnlw:co ele ncirlo Slll
Jlilllt'íeo. qno rt·a impoPlarlo rios Eslarlo;; rnido~ ela Amrt•i,~n. 
rio Nnt'l e, por prcco elevndissimo, quando o perytc de Ouro 
Prcl.n, llt~ cmnpo;;icãn ~ füüt• muiln mui;; favm·nvcis, poclin, 
sem qur. ningur.m disso !'e l.ivcsse rindo conln. mrlllot: cot·
J'esponrlm· nn l'ím rnll·mnrlo. 

Acct•escr ainda qne, rle~r!r. e;;;;a 1\prcn. seu rmpt·Pgn na 
fnlwicn cm qncglüo !.cm rlarlo o:; mclhorr~ rr..,nllnrlo;; qu,, sr
rin pr.t•nutl.ido esncrnr, dada a circumstnncia de liio conve
Hirnl r~ propl'ierlndes. 

E' gnrnntir Jlr.rmnnnntemr.nlc n malr.t'ia prima ele c nr cn
J'Pcr. nmn rln~ mnis importnnles rlepcnrlr.ncins r!n 1\r:nis\rl'io 
rln Gnrt•t·n, o qne visa a Jlt'r;;ontr rmcnrln. A sun ap]lt·nvn,:fio, 
poi:;, cnl'l'r.sponrlr inl rit•nnwnt r nos inl.ct·cs;:rs rio E;: I nrlo. 

N. 65 

Onrlr. convier: 
· f:onlinún cm vigor o nl't. 73, ria Jni n. o\ .G!12, rir n rir. 

,inneit•o de 102!1 c muni ida pela !ri n. o\. 79:1, de 7 ele Janeiro 
d1J Hl2o\, no ~on al'l. 158, n. G, que mnnrla nhrir os crc
rlilo:; que ,inlgnr necns;;nrios ao cnmpt'itnenlo rio rJi:;posln no 
nvL 73. 

Rnln eln;; sr:;siie;;, 17 rlc rlezemhro de 1924. - Paulo da 
Pronlin. 

PARECER 

A rmrnrla ]lUl'f.'Cl' rlcsnccrssnrin, vis lo n lei n. 2. 3t,H, rir. 
1H7il. nn "''ll nrl. Hl, rlis]lol' qttll ns nttl.nJ•iznr..ürs vip;m·nm pnt• 
dlltl>' ntlttns" n,: rli:<po:<i1;i•rR lnxltlivn.• PlYllJIInttlo nfi•n lJX\ll'''"a
mente revogadas,, 
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Jus ti{icaçílo 

Em vista de Lt~t' sido uppt·ovada cm 1!l23 Q mantida em 
1024, pelo Cungt·e~.,o, 1í :;ó re]ll'odu~ir em ·J!J25 o n. ü du ar
Ligo 158, 

N. 66 

Verba - Al'scnaes c Fortalezas: 
Em cum]Jrimenl.o au que tlispõu o arl. 72, da lei n. 1.632, 

du ü de Janeit·u dtJ 1 !l2:J, 1'açnm-BIJ as precisas alLeracões nas 
t abcllas de vencirnentus r.! o pessoal das ofl'icinas elo Al'sennl 
de Uut!rra desta capital, elc1·ando-sc ncccssariamenle o Lota! 
das colações l'cspecLiva:;, ele rnoclo a fixar na a• classe os ope
rarias du 4" o 5" classe:;, o mesmo acontecendo quanto aos 
aprcnclixes. 

Assim, como fica IJXlincta a classi !'ica~ão oxistonLc onLt·c 
soJ·vonl.es, l.udo, cm v:rludc dos dit•oilos assegurados aos em
pt·cg·ndos, dial'i;;tas c serventes clnqucllc estabelecimnto, pelo 
rlisposl.o na lei rcfct•ida, que os equiparou aos ompregnclos 
t.lo Lnhornl.ol'io Chimico PharmaccuLico Militar. 

O Govet·no providenciará a eJ'fectuacão dos pagamentos 
devidos aos mesmos empregados relativos nos anuas de 1!l23 o 
1 !l21t, para cu .i o fim nbl'idt os creditas QLJC forem necessarios. 

::ia la das scs,;õcs, 17 rle dezembro ele 1924. - l'anlo de 
Frnntin. 

PARECER 

O assumvlo merece csludo mais detido pel-o que, deve 
sot• cleslncncla cm pt·ojoclo especial;, com auclioncin do Go
VCI.'llO, cm t'cla1;ão ao qum1tu.m a clcsplmclor por oxercicio. Ac
ct•csco que a mal.ol'ia csl.ú sendo esl.w :~1cla no l\Iinisterio. 

Justificação 

A lei n . .\.G32, do (i do ,íaneit·o ele 1923, no seu Ul'l.. 72, 
esl.onrlcndn ao:> empregados, operal'ios, diaristas do Arsenal 
do Gum'l.'a rlcsla Catlilal, todo~ os elit·cilos c vantagens do que 
gosam os empregados dÇI Lubot•aLol'io Chimico Pharmaccutico 
l\lililat•, excepto cm relacão ao. qua.nlu.m dos vencimentos, ga
t•anLin aos restJecti\·os opcrarios ele 5' o 4' classes o aprendi
zes ti elcvn~'ão á 3' classe, assim como extinguiu as distinc
~'ücs ele classes entre serventes, em vil'tude da perfeita igual
rladc rlc dit·c:los ele ac,ceRso? qe classes clQ. rrue gosnm os. em
pt•egarlos do ln!Jorn lm·w rc!Pt'Jdo. 

N. ü7 

Onde conviei': 
A\'1.. Conl.inún em vigot· o nl'l. 158. n, IIT, ela lr.i nu-

meJ'o 4. 703, cln 7 dn ,jancil•o dr. 1 !J2!L 

Sala dns sessões, 17 de · r.lezom!Jn• ele 1 !J21t, - Paulo cld, 
lf..1'.01ll:in, 

-

-• r 

I 
' 
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PA!\llCEft 

Pelo mesmo fundamento uo pal'ecer sobre a emenda nu
mero 61, a Commissão não aconselha a approvação desta . 

.fus ti{'iCO(!ÚO 

A disposição que ü8LU emenda manda J'icat• em vigor au
toriza o Governo a reorganizar o quadro medico rlo Cot'[Jtl 
de Suude do Exercito, sem angmenlo de despesa, podendo 
suppri!niJ• os cargos de segundos tenente,; medicas c elevar· 
alé dous u numero drJ orJ'iciaes gencracs. 

E' uma simples autorização c que não permiLle augmcnlo 
do despesa. 

N. 08 

Vcl'IJa VI - Arsenaes (J ForLalezas. 
Em cumprimento ao que rlistlúc o art. 72 da lei numero 

4. ü32, de li de janeiro de J 923, façam-se as nccessarias all.e
rar;ões nas tahellas do pessoal das ol'ficina~ elo Arsenal de 
Guet•t•a desta Capital, elevando á 3" class~ us opcntl'ios de 
4" e 5" classes, assim como fica exlincta a disLincçãu entro 
.•ot·ventus; l.udo em uttenrlime:!Ao aos r!it·citos conl'el'idos pela 
citada lei, que 0rruipurou lodos o;; emrn·cgados, opot•tu•ios c 
serventes daqucllc arsenal aos rlo Laho!'l\lorio · Ch'mico Phur
maccnlico Militar; providencianclo o Poder Executivo na aber
tura ele credilo para pagamento dos exercícios de 1923 c 
1924. 

Tlio de Janeiro, 17 ele clczemhro ele 1924. - Paulo de 
F1•ontin. 

PARECER 

Prejudicãcln, ]lOl' i<Cl' l\ rcproducção rla emenda n. G2 o' 

htstificaçtio 

:\ lei n. 4.ü32, ele li cln janeiro de 1923, no seu arL. 72, 
cslcndenclo aos empregados onerarias elo Arsenal de Guerra 
clesla Capital, lodos os dil•eilos e vantagens ele que gosam os 
empregados do Lahoralorio Chimico Pharmuceuntico Militar, 
excepto cm relação ao qua11tllmt elos vencimentos, garant.iu 
aos respectivos operarias de 5' c ''' classes c aprendizes do 
3" classe, cm virtude ela perfeita igualdade de direitos de ac-· 
cessas ele classes ele que gosam os empregados do laboralorio 
referido. · ~·:~: 

N. 69 

Onde convier: 
Ficam equ iparaclos cm \'cncimcnlos o porteiro c Lres con

Linnos elo Supremo ~l't'lhunnl Mililar, nos seus collcgus da Se
- crclnria elo Minislcl'io ela Vh11;ão o Obras Publicas. 

Porteiro (1) ............................. . 
ConLinuos (3) .....••......•.• · · ....•..... 

9:000$000 
16:200$00Q 
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Ju.~tificação 

Os serventes do i:!upromo 'l'ribunnl .MiliLat' o:;Liio equipa
rados nos seus collogus ela lmJH'onsn Nnclonnl, nus veucinwn
!u,; du ~·\0$ mensacs, de accõrclo com o arL. 73 da lei llllJJWt'u 
4. G:J:t. de G de junc:ro cil.l f923, e munlida pela lei 11. ·L 7!J:J, 
du 7' de jal1eit·o de 1921, 1108 urts, 158 c ü, que ma11du uiJrir 
u,; crel.iitos ncccs:mrios I!Ul'll os t•ospoclivos pugumcntos. 

Considerando que n Secrelnt•in do 'l'ributllll foi rcJormarJa 
JlUl' duas vezes, sem uugmcnlo de vencimentos puru o pol'lciro 
e conlinuoA, que Lcem 375$ c 240$ mcnsacs·. 

Considet·ando que cum u reforma da scct·eluriu, o sorvif;o 
attg·mcnlou, os continuas Lambem fazem o serv:~o du Pro
eul'adoria l.ia Justiça l\IiliLar, que J'uncciona nõ mesinu prediu, 
c tu sala separada, · 

Considerando que o t:;upt·emo 'J'ri!Junal Mililm• é rcparli
•:ão n. f das de 1' calegot•in do Minislet·io dn Gucrt•n, con
Jormc vct<fica-se no Almunaclt Militar, o não é justo que um 
servente gunlto o mesmo que um continuo. 

Consiclcrau!lo que os conlinuus na esculu !lu !Jierut·chia, 
são supcriot•t•s aos sot·vcnles, e toem outra~ t•csponsubiliclndes 
c sii.o o~ suiJslilLtlos legaes !lu porto iro, 

Cou:sidet•andu que os contínuos do 'L'hesouro Naciomll, 
'l'l'iiJUnal de Contas, Minisler :o du M!'t'icultura c o.utros, J'o
ralll equiparados aos da Secretaria do Ministerio da Viação 
no anno passado. 

Con:sidct·ando que a JH'eHcnl.c omendn jt\ foi por duas ve
zes upprovada c mantida pelo Senado, mas Hão logTou sct• al'i
nal converlida cm lei, não obsLunlc o lct· sido como mccJ:ua 
idcnlica, cm favor de Ctn[H'Cgndos da mesma calegql'ia, ilu 
oult•a,.; repartições, 

Considerando que é de inluil·a jusli~a a cquiparar.ão do 
porteiro c continuas do Supremo Tribunal Militar, visto lt·a-
1 at·-se ele uma rcparlicão de alta categot'ill, ele modo n fica
rem em condl~õcs iguues t'ts ele seus co!lcg·ati da i:!ccrol.ul'ia do 
lllini~lerio ela Via•;ão e Obras Publicas quanto aos respectivos 
.vcnc:mcntos. , , . . · ., .... 

Sala duti sessões, i5 de dezembro uc 1924. - Paulo de 
Prontin. 

PARECER 

'J.'ralundu-sc do cquipara~ão, u Commissão nüo pódc ncon
scllmr a sua approvacão. 

N. 70 

.\ccresccnle-sc onde convier: 

l~icam dispensados do rxnmc de que lral.n o ntlmCt'n lt 
das inslruc~ücs pnt•n Ol'gnniz!lcfin da, quadt•o riu cnfnt·mcil'ltS 
r!oR hOSJ1ilnns mililnt·e~. puhlicnrlns no Holnfitn rlo Exnt•eiln 
n. 10ü, ci•~ :?fi dr. ,julho dt• J!l:?3. ;;pnrlo clel'inilii'Uttlcllic• incitti
do~ no t•csrwclivo qundt•o como cl'fcclivos, os enfermeiros do 
Hospilnl Militar ela 2' !legião, em S. Paulo, quo prestaram 

I 
11 
11 
ll 
11 •• 

r: .. 

I 
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servicos á logalidudo durante a J•cvo!lu occorrida naquella ca
pif.al, no me~ de ,julho proximo findo, 

Hiu de .laneit·u, 17 de cJczemlH·u t.lc lU~.\, - Panfo tle 
Prunlin. 

l'AI\IlClll\ 

N C<irnmissão é contt·ut·ia, pot· nãu set· ur~'arncnlul'ia. 

J a~ l'ificaçüo 

0:; enl'ermeit·u:; do Hospital MiliLur da 2' llegião, em São 
l'aulu, freqLwnlaram com aproveitamento o em·so de enl'er
meir•Js de quo lt·alam as instt•uccõc:; acima, desde o seu inicio 
alú u Jm·minar;ão. cte:xando de prestar o exame final t.levltlu 
á t·cvolla naquella capital. 

N. 71 
Oucto convier: 

. Cunlinúa cm vis·m· a lellt·a ·i do art. i 7~ ela lei n, -i. 703, 
de 7 de ,ianeit•o de 1!124, sendo, na l'ót•ma da Cunslilui(;ão, ex
tensiva aos ofl'iciues da .Armada nos pus tos correspondente:;. 

llio de ,Janeiro, 17 de clczembru de 1924, - Paulo du 
F1·ont'in. 

PARECER 

.\ rli:;pu:;i•;.fio do ul'l. 173, que a emenda manda rcvigo!'lll', 
auluri~a o Gu1·1~rno a rever res·ulamenlos de repartições, at•
~cmlc,;, fabl'icns, intcnctcnciuô, estabelecimentos de ensino c t·e
ot·s·un izm· o Exercito nas bases que menciona, e a do at·t. 51t 
da lei n. /1,632, de 6 de juneit•o de 1923 manda rcvigorut· 
o nrL. 4!) da lei n. lt.555, de 1922, e decreto n. 4.570, do 
mesmo anuo, mn seus ns. 2, 3, 4, 6, 8, 9 a H, arts. 51 a 57 
u 01 do arl. 3• da lei n. 1.!i87, de 1907, quanto ú pt•orogauão 
do prazo pat•a pagamento de soldos devidos a Volunlnrios da 
Patria, 

A emenda tambem ó desnecessal'ia pelo~ fundamentos do 
parecer inlet•posto sobre a emen'da n. Gi. 

J'l!s ti{icaçüo 

A cm c mia revigora para o excrciico do i 925 disposicão 
a[Jprovnda pelo Congresso Nacional e sanccionada pelo Sr. 
Pt•csidcnto da Republica, não só na lei da despesa para o 
corrente cxercicio, como em antet•iores c igualmente na lei 
n. 4. G2G, elo 3 de ,janeiro do i 923. 

A Commissão, lendo ouvido a administrnciio, su!Jnwtlu ao 
julgamento do Senado as seguintes 

Hmenda n . i ·.,_ 
Vet•lia 8" - Sub-consignacão 3. 
O:t;l~ · ôe rliz oilo intornu~, diga-se: 
Cinco academicos internos, O :000$000. 
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A presente emenda ,iuslificn-sc, nem sô pelo facto de se
J'l'nl cinco os pavilhões no Hospital Ccntt•n! elo Exercito, como 
pela cit•cunJ:;lancia ele cinco inl.ot•nos, alumnos Cio sexto nnno 
ele medicina, terminarem o cut·so no corrcnlc mer., não po
dendo coulinum· no inl.ernalo. 

A suppi'cssüo desses l.ros Jogares Lt•ar. uma t·educção de 
li :ü2·1$ annunes, visto percebet•em cllcs n dial'ia do 2~800. 

Emenda n. 2 

A' \'l'L']Ja 10" soldos, clapns c gt•atifica~ücs ele prauns, se
jam l'cil.as as scg'Llinles corroccõcs: 

10 - Soldos, ele. Reduza-se 15.G94 :i::!85$, cm vez ele 
H.GO.\:Sll5:ii. Em vez de 13.7.\0.915, ra(\Ües 41.339.715$, 
cJ:gn-sc: 13.740.915 ruçücs 11.249:7451000. 

E, no tola! "l'arle variavel", em vez de 45.242:490$500, 
diga-se: 13.7·1!J.015 I'n(:ücs .11.240:745$000. 

A JlL'O!JO~la do Governo so apresenta nesta verba a refe
rida pal'lo val'iavcl no lotai dfJ ~7 .019:215$500. 

'l.'undu, IHL CnmnJ•a, snJ'I't·ido, as rcducçõc,; indicada,; no 
11. do 12.77ü:725$. o lit]tlido rcsullnnlc scrú, purtunlo, du 
.'!.\ .242:490$500. 

E no total OI'~\alllenlut•ifl, parle ]Htpcl, fat·-so-lta n corres
ponucnte reducçii'o de mil contos, Cl'l'O indicado pelo i:lennclot• 
Paulo clfJ I<'ronlin e cfl'cclivnmcn:le verificado pela Com
missão. 

Emenda n. 3 

Verlla 10• - Soldos c graLificacües. ··· 
Onde se diz 550 alumnos ela Escola MilHar. Soldo G00$000 

annuaes, despesa fixa 330:000$, diga-se: "500 nlnmnos da 
Escola Militar, soldo GOO$ nnnuacs-Despcza J'iza 300 :000.$000. 

Etapas - Onde se diz SOO alumnos da Escola Mililar, 
dig·n-sc: "750 nlumnos ela Escola Mil:Lar", o onde se diz Lotai 
elas rações a 3$000, 13.392.215, diga-se: "tola! das racões 
a 3$, 13.373.965; devendo-se diminuiL• da despesa corres
pondente 54:750$000". 

Ernenda n. 4 

Supprima-sc á verba 13". Empregados addidos, Compa
nhia de Aprendizes Arlificcs: 

Um mcslt•e- Paulino Pacs Barreto, 5 :lt00$000. 

Provém do fallccimcnlo do rcfm•ido mestre. 

N. 5 

A venrla 1", Admin:strnçiio CcnLt·nl, consignn(;ão n. 5 -
Dcpnt•l.amcnlo da Guct•rn, om vez ele Porteiro, verba o• c 11•, 
clign-sc porloiro. 
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Ordenado ............................ ~· . . . . 4:000$000 
Gratificação ............... :. . . . . . . . . . . . . . . . 2:000$000 

6:000$000 

Hesulta a modificação proposta e consequente inclusão da 
despesa proljlr_ia, de haver falle~ido. o serventu~rio do Qargo, 
que era official reformado e ter s1do substitu;do pelo civil, 
Horacio Novella da Silva, que era porteiro addido do extincto 
departamento de 2' linha. Na Gamara ·dos Deputados fez-se 
deduccão dos vencimentos que, na verba 13', recebia Horacio 
por ter sido nomeado para o Departamento da Guerra; mas 
não providenciou, como conv:nha, no sentido de se dotar a 
verba 1' com a quantia necessaria, que alli não existia, at
tento o facto, mencionado, de v1r o cargo .anteriormente s~ndo 
exercido por funccionario que percebia por outr:a verba ven
cimento que lhe era proprio e desappareceu com o seu fal
lec:mento. 

Esclarecendo, ainda, cabe informar que o cargo de por
teiro do Departamento da Guerra, pelo seu regulamento, póde 
ser exercido por militar ou civil; e, da h i, as modificações que · 
se tornam necessarias quando o preenchimento se dá por 
um outro. 

N. 6 

Verba 8' - Sub-consignacão 8' - Laboratorio C. Phar-
maceutico. · · · 
Sub-cons :gnação 16 ... ; .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . 15:000$000 
Sub-consignação 21' (despesas miudas) . . . . . . 2:400$000 

Transfira-se da verba 15' sub-consignação 18', (medi
camentos para veterinaria) para a verba 16' "Material", réis 
10:600$000. 

. A admmistração julga necessaria a alteração das ver
bas supra por imperiosa exigencia do serviço, o que se póde 
fazer; sem augmento de despesa, apenas com a transfereJlCia 
da quantia indicada de uma para outra verba. 

N. 7 

Verba 11'- "Pessoal"- Sub-consignação 4'. · 

Accrescente-se, depois das palavras - para officiaes -
o seguinte: sendo em n•amero de tres etapas para os offi
ciaes que tenham serviços de guerra no Paraguay, sem cUs
tincção de corpo e posto, incluidos no Asylo de Invalidas ela 
Patria. 

N. 8 
·,Verba 15'- Material permanente: 

N" 1 - Transfiram-se 300 contos para a verba H' des
tinados'·ás.ollras da officina de fulminato no Realerigo. 

S. - Vol. XI. : 17 

' 
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· N.· 9 · 

Verba 14" - Obras militares - "Material": 

Accrescente-se, depo:s da palavra esgoto: 
... e 50:000$ para construcçllo de gabinetes sanilarios, 

archivo e mobiliario do Supremo Militar. · · · 

A medida está devidamente . justificada pela necessidade 
urgente de completar a installaçllo do Supremo Tribunal Mi
litar com a construccão de um serviço sanitario, acquisicão 
de moveis e um archivo, serviço e material imprescindíveis, 
com espec:alidade o archivo, que se destina á guarda de ~ro

·cessos e documentos imporlantissimos do mais antigo· TrJbu
. na! do paiz. 

N. iO 

A' verba, 9' - (Saldo e gratificações a officiaes). 
Supprima-se o quantitativo correspondente a · 85 segun-

dos tenentes medicas. . . · .. 

N, H 

A' verba fO' - (Saldos, etapas e gratif'cnção de praças 
de pret) : 

Sub-consignação : 

Calcule-se a etapa á razão de 2$500 (dOUS· mil e qui
nhentos réis), fazendo-se as .. necessarias correcções, transfc 
rindo-se desta para a verba 14', 500:000$, ficando elevada a 
·L 500 :000.$000. . 

Sala das Com missões, 25 de dezembro de 1924. - Bueno 
de Paiva, Presidente. -· Eusebio de Andrade, fielator. -
Lauro Muller.·- João' Lyra .. - Sarnpn.io CorriJa. - Bueno 
B1·a.ndão. - Aflonso Camarqo .. 

A impri111ir. 

N. 404- 1924 

Retl.acçao ('inal das emendas do Senado d proposi·çao da Ca
mara dos Deputados n. 91, rle 1924, 'fixando a. despesa do 
llfinisterio da. Fazenda pm•r1 o e:cercicio de 1925 

N.' 1 

A' verba 1', Serviço dn divida exte!'na fundoda: 
Augmente·-se de 133 :274$(!09, ouro, subsl.iluindo.:.·se a. ta~ 

bclla explicativa pela seguinte : 



Pede-se a menos a . quantia de 446 :850$700, do que o 
votado para 1924, em virtude das segu:ntes reduccões: 

1921 - Empreslimo americano de $50.000.000,00. 

Juros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ i 77.780.00 
Commissão .................... ~ .......... · $ 4. 027,60 

$ 181.807,60 

1922 - Emprestimo americano de $ 25.000.000,00: 

Juros. . . ... .. . . . . . . . . .. .. . .. . . .. ... . .. .. $ 46.711,98 
Commissão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 758,64 

1922- Empl'eslimo de frs. 15.000.000,00- Estrada-de 
Ferro Victoria a. Minas: 
Juros ........ ~ ............................. · · .......... . 
Differenca verif:cada na conversão de frs. em li"Q_!:_as ester-

linas nos emprestimos francezes ..................... . 

Total. ....................... : ......... . 

A .d.eduzir: augmento observado no emprestimo. abaixo: 
7906 - Emprestiino de frs. 25. ôOO. 000,00 - Estrada de 

$ 181. 807,60; 

$ 47.470,62 

.... -......... . 
.............. 
• o •• o • o ...... 

Ferro de Goyaz: · 
Amortização ........................ ·. . . . . . Frs. 38.000,00 Frs. 38.380,00 
Commissão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs. 380,00 

$ 229.278,22 

Frs. : 875;00 

-:·-···~·;•!" 

............. 

Reducção nos juros e commissão a serem pagos em 1925 ... Frs. 22.246,00 Frs. 16.134.00 

"' "' "' [Q ... 
o 

"' 419:808$.\20 )!:: 

~ 
C> 

"' "' 308S99t. "' "' "' 32:430$766 "' ls: 
til 

452:548$177 "' o 

"' "' .... 
<D 
~ .... 

5:697$740 

"' 446 :850$707 lB 
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N. 2 

A' verba 6• - Thesouro Nacional: 

Pessoal - Supprima-se de cada uma das sub-consigna
ções ns. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a parte relativa a ordenados do di
rector geral, directores do l'hesouro e consultor da Fazenda, 
no total de 76 :000$, a sab~: 

Director geral ............................. . 
Director da Receita ....................... . 
Director da Despeza ...................... . 
Director de Contabilidade ................... . 
Director do Partimonio ................... . 
Consultor da Fazenda ..................... . 

N. 3 
A' verba 6• - Thesouro Nacional: . 

16:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 

76:000$000 

Pessoal - Directoria do Patrimonio - Sub-consignacno 
n. 6- Em vez de "dous", diga-se: "um encarregado da mesa 
de ligação de telephonica", reduzindo-se a 3:600$000. 

N. 4 

A' verba 6• - Thesouro Nacional: 

Pessoal - Portaria do minislerio - Sub-consignação nu
mero 12 - Onde está "um: servente molocyclista ", diga-se: 
"um correio motocycl.ista ", :mantendo-s a mesma importan
cia de 3:600$, ali consigna!!!\· 

N. 5 
A' verba a•: 
Pessoal, cobrança da dlvida activa, sub-consignaçãouu

mero 15, dous solicitadores da Faznda Nacional, em vez de 
"ordenado, 12:000$, e gratificação, 6 :000$, diga-s:· ordenado 
5:600$ e gratificação 2:800$, cada um", reduzindo-se o tola! 
de 36 :000$ a 16 :000$, e accrescentando-se na inscripção da 
mesmo verba, depois das palavras "Districto Federal", "além 
das percentagens fixadas no art .. 30 do decreto n. 10.002, de 
20 de maio de 1914, pagas mensalmente". 

N. 6 

Material - Diversas despesas - Sub-consigna~•ão n. 20 
A' verba 6• - Thesouro Nacional: 
Material ·- Diversas despesas - Sub-consignacão n. 20 

·- Eleve-se de 50:000$, isto é, de 100 :000$, fixados pela Ca
marn,. a 150:000$000. 

I 



SESSii.o EM 26 DE DEZEMBnO DE 192·~ 261 

N. 7 

A' vet·ba 6': 
M.aLerial - Sub-consignacão n. 20, "Diversas despesas" 

- Supprimam-se as palavras finaes: "inclusive 3:000$, pat·a 
o gabinele dos solicitadores de Fawnda Nacional. 

N. 8 

· A' ver.ba 7' - Tribunal de Conlas: 
Pessoal,- Corpo especial- Sub-consignacão n. 2- Re..:. 

duza-se de 18:000$, dizendo-se "sele", em vez de "o i lo audi
lm·es". 

N. 9 

A' verba 8' - Contadoria Central da Repufílica: 
Tabella explicativa - Substitua-se pela seguinte: 
8. Contadoria Central da Republica, conladol'ias e sub

conladorias seccionaes: 
Dec·relo n. 15.210, de 28 de dezembro de 1921: Lois 

ns. 4.536, de 28 de janeiro de 1922 o 4.555, de 10 de agosto 
de 1922; decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922; Lois 
ns. 4·• 632, de 6 de janeiro de 1923 e 4. 793, de 7 do ,janeiro 
de 1924, arts. 271 e 272, o decreto n. 16.650, de 22 de ou
Lubt•o de 1924. 



Numero lkl sub-consignação - Con.signu.çóe6 

PESSOAL 

1 - Contadoria Central da Republica 

1. Pessoal technico: 

1 contador geral; 

Ordenado. . . . .......................•.... 
Gratificação .............................. . 

i contador adjunto: 

Ordenado. . . . ...•...............•....•.... 
Gratificação .• · .....•.............••...•.... 

3 sub-contadores: 

Ordenado. . . . ............................ . 
Gratificação. • . . •......•.•••••.••.•••••.•. 

12 guarda-livros: 

Ordenado. . . . . ......................... · .. 
Gratificação. . . . ..•...•.......... · . · · .. · .. 

. 

16:000$00(') 
8:000$000 

12 :oo·o$ooo .:.:·· 
6:000$000 

8:000$000 
4:000$000 

6:400$000 
3:200$000 

PApEL 

Fi:xa 

24:000$000 

18:000$000 

36:000$000 .. 

115:200$000 

Variavel 
.~ 

;z 
z 
> 
"' Ul 

"' o 
Ul 

"' z 
> g 



,' 

/ 

' 27 auxiliares technicos: 

2. 

Ordenado ............. , .... , , , .. , , . , , , . , ....... 4 ~800$000 
Gratificação, .. ; .· .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . 2:400$000 

8 praticantes: 

Ordenado. .. . . . ................................ _ ......... _. . ... • .•. . . . . .3. :.2.0.0.$_0_00 
Gratificação ......... , . . . . .. . . . . • . . ... . . . . . . • i :600~000 

Numero ela $llb-con$f1Jnação. - .. . CollSignn.çÕe$ 

·secretaria: 

i secretario-chefe de secção: 

Ordenado. . . . ............ ·. -....... -... '· .... ·. 
Gratificaãço .............................. . 

f auxiliar: 
PESSoAl< 

Ordenado ................................ . 
Gratificaãco. ' .... · ... · · · . · · · · · ·. · · ·. · ·. ·. ·. · ·. ·. · · 

' 
2 praticantes: 

Ordenado. . . . . .................... · ...... . 
G t ·r· - · · · · · · · · · t ·- .. ,pa 1 wacao. . . ; ................... ' · ....... · 

8.:000$000 
4:000$000 

4:800$000 
2:400$000 

3:200BOOO 
1:600$000 

i91:400$000 

38:400$000 

426:000$000 

1.2:000$000 

. 7 :200$00() 

9:600$000 

m 

"' m 

"' :>-• o 

g: 
-~ 

t.:> 

"" 
"' "" 
"' "' .., 
"" ;::: 
1:: 

6 
t: 

"' ..... 
<O 
t<> 
,;..-

ffi 

:--~~::;~~~:..:.:.~ ... ~--~ !~7..i·~ ...... ~4;._·. -'::::í§;~~('; "!&!-- tj_:_,. __ .·- . !- :::v~ 



3. 

Numero da Sub-comignação - Consignações 

3 dactylographas: 
Ordenado. . . . ......................•...... 
Gratificação. . . . ........................ . 

i protocollista : 
.. Ordenado. . . . ..............•.............. 

Gratificação. . . . . . ....................... . 

2 continuos, sendo um archivista: 
Ordenado. . . . .· .............•......... · ... . 
Gratificação. . . . ......................... . 

3 serventes: 
Ordenado. . . . ...............•.......•.... 
Gratificação. . . . ...........•............... 

3:200$000 
1:600$000 

2:800$000 
1:400$000 

3:600$000 
1:800$000 

2:400$000 
1:200$000 

Ajudas de custo, inclusive transporte dos funccionarios desi
gnados para inspeccionar os serviços de escripturação nos 
Estados. . . . . .......................................... · .. · .-· 

Diarias aos funccionarios encarregados da inspecção nos Es
tados e para os trabalhos e pessoal technico extraordinnrios, 
inclusive a gratificação .de. 2:400$. ao. secretario e os ba-
lanços atrazados •.••...................•...•.......•• 

• 

PAPEL ~ 
Fixa Va1•iavel 

14:400$000 

4:200$000 
> z z 
> 
"' 10:800$000 "' t:l o 

"' 10:800$000 "' z 
69:000$000 > 

t:l o 

40:000$000 

80:000$000 

120:000$000 



/ 
/ ' 

II - Contadorias seccionaes 

(Directorias de Contabilidade 

(Pessoal em éommissão) 

6. Ministerio da Justiça: 

i contador seccional, gratificação annual. •.•.•........ ~ •..• , 
i guarda-livros, vencimento annual .........•. • ..••..•....... 
3 auxiliares technicos, vencimento annual. • . . . • 'Z :200$000 

7. Ministerio do Exterior: 

i contador seccional, gratificação annual. .................. . 
i guarda-livros, vencimento annual .....•...•............•.. 

8. Ministerio da Marinha: 

i ctintador seccional, gratificação annual ................... ; 
i guarda-livros, vencimento annual · .. · ...................... . 
2 auxiliares technicos, venCimento annual. .. · .. ~.. 7 :200$000 

4 auxiliares technicos de 2i classe, vencimento 
annual. . . . . .............. · · · . · · · · · · · · • · · 6:000$000 

..... 6 ••••••••• 

••••••••••• o •• 

3:600$000 
9:600$000 

21:600$000 

34:800$000 

3:600$000 
9:600$000 

13:200$000 

3:600$000 
9:600$000 

11:400$000 

24:000$000 

51:600$000 

"' "' "' "' :>-• o 
-~ 

"" O> 

t:l 

"' t:l 

I 
t:l 

"' -"" "" .... 

8i 



9 

10. 

Nu11wro da sub-consignação - Consignaçõe.! 
. . . . . . . . ..... . 

·. Ministerio da Guerra·: I ' 

1 contador seccional, gratificação · annual:::::: ...... : ... ; .. ; .. 
3 guarda-liwos, vencimento annual.. :; . ....... · · · 9:600$000 · 

3 auxiliares technicos, vencimento annual. ..... . .. 
3 praticantes, vencimento annual. ............ . 

..... - - ....... . 

Nztmero da sztb-collsiglià.çiío - · Consignái;ões 

llliriisterio da Agricl.ilttira: 

7:200~000 

4:800~000 

f contador seccional, gratificação annual •................... 
f guarda-livros, vencimento annual ..•..•.•....... • .......•• 
3 auxiliares teclmicos, venciment6 annual. :::.: 7 :200$000 . . . . . . . . . . . . . . ... 

11:: 1\Iinisterio da Viação:: 

f contador secciqnal, gratificação .annual ................... . 
f guarda-livros, vencimento annual · ........................ . 
3 auxiliares technicos, vencime:nto annual.~ :. . . . 7. :200$000 

PAPEL 

Fixa 

• 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 • 

·. 
Variavel· 

·a :600$ooo 
28:800$000 

21:600$000 

14:400$000 

68:400$000 . . 

:3:600$000 
9:600$000 

21:600$000 

34:8008000 

3:600$000 
9:600$00(1 

21:600$000 

34:800$000 

~ 

·-: 

> z z 
:... 
"' "' o 

"' 
Ul 
!:': z 
> s 



/ 
/ 

12. Ministerio da Fazenda: 

., ·. 

i!L 

14. 

1 contador seccional, gratificação annual. ..•..•...•.....•.•. 
4 guarda-livros, -vencimento annual............ 9:600$000 

ti auxiliare&. technicos, -ve~~imento .. annual.. -.. . :. 

4 prática~tes, -vencimento annual. ...•...•..•.• 

IÍI- Su.b-COJltadÓrill$. Seccionaes . 

(Í>essoai, em cm~~issão) 

Recebedoria do Districto Federal: 

7:200$000. 

4:800$000 

1 guãrda-livrôs ehcarre~ado; vei:uÍimen:to': annu.ai. •.•• ~-; .. : . .• :. 
3 a).lxiliares ~eclmicos, · vencimento· annual .. : . · .. ' 7 :200$000 

• ~ - 1 . 

Çaixa di) Amortização: 
···-

1 guarda-Íivros encarregado. vencimento annuai. ............ . 
2 auxiliares' technicos, vencimento annual.... . . 7 :200$000 

1 praticante, venciment() annual ...••....•....•..•......•..•• 
'• . 

3:600$000 
38:400$000 

100:800$000 

19:200$000 

162:000$000 

·9:600$000 
21.:600$000 

3~:200$000 

9:600$000 
14:400$000 

4:800$000 

28:800$000 

UI 

"' UI 

"' >• o 

"' ~ 
~ 
O> 

"' "' "' 

I 
"' "' .... 
"" ~ 
"' 

~ 
""' 



Numero tüJ. sub-consignação Consignações 

15. Casa da Moeda: 

1 guarda-livros encarregado, vencimento annual .••..•...•.... 
3 auxiliares technicos, vencimento annual. . . . . . 7 :200$000 

16. Imprensa Nacional: 
1 guarda-livros encarregado. vencimento annual. .......•..... 
3 auxiliares technicos. vencimento annual...... 7:200$000 

17. Delegacia Fiscal no Amazonas: 
1 guarda-livros encarregado, vencimento annual. ............ . 
1 auxiliar technico, vencimento annual. ...........•......... 
2 praticantes, vencimento annual. . . . . . . . . . . . . . 4 :800$000 

18. Delegacia Fiscal no Pará: 
t guarda-livros encarregado, vencimenf.cl annual. .... ; , ...... , 
t auxiliar technico, vencimento annual .....................• 
2 praticantes, vencimento annuat .. ::::::.-:::. : 4 :800$000 

- .. ' .... _._·....;...;.._:.......:....;.._ 

PAPEL 

Fi;ra 

................ 
, .................... . 

............... 

........................... 

• 
.. .............. . 
................... 
............... 

. .............. .. ............... . - .............. .. 

I 
Variavel 

9:600$000 
21:600$000 

31:200$000 
> z 

9:600$000 z 
> 

21:600$000 .. 
"' 

31:200$000 "' o 
"' .. z 

9:600$000 > 
7:200$000 8 
9:600$000 

26:400$000 

9:600$000 
.7:200$000 
9:600$000 

26:400$000 



/ 
/ 

/ 

19. Delegacia Fiscal no Maranhão: 
i guarda-livros encarregado, vencimento annual. •••..•.•••••• 
i auxiliar technico, vencimento · annual, :, ' : :: ; :: ; :; : •; ; ; ; ~;. 
1 praticante, vencimento annúal . ..... • .: .: .· .- .· .· .· .- .- • ; • ~ ; ; • ; • • • • ; . 

20. Delegacia Fiscal no Piauhy: 

21. 

22. 

1 guarda-livros encarregado, vencimento annuaL ...........•. 
1 auxiliar tecbnico, vencimento annual. : , , . ; . , . , ' , ' , . , , ...•. 
i praticante, vencimento annual. ....... · .. · ..... · ..........•.•. 

Nunwro da sub-consignação Consignações 

Delegacia Fiscal no Ceará: 
i guarda-livros encarregado, vencimento ·am:iual. .........••.•. 
1 auxiliar technico, ve)lcimento annual. ..................... . 
2 praticantes, vencimento annual. . . . . • . . . . . . . . . 4 :800$000 

Delegacia Fiscal no Rio Grande_ do. Norte: 
i guarda-livros encarregado, vencimento · annual. ... · .........• 
1 auxiliar technico, venciment{) annual .. , •................•• 
i praticante, vencimento annual ......................•.....• 

............... .............. 

................ 

............... 

9:600$000 
7:200$000 
4:800$000 

21:600$000 

9:600$000 
7:200$000 
4:800$000 

2i:600$000 

9:600$000 
7:200$000 
9:600$000 

26:400$000 

9:600$000 
7:200$000 
4:800$000 

21:600$000 

"' l'll 

"' "' >• o 

~ 
(>:1 
C> 

li) 
o 

~ 
g 
o 
l'll .... 
<O 
t<> ... 

~ 

--~L___~~"--=-~ 



230 

24o 

Numero da sub-consignação Consignações 

, Delegacia, Fiscal no Parahyba: · · · · · · · · 
1 gt).arda-livros encarregado,- vencimento annual, .- o .- o o .- , o o .- .- o ~ 
1 a:uxili.ar fechnico, vencimento. -.annual. o o o o o o o o :o . .-.-.-.- o o o ::o o o 
1 praticante, vencimento annual. 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 

' Delegacia Fiscal em Pernambuc_o: _ · · . .' .' . : : : : .' _ ·. . .. _ . . ... 
1 guarda~ livros encarr_egado; vencimento annue,l .. o.o.o.o_o_o.o.o • o.• •• 
2 auxiliares technicos, vencimento annual. :. o o . o- 7 :200$000 

4 praticantes, vencimento annualo o o o o o o o o o o o o o 4:800!000 

25 o Delegacia Fiscal em Alagoas : 
1 guarda-livros encarregado, vencimento annualo o o o o o o o o o o o o o 
1 [!uxiliar · technico, vencimento annual. o· o. o o o· o. o. o. o. o o. o· o 0°0 o ·o o o o o· 
1· praticante,: vencimento· annual. o o o o , o •• , ; o , , , o o , , , • ; o ; , o o o o 

26 o Delegacia Fiscal em Sergipe: 
1 guarda-livros encarregado, vencimento annual.. o. o o. o. o • o o o 
1 auxiliar technico, vencimento. annual. , ·o o ·o ·o ·o ·o ·o" o o • o o • o , ·o • o • · 
1 praticante, vencimento· annual ·: o o o o •• , ; • ; .• ; ·o , ; • -.; •. • • :0 , ; • ; ; · 

.. ~ ·:. 

PAPEL · 

Fixa 

!:5 o 
Variavel 

9:600$000. 
7:200$000 
4:800$000 

-
21:600$000 

-

9:600$000 > 
14:400$000 z z 

>" 
19:200$000 "' m 

"' 43:200$000 o 
ri> 

"' z 
9:600$000 ... 
7:200$000 8 
4:800$000 

21:600$000 

9:600$000 
7:200$000 
4_:800$000 

21:600$000 

~·- •,;- ---

~::.! ,~:::t -



&f'#--iici-•Ji;,-...shi~e:n r .;s; •. 

27. Delegacia Fiscal na Bahia: 
1 guarda-livros encarregado, vencimento annual ............. . 
2 auxiliares tec.hnicos, vencime~to -annual.· .· .·, .·• , · · · -7 ;200$000 

4 praticantes, . vencime~t{) annuál. ~-... :: .. :: .. : :.: : : :. -4 ;800$000 

.. 
28. Delegacia Fiscal no Espírito Santo: 

29. 

30. 

1 guarda-livros encarregado, vencimento annual .... : .. ~ : ... · .. 
1· auxiliar· technico, vericimerito anirilàl; ; ; ; . ; : : ; •.•.. ' .••.•••• · 
i J!r.aticante, vencimento annual ......... _ .............. ; .. _ .. :· ... . 

Delegacia Fiscal ein' s· •. Paulo: 
o 

:1 guarda-livros encarregado, vencimento annual. ............ . 
3 auxiliares technicos, vencimento annual. . . . . . 7 :200$000 

6 praticantes, vencimento annual ....•.•....... 4:800$000 

I?.lllegacjà .;Fiscal no Parariã :. : 
1· guarda:.. livros encarregado, vencimento· annuar. ........ ; . ; .. 
1 auxiliar technico, vencimento annual ...................... . 
2 I1t'atiilantes,.· veiicimênto ·artnuaJ·,'.; ;, ::......... 4:800$000 

...... - . -- ~ :··---. ~u .-._._;:,_"i:_ç:•,___; ~ 

......... ' .... 
•••• o •.•••••••••• -

•••••••• o o o o •• 

... o •• o • o o • o • o • 

•••••• o ••••• o .. 

•••••••• o ...... 

\) :'600$000 
f.\:400$000 

19:200$000. 

43:200$000 "' "' "' fl) 

:>• 
9:600$000 o 

7:200~000 "' 
4:800$000 .::: 

"" "' 21::600$000 
"' "' 
"' "' 9:600$000 to 

"' 21:600$000 i': 
"' 28:800$000 ~ 

"' 60 :'oooiooo "' ~ 
o 
"" ... 

9:600$000 
7:200$000 
9:600$000 -

26:400$000 .t:1 -

I 
"'-L~~-,~. 



Numero da sub-consignação Consignaçõe6 

31. Delegacia Fiscal em Santa Catharina: · 

i guarda-livros encarregado, vencimento imnual. ·. ·. · •. · •.. · .. ." ... 
1 auxiliar technico, vencimento annual. ......•..•.••.•••..•.. 
1 Praticante, vencimento anntial ............................ , 

• 
32. Delegacia Fiscal no Rio· Grande do Sul: 

1 guarda-livros encarregado, vencimento annual. ..•....•...•. 
3 auxiliares technicos, vencimento annual. . . . . . 7 :200$,000 

4 pràticantéá' vencimento annual ..... ~ : : ~:: :: . · · · · · 4':800JOOO 

33. Delegacia Fiscal em Matto Grosso: 

1 gqarda-Iivros encarregado, vencimento annual. ..•.......••• 
1 auxiliar technico, vencimento annual ...................•..• 
1 praticante, vencimento annual ......••...•..............•• 

,,=·----...-

PAPEL 
. 

FiJ;a 

............... 

............... .............. 

.............. 

................. 
................ 

.............. -. 

................ ................... 

Variavel 

9:600$000 
7:200$000 
4:800$000 

21:600$000 
--

9:600$000 
21:60~000 

19:200$000 

50:400$000 

9:600$000 
7:200$000 
4:800$000 

21:600$000 

~ 
N 

> 
~ z 
l'1 

"' o o 

"' "' z 
:.-
o o 



m 

<! 
o -

34. Delegacia Fiscal em Goyaz:: 

i guarda-livros encarregado, vencimento annual. •. ; •..... ~: : .. ·. 
1 auxiliar technico, vencimento · annual. ........•.....•....... 
t praticante, ve~cimento annual •..........•...•.••...•..•.• 

X 35. ...... Delegacia Fiscal em Minas Geraes: 

1 guarda-livros encarregado, vencimento annual. .......... -:, . 
3 auxiliares-technicos, vencimento annuaL..... 7:200$0000 

4 praticantes, vencimento annual ............. . 4:800$000 

36. Alfandega de Manâos: 

1 auxiliar-technico encarregado, vencimento annual ........•• 
t praticante, vencimento annual ........................... . 

37. Alfandega do Pará: 

f auxiliar-technico encarregado, vencimento annual. ........ . 

- 1 praticante, vencimento annual ........................... . 
O> 

............... .............. ............... 

.............. 

.............. .............. 

9:600$000 
7:200~000 
4:8008000 

21:6008000 
Ul 

"' "' "' >• o 
9:600$000 "' 

21:600$000 l5: 

19:2008000 

50:400$000 

7:200$000 
4:800$000 

12:000$000 

7:200$000 
4:800$000 

12:000~000 

ta 

"' t:t 
"' o 
"' "' "' is: 
"' 6 
o 
"' .... 
'"" '"' ,.,. 

~ 



PAPEL . N 

Numero da sub-consig11ação - Oon.stgllaçoes ~ 
Fixa Variavel 

38. Alfandega do Maranhão : 

1 auxiliar-technico encarregado, vencimento annual. ..••....• ........... -... 7:200$000 

39. Alfandega da Parahyba: 

1 auxiliar-technico encarregado, vencimento annual .. , •....•• .............. 7:200$000 > 
z 

40. Alfandega do CearA; z 
> 
"' a: 

1 auxiliar-technico encarregado, yencimento annual . ......... . ............. 7:200$000 "' 
o 

41. Alfandega do Rio Grande do Norte: "' "" 1 auxiliar-technico encarregado, vencimento annual ....•..••. . ............. z 
7:200$000 6 

o 
42. Alfandega da Parahyba: 

1 auxiliar-technico encarregado, vencimento annual. ......... .............. 7:200$000 

43. Alfandega de Pernambuco: 

1 auxiliar-technico encarregado, vencimento annual. .••.••••• . ............. '7:200$000 
f praticante, vencimento annual . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . ............... 4:800~000 

12:000$000 



44. Alfandega de Maceió 

45. 

AG. 

i auxiliar-technico encarregado, vencimento annuaL ...••.••• 

Alfandega de Aracajd; _ , ., 
i auxiliar-technico encarregado, vencimento annuaL ........ . 

Alfandega da Bahia: 
i auxiliar-tcchnico encarregado, 
i praticante, vencimento annual 

!· 

vencimento annuaL ........ . 
~ ............................. . 

47. Alfandega do Espírito Santo: 

i auxiliat•-teclmico encarregado, vencimento annual ......... . 

48. Alfandega da Capital Federal: 
• • • • • • + • • 

i guarda-livros encarregado, vencimento annuat. ............ . 
2 auxiliarcs-technicos, vencimento annual...... 7 :200SOOO 

i praticante, vencimento annunl.: ..... ;:;:,.:,:,,,,::,.,,,,. 

49. Alfandega ele Santos·: 

i gual'!la-livt·os cncat'l'Cgado. vencimento annual. ............ . 
2 auxiliares-technicm:, vencimento annuaL:: .. , · · 7:2008000 

i pl'aticante, veneimento annual. ........................... . 

..... - ................ . 

" 

; .· .. · .. · .- .· .· ..... - .- .· .- .-

.. - .. ·.-.- .. -.... -.... -... -.-

.. 

7:200~000 
-

7:200$000 
--

m 
7:200$000 "' "' 4:800$000 "' :>· o 

12:000$000 "' :<: 
t<> 

7:2008000 O> 

t:) 

"' 
t:) 

9:6008000 "' .. 
14:400$000 "' =:: 

"' 
4:800~000 

:= o 
t:) 

28:8008000 "' ..... 
o 
!<> 

9 :G00-~000 "'~ 

14:4008000 

4:8008000 
--

28:8008000 
~ 
t>t 

. ' 



iCJiP:;:o::~ ..... < - --·· 

--~- f ~.-'"' -. 

Ntt11te1·o_ da sub-consiunação_- Consignações 

50. Alfandega de Paranaguá: 
i auxiliar-technico encarregado, vencimento annual .........• 
t praticante, vencimento annual. •.•••••••••••••••••••••....• 

51. Alfandega de S. Francisco: 

1 praticante, vencimento annuat .......••••••.•• : •... -........... -. 

52. Alfandega de Florianopolis: 

1 praticante, vencimento annual .. l. •••••••••••••••••••••• •• _ • .x 

53. Alfandega de Porto Alegre: 

i auxiliar-technico encarregado, vencimento annual. ......•.• 
i. praticante, venQ.imento annual ..•••.•..................... 

54 . Alfandega do Rio Grande : 

:1 auxiliar-teehnico encarregado, vencimimto ânnual. ........• 
:1 praticante, vencimento annual . . . . . . . . . . . .. • . . • . • • • . • . • . . . • _ 

:c 

PAPEL 

Fi;xa 

.............. 
:• ........ ·-· ...... . 

Lc;a:•:• •:• •=-~-=- e:• • • 

i 

.. .............. 

.............. 

.-............ . 

Vm·iavel 

7:2008000 
4:8008000 

i2:0008000 

4:800$000 

4:800$000 

7:2008000 
4:800$000 

:12:0008000 

7:2008000 
4:800$000 

:12:000$000 

~ 

:z 
z 
> 
!;'! 
"'-

8 
rn 
t'l 
z_ 
> c;; 
c 



55. Alfandega de Pelotas: 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

1 Kuxiliar-teCihnico,_ encarregado, vencimento 

Alfandega de Sant'Anna do Livramento: 

ann.ual . ••• ,. ••• ...::_., 
. -.li ........ -~-·• ...... :~-..·~= 

i praticante, vencimento annual . ............................ . 
r, ., .. , . . ' . ' .. ..-..\,: 

Alfandega de UruguayKna: 
i pratics.-nte, vencimento annual . ........................... . 

Alfandega de Corumbá : 

1 praticante, vencimento annual. .............••••.•••.••.•• 

Administração Geral dos Correios: 

1 sub-conatdor seccional, vencimento annual .•• 
:1 guarda-livros, vencimento annual ....•..•••• 
3 auxiliares-technicos, vencimento annual. •... 

5 praticantes, vencimento annual. ..........• 

Administração dos Correios de São Paulo: 

i sub-contador seccionKl, vencimento aimual •• 
3 auxiliares-tecbnicos, vencimento annual .... 

4 praticantes, vencimento annual. ....•...•... 

......... ......... 
7:200$000 

-i:S00$000 

............ -. 
7:200$000 

-i:S00$000 

_ • .,,_,JI'!..•.•J~, . 

-. '- ". ". ,._ . 
.......... 

.......... 

. ........ . .......... 

...... -· ... 

. ... ·-· .... .......... 

. ........ . 
~ ..... -

7:200$000 

-i:S00$000 

-i:S00$000 

-i:S00$000 

12:000$000 
9:600$000 

2!:600$000 

2-i:000$000 

67:200$000 

12:000$000 
2!:600$000 

!9:200$000 

52:800$000 

m 

"' m 
lll 
>• o 

§! 
"" O> 

t:l 

"' t:l 

! 
·1:<: 

~ 
o 

"' ... 
<D 

"' .... 
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;ru.mero da snb-consignação- Consigna .. 

61 • 1 O .-\dministrações de jl" c.lasse, ~endo para cada uma: um 
guarda-livros encarregado, a !l: 600~, dois auxiliares
technico.s, a 7 :200~, e dois praticantes, a 4 :800$000. •.....•.•...•. 

62. 5 Administrações de 2" classe, sendo para cada uma: um auxJ
xiliar-technico, encarregado, a 7:200$, e dois praticantes, 
a 4 :800$000 ................................•.••••••••. · 

63. 3 Administrações de 3" classe, sendo para cada uma: um auxi-
Iiar-.technico de 2" classe, encarregado, a 6:000$, !e dois 
pr;;hcantes de z· classe, a 3 :600BOOO .............•...... 

64. ! l Administrar:ões de -i• classe, sendo para cada uma: um au....:i
liar-technico de 2" classe, encarregado, la t3 :000$, !e um 
praticante de 2" classe, a 3 :600$000 ...•.....• 

65. Reparlição Geral dos Telegrap·110s: 

1 sub-'é~nÚtdor seccional, vencimento annual 
2 auxiliares-technicos de 1' classe, vencimento 

annual •.•••••••••...•••................ 
3 auxiliarPs-technicos fie z• classe, vencimento 

annurJ ................................ . 
3 praticantes de 1" classe. vencimento annual. . 
1 praticante de 2' classe, vencimento annual.' 

. . .. . . . . . . 
7:200$000 

6:000!3000 
4:880$000 

l'l 
... 

: o ••.•• 

PAPEL .. N 

~ 
. . l'i:!:a rariavel 

................. 336:000$000 

.......... 84:000$00& 
--

> 
"l 
~ 

........... 39:600$000 
> .. 
"' -
"" o 

"' . . . . . . . . . . 105:600$000 .. z 
> 
t:l 
o 

. - . -- - . ........... 12:000$000 

.... ,..,~ ....... 14:400$000 

. ......... 18:0008000 . ......... 14:400$000 

........... .., 3:600$000 

62:400$000 



.. - - . - . 
66. 12 districtos de 1' classe, sendo para cada um: um auxiliar- (' 

technico, encarregado, a 7 :200$, e dois praticantes, a 
4:8008000 ........ "·-" ..................................................... . 

67. 10 districtos de 2• classe, sendo para cada um: um· auxiliar
technico, encarregado, a 7 :200$, e um praticante a 4 :800l!!OOO 

68. 

69. 

70. 

3 distriDtos de 3' classe, sendo para cada um: um a;uxiliar
technico de 2" classe, enca-rregado, a 6:000$000 ..•••.•••• 

Inspectoria Federal de Portos, Rios e Cannes: 
l sub-contador seccional, vencimento annual. • 
2 auxiliares-technicos, vencimento annual. ... 
2 praticantes, vencimento annual .........••.• 

Estrada de Ferro Central do Brasil: 
3 sub-contadores seccionacs, sendo um para a 

3• divisão, um para a 4' e um para a Su
nerintendeneia Geral dos Serviços de Conta
bilidade, vencimento nnnual. ......•.....• 

2 guarda-livros. vencimento annual .......... . 
!l auxilinres-teclmicos, sendo quatro para o 

servico de centralização e cinco para as 
divisões, vencimento annual. ...........• 

.\ nuxiliares-technicos de 2• classe, vencimento 
:mnual. ................. : .............. . 

-1 nrnticanles de 1" classe, vencimento annual. .. 
4 praticantes de 2• classe, vencimento annual. .. 

7:200$000 
4:800$000 

12:000$000 
9:600$000 

7:200$000 

6:000$000 
4:800$000 
3:600$000 

i. 

' 

:.::::•.•~ •:•.•:• •-•. 

:•.:::• •:• .-..... 
:.-::• •• -·~· •-:e •• 

:•:. .-.... -.. -. 
•:• .-...... . 
:•:• ·=--· ••••• 

•••••••••• .......... 

:-:-. ........ . 
. ........ . .-........ . 
-.......... . 

"1:"-

• 

• • 7 

-- --· -

201:600$000 

i20:000$000 

18:000$000 

12:000$000 
14:400$000 

9:600$000 

36:000$000 

36:000$000 
19:200$000 

64:800$0()0 

24:000$0(10 
19:200$000 
14:400$000 

177:600$000 

"' "' "' "' >• o 

~ 
~ 

"' a 

"' "' .. 
"' I 
"' "' 
-::> 

'"' .... 

~ 
<D 



7!. 

72. 

73. 

Nume1'o da Sltb-consionação- Consignações 

Estrada de Ferro Oeste de Minas: 
1 sub-contador seccional, vencimento annual. •.. 
1 guarda-livros, vencimento annual ..•......•. 
1 auxiliar-technico de 2" classe, vencimento 

annual . ................................. . 
3 praticantes, vencimento annual. ........••... 
5 praticantes de 2" classe, sendo estes para a 

1• e aquelles para· as outras divisões, venci-
mento annual .................•.....•..• 

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil: 

f sub-contador seccional, vencimento annual. •• 
f guarda-livros, vencimento annual .....•....• 
1 auxiliar-technico, vencimento . annual. ...... . 
4 pràticantes, sendo um para cada divisão, ven-

cimento annual .........................• 
5 praticantes de 2" classe, para a i' divisão, 

vençimento annual ................•.....• 

Rêde Viação Cearense: 
2 guarda-livros, sendo um encarregado, . venci-

mento annual. .........................• 
1 auxiliar-tel}lmico de 2<- classe, vencimento 

annual . ....................•.•••• .; •• e:• • •. 

~~~M~- -,.~/--~_. ................. --·o• = 

......... ......... 

......... 
4_:800$000 

3:600$000 

......... 
: ........ . .......... 
4:800$000 

3:600$000 
:.. . ' 

9:600$000 

~~..:e:a.·.:e -=-: 

~ 

··Fixa··· 

. ........ . . .......... ·-· 

. ........ . 

.......... 
• 

... ·- 't • ........ .. 

'·~···· ·-. ·-~ .. 
'~~'!··-"!_~·-·. 

. ........ . 

. ........ . 

. ........ . 

........... 

PAPEL 

vm·iavel 

12:000$000 
9:600$000 

6:000$000 
14:400$000 

18:000$000 

60:000$000 

12:000$000 
9:600$000 
7:200$000 

19:200$000 

18:000$000 --66:000$000 

19:200$00Q 

6:000$000 

~ 

> z 

~ m 
t:l o 
m 
M 

~ o 



n. 

75. 

5 praticantes de 2• classe, sendo dois p&:ra a 
1• divisão e um para cada uma das demais. 
vencimento annual. .........•..•.•. o o o o o • 

Estrada de Ferro São Luiz a Therezina: 
2 guarda-livros, sendo um enca:rregado, venci-

mento annualo o o . o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1 auxiliar-technico de 2" classe, vencimento 

annual . .... _ ............................. . 
5 praticantes de 2" classe, vencimento annual. o o 

Estrada de Ferro Central do Pi;;:uhy: 

i guarda-livros, encarregado, vencimento annual 
1 auxiliar-technico de 2" classe, vencimento 

annual. 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 
'3 praticantes de 2" classe, sendo um pa·ra cada 

divisão, vencimento aunual. o o o o o o • o o • o o • o 

; 

76. Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte·:· 
2 guarda-livros, sendo um encarregado, venci-

mento annual. o . o _ o _ . o o . o .. o o o . o .. o o o o o o 
1 auxiliar-technico de 2• cl;;,sseo vencimento 

annual . ..................... •. · · · · · . · • • • • 

3:600$000 ........... ~-. .. 

9:600$000 .•........ 
. ........ . . ........ . 
3:600$000 •••••••••• 

......... . ........ . 
:.-....... . 
3:600$000 .......... 

9:600$000 ........... 
:•.:•:• ..... -.. :-=- •••••••• 

18:000$000 

43:200$00!) 

19:200$000 

6:000$000 
18:000$000 

43:200$000 

9:600$000 

6:000$000 

10:800$000 

26:400$000 

19:200$000 

6:000$000 

UJ 
~ 
m 
m 
:»• o 
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N_u:mJlJ"P. ~ subcomignaçãO_- Ço_Riigrílil;(ifi 
I>AI>iL ~ 

~i:ed.. Variavel 

4 praticantes de 2' classe, sendo um para cada 
divisão, vencimento annual .............. . 3:600$000 :·~· . -.. -..... 14:400$000 

-----
39:600$000 

77. Estrada de Ferro Therezopolis: 

2 guarda-livros, sendo um enc&rregado, venci-
mento annual ........................... . 

2 auxiliares-teclmicos de z· classe, vencimento 
annual ................................. . 

4 praticantes de z· classe, sendo dois para a 
i • divisão, vencimento annual. .......... . 

> :..: 
9:600$000 19:200$000 z 

·~· .... ·~ .. > 
"' "' 6:000$000 _.;. •:• .... -.. -. 12:0006000 o o 

3:600$000 ·!1=- ••••• -•• -. 14:400$000 "' "' .. - - . - - ... :..: 
45:6005000 > : .......... o o 

78. Estrad&· de Ferro de Goyaz : - - - - - - - - -

2 guarda.:.Jivros, sendo um encarregado, venci-
mento annual .......................... . 

l auxiliar-technico de 2' classe, vencimento 
annual. ................................ . 

9:600$000 :~-~ •:• •-:• •'!:• 19:200$000 

......... :-=• •.• •:• •• ~ 6:000$000 
5 praticantes de 2• classe, sendo dois para a 

1' divisão. vencimento s.nnual. ... ' ....... . ' 3:600$000 ~ oi:oã J:fi •·• ·-l 18:000$000 

43:200$000 

• 

~ i ~~ .... --



79. Repartição de "\guas e Obras Publicas: 

80. 

1. 
2. 

1 guarda-livros encarregado, vencimento annual 
1 auxiliar-teclmico de 2' clàsse, vencimento 

annual ................................. . 
2 praticantes, vencimento annur,l ............. . 

Departamento Nacional de Saude Publica: 

i sub-contador seccional, gratificação annual. .• 
i guarda-livros, vencimento annuo.l .......... . 
2 auxiliares-teclmicos, vencim~nto annual. ... . 

Somma .................•............. 

:liA 'fERIAL 

(Para a Contadoria Central da Republica) 

I- Material ele consumo 

Expediente: 

Ps.ra a Contadoria Central. ................ . 
Para fornecimento de collecções de livros de 

escripturação ás repartições de Fazenda 
nos Estados ............................ . 

. . . . . . . . . .......... 

. . . . . . . . . . ........ . 
4:800$000 .......... 

.......... . . . . . . . . . . ........ . 
7:200$000 .......... 
. ....... . 

495:000$000 

10:000$000 

30:000$000 -·=- ·~· •.••• •:• 

/ 

9:6008000 

7:200$000 
9:600$000 

26:400$000 gj 
w 
w 
>• o 

3 :600$000 "' 
9:600$000 ;;:: 

14 :400$000 "" 
C> 

27 :600$000 i5 
3.163:200$000 ;:il 

"' "' 

40:000$000 

i 
"' "' 
~ 

"" ,;,.. 

~ 
w 



a. 

N_ufn!if.~ tÇ &ubconiiqnaçcJD.- Çcf!ll~e• 

II- Diversas despesas 

Despesas de promptü pãgamentü, assignatura 
de telephones e outras o o: o o o o o ••••••••••••• ~or.· ••••• •:•. 

=~ . ...,..... t ttaii~ li 
11&1·! wtêtitft H 511.'Ar"'_. ... . 

Fi:ea 

:.-....... ·~· 
495:000$000 

r 

PAPEL 

Vmoiavel 

3:500$000 

3.206:700$000 

~ 

> 

~ 
m 

"' o 
m 
l>l 

~ o 

;, ·o;r- ' .. ~--·r~··r.o 
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,. Recapitulação 

Pessoal...................... 3.658:200$000 
Malerml ...........•. , ..•.. , • 43 :500$000 

3.701:700$000 

Importancía voladli: para 192/L. 617:500$000 

Differenca para mais em 1925 3.084:200$000 

N. 10 

A' verba 9' - Recebedoria do Districto Federal: 
Material - Diversas despesas - sub-consignação n. 5 

-. conducção para fiscalização externa, 15 :000$000 - sup
prima-se. 

N. ii .· 

A' verba 9" - Recebedoria do Districto Federal: 
P,essoal, Rub-consignação n. 5, em vez de "sobre a lo

tação de 100.000:000$", conforme está na proposição, diga
se: "sobre a lo tacão de 80.000 :000$000". 

N. 12 

A' verba 10"- Caixa de Amortização: 
Material, mll:terial de consumo, accresoonte-se: sub

consignacão n. 3, para pagamento de notas, 300:000$000. 

N. 13 

A' verba H" - Casa da Moeda: 
Reduza-se de ·324 :012$ sobre o limite fixado na proposi

ção, elilvando-se, Pessoal, sub-consignll:ção n. 12, 3'1 :012$, a 
SOO :000$, e supprimindo-se as de ns, 13, 14 e 15; Material, 
elevando-se na rubrica II, material de consumo, a sub-con
signação n. 5, de 280 a 1. 300 :000$, e supprimindo as de 
ns. 6 e 7. 

N. H 

A' verba 11" - Casa da Moedll:: 
Material, sub-consignacão n. 9, diversas despesas, eleva

se de 90 :000$, quantia fixada pela Gamara, r.: 150 :000$000. 

N. 15 

A' verba 12• - Directoriá de Estatística Commercial : 
''-Pessoal, sub-consignação n. 3, em vez de 30 :000$, con

forme·,a proposição, diga-se 37:000$; e restabelecr.:-se a sub
consignàvão da proposta. n. 4, 50 :000$, que a 1woposicão r~
duziu a 4'0 :000$000, Material, restabelecnm-se as sub-con-
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sigua~.ücs 1 c 2, de 3:000$ o 10:000$, rcspoclivumcnlc, que a 
Caruat·o: ::lU!JlJl'irniu e Lambem na rubl'ica - Malerial JlOl'
mnncnlo - ucct·esccn Lu-so a sub-consignação - Machinas 
para lyjJogruphia - compra o concerlos, 1 O :000$; na rubrica 
- Maleriul do Consumo - reduza-se de 20:000$ 1' sub-con
signat:ilo n. 5 - Mulel'ia prima para a Lypographia, ctizoncto
se, cru vez de GO :000$, /10:000$; na rubrica - Divchas des
JJUsas - roduza-sc de 1:000$ a sul.J-consignacüo n. 7, con
sumo de gaz c cleclricidadc, dizendo-se !l :ooo:B, cm vez rlF. 
10 :OOOiji; o do 2:000$ a sul.J-consignação n. 8, desposas de 
prumJJI.o jlagmneulo, rlizcndo-so 8:000$ em vez de 10 :OOOil, 
cot·ri!:rinclo-se a numeração das sulJ-consignaçúcs. 

N. 16 

A' vorba 13' -lrnpt·ensa Nacionu •. 
".Pcssoo:l - Sub-consignacão n. ~5 - Serviços exlra

ol'llinariu:; - Hcduza-sc do 50:000$, islo é, de 300:000$, 
quantia fixada na proposição, a 250 :000~000." 

N. 17 

A' verba 13" - Imprensa Nacional o Diario Official: 

Material, suh-consignacão n. 2, substituam-se os dizeres 
scgTtinlos {ts pttlavras - diversas ol'ficinas - por estas: "in-· 
clusivc para fórmulas de cxpedienlc, encadernl!ção o livro::; 
da bibliolhcca, publicação da revista c dos volumes da "Iu
f.roduc(!ftu Geral", do Diccionario llislo'rico, Gcograp·hico c 
Elhnographico do Brasil, c do mais trabalhos dccorrenlos do 
conlraclo de 18 de abril de 1 !l22, celebrado ontre o Ministerio 
da Justiça c o Insmuto Historico c Gcographico Brasileiro, 
na conforrnidado da lei n. 4.402, de 18 de janeiro do 1.922". 

N. 18 

A' verba 13" - Imprensa Nacional c Diccrio O(ficial: 

Material - sub-consignaÇ\ÜO n. 3 - custeio dos n:ulo
caminhúcs, 15 :QOO$- supprima-sc. 

N. 19 

A' verba 13' - Tmpronsa Nacional c Dia'l'iQ O({'idal: 
Material, sub-consig·nação n. 5, cm vez de 00:000$, diga

se: 
Trnnsporlc, cnrrotos o ontras despesas........ 2 :000~0(10 
Assigr1alUJ'liS do r•evislns e jot·rwes.. . . . . . . . . . J :000$000 
Consumo dn agua ·'w.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 3~0$000 
numerando-se essas sub-consignnçües succcssil•amcn Le. 

N. 20 

A' verbn f4• - "Inspectoria Geral dos Bancos" - Pr.~
sonl: snpprim:t-se n sub-consig·nncão pura nove delegados 
res·ionnes, 86 :·100$000. 
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N. 21 

A' verba H•-"Pessoal": 

Augmente~so o numero do fiscuos. oonstanle da prolJO· 
sicão, elevando-se tle t 7 para 18, no Districto Federal, o do 
30 para 4.0, nos Eslados, fazendo-se as correcuõcs nas im
porlancills corrosrJOndcnlcs. 

N. 22 

A' ve1·ba 15'- Inspecloria Get•all dos Bancos: 

Material, sub-cons ignaçõcs us. G, 7 e 8, cm vcll de: São 
Paulo, Santos o Rio Grande do Sul, 2 :000$ cada EsLado; 
G: 000$, Minas Gemes. Buhia, l'orna:mbuco, Pará, Santa Ca
Limrina o ParU:ná, 1:000$ càdu l<.:sludo, conforme n proposi
ção; o Amazonas, Maranhfto, Alaguas, Sergipe, Espirita Sa:nlo, 
Goyaz, Ceará, Piauhy, Multo Grosso, Hio do Janoil•o, Rio 
Grande do N arte o Paruhyha, 500$ cada um, G :000$, conforme:: 
·a proposta·, diga-se: "Material do consumo, n. 8; expediente 
do serviço nos Estados, 3G :000$", SUllPI'imindo-so os ns. 7 e 8. 

N. 23 

A' verba 15" - Inspccloria Geral dos Bancos : 

Minas Gcr.aos - P&ssoal - Transfira-se para a pagado~ 
riu um dos quatro fieis d:J: thesouraria. 

N. 24 

A' verba 17• - Delegacias Fiscaes: 
I 

Heduza~se do H :üü2$, supprimindo-sc as sub-consigna~ 
cães relativas aos Jogares de fieis e serventes dos armazens 
de encommendas postacs anncxos ás delegacias fiscues de: 
Matto Grosso (um fiel, a: 3 :GOO$) .....•... , • 3 :G00$000 
Minas Geraes (um fiel, a 3 :600$) . . . . . . . . • . . 3 :600$000 
Goyaz (um fiel, a 3 :000$) .••.•...... "'..... 3:000$000 
Goyaz (um servente, a i :462$).............. 1:462$000 

N. 25 

A' verba 17• - Do legue ias Fiscacs: 

Material, supp1•imam-se as sub-consignacões n. 3, ma
Leria! de consumo, para acquisi~.ão ele livros e talões para 
arrecadação de impostos, nas delegacias de Amazonas, 3:000$, 
Parít, 7 :000$; Mat•anhüo. 3 :000$; Piauhy, 3 :000$; Ceará, 
4 :000$; Rio Grande do Norte, 1 :000$; Para!Jyba, 2 :000$; 

' Pernambuco, 1 O :000$: A lagOas, 2 :500$; Serg'ipc, 3:000$; 
'Bahia, 11 :000$; Espirita Santo, 2 :500$; Süo Paulo, 24 :000$; 
Pàl'amí, lt :000$; San la Catharinn, 3 :000$; Matto Grosso. 
3:000$, Goynz, 2 :000$; Minas, 8:000$ e · sub-consignação 
n. 1, Rio Grande do Sul, 24 :000$; total, :!.16 :000$000. 
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N. 26 

A' verba 17" - Delegacias Fiscacs: 
Ma:lcl'ial, rcstabclccam-sc as sui.J-consignacõcs n. 1, ma

terial permanente, moveis, compra c concertos, em todas as 
delegacias, com as seguintes dotações: 

Ama2ionas ..................... . 
Pa1~á .......................... . 
Maran1h.ão ...•....•.••••.••...•• 
PiauJh.y ...................... 1 ... 
Ceará ......................... . 
Rio Grande diO Norte ........... . 
Parahyba ...................... . 
Pernambuco .. , ~ ............... . 
Alagôas ........................ . 
Sergipe ........................ . 
Bahia ... t ••••••••••••••••••••••• 
Espirita Santo ................ 1 .. 

São P nulo ..................... ,'. 
Paraná : ..................... · .. 
Santa Ca.tharina ............... . 
Rio Grande do Sul .. ; ........ .. 
1\f.a:tto Grosso .... · ..... ~ ......... . 
Goyaz ................... ' ...... . 
Minas Gcraes ............ · ......• 

N •. 27 

A' verba i 7" - Delegacias Fiscaes: 

1:000$000 
2:000$000 
1:000$000 
i:000$000 
d:000$000 
1:000$000 
1:000$000 
2:000$000 
1:000$000 
i:ooo$ooo 
4:000$000 . 
i :000$000 • 
2:000$000 
1:000$000 
i:000$000 
2:000$000 
i:000$000 
i:000$000 
2:000$000 

24:000$000 

Pernambuco, Material, sub-consignacões ns. 2 e 4, resta
belecam-sc as dotacõcs propostas pelo Governo, respectiv;;:
mcnte, de i6 :000$ e i2 :000$000. 

N. 28 

A' verba 17• - Delegacias Fiscaes: 
S. Paulo, Material, sub-consignação·n. 2, expediente, resta

belcca-se a dotal)iio proposta de 30:000$000. 

N. 29 

A' verba i 7" - Delegacias Fiscaes: 
S. Paulo - Material - Diversas despesas - Sub-con~i

gnG:cão n. 6, eleve-se de 10:000$ a 40:000$000, 

N. 30 

A' verba i 7" - Delegacias Fiscaes: 
Material - Seja assim redigida a inscripção da sub

consignacão "Diversas despesas", de todas as delegacias: 
"Illuminacão, publicação do cditnes, assigna:turas do Diario 
Official, serviço telegrnphico o telcphonico, agua, asseio e 
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conscrvacüo do pJ•eclio, despesas judiciaes, acondicionamento 
de remessas de numertu·io, scllos c despesas miudas de pl'om
pto pagamento. 

N. ::!1 

A' verba 18"- ,\IJ'uudegus: 

Material, supprimum-sr as sub-consignuções n. 3, ma
terial lle consumo, para aequisição de livros e talões para a 
aJ·t•eettclação de impostos das alfandegas de Manáos, 5 :000$, a 
quanto está t•eduzida pela Cumaí·a a fixação de 10:000$ da 
]lt•opostu; Pará, 10:000$, a quanto J'oi, lambem, reduzida a 
Jl!'O!JO:;I.a dü 20 :000$; ~!aranhão, ll :000$. Pm·nahyba, 3 :000$; 
Ceattá, ü :000$; lti•1 ~1randic do Sot•ltl, 5:000$ ;,Pmahybu, lü ·: 000$; 
Pernambuco, H :000$, a qunnlo a Camara reduziu a proposta 
de 20 :000$; Maceiú, At•acaj(J, 5 :000$; Btdlia, 14 :000$; Espirita 
:-:ianlo, S :000$; Santos, 20 :OOO.~; Pamnaguit, 4 :000$; S. Fran
cisco, 4 :000$; Floriunopo!is, 5 :000$; Porto Alegre, J5 :000$; 
!tio Gt·andu rio Sui. 5 :000~. a quanto a Camara l'nduziu a pro
poslt;· de 111 :000~;: Pelotas, 5:000$, e SanL'Anna elo Livramenlo, 
4 :000$: bem assim, as suh-consignacücs n. 4, para o mesmo 
:l'im, ele Urugunyana, 5:000$, c ele Corumbú, 8 :000$; lotai 
1G0:000$000. 

:N. 32 

A' verba 18' ·-Alfandegas: 
Jln.lcrial, rcsla!Jeleçam-sc as sub-consignaçúcs n. 1, ma

let'ial [lCJ.'Inanclll•), movoi.<, cnli1JJI.'a e concct·lo, em todas as 
•tll'anclcgas, com as seguintes dotações: 

Mumíos ...................... . 
Pará . . ....................... . 
i\laranhfio . . ................. . 
Pal'llahyba ..................... . 
Ceará . . ..................... . 
ltio Grande do Norte ........... . 
Pul'tl·hyba . . .................. . 
Pernambuco . . ............... . 
1\laceiô . . .................... . 
.-:\raea,jú . . ................... . 
Hahia ...................... · · 
Espiril.o Santo ................. · 
r.apital Federal. ................ . 
Santos ....................... . 
Pm·annp;11;i . . ................. . 
S. Francisco . .................. . 
Floriunopolis . · . . ............. . 
Pn!'ln AlN\T!' ..•..•..•. · • • • • • · · • • 
Rin Grande rlo Sul ..........•.... 
Pnlol.n·s . . ................. · · · · 
Sani.'Amta elo Livt•amcnt.o ....... . 
TlruguaYana ............... · · · · 
Coi'lllllll'tí ................. · · · · 

S. - Vul. XI. 

1:000$000 
2:000$000 
1:000$000 

500$000 
1 :000$000 
1:000$000 
1:000$000 
2:000$000 
1 :000$000 
1:000$000 
2:000$000 
:! :000$000 
:l :000$000 
2:000$000 

500$000 
fi00$000 
500$000 

1 :000$000 
I :000$000 

500$000 
.500$000 
!í00$000 
!i00$000 

25:000$000 

19 
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N. ::J3 

A' verba 1 tl'- AlJ'undegas: 
~anlos, Material, ~ub-cousig·ua•;iio 11. ~. expcdicnlo, em 

v c~ de ao. diga-se: ;,o :000$000. 

N. 31, 

A' verba H!" - All'.mdegas: 

15antus, Material, sub-consignaçãu n. 6, diversa:s despesas, 
depois das palavras - serviço telegraphico - accrescente-~c: 
•·e telephonico". 

N. 35 

A' verba 1 !J' -Agencias aduaneiras, Mesas de rendas, 
Postos c Registros l<'iscaes: 

Esltidu do Maranhão, Tuloya - Material - Subslilnam
sc us seg·uintes alg·urisntos: 1\latorial de consumo, sub-consi
gmt•Jfw n. 2, cxpcdienl~, em vez de 500$, diga-se: 2 :000$; Di
vet•:;as despesas, sull-consigmu;õcs ns. 3, aluguel de cu~a. cm 
vez de 6:000$, dig;u-se: 1 :800$; ''• illuminução, cm ve~ de 
!tOO*, diga-se: 500$; c oulrus despesas, em vez de 400$, diga
se: 500$, reduzindo-se r.J'inal as do tacões Material de 2 :200$, 
~lo~ de D:OOOI a 0:800$000. 

N. 36 

A' verba 1 !J" - Agencias aduaneiras, Mesas de rendas, 
l)oslos c Rcgistros Fislmes : 

Suppl'imum-sc da proposição as seguintes palavras: "ru
brica VII" (Areia Branca),. Rio Grande do Norte. "Material'', 
sub-consignação n. 'L 25 :000$, "fazendo-se as correcções no
cessarias na som ma da verba". 

N. 37 

}..' vorl.m 1 !l' -Agencias aduaneiras, Mesas de .rendas, 
Postos a Registros Fiseaes: 

llulll'ica XLVI- Mumunguape -Estado da Parahyb<>.
suh-consignncões ns. 1 e 2, 9:000$, supprimam-se: 

N. 38 

A' verba 1\l" - Agencias aduaneiras, 1\lcsRs de rcnd-;:s, 
Postos c Ragislros Fiscaas: . 

Rubrica TX - Macahi\, Estado do Rio de Janeiro, "Pes
soal", suh-consig;nação n. l, administrador, gratificação rm
mml. em vez de ~ :soo.~. d ig;a-sc: 2: ltOO$; escrivão, cm ver de 
2 :~00$, dign-sc: 1:200$, abatendo-se na somma o total da dif
fcrcn~n. 3 :G00$000. 
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N. 39 

A' verba 20' - Culleclorias : 
Em vc~ t.lc: lmput:Lc.ncia nccc~~ariu ús t.lcspcsas com a 

colH'Utu;.a das rendas t.lo. União 110s Estados - ctmfor1ac c~:~ltL 
na lal;ella, t.ligu-se: "Pura pct·ccnlag·cns t.los eolleelot·"~ c l.lS
erivães, de. accurdo IJUill a lei n. 1. 080, de 1ü ao a~·oslu de 
l\JU7, IJUja lubell;; dcverú sct• upplicudu sobre u lolalidudc da 
urreeadüt;ão renli~udu cm cada municipiu, uindu que sejam 
uiviclidus us collcclorias cxislcnlcs". 

N. 40 

A' verba 22' - l!'iscali~at;ü•o do::; imt)oslos de euBsLuuo, 
lranspor'lo e se !lo: 

"Pessoal", n. 2, cm v e~ tlc "l'erccBlagcns, diarius c sub
sli luiçúes ", diga-se: "Percentagens e diarias ". 

N. 41 

A' \'cl'lJl\ 22' - l:'iscalizat;ãu dus imppslus uc cu!lSlllllu, 
lrunsporlc c sello: 

''Pessoal", 11. ·z - Porccalagcns c diari<is, dividt.-SI) a 
i lll]JO!'lancia ele ::1.000:000$, fixada na tH'OPOSi\iúu, mcneionu: 1\lo 
scpm•adamcnle: 

Pe1•centaoeits 

Dislriclo l!'euel•al. ...•...... 
Amazonas . . ............. . 
l'arú . . ................. . 
J\lat·anhão . . ............ . 
Pinuhy ................. · 
CCUl'IÍ • • •••••••••.••••••• 
Ilio Grande do Nurlc ...... . 
Puruhybil: ............... . 
Pci'nambuco . . .......... . 
.~lag~as . . ...•..•.......• 
Sorg1po ................. . 
Bahia . . .•..... ' ........ . 
Espirita Santo ............ . 
Rio de Janeiro ............ . 
S. Paulo .................. . 
Pal'tlná . . ............... . 
Santa Calharina ......... . 
!lio Gru.ndo do Sul ........ . 
Minas Geracs .....•....•... 
Mal to Grosso .....•......... 
'G·O''"Z •• J u. ••••••••••••••••• 

5H :500$000 
30:250$000 
55:000$000 
35:750$000 
27:500$000 
44:000$000 
60:500$000 
33:000$000 

'176:000$000 
38:500$000 
38:500$000 

143 :000$000 
38:500$000 

495:000$000 
385:000$000 
88:000$000 

11 o :000$000 
275:000$000 
110:000$000 

27:500$000 
27:500$000 

JJiarlas 
j • ._ .. ~. ·• I " 

Distrlcl.o I•'cdcrnl .......... . 
Amazonas .............. . 
Pnr[t . . ........... · · · · · · · 
Maranhão ............. · · 

46:500$000 
2:750$000 
5:000$000 
3:250$000 

;: .. i 50; üll0$000 



292 

1' iauhy ............... . 
Ceará . . ................ . 
Jtio Grande do Norte ....... . 
l'arahyb:;: . . ............. . 
Pornanlbucu . . .......... . 
Alagóus ................. . 
Sergipe . . .............. . 
Bahia .................. . 
Espirilo Santo ............ . 
Rio de Janeiro ............ . 
S. Paulo .................. . 
Paran(L . . ............... . 
Santa CaVharina ........... . 
Rio Grande do Sul. ........ . 
~linas Geraes ............. . 
MaLta Grosso .............. . 
Goyaz .................. . 

2:500$000 
":000~000 
5:500$000 
3:000$000 

iü:000$000 
3:500$000 
3:500$000 

13:000$000 
3:500$000 

45:000$000 
35:000$000 
8:000$000 

10:000$000 
s-5:000$000 
10:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

N. 4.2 

250.000$000 

A' verba 22"- Fiscalização dos impostos ele consumo, 
transpol'lc c sellos. . 

''Pessoal", sub-consignução n. 3, 300:000$, SU!lfH'.irna-so., 

N. 43 

A' verba 22" -l!'iscalizat'ão elos impostos de consumo, 
transporte c sellos. 

"Mal1ll'ial" - Recluza-so ele 300:000$ a 150:000$, a sub
consigm;ção n. · J - Expediente - abatendo-se 50 o/o em cada 
pnrcclla. 

N. 44 

A' verba 23" - Tn~pcc~.ão das rcparLiçõcs ele Fazenda· o 
~cJ·vir.os cxlJ•aorrlinarios. 

Na inscripção da verba, conforme a proposição, depois 
rins palavras ''Ftlnccionarios dti: Fazenda, r•m commissão", 
accrcscen le-se: "não podendo a gratificação de e ada um, sob 
qualquer pretexto, ·exceder de importancia equivalente :i 
gral.ificncão elo carg·o r.fl'oclivo que estiver exercendo". 

N. 45 

A' verlm 25'- Commissões e cot·relagens: 
nostaboleca-sc a suh-consignar.,ão n. 1 - Material - para 

al uguol do pJ.•crlio em que funcci o na a Camnra Syndical e 
oub·ns desposas, 20:000$000. 

N. ltG 

A' verlltt· :30"- Snhsi.Hniç~õcs: 

Na i nscJ•ipcfin ria vcrlm consl.nnV~ ria tabolla explicativa, 
f!,•pni~ r!t1>: palnv1·as "no cnt'l'r.ni.P üxr.J•cidn". nccrcsccnte-so: 
"~Pmln vmlnda n ~nhsl.il.uir;ãn interina de fnnccionr.rio offe
el.ivn fJIW deixai' o r.xm·cicin rio seu carg-o cm virtude ele com
miss;io de qualquer natureza". 
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A' vrr·lln :11" -lllmpreg'UClos addidos: 
Hcrluza-:;c Li r• \H : 500~. supprimindo-sc da Labclla as do

I a(;itr•s 1'1' l:d. i vns au' segui n I. e:; o I'J'iciacs acluanci e os r.xlinclo~. 
que l'lll'ltlll apruvri l.arlos: 

Hin de Janeiro: 

5 a 3:888$000.: .............. .. 
Santos: 

2 a :J :888$000 ................. . 
1\lan:íos: 

J primrir.·o ol'l'icial a fi :O:.fl~OOO ... 
2 ;;f.'gllllriO!; orriciacs a !, :032~000 

Bahia: 
I chefe a G :2lOi!iOOO ........... . 
1 JH'inwil·o ol'l'ieial a :3:888$000 .. 
.\ scguqclus o!'J'ici~lCS u 2 :\Hü:j\000 

Hio Gr~mdc rio !\'arte: 
I chefe a 2:.\30~000 ........... . 

:\1 aranhão: 
I Jll'imr.ir·n oJ'l'icial a 2 :\HG!l\000 .. 

1 Jlrimr.ir·o ofl'icial. ........... . 
J segundo official. ............ . 

l'nmhyhn: 
l a 1 :n-1·1~000 ...•.•..•.....•... 

Pnranagu(r: 
1 a t:D44$000 .. r •••• O I O O O O o O 

l!ol'lo Alrp;r•e: . 
·i chefe n 3: RSR~OOO .......... .. 
2 segunrlos offir.ir.·cs a 2:1,30$000 

Rio Granel r: 

3 n 2:430$000 ................. . 

tlruguaynna: 
1 officinl n 2: !lta$000 ......... . 
'1 2" officinl a 2 :430iílOOO ....... . 

J"ivl'nmrmto: 
·I a 2:100$000 ................ . 

Flor•ianopolis: 
I'· a I :DH~OOO ................. . 

7:77Gi!i000 

5 :Oit0$000 
8 :OGir$000 

():210$000 
3:888$000 

11 : GGIL$000 

2 ;/!30$000 

2:91()$000 

5:040$000 
!1 :032$000 

:1:94.1$000 

1 :91t4$000 

3:888$000 
!1 ;860$000 

7:2!10~000 

2:\ll!i$000 
2 :tr30~000 

2:100$000 

1 :!lr.I!~OOO 

105:810$000 
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c augmcnlanclo-sc do 8:400$ !JU!'a pngr.mcnlo do superinlen
clcnlo <lll J<'nzenda Nacional de Santa C1•uz, que foi consicif'J'tHio 
uúd ido, () ele !! : !J I ü$ pnrn um primeiro orricwl tllll.ltdWÜ'O da 
All'andega do llecil'c, qne foi reinleg'l'tHio. 

N: 48 

.\' verba 33' - Servir; os inrlnslrincs do Estado: 

SJ!{lJll'imn-sr!, climinnnclo-sc n mesma verba dos ilt!JllaJs 
Ol'cunwnto r.lr.· despesa. 

K anmmciurJn n Ynln0~0 ria seguinte 

N. 49 

Ao nrL 2": 
DPpoi~ r.ltt~ p;i!al'ras: "Sô ]lor.lcrãn ~er tl!li'O\'cil.nrlo'~ :·ta e 

t·nnlnrlol'ia~ srccionnr!s c ~nh-c{)nt:;rlrll'in~ srccinnnes·', n<~CJ't'
~~·rHil.e-Hn - r• uns cnJ·gos de conlaclot· grrnl rC!'r!cl.il'.o, cnn
l.nrlor nrt,iunl.o r secJ•claJ'iO chr!fe rlc secção, ercndos prlo J'f!g'll
lalllrnlo n que ~r l'<'i'f'J'c o dect•ei.Dn. l!i.ü50, di!~:! di' fltJ
t.~ohro cJp 1!124, J~, rJr.>pOÍ~ ria~ pn!rtYl'U~ fÍTIQI'~ - ~h~I'CS rlc 
Rm·viçns - nccr•rsceni.P-sc: "r• J'iPi~". 

Accrc~ccnle-5c lambem: 

ParagTaplln nnicn. 05 CJ'etl i l.o~ nrenmcnlnrio5 rrfrrrn Ir·~ 
nos r·:~rg·o5 qnc PMiYf'J'rm scnrln cxr•rcirlos flOJ' fnnccionaJ·ins 
ljlle ffll'l'lll Jl(llllCUr/llS IIII ClllllllliSSÍI)Jllllins [llll'il l]HU]lJIIl'l' CIH'i;IJ 
1111 SI'J'\'ir.:n ria Cnnl.arlot'in Ctmi.J'al ri:\ lll'flllhlien fii•.:•J•iin >'<'111 
aprllirnr:nn, " n C:nl'f'J'llO annrxnJ·tí :í J'H'npn~l.n rlf' oJ·ç~nuJ<\'llo 
pnrn J!l~(i nmn t'<•lnr:~() rios lognl'rs qtJI' a5shn I ivrrrm \':t:,:nd<\ 
r·nrn :i r!r·elnrnr::in rios Yr•rwinwnlns rle r~nrtn urn, npin:i11rlo fOlll'rJ 
a pns;;il<ilidndt• da rt•sprclin ~nppri'~siín. 

N, GO 

An lll'i. !1" da nr·nnn~içüo, nccl'I'SCr!nl.r~-~r. rlepoi5 rins pa
ln\'l'ns rinars - {lJ'f'cnclirJ' n5 \':lfl':lS - "hrm n~sim a Sllflfll'i-
111iJ' lnrlns r.s mrsa5 rlf' rrnrln5 niín alr:ml]r~rnrla5, rpJr n~o l'ni'PIYI 
impl·r.~~lnrlivris, ai.I.J•ihninrln n nma unicn collr.clnrin Pm cada 
rnnuiripin os scrvicos quo lhr.s cumprem". 

'N' 51 

i\ccrrsccnlc-se: 

:\1•1, Cnnt.innam pJ•nhihirlns ns rxl.nJ•nos iii' \'l'l'llfls rnm 
n 11ll.il'~l.iYn rln R11PJli'Íi'CI1l->'•' rll'ficinnr.inR rln nmns rorn 11 ~~~n
~"'lltt~n dP nni.J·nR cnn:·iig·nn<:i'ic~ nn ~nh-rnnRip·na(:ÜP~ opeumr•n
lnJ•i:;~. ;;a,l\'11 pn1·n n PXI'rnr,·~o dn~ J•rl'nnnn~ dr ~rl'Vieo~ Jrg·nJ
Tll<'nir anl.oJ•iznrlns. f!llr fnr·nm !'r:tliznrin~ na YÍR·rnein ria ]Pi 
11, .r,. 7!1~. rir 7 rir ,ÍUili'Íl'll dr 1 0~.1, h~·pnl h PSI' f'lll qnr pnr!r~J'ÍIIl 
~"I' nhr•nn~·idn~ liiiS f'l'l'l'iilns qnr l'm•rm ahrJ•Ins pr],, l'orlf'J' 
1•:'~'''111 il'n Hs rtwsiu·nnr:tiPs I' Stth-rnn'i~·JHH.:iil's ron~I.Hnll's da~ 
Ynl'in' \'l'l'lln,; rlnq11Cilf' rll'l:nnlf~Jd.o, J'l.dal.ii'JL:; rJn,; ~PI'I'it;m: que 
forem l'eunidosr 

• 

r 
• 
"' 
' III 

.. 

• 

• 
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N. 52 
Accrcscenle-se: ···--' ' · : . 1 

' " 

Arl. Nu execucilo desta lei serão observadas além das 
que eslüo r:rcscriptas nos arts. 245, 24G, 2117, 2118' 21t\l 250 
251, 25:1, 257, 25\l, 261, 262, 263, 2Git e 2ü7, dn: lei' n. L7!l3; 
de 7 de janeiro de 1924, as seguintes disposiçé.ics: 

a) não serão pagos em ouro, sob nenhum prclexlc os 
vencimentos nem outra qualquc1· vantagem, ao funccwnario 
cujo cargo lenha remlmerar,üo fixada cm papel; 

ú) nüo poderá ser conceclída a ncruhum funccion\l:rlo 
para o servír;.o de fí~calizaçüo, gratificação superior ú do cargÓ 
ul'feclivo que estiver exercendo; · 

c) não serão compularlns nos calculas para pagamento 
fie pr.J.·cr.nlngens ou quotas r, funccionario de qualquer repar
tição at·recadadora sinão as impot·lancias por cada uma ar
'l'ceadadn~, sendo inleit·amcnlc excluídas de taes calculas as 
quantias pot·venlnra. dcposiluclas nas referidas repartições, 
ainda que provenientes de renrla~ du. União, desde que a co
brr.ncn rlrs~ns rendas não lltr~ rst.r.jn exclnsivnmcntc allri
hn ida; 

d) de accôrdo com o limite fixado nesta lei, o Governo 
rlet.crminará o numero de l'i~caes rlc bancos e a quantia rles
t.inarla ao material rle cnn~mno para o ~ervíço qnc lhos cumprr~, 
r~m cnrlrc Eslnrlo, discriminando rs~a rlrspcsa na proposta ilt:l 
rl!'r,amcnl.o pnrn 1026; 

r•; o (lov~rrw nomeará urnu commissão de tres pessoas 
que bem conhc)1am os scrvícos rln Fazenda para estudar todoo 
os qnarlros dr ltinccionm•íns desse minislerio. definindo as rc
spccl.iva~ cnl.rg·m•ias r propnnrlo ns vantagens que a cada uma 
r'wvr cornprl.ir. r rmvinr~ esse t.rnhalho ao Congresso Nacional, 
al1\ :H ele n~·oslo rln I !)25. acompanhado rlo demonstraclles, 
qnnnlo pos~ivrl rxuclas. sobre a rlc~pes:i qne uctunlmcnt.n ti 
fnil.n ~~ ~nhrr n qno r~~nltnr;\ ria l"qnipnração nns conr!içõc~ que 
fm·rrn sn:;grrirlnR. rli" l.nr\o o prs~nnl. srm nrnhumn cxcrpção. 
Pnst.rnrlo prlo m·r.am~ntn rio mesmo mini~l.crio; 

f) porlm•á Rl'l' inst.nllndn rm Rello Hnrizont.r, MJlit.nl rlo 
Eslnrlo rir 1\!.inn~ <irrnr~. n nlfnnrlep;a crr>nrln rm Jniz de l•'l>ra 
prlo nrl .. 1" rln ll'i n. U!l A, rlc 20 de ,inlho rlr, J'!l23, r\t,Rrlfl 
rpll' n novPrnn rlnqnrllr T!lsl.nrln nffrrrcn 1'1 Tlnifio nm Prlificio 
rnm n cnpr.cirlnrlf'. mohilinrio, mnchíni.smn::; I'. ntrn~ilin~ nc
r.rssnrio::; no RI'I'Yir.o nrlnnnri1·n, ~rnrln l'nhin fll'Ovirlo~ o~ c:trp;o::; 
inrlí~prnRnvris por fnnrrion:n•ios urlrlirln~ r prlos qnr pu
rlr•rrrn ~111· l.rnn~rrrirlos rir nntl·ns nlfnnrlrp;ns o dr!rp;nc1n,; 
fí~cnP~: 

o\ RR rrlnriif'R rins wrhnR rln nJnlri·inl n rmr RI' l'l'frrr n 
m·L IIJ. n. TY, · rlo r.nrlip;o rlr r.onfnhilirlarlr. niín Rrl'fin nhsrr
Yar'b~ RI'Tn r~mrr::;sn npn,·nvarfín rio C:nnr;rl'f:::;n: 

/1,\ rltn•nnl r n rxrl'ririo rir ·! n~G. ns r]r::;nrsns rom srr,·ir·n~ 
inrlnsli•i:H'R rln FR!nrln 0111 lorlns ns minisl.rrios, sc•r~o f1•ifns 
rlro nrrtn·rln rnn> n• nnnnlilnlivM r ns l'r~l.ricr,õr~ cnn~fr.nfr' rins 
~nh-ron~iu·nnr~rs rln "Malrrinl". Ynlnrlns. nn nrr,nmrntn 1lr 
10~'·1. nal':l rnrln 1111111 rlnq t•rpai'l.ir,iir~ rxi;;lrnlr~: r nn nl'npn~lr,· 
rlr m·rnnwnlr1 pnrn l!l?fi. r~~n;; St1h-c111~ir.nnei'ír~ ~"l,'rtn l'r•f~
hrll'rir1no ''11111 n;; ~llr"nriir•o flllP sr lnl'Jl~l'l'fll prrr:sn.o, ]lnl'll 

rnn i~ ntt p111':1 mrnn~. rom srn;; l'r;;p~~livos qn)lllfil.al ivn~. r~ 
carln rrpat·l.loi\o, r.onrnrm~ nos rxr:'rlctag nnt.er10rrs. Torlns .1~ 
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J'r!parlicüos indusLrinos da União r1cvct·ão fa-zer cscripLurar.ão 
espr-cial desses serviços, r•nvianrlo mensalmente <Í Contado.rln. 
CPnl.rnl lllll !Jalanccle rias l'l'Hpeelivas oporaçõr-s de rcccil.a o 
d<!Sfli'>Hl, cumprindo a essa rnparlição anncxat' a proposta de 
rli'!;HJJII'Ill.o rlnmonsf.rar;õos J'PSulnirlas sohrc o movimento nnnual 
elo c;.:Ja uma r.las allur!irlas J'CJHI!'I.içües; 

·, 1 fie a su:;pcn:;a, ULH'tlnle o exerci cio de 1025. '' cxccnr:ão 
rio Lr· los M disposil.h·os lr•!:mcs nn rcgnlnmcnf.arcs qllc permil.
lnrn, SI'Tn prr!vin nur!H•rwia rio l'nilcr Lrgislnl.ivo, srja au
g'l!lnnl.nrlo o lllllllf!I'O rln SPI'Vir!OI'Cil ria União, de qqnalqtwr 
classr, qiJrl' sr•.iam !og·ar·••s com do(ac.ün espccil'icada, quct• 
sn,i:un pac·ns por Cl'cdil.os g!ohnes con~lanlcs das lahellns oe
r.amrnl.nl'ias. ainda qno sr\ prJ•cellarn perccnLag·cns. 

N. íjiJ I 

:\.' VüPha fi', pcssnal, .suh-consignacito n. lí. snp]J1'imam-so 
ria PI'O[lnsi~iio ns pala nas: '·sub-consignaçfio n. 5, J?UI'll; paga
rnrnln elos sr.r·viços rio con frc(:fin rios llalaneos da pr1me1ra pil:
;.rarlm·ía elo 'l'!Jcsouro pelo mel.llorlo Hnllm·ii.JJ, cm vr.z de réis 
r, o: 000$, cl iga-sc :lO :000* ", i'ar.cnrlo-sc ar; nlt.crnçõns corr•3s
pond,'J1/cs no credito total da verba. 

N. n.~ 

A' vr.rha 7', Trilmnnl rJc Conta~. 
l'r.ssoal. r!iminur.rn-se dn proposição as SCA'l'Jlltcs pa

lavras: "Rub-consignar.üo n. 'l, auxilio ao presidente para con
cluc(;fin. J2 :000$000. Supprima-sr." 

N. 55 

A' verba 7", Tribunal do Contas. 
Pessoal, eliminem-se da proposi~ilD as seguinte~ palavras:· 

"Snh-ronsignaciio n. R, 21 :noo.~;ooo, supprma-sc". 

N. 

A' vcl'lla 7", Tribunal de Con !.as. . 
Pessoal, r.limincm-se clti· proposir.ão ns scg-uinl.r.q pnlavrn~:· 

"Snh-cnnRignn~no n. !), 1 ;ROO!!lOOO, ~llJlJ)!'imn-~c". 

N. 57 

A' vcl'hn 7", Trilnmnl de Contas. 
Pessoal. rlimincm-~r. rla pmpo8içflo as sr.g-uitllcs puJqvrns: 

"Sltb-consignnc;üo 11. 11), ltJJ :000$000, snpp1•ima-sc". 

N. 58 

A' wrba 18"- Alfanrlngas: 
Cnpil.al Frrlernl - Hr~lnhclr~r.m-~r a sull-consignaç'io 

11. 1, "Pessoal", pum g'l'lll.il'icn\fin ao sr.CI'CI.ario r auxilim•cs r!n 
gonbincl.r rio inspoclor r ao Sf'Cl'elarin ria C:ommissão rle 'ra
t•ifr.s, 12 :000$;. c a ~ub-consignn(:fln n. 7, "~Ialcrial", pnrn. 
r.uRicio r. copservaciio elo ntJ!nmovcl àa insp!?clol'la. G :000$000, 

·' ,I 
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N. 59 

Vet•ha 21" - Aclministrnçãu o custr.io dos proprios nn
r,ionacs: 

Jlestabel~çnm-se as suh-consignar:õcs n. 8, pessnnl. e n. 2, 
material, inclnirlas na Jli'OJlnsLa r/n Governo. 

N. 60 

V111'h:;; 30"- Ruhstil.u icurs: 
l\!nnten!Ja-sc a importancin fixada na proposta do Go

verno. 
Jlio de .Tnnril'n, (i rio dczemht•o de t!l2!l,- Pa1tlo dt? 

F'1'011 tin. 

N. íil 

7' - Tribunal dr. Contas - Pessoal - Grnl.ificnções re
gonlamentnres: 

Hr.st.nholeça-se a quota de 4.8: !100$, ouro. ela proposta. do 
Governo, ficando n.ssim mantida n dotação, ouro, para o c·h.efe 
" membros da Delegaçüo elo Tribunal cm Londres. 

N. 62 

A' verba 13' - Imprensa Nacional o Dim•io Of{icud. -
1\lnl.erial, sub-consignnçfto H, maLet·inl de consumo, nccresccn
le-sr., h1 {hlr!, o seguinte·: r a publicação elo relatorio imnnal 
c hnlr.lins elo lnstilnl.n ria Ül'f!em dos Advogados Brasileiros. 

N. 63 

Onde convier: 
Contin1m em vigor o m·L. 273 ela lei n. 4. 793, de 7 de 

janeiro rle 192.\, com ns seguintes modificações: 
Lcttrn. d, in-{Inc.-accrcsccnte-~c: "sendo suspensa n: con

signação até ser cumprida esta exigencia". 
Mlrlicionem-se os doi~ parngrnpihos seguintes: 
~ 3", No caso ele liquidação elo debito ou de reforma par

eia! ou total ela divirJa·, Rerão eleduzidos cm favor do devedor 
os .im·os t•elntivos ao período ele tempo uilida não decorrido 
para o vencimento. 

§ Ir". Em favot· do ,.Thcsouro Nacional será cobrada. :i 
lnxa rio 1 '7o (um por cm to), das importn:ncias das consi

.!,:llat•õr.;; l'ci las nas folhas r! c pagamento. 

N. 64 

A' verha 27"-Exm•cicios findos: 
Na insct•ipçiío ria verba., rletlois rins palavras - pcrtçn

r.r!tÜcs a cxrt·c i c i os r,Jllet·ioT'PS - uccrcsc.cnlc-se: "incl uslVD 
Hl :000~ pn1·n pnfmmenlo ria rlivida dr que /.!'ala o at·L. 25, da 
lei n. 'L5!3!3, de 10 ele ag·oslo ele Hl22; c 12:100$, para pa
gamento no secretario elo Arscnr.·I ele Mnrinhn, por differenca. 
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de vencimentos no poriodo de outubro de i!Hü a dezembro de 
1!123, c da gratii'icncão provisoria, conforme o direito crue lho 
roi legalmenle reconhecido". 

Sala da Comrnissão de lledacção, 26 de dezembro de 102.1. 
-Antonio ,li assa, Presidente. - Euripedes Ayuiar, llclator. 

Fica sobre ü: mesa para ser discutida na sessão scguinle, 
dupu.is de puhlicada no Diario do Conaresso. 

N. 405-1024 

Pela rcsolucüo de 11 do corrente mez e anuo o Conselho 
Municipal do Districlo Federal isentou da taxa de calcamento, 
cobrada cm virtude de leis em Yigor, os predios ns. 266 da 
Praia de Botafogo, 48 c 5'• drr· rua Marquez de Olinda, c 3H 
da Estrnda Velha da 'J.'ijuca, emquanlo nelles fanccion:n·em, 
I'P,;pcclivnmcnl.<•, o Snnatorio, pni'U irmãs e orphãs, a Obra 
cll' Jll'otccção 1\i; mo(:as solll'il·as u o Col!rgin ria lmmnculnda 
Conceição. 

O Prefeito rlo Districto veLou Ln! rcsoluçü•o, soh o fun
damento principal rle que a situação financeira da Prefeitura 
ú ass~>z precarin c que a resolucüo é contraria ás leis do 
Dist.ricto. 

A Commissão de Constituição, examinando atlentamcntc 
o caso cm questão, e 

Considerando ·qnc o Con~elhn Municipal não cstahclecnn 
uma r.xcepcüo JJropriamcntr dit.a, quanto nos predios em si, 
isoladamente, o que seria inacceilavcl, por contrario no cs
rilo da nossa lei hasica, mas visou nmpnr•nr instituições de 
assist.rncin snclnl ele utilirlnr!o publica, notoriamente snhida; 
l.anto assim qne csf.nhleccm1, pnrr, dispensa ria rcspr.ct.iva taxa 
rle cnlçamnnt.o. n conrlir,ãn rle só gozarem de t:ws favores" cm
quanto nrllrs funceionarrm () Sanat.orio para irmãs c orphãs, a 
Ohrrr· r!n prot.occiio 1\s mor:as ~olteirns c o Collngio dn Tmma
r•ntarln Conceição". 

í!nnsidcrando que destas trns inslituiçõrs, as duns pri
meiras rliznm. pelas snns resprctivns rJnnominações. n grande 
benrficio qur prestam n cstn Cupit.nl, r~ r, terccirn. inconf.ns
tnwlrnnnln nm rios nossos mclhorrs nstnhrlecimnnt.os rln rrln
rnciio r rln rnsino, t.rm concorrirlo narn qnr centenas rio nw
ninn~ pnnprrrimn~. nt.irarlns no nhysmo rln rlcsnmpnro. sr· 
trnnsformnrcm om mor.ns hnhilit.nrins n provrr snn subsistrn
nin !1oncst.nmcnt.r, rlc morlo P1'0W1if.Mo pnrr.- si mr.smns r. pnrn 
n nsM pntri n; 

Consirlrrnnrlo qnc. nlrm rlrsta prnt.iculnrmcnt.r, o f:ollrgio 
rln Ttn"'1nr.nlnrln r.nnr-roic~n mantém 11m nsylo ~ vim•r7. " r.· vr
:.hirr rir• .~11l'•l~nrns rlrsnmpnrnrlns rlr hrns rlr fortnnn; 

f:nn~irlr1·nnrln OllP rm nm nn ir. romn o nnssn. onrlr o C:n
YI'1'1HI r~l.1\ ninrln mnitn rlislnnlr rln mel.r.· n nt.l.ingir rm mnl.rrin 
•Ir ns~i<trnrin ~nr.inl. rm nmn rirlndr romo rsln. cn111 111nis rlr 
11m nrnhno rir hnhilnnlrs. rm ([111'. rrlnth·nmrntr. n P1•rrril.mn 
nnnrn 'rm por!ir!o rnzr1• nrstr srntirln. tr.r~ i~rnt•.ilr~ 1'1'Pl'r
''rnlnn· nnirnmrnt.r 11111n rrrJnrnn r.nnrl,invnr,i'ín. 11m nnxilln ln
rlil•rrfn: 

f':onf.lr)rl'nnrlo. n110 nnll'n niin fni n intniln rln r.nn~rlllo 
~f1111ir•!nnl " n11r n '11'nlwin T<:xmn. ~~·. nr. Prrrritn snnrr1n
nol1 rssr. i'llnilo n:il.riol.ir'n nnrtnrlo. no srn vrl/o, 1'cconhrcrn 
e proélnmon n "hencmct•cncin dos serviços clcrlicnrln111cnte 
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Jll'C.RI.r.rlt~q nos mcncionarJns. prcdios",. cumprindo. no ln r quo 
lHCS IJ !.ao !TII[l0l'LHJ1LI'S RP.l'\'IÇOS ele HRSIHI.CllC!n ROCIHI de C\'i
dunl!J ulilitlado [lublica, Rão Jll'CRI.nrloR Rrm qnncRq11r.1.' 11111ts ou 
::ulii'IJJH;ãn municipal ; 

. l~~· .u. Commissüo de Constilufção de parecer que o véto 
sr..Jn. rr,JrTfarlo. 

Sala dns Commis~ücs, 25 de tlczcmbro de 1\l21t. - Bfwno 
JJrmulão, Pt·esidcnt.c. llarnardino Mont!Jil'o, RcluLOl', -
/o'l!l"t'r.il'n Chave.~, 

RAZi1ES DO "\'éTo" 

Ao Senado Fcdm•al - Srs. Scnadol'cs - Pela incluiia l'l'
solu\~fin do C11n~elho Municipal, de 11 de dezembro COL'l'Cnle, 
l'icam i:<l'l!l.o~ rln l.axn rir! enlçnmcnlo, cobrada em viT'lurlc elas 
leis Pll1 Yig'ilL', IJS tn•rrlio~ ns. 2(j(j cltt fJJ'aia de Hol.nl'ogu, ;,:; 'J 
r,;, ela l'lln 1\lnrqnrz rle Olinda e 311! da J~st.J:ndu Velha da 'l'i
.iuea. l'lllCJunnlo nrllcs funccionat·em. rcspec!.ivamrnt.e. o "Sa
ual.rH·iu" Plll'll il'llliis e Ol'phãs, a "Oim.; de pJ•ol.rceiio :'is mn,~ns 
~oll.c•il'as" r o Cnllr~;·io da fmmaculada Conccieão. 

Não posso dnJ· o meti assrnlimcnto á rcsolucão do Con
.~r-1 h o, em hlll'll l'CCUJ1liC(:U lt betJClllCI'OllC ia dos SCI'YiCOR dei] icn
rl:\llW!li.e lll'rsl.ndo~ nos mrnciom;dos prcclios, sob a Jlicdoga 
clil'Ocçlio ele rc~pril.nvcis religiosas. 

Nilo se truta ele iscnçíin de um imposlo, mtts da dlspcng.l 
de cnnlrihuiclio puJ•u 11n1 srrYic;o rxeculado pela Prefeitura, 
tio l\11111 t•esnll.a •~onsldernYcl vulol'i~~ciio predial e commodi· 
rlnrlr. clns seus hahilnnlcs. Tal rlispcngn seria um prec;)dcnl.n 
p:n·a onl.t·us r:\'nars. quando u situação finunceh·:; da Prrfci
l.ill':t ,; ns;;:\;; p!'rcnrin, c os que Pcsictem nesta cidade lrvnm a 
ped il' a exocucão de melhor:.men los mutcriaes. 

Nüo po~sn, pois, clrixnr dr Yclar n l'rsoluçüo rio· ConRcllto 
l\lnnicipnl, pnt• cnnt.rnrin no;; in\Pl'rssrs fio Dislrict.o Ferloral, 
r. snllt•r. n mrn acto, llecidit·t'L o Senado Federal, com n sna 
cn~ l.llll1:lll a subcrlol' is:. 

Dislt·iclo FcrleJ•nl, '17 de. r!czcmbro de '1\l2L - /1/,wh· 
P1•uln. 

CÓPIA llA 11\<:SOLUr,:,\o DO CONfig!.HO MUNICIPAT., A QUE SE fi!\FEI1R 
O PABECEil SUPRA 

O Cnnsrlho Mnnicipnl rrsnlvr.: 
A!'l. I". Ficam isentos da lnxn de calcamr.nlo, col.lrntt:\ 

prln Pt•et'r.ilurn. cm vit•Lucto rlr,s leis i•m vigot•, os prodios 1111-
mrJ·ns 2fili da pt•aia rir. Bnln\'ngn, ;,s r fil1 rln l'll!l Mt1l'C!llf'7. do 
nt inrln. 1: B ''' da F.si.t•ada Velha dn ~l'ijnca. f'lllC(tlilnl.o. !ll'~l··s. 
I'>'RJ>PrJ.iyamr.Jllr., fnnccionr.rem o ''Sannl.orio" pnrn ll'mas c 
"''Jl•':ITs, n "Ollt'a ele Jli'Oiecção :\s mocas sollcirus" c o Colleg10 
da Tmmucnlorla C:oncPicüo. 

Ar! .. 2". nrvogam-sr. as rli;;pnsicü~ rm conlrario. 
Tli;:JJ·il'ln FN!rrnl, H r!1• rli'Zf'Jllill'O dn '102". - Jr'l'llll)/lll(l 

M, 1.ri 111n .\'111/lll'irrt f',•oirlo PJ•nsidonlr. - .ft~~io 1l1: Cllsl·,·o l'arlw 
~Ir• 1-'ul'io. I" St'~l·r\nt•in. ~·-- I~I'I/1Jris1•0 Vlr·i·l'li dr. ,lloU1'11, 2" Sr.
cretario; -- A i !llprim Ir, 

.·• 

I '• 



301,) • • ANNA!lS DO SENADO 

N. 406-1924 

A proposição 11. 26ti, do corrente anno, autoriza o Poder 
Exec:JiiYo n nllrir·. pelo Minislm·io da Viação c Obras Pu
/JiicD:;, o credílo ~·~pccial de 2.671:130$176, pura atLender á 
liqnirlar;üo do compromissos assumidos nos annos de i!l22 e 
1023. com os tr.·rcl'oiros da consi.J•uc~!iiO da Estrada de Ferro 
de Pnlrolina a 1'hcrozlnn. 

A JWoposir:.üo teve origem na Camara, em virtude do 
rrronsagcm do S1· . .PJ•esirfente da Jlcpublica, perfeitamente fun
rfamenlarln, com n exposí~ão de rnot.ivos do Sr. ministro da 
\'inçiio. . 

Nessas condições ri r• Commissiio de Finanças de parecer 
fJJJf' n proposição se,in approvada. 

Rnla rins Commissiics, 25 de drzombro do i924. - B1teno 
rlc Po:ivo. Pr·c~idente. - A{(onso Cnmarao, Relator. - Lau.ro 
tlf'ii!Tcr.- .fOlio L1/1'1!. - Snmpain Corrên. - Bnrmo Btandao. 
- E11sebio de Andmde. 

Pl10POSTÇ;(O DA CAMARA DOR DEPUTADOS, N. 115, DE 1924, A QUE 
f<f: RBf'f:Rg O PAT\IlC!lf\ SUPRA 

O Con~rcsso Nacional decreta: 
A1·t. 'l" .. Fica o Poder Exec1.1LiYo autorizado a abrir, pe)ll 

Mini~f.r.río rra Viação o Obras Ptiblicas, o credito especial no 
l':llor do 2. !l71 : J 30$2iü, pr.ra a !.tender n liquidar.1Lil dB com
promis~os ns~umirlos nos nnnos de Hl22 c 1023; com os ta
refeiros da rnnsl!·ucção ria Esl.rurla de Ferro de Potrolina a 
Thcrezinn.. • , :11~!·1 

Art, 2". Revogam-se os disposições cm contrario. 
Camara dos Dcpntados, Hi do dezembro de 1924. - Ar

nol{o Rodriaucs de .4:everJo, J'residr.ntc. - Heitor rle Sou:a, 
·[• ~ccr~ln:,Io. - Rmwlpho Bocc11f1tVII Cunhn, 2" Secretario. -
A Jmpr1m1r. 

N. 407-1924 

PAnErmn SOJ1Jig .\~ EMENDAS APRES!lNTADAS AO ORÇA~TEXTO 
nA n Jl[lJl!TA llM t=mr.tTNDA DISCUSS.:t:.O 

N. 1 

Ao nrt. 1", n. 1. 

Ao n. t - Accrescente-sc, ·ln-{'inc, foit.as ns seguintes nl
tornç•ies nn 'l'nrifa dns All'nnclegns: 

Classe 8" 

Ar I .. ·I J !l. Raizo~ P bolbos pr·opJ•ios pr,J'n medicina, tin
f.m·nr·ins r onil·M 11sns. 

Ar.m·escentc-sr: 
ne aconito, ratanhin, lurbithc, gcncianu, vn-

Icrinnn,, lcilo .......... ,., ...... •1•1•, ••• 1 $500 25 %: 
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De polygalu, rhuiharbo, jalapn, salst~parri-
lhu, kilu ......................... , ... . 

De hydratis canudensis, kilo ............... . 
Não espccil'icudas, kilo ................... , . 

Classe to• 

2$000 
108000 

$500 

25 '1o 
"5 ct,· ,.., ,I' J 

25 %. 

:\L' L. J '•G. Cures de anilina ou pcchsina de qualquer qLm
liducle. L' semelhantes, ~olidas ou liquidas, inclusive o pura
n i lro de n n i li na, derivado de anilina 

Awre:;ccnle-se: 
E o azul de melllylcnc, kilo .... ,............ 2$000 25 o/o: 

Classe U' 

Al't. 182. Alcaloidcs c seus sttes. 
Acerescente-se: 

Não cspcciJ'icados, grumma ................. . 
Art. 100. Antypirinu, unalgesina. 
AccrescenLe-sc : 

$150 30 o/o' 

I' I'J•aulir!on, cryogenina salopheno, kilo. . . . . . 10$000 15 o/o: 
· Arl. ::!18. C i tratos.' 

Accrcscen Le-se: 
De wclio, kilo: .......... , ................ . 
:\'à o especificados, kilo ................•.. , . 

Art. 232. Extractos molles ou sêccos. 
Aeereseente-se : 

De !'ULanhia, scilla, vibm•no, cucu:, calumbu, 
kilo .................. · .... · · · · · · · · · · · 

Do snlsaparrilha, polyg·ala, kilo ............ . 
Nüo especificados, kilo .................... . 

"\rl. 272. Oxalntos. 

Accl'csccnte-sc: 
De ferro, kilo ............................ . 
Xüo especificados. J;:ilo .................... . 

Art. :30L Salycilatos. 
Accrescenle-sc : 

De meUhyl, kilo ........................... . 

2$000 !tO f;ló 
2$000 !tO o/o. 

:3$500 50 % 
G$000 50 o/o 
5$000 50 %: 

2$000 50 % 
2$000 50 %: 

3$000 50 %: 

ArL 30/J. Sut·os ou seJ'l.liiS ~herapcuticos - Em Jogar de 
ad ·vnlorcm 1.5 %, kilo 3$200 - ltO o/o, como o arL. 2419:, po,r 
,e r i rlentico. -1l 

No fim da classe J I" nccrcscente-sc: 
Cnllnrgnl ou prata cnllnidal, ki!o ........... . 
llcJ•nutlol llll subg·nlJnlo ele hismnll!o, kilo ... . 
nuniacol. kiln ............................ . 
Gacodvlnlos tln qnalqtwt· c[uttlidaclc, ldlo .... . 
Arrhe'í1al ou meth~·lu·rsinn o ele sadio, kilo .. . 

~o 2",, P'o.· 25.; oo _ " 
rí$000 riO % 
3$000 25 %: 
5$000 25 %' 
5$000 25 %: 

., 
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,VermiJ'ugos uão classificados, em pó ou li
quidos,taos como Chcnopodio, l<'ahncslock, 
.\. Dcud Shot, etc ..................... . 

i\laruvilhu cuJ•alivu ...................•...• 
3$200 50 o/o 
~1:100 50 o/o 

::lulu dus sessües, :22 du dezeudJJ'u de 10:!1. -l'aulu de 
Fruntin. 

A Conunissão, ulll vi:;lu da exiguidade du LolllJlO, resolveu 
Jll'Opür t\U Senado a não upprovucão ele ultcrucões uus turil'I!S 
das AIJ'undeg·us, nus quues, uliús, a Cumaru não propoz ulteruc~o 
alguma. 

N. 2 

Ao art. J ", n. 1. 
O chloruroto ele cu!, o oxydo do sodio ou sot.Iu, impuJ•a 

ou caustica, o chlorato de potussiu c do sodio. crystalizado 
ou em pó, pagarão, rospeclivunwnte, duzentos e quarontli: rúis 
(240 ré is), lt·esentos u sessenta ré is (3ü0 réis) e quinhentos 
r1lis (500 l'l;is) por l'ilogramma. 

A Comnlis~ão não acceila a cuwnelu por se ti'Utar de alle
racücs nas tarifas d:>s Alfandegas. 

Ao arl. i", n. 1. 
Onde convier: 

N. 3 

Na classe J 2, u. 325 das tarifas a!J'andegarias, diga~St1: 
Direitos (canetas', 2$500, em Ioga r ele 2$000. - Bcn;imnin 
Barro8o. 

A Commi:;são não accuila a emenda por se lrattu· t.lc alle
raçücs nas tarifas das Alfundeg·as. 

Ao url. 1•, n. 1. 
ficd LIXl\-SO a tUXIl 

pat·u cine!llnLogruphos, 
10$ por kilo. 

N. 4 

de importação sobro (il'/1!8 impressos 
ele 25$ por kilo. raziio rle 15 %, par<1 

Sala das sessões, 2~ de dozemlJro de 1021 . .,-- Ettscbio de 
Andrade. 

A Commissão nfio ncceila a emenda por se tralur de 
hllcmçücs nas tarifas das alfandegas. 

N. 5 

Ao ul'l. i •, n. 1. 

All.erc-sc o n. 233 ela 'l'aJ•ifu das Alfandegas, do seguinte 
modo: 

Exf.I·actos i'luidos de qualquer qualidade - Unidade, killl
grammn. 

Direito- 5$000; 
A Commissão não ucceita a emenda por se trll:tat• dQ 

alteraçües nas tarifas alfandegarias. 



SESSÃO EM 26 DE Dll~llMDRO DE 11!211 303 

N. 6 
Ao ar L. i", n. L 
Papel- em tiiUôStt ue qualquer quulidttdc, ccllulose des

tinuuu exe~uúvamenLe a fabl'ieUI;fiu de p,upcl, pugut•á cin~ocnla 
ré is por k!lo. 

Sala da> se,;sõcs, ;!!1 de dezembro de HJ24. - B usebio de 
Aud·rade. 

A Comz11 is~ãu nãu acccila a emenda )JUL' se Lrutur de 
allerações nas tarifas aJJ'andegarias. 

N. 7 
,~o art. 1•, n. 1. 
No n. 81 da classe 5" da 'l'ttrifa Alfandegaria: 

Botões ou marca,; ... { 
de osso, bul'alo ou chifre. 

de marfilll, madrerJerolu c Larturuga. 

intercale-se enlt·c os botões de osso, !Jul'alo ou chifre c os de 
marfim, madt·cpcroln e larlurugTi, botões de jarina ou umr
J'im vegetal, conhecidos nu Europa como botões de Corozó, 
ficando assim redigida: 

Classe 5•: ·~ ·-- ,"'1 -"7.).:~).rl. 
. ' . ' 

Marfim, madretlerola, larltu•ug·a e outros despojos :<ni
rnacs cm bt·uto ou llr<iparudos: 

81. Botões ou marcas com furos: 

De osso. bufalo ou cltirrc ..... . 
De .inl'ina ou marfim vegetal, 

l.nrnbem conhecido por corozú 
· De marfim, nmdreporola ou lar-

l.arug·n . ...................... , 

Unidade 
Klgr. 

Klgr. 

Kl1gr. 

Direitos 
1$000 

4$000 

12.$000 

Huzão 
50 o/o 

50 o/o 

50% 

Sala das sessões, em 22 de dezembro de 1 02L - Dion·ysio 
Dentes. 

A Commissão não acceit:a a emenda: 

Ao arl. 1", n. :1. 
Onde convier: 

N. 8 

Art. Modifique-se pela seguinte maneira a classe ao• 
dtts 1'arifns das Alfandegas: 

Aros de borracha: 

l\lussir,os, com ou sem aro de ferro, pnm 
eaminhõe:::, Olllnihus e vchiculos semc-

. . lhantcs. de gJ•andc peso ............. . 
Massioos, para quncsqucr outros vehieulos 

llneumnlicos c cnmuras de :<t', de borracha: 

J{lg, nazão 

$300 
$300 

5% 
5% 

' 

' 
I 

'. ·' 

. I 

' .. 
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J'ura uulomore is d1! JHI~sageit·us u outros 
vohiculos ........................... . 

AulomovL' i~, al'liHidu~ ou du~um1adus: 
Cal'l'O~ Jlara passeio. spu1•t uLt diversão 

qualquer, g'l·andes ou pequenos, proprios 
para ambulancia ou entrega ele cncom
mendas, inclusive os motocycles e tri-
cycles, até üO kilos ................. .. 

De mais do üOO até 700 kilus ............. . 
De mais du 700 até ~00 kilos ............. . 
De mais do HOO al1í !JOO kilos ............. . 
De mais du !JOO até !. • 000 ki!os ........... . 
l'ot• centena ou J'r:wcão de centena que cx-

ccdct· do L 000 kilo~. mais i/i100. 
Dilig·encius t' omnibus para passug·ciros, 

carninhür·~ e vehiculos somelihantes, 
rnonlados sobre l·rucks on chassü, com 
J•orJado rio ferm r, madeira, revestidos 
de holTaclw nmssica. rJcstilw·dos a ser-
vir,:os inrluslriaes, cnnclucção de ma
leJ·iaes e transporte rio mercadorias ... 
Caixas, armadas ou desarmadas: 

$400 
$500 
$ü00 
$700 

'$800 

$300 

Pt;·ru nutomovois grandes ou pequenos, ae 
passeio, SJJm·t ou diversão qualquer 
(ca1·rosseries), forradas, pintadas, jú 
promptas para serem collocadas nos 
l1"Jtcks ou chassis . .........•... , . . . . • .~600 

Simple", sem preparo ou ferro, simples ar-
cabouço elo caixa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300 

.Propri:•s pam rlilig·encias o urnnibus ele pas
sageiros, caminhüos n vohiculos gran-
rJes semelhantes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300 
TJ•trcks ou chassis, do automoveis, :l!rma-

clos ou desarmados, rodagem com
pleta. inclusive motel!·, sem preparo 
nem caixa ele cu !To, buzinas c pneu
maLicos: 

Pt·npt·ios p[l'ra carros de passeio, sJw·rt ou 
diversão qualquer e vchiculos semolhan-
l.cs, até 400 kilos..................... .~400 

J>or centena ou i'racoão ele centenn que c:x:-
ceclcr de 500 kilos, mais $100. 

Proprios para diligencias c omnibus rlc pas
sageiros. caminltües c vchiculos grandes 
semelhantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300 

Accessorios, pceas r JWI'lcnccs rlo uutomo
vris, imporladns em separado nu cm 
quantidade que não corresponda aos 
cn rt•os importados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2$000 

15 'Yo 

7 o/o 
7 o/o 
7 o/o: 
7 o/o 
7 o/o. 

5 o/o 

7 o/o. 

7 %: 

5 %. 

7 %. 

10 <1,: .. 
Nola- Os antomnvcis que l.ivm·cm caixa de Clli'I'O nu 'rJc 

nwl.m·. dr. nni.T·o mrlnl quo não fCT'1:o ou zinco, pagarão n so- • 
l<J'Piaxa c!P 50%: ns nnr tiverem caixa de CnT'l'O on drl motor, 
rir. fol't'o nu zinco n ickclnrlo, Png·apão a sohrclnxn do 20 %; hs 
forrados rlc lã, pagarão a sobretaxa de :lO %; os forrados da 
sêcla, a ele 50 %.: os que ii verem cuixt\• ele carro ou rlc moto~ 
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de outro metal, que não ferro ou zinco, e forem forrados de 
lã, pagarão a sobretaxa de 80 o/o e, si forrados de sêda, o dobro 
da taxa dos carros respectivos; e os que tiverem a caixlll de 
carro ou de molar, de ferro ou zinco nickelado, forrados de 
lã ou sêda, pas·arão mais a sobretaxa de 50 %, no primeiro 
caso, c de 70 o/o no segundo 

A presente nota é extensiv:>: ás caixas ou ca1·rosseries 
quando importadas sem os t1·uclcs ou chassis res:Qectivos. 

Do peso dos automoveis deverá ser excluído o dos pneu
maticos e camaras de ar, afim de pagarem direitos de accôrdo 
com a taxa que lhes competir. Os massiços de borracJha que 

·acompanharem os respectivos carros, ém quantidade corres
pondente a cada um delles, não deverão ser separados para 
pagamento do direitos, porque estão sujeitos á mesmSI taxa 
dos carros. -Pires Rebello. · 

A Commissão não acceita a emenda. 

N. 9 
Ao ar L. 1 ", n. 13. 

Imposto de consumo do fumo - Onde convier: 
Reduza-se para um kilogramma o peso estabelecido na 

Iettra B do § 2' do art. 11'1 do decreto n. 14.693, de 25 de 
fevereiro de 1921, para: os pacotes de fumo destinados ao fa
brico de cigarros e cigarrilhas. · 

Rio, dezembro de 1924. - Jeronymo Monteiro. 

A Commissão não acceita a emenda. '! ' 

N. 10 
Ao art. 1', n. 14: 
Onde diz: Bebidas denominadas e rotuladas, vinhos de 

canna, de fmctas e sementes, por meia ga:rrafa 120 réis, por 
meio litro 180 réis, por garrafa 240 réis, por litro 360 réis; 
rliga-se: por meia garrafa 200 réis, por meio litro 300 réis, 
por garrafa 400 réis, por litro 600 réis. 

Onde di~: Idem, quando inculcadas de typo estrangeiro, 
por meia garrafa MO réis, por meio litro 360 réis. por gar
Tafa 480 réis, por litro 720 réis; diga-se: por mela garrafa 
300 ré is, por litro 720 ré is, por garrafa 600 ré is, por litro 
000 réis. 

Onde diz: vinho nr.cional, natural de uva, ou qualquer 
outra frucla, ou planta, inclusive cajú, não fermentado e 
sem alcool, por meia garrafa 30 J•éis, por meio litro 45 réis, 
por garrafa 60 ré is e por litro 90 ré is; diga-se: por meia 
gnrrafr• 50 réi~. por meio litro 75 réis, por garrafa 100 réis, 
pot· litro 150 réis. 

O autor da emenda declarou que pretende t•ctiral-a para 
considerar de novo n ma teria em a• discussão. 

Ao art. 
Art. 

linhas. 

N. H 
1', n. 53: 
Supprima-se o n. 53, do art. 1• - imposto sobre 

Sr<la das sessões, 23 de dezembro de 1924. - Ensebio de 
.<tnd1•ndc.- Mendonça Martins. 

S. - Vol. XI. 20 

·' '• 
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Os. autores desta emenda dcclururam retirai-o. cm ple
nario, afim da mataria ser melllOL' estudada orn 3" discussão. 

N. 12 

Ao art. 1", n. 53: 
Onde se dlz: "até 200 metros, 30 réis", leia-se: "até 200 

melros, 50 róis, de mais do 200 metros alú 500 melros, 100 
x•óis, de mais de 500 melros, cada 200 metros ou fracção, 50 
réls". I 

l!l onde se diz: "até 200 melros, 50 x·éis, ate.'', leia-se: 
"até 1!00 metros, fOO róis, rlo mais do 200 metroti atú 500 
metros, 200 réls, de mais de 500 metros ou fracção, 100 rék" 

ü uutot• da emenda dodarou que pretende rctirul-a para 
considerar do novo a mo. teria cm ::l" discussão. 

N. 13 

Faça-se a seguinte declaração no regulamento para a co
bran~a c l'isculizüção do sollo sanitario, a que so rofcx·e o de
creto n. 14.713, do 8 de marco do 1!J21: 

At•L 4" - 2" - Para as cspccialidados pharmaccuticas 
itldicadas no n. IV do referido urtigo as taxas sct·ão: 
Pt·oduclos clll preço até 5$ u duzia, cada unidade.... $020 
Idem de mais do 5$ a duzia, abé 10$, cada unidade... $040 
Idem de mais do 10$ a duzia, até 15~;, cada unidade $ú60 
Idem de mais de 15$ a duzlu, uLó 25$; ca:da unidade $080 
Idem rJc mais de 25* a duzia, até '15$, cada unidade $100 
Idem do mais do 45$ a duziu, atú 60$, cada unidade $200 
Idem ele mKis de 60$ a duzüt, até 80$, cada unidade $300 
Idem do mais do 80$ a duzia, até 100$, cada unidade $400 
Idem do mais de 100$ a duzia, utó 120$, cada unidade $500 
Idem de mais de 120$ a duzia, cada: unidade .. , ... , i$000 

A Commissüo não pódo assumir a responsabilidade de 
aconselhar ao Senado a roduccão do receita que resultaria na 
approvação desta emenda. 

N. 14 

Ao art. 1•: 
Na reco i ta cxlraordinaria, onde convier: 
Inclua-se como renda exlraordinaria a quota correspon

dente :\ amortizac.tío do omprosLimo resullunto do ajuste de 
3 do :;bl'il de HJ\22, de modo n ser o referido cmprcstimo res
gntado dcnlt·o do prazo de :~o atúJos, sem Juros, mantendo-se 
n mesma garantia hypollwcaria. 

Sala das scssõos, 24 ele dezembro do 1924. - ;lntonio 
Massa.. 

A Commissão não acceita a emenda. 

N. 15 

Ao art. 13: 

Ao art. 13, accrcsccnle-sc - Estado de Alagôas, depois 
do Asylo Bom Pastor, 20 ré is, o seguinte: o Orphanato São 
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Domingos, 20 ré is; orphanato mantido pelo Asylo do Orphfws 
na cidade do Alagôas, 20 réis. 

Salii: das sossüos, cm 211 do dezembro de 1924.. - Euscbío 
de Andrade. 

A Commissão não accoita a emenda. 

N. 1G 

Ao arL 15: 
Ar L. 15 - i' categoria: 
Substitua-se a palavra "inclusive", pela "exclusive". 
Prejudicada. 

N. 17 

Ao art. 15: 
Art. 15, § 1", n. 2: 
Supprimam-so ~s palavras: "ütclus·ive Qs da aaricul

tw·a, o". 
Esta emenda está prejudicada. 

N. 18 

Ao arL 15: 
Ar i.. 15, § 1 ~. n. 3 - Supprima-se. 
Esta emenda está prejudicada. 

N. 19 

Ao art. i5: 
Art. 15, § lt', lettra a: 
Supprimam-se as palavras: "c os da cxplomção da a(f!'i

cullum c industrias cxtmctivas veactal e .animal que não ex
cederem a· G :000$, por qnno ". 

Esta emenda está prejudicada. 

N. 20 

Ao art. 15: 
Substituru-se o § G" pelo § 8" da lei da Receita para o 

cxercicio corrente. 
A ComrnissTio não acccila a emenda. 

N. 21 

Onde convier: 
As fnctm·as devem declarar cxpl'ossamcnto as condiçües da 

mercadoria c sua qualidade o quando não o façam, o import:>:
rlor pagará a mulla ,i;í csl.ubclocida de expediente c o despa
cho sortL feito pela tabclla mrds elevada. -Benjamin Barroso. 

A providencia do que trnla a emenda é ~e or~em regul~
mcnlar c depende apenas elo zelo dos funcc!Onar!Os aduanei
ros. Por isso a Commissílo nílo acceila ru emenda. 

. .. 
' 
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N. 22 

Onde convier: 
AccJ•r.scentc-sc : 
ArL. Fica taxado cm 100$ annuaes, cada individuo que 

se dedicar á venda ele bilhetes de locacão theatral c ele casas 
ele diversões. 

Sala das sessões, 24 de dezembro de 1924. - Mendes 
Tavm·es. 

A Commissã·o não acccita a emenda. 

N. 23 

Accrescente-se onde convier: 
'J.'ocla a correspondencia o!'l'icial elo Patronato de Meno

res, fundado pelos juizes de Orphãos do Districto Federal, 
gosará de franquia postal e tclegraphica c, bem assim, fi
cam isentos ele sello todos os papeis concernentes aos seus 
direitos, interesses e comprovações de despesas. - Pi1'es 
Rebello. 

A Commissão não acccita a emenda. 

N. 24 

Onde convier: 
Art. Fica prorog·aclo até o dia 31 de dezembro de 

i !J25 o pagamento ele scllos das patentes dos officiacs ela 
Guarda Nacional. 

Sal·a ·elas .Commissões, cm 24 de dezembro de i92L 
A Commissão não acceita a emenda. 

N. 25 

Onde convier: 
Art. Não serão cfl'cctivadas as consignações existentes 

c pcrmitlidas novas, feiLas por funccionarios publicas ela 
União, civis e miliLares, activos ou inactivos, pensionistas e 
diaristas a bancos, emprezas, sociedades cooperativas, bene
ficentes· c de classe, quando estas não se submeLtam á fisca
lização do Governo, exercida, como actualmente, pela Inspc
clot·ia Geral de Bancos até que o Govemo designe fiscaes cs
peciacs para cada estabelecimento, sendo a quota de fiscali
zação a determinada pela lei respectiva, (labella da inspecto
ria) ; acccilcm a taxa de juros nunca stiperior a 12% ao 
anno, sobre tt importancia pedida para cmprestimos, incluidas 
nesse onus quaesquer taxas, o prazo não exceda de 30 mczcs 
e a imporlancia a consig·nar de 2/3 de ordenado. - M anoel 
Jlonja1'rlirn. 

A Commissü.o não acceita a emenda. 

N. 26 

Continúa cm vigor o ar L. 21, da lei n. L 783, de 31 de 
dezembro do 1924. 

A Commissã·o não acceila a emenda. 
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N. 27 

Onde convier: 
As guias de exportação para o exterior passarão a pagar 

o sello proporcional de dous mil réis por cento de réis ou 
fracção, do valor commercial dos seneros exportados, - v~lor 
esse nunca inferia~' ao reconhecimento regulado. na praça ex~ 
portadora ou cons1gnudo na pauta mensal que v11;orar no Es~ 
lado exportador. - Pi1·es Rebello. 

A. Commisslio nilo acceita a emenda. 

N. 28 

Onde convier: 
ArL. O ingresso a bordo, que serít concedido a juiza 

do guarda-mór e em casos de notaria necessidade, como de. 
terminam as instrucç()es do Ministerio da Fazenda, de 18 de 
fevereiro de i 922, fica su,ieito ao sello de 2$, por pessoa, nas 
mesmas condições do ingresso no cáes, já em vigor. 

O ingres·so ao cáes, sujeito lambem a sello, fica elevado 
para 1$, por pessoa ·e será expedido pela Guardamol'ia, em 
talão devidamente sellado, como vem senda feito. . 

Do produclo da renda mensal desses ingressos a bordo e 
ao c:íes, 50 % serão escriplurado·s a favor das despeBas ur~ 
g·enles da GuaJ'damoria, nü.o consignadas .cm verba especml, 
pois esta dependencia da All'anr.ler;a, tendo diligencias de im
porlancia e despesas inevit.aveis que decorrem da exigencia de 
certas necessidades urgentes, no seu pt•oprio serviço, não tem 
nenhuma receita com que possa supprir as despesas que esses 
serviç~os aca1•retam, - P'i1·es Rebello. 

A Commissilo não acceita a emenda. 

N. 29 

Onde convier: 
Art. A percentagem dos sellos que forem adquir.i<los, 

ele accôrdo com a faculdade concedida pelo art. 03, parar;rapho 
unico, do actual regulamento do imposto de consumo, com
pete á Collectoria onde fur localisada a fabrica. 

Sala das sessões, 22 de dezembro de 1921!. - Jon.qnim 
M nrei1'a. 

A Commissã-o. não acceita a emenda. 

N. 30 

Serão contadas aos soliciladore;; da causa metade das 
cnsl.ns indicadas no n. Sü, do acl.nal rr.gimenlo de cnstus ela 
Justicn Federal (decreto n. 3.1122, de 30 do setembro de 180!1). 

A Commissüo nü.o ucenila u emenda. 

N. 31 

Onde convier: 
Art. As embm·cacõcs empregadas na conduccüo do ge~ . 

neros de pequenu lavoura e outras mercadorias legalmente 

,, 
'·~ ..... ·;· 

.'·~ 

•ti 

··~ 
'";i 
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despachadas e destinadas ao commercio só poderão trafegar 
á noite mediante licença da Guardamoria e assignatura de 
Lermo de responsabilidade, sujeito ao sello respectivo. Fóra 
desses casos, não será concedida licença alguma para trafego 
de embarcação á noite, ficando sujeiLos ás penas da lei aquel
lcs qu o infringirem o presento artigo. 

A Commissão não acceita a emenda. 

N. 32 

Onde convier: 
Art. Fica asrsegurado aos funccionarios que, por forQa 

dos l'especitovs cargos, tenham constatado quaesqucr infra
cções ao decreto n. 14.737, de 23 de marco de 1921, e repre. 
sentado ás repartições competentes, o direito á quarta parte 
da multa applicada aos infractores. 

A Commiss&o não acceita a emenda. 

N. 33 
Onde convier: 
Art. Em todas as vendas judiciaes, realizadas, nos pro-

. cessas administrativos, por leiloeiro, é obrigntoria a presenr;a 
do juiz, bem corno do membro do Ministerio Publico corrcs
pontente, que fiscalir.arão as l'orma!idacles do acto, acaute
lando os interesses sujeitos ít fiscalização da .TusLion. 

Paragrapho unico. Da com missão, attribuidn aos leiloei
ros pela legislação vigente, a quinta parta caberá, em partes 
ig·uaos, ao juiz, ao Ministcrio Publico c ao escrivão. -Fer-
7'ei?•a Chaves. 

A Commissão não acceitn n emenda. 

N. 34 

Ao art. 1', n. 25: 
Em vez de: "De lã com qualquer outra materia, exce

ptuada a seda; de nlodão, juta, canhamo ou semelhantes, 
simples ou mixto, 160 !'éis", diga-se: "200 ·réis". 

A Commissão acceita a emenda. 

N, 35 
Ao art. 1', n. 27: 
Ao n. 27 - Em vez de: "3$000 a taxa dos baralhos na

cionucs e para 7$000 a dos estrangeiros",. leia-se: "para 5$000 
a taxa dos baralhos nacionaes o para 10$000 a <los estran
geiros". 

A Commissão acceila a emenda. · 

N. 36 

Ao art. 1•, n. 48: 
Accresccnte-se, depoi's de "carvão de pedra": "exceptuado 

o carvão de pedra nacional". 
A Com missão acceila a emenda. 
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N. 37 

Ao arl. 1•, n. 50: 

Supprimam-se as palavras: "de preco de 2$ até 10$", 
aló "cada um, 500 réis". 

A Commissão acceila a emenda. 

N. 38 

Ao ·arl. 1•, n. 51: 

Accre.scenle-se, antes do final "2$000", as palavras: todas 
de valor superior a 20$000". 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 39 

Ao art. 1•, n. 56: 

Imposto sobre circulação (sello) . 
Onde convier: 
"ks .apolices de seguros contra accidenles do trabalho 

pagarão o sello ele 0,!1 ?ír (qunrlo decimos por cento) sobre a 
imporlancia do 1·espectivo premio. Sempre que houver qual
quer accrescimo de premio, o sello, na mesma razão, será 
apposlo ao recibo da cobrança desse ·accrescimo". 

Sala das sessões, 22 de dezembro de i92L - Paulo de 
Frontin. 

A Commissão acceita a ·emenda com a seguinte sub
emenda: 

"Em vez de "0,4 o/o, dia~se "0,5 o/o". 

N. 40 

Ao art. i•, n. 56 : 

Ao n. 5G, "Sobre scllo"- Supprima-se o n. 3•. 
A Commissão acceita a emenda, reservando .. se para vol

tar ao assumpto em 3' discussão. 

N. 41 

Ao art. i•, n. 50: 

Depois de "n. 4. G25, de .'H de dezembro de 1922, arts. i• 
c 25", .accrcsccntc-se: "íl lei n. L 783, de 31 de dezembro do 
1!!23". 

A Commissão acceita n emcndn. 

N. 42 

Ao art. i•, n. 59: 
Ao n. 51l, "Sobre as operações a termo" - Ondo diz: 

"1 o/o", leia-se: "2 o/o". 
A Commissiio acccila a emenda. 
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Ao art. '1", n. 50: 

Em vez de "300 réis por sueca de café; tres réis por kilo 
rJc alg·odão e 150 réis por sacca de n~sucar", leia-se: "600 réis 
por sacca de café, quatro réis por kilo de algodão e 200 réis 
por ·Sacca de ussucar". 

A Commissão accelta a emenda. 

N. 44 

Ao art. f•, n. 80: 

Onde diz: "telegrummas de imprensa preteridos e do 
Governo, leia-se: "lelegrammus de imprensa, telegrammas 
Pretel'idos e telegrummas elo Governo". 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 45 

Ao art. f•, n. 86: 
Su pprima-se : 

A Commissão acceila a emenda. 

N. 46 

Ao art. f•, n. 10'1: 

Accrescente-se in fine: "e lei n. 4. 783, de 31 de dezem
bro de· 1923". 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 47 

Ao art. 1", n. 123: 

Accrescente-se no fim: 

"e lei n. 4. 783, de 31 de dezembro de ifl23". 
A Commissão acceita a emenda. 

N. 48 

Ao art. 5•: 
Supprima-se. 
A Commissão acccita a emenda. 

N. 49 

Ao art. a•: 
Onde di1. "40 rl.lls e 40 %", lola-so: "25 réis a 25 %"• 
A Commlssiio accelta a emenda. 

.,. 
' 
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N. 50 

Ao urt.. o• (beneficio de loteri.as) uccrescente-se: 
Ao Orphanulo S. Domingos, r.m Maceió 15:000$000. 

Sala das sessões, cm 21, de dezembro de 192'•· - Eusebio 
de A nd !'ade. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 51 

Ao arl. 9": 
Accrescente-se onde convier: Entre as instituições be

neficiadas pelo contracto de Loterin:s Federaes, incluam-se no 
Districlo Pederal: 
Sociedade Propagadora das Bellas Artes ... . 
Bill! iotheca Popular. . .................... . 

26:000$000 
26:000$000 

Sala das sessões, em 23 de dezembro de 1924. - Vidal 
Ramos. · 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 52 

Ao art. 9•: 
As quotas de beneficio de loteri·as que na data desta. lei 

f.iveram incorrido na prescripcão de que trata o ar!..· 35 da 
lei n. 2. 524, de 31 de dezembro de 1911, serão apuradas pelo 
Thesouro Nacional, entregando-se á Prefeitura Apostolica do 
Rio Negro, no Amazonas, para as obras de saneamento, ensino 
primaria e agrícola e assistencia publica, iniciadas pela Pre
feitura, em Bar·cellos, no Baixo Rio Neg'I'o, até a importancia 
de 50 :000$000. 

Rio, de dezembro de 192!,. - .Tm·onymo Jllonte·iro. 
A Commissão acceila a emenda. 

N. 53 

Ao art.. 13: 
§ 3", supprima-se. 
A Commissão acceita a emenda. 

N. 54 

Ao arl. 15 - Supprimam-se os ns. III c IV. 
Subslitua-·sc a emenda pela seguinte, ali:'ts de accôl'do com 

o pensamento do seu autor: 
Supprimam-se as palavras "exploração ·agrícola" no nu

mr.ro III e todo o n. IV. 

N. 55 

Ao ar L i 5 - Onde se diz "inclusive n agricoln ", leia-se 
"exclusive a agricola". . 

A Commissiio ucceito. a emeudu, reservando-se para cons1"' 
dero.r de novo a mataria em a• dsciussão' 
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N. 56 

Ao art. 15 - Na 2' categoria, accr·escente-se: "excluídas 
as apolices da divida publica i'cdet·al, cstaduaes e rnunicipaes. 

A Com missão accoiLa a emenda. · 

N. 57 

Ao ar L. 15 - Supprima-se a 5• categoria. 
A Commissúo acceiLa a emenda. 

N. 58 

Ao art. 15. 
Art. 15, § 7", lettra b: 

.Supprimam-se as palavras: "entendendo-se como tal a 
?lmlhe?', filhos menores e paes maiores de 60 annos" 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1924. - Adolpho 
G01·do. - Alfredo l!Jllis. - A. Aze?·edo. - ltlcndon~·a Mitrtins. 

A Comrnissão acceiLa a emenda. 

Ao art. 15. 
Supprirna-se o § 12. 

N. 59 

A Comrnissão acceita a emenda. 

N. 60 

Ao art. 17. 
·Supprima-se o art. 17. 
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1924. - Pamo de 

Front'in. 

A Commissão acceita a emenda por se tratar de materia 
que não deve ser considerada em lei annual. 

N. 61 

Emenda: 
Onde convier, accrescente-se: 
Art. Continúa em vigor o nrl.. 115 ela lei n. 4. 032, 

elo 8 de janeiro ele 1923. 
A Commissão acceil.a a emenda. 

N. 62 

Onde convier: 
Fica a Associacão Central Brasileira de Cirurgiões-Den

l.isLas, com séde nesta CaplLal, isenta do pagamento elo Lodos 
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os impostos c demais Luxas, para o material cirurgico dcn
lario que impol'Lar para u insLallação da ~LHt Assistencia Den. 
Lar h 1 nl'anLil. 

Sn;la das sessões, 22 de dezembro rlc 102ft. - .lcJ•on1JlnO 
Jll onte'LJ'O. 

A Commissüo accciLa a emenda, pill'a consLiLuir projecto 
cm separado. 

Sala das Commissõcs, 25 de dezembro de 1921. - Bucno 
de Pui'Va, Presidente. - Lanro Mnlle1·, Relator. - .Toão Lyra· 
- SWnJllL'io Co11'êtt. - Bueno Ilmndão. - Affonso CamaJ'{JO. 
- Enwbio de Andrade. - A imprimir. z 

Comparecem mais os Srs. Laura Sodrú, Bernardino Mon
teiro, .Teronymo Monteiro e José Murtinho (11). 

Deixnm de comparecer, com causa jusLit'icacla, os Srs. 
Silvcrio Nery, Aristides Rocha, Justo Chermont, .T osé l~Úsebio, 
Anlonino Freire, Eloy de Souza, Venancio Neiva, Rosa c Silva, 
Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Gonçalo Rollcmbcrg, La
cerda Franco, Alfredo Ellis, Eugenio Jardim, Ramos Caiado, 
Generoso Marques, Fclippc ScbmiclL, Vespucio de Abreu c 
Carlos Barbosa (1!l). 

Si"to novamente lidas, postas cm discussfto ficando adiada 
a vol a!) fio ns scg'uinLcs reuacçücs J'inacs: 

Do pro.iecLo elo Senado n. :n, de Hl21, considerando de 
uLilicladc ,publica a Sociedade Brasileit·a de 1'urismo, com 
séde nesla Capital. 

Do projecto do Senado n. 5!t, de Hl21,, que manda punir 
com pena rlu prisilo cullular de um a quatro annos, os que 
commetlercm o crime definido no art. 5" do decreto n . .L 269, 
de i 7 de janeiro de i\l21. 

Das emendas do Senado á proposiçilo n. 101, de 1924, con
cedendo as isenções ele direito que cspccifiw . 

. O Sr. Presidente - Acham-se sobre a mesa dous rcqueri
mcntõs; um de !los será submelf.ielo na ordem do dia, outro 
porque constituo matcria de ,oxpedionLc, vou mandar proceder 
ú sua leitura. 

E' lido o scgu intc 

1\EQUERlMimTO 

I!lrno. Exmo. Sr. Presidente: 
Solicito ela gentileza de V. Ex. submctter á deliberação 

do Senado o sogn in Lc: 
"l'tequoh·o exoncrar;üo do membro da Commissüo do Cons

f.itnicüo, ú qual sirvo ha mais de dez anno,s, dolibet'<!Oito ,it•ro
vog,avel que sou fort;ado a Lomar pqr moLtvo llo onim•mJuade 
o Lor necessidade do ausentar-mo do paiz". 

Rio, 211 de dezembro de 1924. - Au(lltsto Ccsa'l', Lopes 
Gonçalves. 

o Sr. Presidente - O Senado acaba do ouvir a lof~ura 
do requerimento elo Sr. Senador Lopes Gonr;ulveu, per! melo 
clumissão ria Commissfto de Constitulçüo, na qnnl serve ho. 
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mais de 10 armos, por Ler de se ausentar do paiz. Os senhores 
que ~pprovam o requerimento queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approv.ado. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Momz 
Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré ( ') - Sr. Presidente, o Senado ouviu, 
com a ·attenção que nos merecem sempre, os discursos ulti
mamente proferidos nesta Casa pelos nossos eminentes colle
gas os Srs .. Senadores Barbosa Lima, Bueno Brandão e Anto
nio Moniz, a respeito dos Lristes acontecimentos que se vão 
desenrolando em nosso paiz, mortalharia nas trévas sinistras 
dessa noite eterna, de um siLio tormentoso, que não só vae 
sepultando os mais sagrados direilos dos nossos concidadãos, 
sinão ainda que vae conspurcando, na hypertrophia immensu
ravel dos seus efl'ei tos delirantes c nas gig::mLescas projecções 
do seu alongamcn to, pelo tempo afóra e pelo espaço a den Lro, 
vae conspurcando as bellas tradições da nossa patria, e ultra
jando ainda o proprio Governo, que dessa fórma se cont'essa 
e proclama incapaz de dirigir um povo livre, inc01paz de se 
manter no poder, sem a confiscação violenta e criminosa de 
todas as liberda·des publicas ... 

Ü Sn. AN1'0NIO MONIZ - Apoiado. 
O Srt. MoNIZ SoonÉ - ... siLio ignominioso, Sr. Presi

dente, que ,itL Leria lambem clcshonrado o nosso povo e a 
nossa raça si niio Livesse provocado, cm Lodas ns classes so
ciaes, essa formidavel reacção, que se alastra de norf.n a snl 
da Republica, como uma explosão rio brio um clamor ·de ,jus
tiça, um anhelo de liberdade, uma affirmação solcmne rle di
gnidade nacional, uma lição severa contra as miserias de uma 
politica, que, .iú. Lendo arru.inn:do moral o materialmente o 
paiz, provoca o adio entre irmãos a luta fraticida entre os 
nossos concidadãos, a vingança que se ceva, que se e:xalla e 
se exaspera, pela delação, pela calumnia, pelos tormentos, 
pelo sangue, pelo morticínio, P·elas desgraças d'os no&sos con
cidadãos, arrasta-ndo a Nação aos horrores da guerra civil c 
aos perigos das represalias internacionaes, na realização sa
tanica da obra nefanda da anarchia, do villipendio, da des
agregação nacional. Os projectos, Sr. Presidente, a que 
acabo de referir-me, o primeiro, do preclaro Senador pelo 
Amazonas, relativo a amnistia ampla, em favor não só daquel
les que, na vasta expressão de S. Ex., são os reivindicadores 
da ordem constitucicnal em nosso paiz, e se 'revoltaram em 
nome dos sagrados direitos de insurreição, como ainda em 
beneficio dos verdad'ei·ros responsaveis pela situação qne ahi 
está, os nossos dirigentes reformadores violentos da Consti
tuição, a golpes de Estado o o segundo, relativo á suspensão 
do estado de sitio, que, como acabo de observar, tem ,sido a 
vergonha e o vi!lipendio da politica actual, -esses dous pr<l,ie
ctos estão a exigir os nossos sentimentos de patriotismo e de 
humanidade uma série de considerações que farei opportu. 
namonte, sob o seu aspecto moral, politico e constitucional. 

( •) Nilo foi revisto pelo brado r; 
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O Sn. AN'l'ONIO MoNIZ - Bnlretanto, nenhum desses pro
judos Leve andamento na Com missão de Constituição. 

O Si\. MoNiz Somuí - . . . não me referirei, neste mo
mento, a esses assumptos que jú deveriam Ler occupado a 
attençüo do Senado, porque neste momenlo angustioso que 
atravessamos, outros objectivos me trazem á tribuna de na
tureza ainda mais urgente c, sobre os quaes, me é impossível 
silenciar sem desertar aos mais comcsinhos elos meus ci()veres. 

Não venho discutir Lambem neste mornenlo o estado de 
silio pelo se11 aspecto constitucional, a respeito das causas, 
que o determinaram; nü.o venl10 acecnlnar evidenciando mais 
uma vez a evidencia, da inconsLitucionulidade manifesta (io 
sitio preventivo, these que ,jtt LiV{) occasião ele aqui dr)sonvol
vcr com exubet·ancia ele pt·ovas esmagadom,; nüo só em face 
da lellra e do espírito de nossa Uonsli!.lli(!ilo, como ainda cm 
face das itllet·p!•ctac:ões auLltcnLicas c tl!Jlorízadas dos mttis n.o
taveis constitucionalistas brasileiros, e. elas Pl'Dtll'ias Lt•udições 
hisloricas e politicas do nosso paiz . 

.l~~u jú l'iz passar, de urna J'eita, aus olhos elos meus illus
lt•es collegas a dcmonstrar:fto de que a lcLLt·a c o espírito da 
Constituição brasileira não adrnitlcm o sitio preventivo, por 
que essa Conslitnir;üo declara, {)lll Lodos os artigos que lhe sfto 
referentes que o sílio só póde ser decretado na cJ11t)t'gencia ele 
uma grave commoção intestina, que ponlm a pall'ia em .immi
menlc pcriygo. São, portanto, ncc~sarios a existencia de com
moção intestina ou guerra estrangeira, c imminencia ele pcl'igo 
para a Hepublicu. 

Citei· a opinião dos Lres maiot·cs juris()onsnllos brasi
leiros que, unanimes c uniformes, assegm·am que o si Li o pre
ventivo é uma aberracão no nosso direito constitucional; li 
então, palavras de João Barbalho, Aristides illillon e Huy Bar
bosa, que, alliam a sua capacidade ele grandes jm·iscons111Los, 
a au Lo r idade inconlcstavel de membros da Asscmbléa Consti
tuinte e portanto, depositarias do pensamento dos legisladores 
q11o ela!Joramm a nossa magna lei. . 

Adduzi opiniões do outros escriplot·es c, Dnt.rc ellcs, Fcdt·o 
Lessa- c Bpitacio Pcssôa, Lambem este ultimo nwmbt·o da 
Constituinte brasileira. 

Nilo venho, pois, discutir, Sr. Presidente, o eslado de 
si Lia preventivo, não venho, ainda, accenluar o que ha de 
vergonhoso para a nossa civilizac;.üo c allenLaloria ú noss·a 
m'a:;ua lei, a decretação do estado de sitio por delegação in
constitucional; porquanto, o siLio que ahi esLá, é um pro
duelo oxpurio c criminoso de uma aulot·iza1;ão i't·ancamenlu 
inconstitucional c por isso mesmo nulla, que o Cong·resso deu 
uo Governo da Republica. 

Btl appcllo para a conscicncia jurídica de meus honrados 
collegas, afim de que elles me digam, si, em um regímen 
consliLucional como o nOsso, um regimen do podct·es limil.allos 
de funcoões proprius e definidas ó possível a monstruosiclaclc 
da delegação de faculdades especiaes de um para outro poder. 

E não se venha dizer que o sitio por delegaçfío, que alli 
eslú, já teve sanada a sua inconstitucionalidade com a lei 
valada pela Gamara c pelo Senado, approvando a clecretaoiio 
ctcssa medida odiosa, porque seria um disparate em m~teria 
,imidica e um altentado ao senso commum, alguem afftrmar 
que, não tendo o Congresso attribuioão constitucional para de-
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Jcg·ar ú altribuição de decretar o silio, lenha a attrbiuição 
para decretar a constitucionalidade da delegação inconslitu. 
cional; fõra como se dissemos que a somma de duas mcon
sLiLuoionalidfld·es connivenLes póde produzir pm acto con
stitucional. 

'Nilo v·enho ainda, Srs. Senadores, referir-me ás vergonhas 
ml!ximas desses silios clandestinos, desses silios por anlcci
PUL~ão, desses silios - ciladas - cm que o poder publico so 
colloca de Lacaia para surprchcndcr ll bôa fé de seus conci
dadãos, quanrlo sabemos que si h::t loi que em lodos os povos 
cn!Los do mundo, exige ampla, maxima c absoluta divulga
ção ü exactamente a lei que suspende as garantias conslilu
cionacs, chegando ao ponto do todos os escriplorcs que se 
occupum da mataria assev·erarem que a lei que suspende es
sas garantias nilo só deve ser publicada no Diario Oj'f"icial, 
como em todos os orgãos da imprensa do Jogar onde foi ella 
decretada; e ainda que o proprio decreto do sitio deve esta
belecer no seu corpo, expressa ·e explicitamente, quacs as 
garantias consLitucionaes suspensas pela medida excepcio
nal, para que se furtem ao governo os excessos do arbilrio 
c se amparem os concidadã!os contra as surprczas e embos
cadas ela pol ilica miscravcl elas vinganças pcssoacs. Mas, 
Srs. Senadores, quero neste momento acccnluar pat·a que 
veJam bem os meus collcgas, aló onde vac o gr(to do justir;u 
contida nas palavras elo emincnlc t•cpt·esenlanLG elo Amazonas, 
quando classificou de criminosos os clctenlorcs d.o poder. 
estendendo sobre clles o manto misericordioso ela amnistia 
quero demonstrar {t saciedade que embora eslivcssemos 
cm pleno regimcn de um silo constitucional, que, cmhol'a e~sa 
medida excepcional livcssc sido decretada de accôrdo com 
as cxigencia·s da Magna ,Lei do paiz, os actos do s·overno são 
de tal fórma. contrarias ú J.cgislação brasileira que o honrado 
chc~c da Nação por varias vezes tem incorrido cm crimo 
de responsabilidade, autorizando ou .amparando tão monstruo
sos attcnlados 

Núo preciso lembrar aos meus collegas que eu poderia 
nüstc instante, tratando das varias c mulLiplas doutrinas quo 
toem surgido a respeito do sitio, synlhcLizar todas cm Lrcs 
gt·upos clisLinctos. Poderia accentuar que, cm materia ele siUo, 
existe a doutrina que chamar-ei. dos u!Lra.liileracs, a daquollcs 
que affirmam que essa medida é sempre condcmnavcl, sc,iam 
qnacs forem as circumstancias, sejam quacs forem as. ncces
sirlaclcs do Poder Publico, porque ossos grandes cspiril.os qne 
veom illuminanclo a sciencia politica, aLravós do dezenas elo 
annos, ohs·ervam desde o scculo pussado que as socierlacles 
bem organizadas lecm sempre no son apparolhamonl.o pol iLi
co, nas suas leis, nos seus codigos, nos sens lribuna-ns, na sua 
policia preventiva c repressiva, os meios ol'l'icientes ele man. 
l.ce a auloricludo sem confiscar c usl.lrDar a libcrc!aclo; o que 
a confiscaçüo ela lihordaclo nunca podod sor ligiLima, mos
mo cm nomo.-do principio ela ordorri ou ela auloriclmle, por
que a autoridade só existe ... 
para manter integro o respeito li liberdàclo. A :ru nccão Jll'O
cipua do poder publico, a razão de ser elos Governos c.s1.1í 
exactamente nisto: cm manter integro c invioluvcis os clit,eitos 
func!amcnlacs elo .sous concidadãos. E -toda a vez que um 
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Gov·erno se sente na necessidade de usurpar á liberdade para 
manter o poder, esse Governo Lem decretado a sua illegiti
midade., 

Não estou, Srs. Senadores, fazendo dissertações mais ·ou 
menos tendenciosas para impressionar os meus collegas. Po
derei mostrar, cm rapida synthesc, que os maiores pensadores, 
os mais fervorosos amanLes da liberdade, toem sempre pro
clamado essa doutrina. Commentando a celebre phrasc de 
Montesquieu, de que "o uso dos povos mais livres da terra 
fazem acreditar que ha casos cm que por algum momento ú 
misLér pOr um véo sobr-e a liberdade, como se cobrem as esta
Luas dos Deuses", objectou Laboulaye que "não é verdade que 
a proscripção da liberdade seja jámais legilima, pois nas si
tuacõcs mais difficeis o poder publico pódc defenqcr-sc por 
leis c sentenças regulares: no fundo não se vela a liberdade 
violam-n'a, e, violando-a, matam-n'a." 

Calderon Gonzalez que, com ser um dos maiores consti
tucionalistas americanos não accclta essa doutrina em todas 
as suas conscquencias, assim se manifesta: (Lê) -

"Ainda nestes termos tão rcstriclos que a r c l'orma 
ele -18711 deu ao ·estado de sitio, conslitucionalistrus de 
nota como Jot·gc Hunccus, o combaLem c pl'cdizcm sua 
completa desapl'opriação: 

"E' seguro que ella dcsapparecerú por completo do 
nosso qodig·o fnndamcntal quando chegue o momento de 
discutir tranquillamcnte sua reforma" . . . "está irre~ 
missivclmcritc conclcmnado entre nós ouLt·os". Pot· ou~ 
tra parte, - c isto é mais demonstrativo do desprestigio 
cm que o ·estado de sitio tem cahido no Chie, desde ha 
meio scculo -não se tem lançado mão delle durante as 
g·ucrras de 1865 c 1879, c sem -embargo "a Republica 
tem podido defender com inteireza seus direitos por 
entre o jogo livre de seu mecanismo regular c consti
tucional". Exceptuando as medidas adoptadas durante 
a crise revolucionaria ele 1891, obs·erva outro autor, só 
uma vez, cm 1894, se decretou o estado de sitio cm vir
tude de commoção interior, fazendo-o o Presidente da 
Republica de accôrdo com o Conselho de Estado, por 
encontrar-se encerrado o Congresso. " 

(Gonzalcz Calcleron, Dm·ccho Constitucional Aroen-
tind, II, 251.) 

. E' o g'randc consLiLucionnlista Alcor!.a, qnc Lambem ~l in
suspl:)ilo, referindo-se no sitio nas suas limitações constitucio
nacs, assim so manifesta : 

"Sem embargo, c ainda nos tempos limitados elo 
regimcn const.il.ucional, a Sllspensão elas garantias con
stiLucionacs, pelo modo pot• que o faz o estado de sitio 
como Lemos cf.ofendído, não tem gozado sympalh ias." 

"As garantias que consideramos estar mais acima das leis, 
- dizia Pinheiro Ferreira, um elos pub!icistas mais liberacs 
da Europa, - essas guranLias que estüo a igual d isLancia elo 
Poder elo Governo e do Congresso, são as que chamamos con
dições •cssonciacs á segurança, á liberdade c á propriedade." 
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"Elias podem manter-se, observar-se em todas as épocas, 
em meio das mais viol·entas couunocões da mesma 1'6rma 
que cm momentos da maior tranquilidade. Pretender que os 
diques construidos para conter o transbordamento das aguu,; 
devam s·er demolidos precisamente quando a enchente dos 
rios e o ímpeto das tonentes se fazem mais amear;arloras, 6 
umn dessas extravagancias, que só se podem attribuü· ao de
lirio". Nas côr~es hcspanholas, ao rliscutil·-se a constituição 
de 186? o artigo que estabelecia a faculdade de suspender as 
g·at•anlias constitucionnes foi objecto de largos e interessan
tes debates, em qLie tomaram parte os priucipues oradores, 
tanto a Javor como contra; e na America, entt·e outros es
criplot·es distinctos, La:starria occupnndo-so da constiluif'ão 
c!Jinena, dizia em 1856 que ""esse arbítrio impol"l.a um ataque 
üs instituições politicas é uma negação dos direitos que a 
Constituição garante, é uma verdudeim inconseque.ncia do 
systema consLilucnional, porque é mais facil o abuso do que 
o hom uso de uma medida tão perigosa e tão contraria ít es
tabilidade do principio constitucional, e acceitn"m ·esse arbí
trio as constituições verdadeiramente liberaes, deixando a 
observacão da ordem ás leis ordinarias". Na llepublica Ar
gentina não tem faltado como não faltaram depois opiniões 
adversas ao estado de sitio ... 

Assim quando cm 1862 tinha Jogar no Congresso a pri
meira discussão sobre estas matcrias os motivos de commo
cõcs interiores na província de Cor1•ientes, a falta de con
sistcncia nas idéas já se manifestava em quanto á sua bon
dade e ú sua efficacia. O Dr. Elizalde dizia: " declaracão 
do estado de sitio não está bem .delerminada pela Constitui
ção c tão máo uso se tem feito des,se mci.o que, só dizer-se 
a palavra tí dizel'-SC q1,10 uma província está ameaçada dos 
maiores males e calamidades. Entretanto a declaração do 
estado rle sitio •é somente prejudicial e com ellc se Lcm feito 
as maiores violaçücs c males". O Dr. Alei na disse que scm
[li'e St' oppoz :'t cleclaraciio elo estado rlc sil.io, Jlorqne ... "nfto 
súmcnte essa mcrlirla, cornplel.amenl.e innLil, n:1o ;;ú nfl.o 
aug.rncuta cm .um apicc os recnrsos ou meios com q11e conta 
o Govemo para conter 11ma commoção inl:edor, si, não lam
bem 6 prejudicial sob o aspecto do credito do paiz no es
Ll'Ungciro ... O dfcito moral h a de ser o mesmo que •G .in
fluir, incrustar no espírito na nação a doutrina, que reputa 
i nu til, quando não pernicio~a: o exercício da faculdade de 
declarar o estado de sitio". 

"O Dr. Ruyson escreveu: "sempre foi npinião minha que 
o estado de sitio ti inutil por incfficaz ou é pernicioso quan
do levado a el'feilo". O Dr. Irigoyen: "o estado de siLio, ori
g·inario de épocas remotas, •em que a liberdade c as garan
tias não representavam, como hoje, o ró! de primorrJirws ele
mentos da felicidade social, se conserva como uma faculdade 
trucliccional, a cuja suppt·c~são aspiram os que anhclam vilt' 
realizado solidamente o governo da liberdade c da uemorm
cia, que o sol de maio debucl1ou no horizonte da paLria". O 
Dr. Na varro Via lu chamou uma fatalidade ao estado de si tio 
e a convenção de '1870 comparou o ·estado de sitio com o mor
monismo que este nü•o é tão immoral como aquelle. 
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"Eslmda combateu o estado de sitio sob o ponto de 
vi:;la philosophico c jurídico; si Emilio Alveat' o chamou c 
ullimo refugio deixado á dicladura, um estado de. medo, ele 
cumplicidade ou de impolcncia do Governo. (Las am·antias 
constilu.cionales, 150, 153). 

Ninguem ignortt, Srs, Senadores, a celebre phrasc de 
Cavom·: "O primeiro imbecil que vict• governará com o es
tado de sitio" . 

ltuy Barbosa, que, aliás, Leve a sua t•espousabilidudc ll
g·ada a lodos os sitias declarados no paiz, com exccpr;ão cla
quclles elo quall'iennio Hermes, disse: 

"O estado de sitio é uma instituição condcnmada; é o 
canct·o do regímen republicano. Ha de liquidai-o, si não fut· 
extirpado por uma revisão constitucional. Ou esta instilui
r;fto desapparece do seio das nossas instituições, on leremos 
de voitar a outro regímen, si não desappareccrmos no seio da 
anarchia e da dicLadura". 

E Cocho Rodrigues, já cm 18\l!t, assim se manifeslavu, 
declarando solemuemente: "Emquanto não für regulado por 
lei o estado de sitio, eu não o concederei a governo nenhum, 
ainda que o chefe desse governo fosse meu pae". 

Srs. Senn:dores conforta-me a consciencia não LN' dado, 
nunca, em 13 annos de vida .parlamentar ininLerrnpla, nesta 
e na. outra Casa do Congresso Nacional, nunca ter dado o meu 
valo a uma lei de estado de sitio, nunca ler dado o meu 
voto para qtie sob pr.etnxto da manutenção da ordem, prati
cassem os govet·nos desalmados a .s•lrin uc altenlaclus ino
minaveis que tanto' teeom cnv.ct·g•mhado tt R'c.publica, em 
abusos successivos que crescem de dia a dia, acompanhando 
a ·extensão desmcs.urada qnc vae tomanuo essa medida, qne 
,i:i <Jonla l.l'inla mczes de exislcncia e se alastra por mais rle 
dous tereos do lerritorio nacional. 

Bem sei. Srs. Senadores, que nem t.oclos os nossos cal
legas ap]llaudem em consciencia ·essa medida; sei mesmo que 
muitos delles teem l'eilo o seu protesto contra as delongas 
de um sitio inclelcrminaclo no Lr.mpo c no espar:o c sentiram 
a obrigação de manifeslarem, mesmo de lCJngc, no cslt•an. 
geiro, a sna opiniflo. l~ntl'lJ ·esses, pode!'ia !IJmht•at• o nossu 
omin•mlc colloga IJ pt•czado amigo, i:it•. Antonio Azeredo qLic, 
cm uma bclla naginu ele palt•iot.ismo n devociío á :ma proprin 
0onseiencia, prolcslou de longe, da Eut·opa, conlm o e~larlu 
iln i;íl.io decretado por oito mczcs, por urn g·ovet·uo a quum 
::\. }!~X. presl.av.a o ~cu leal apoio. 

O Sit. AN'l'ONIO Azgrmuu - ]~' vordnllc, 
O 8n. Mo:m Sonm~: - Dizia cu, SL'S, g,~nafi,tt·es, qur: 

llUdfJl'ia l'lJclnzit· a Lt·cs loclas us doutrinas a J•cspeilo do lJS
Iaclo de ~iLin: a primPil'a, a tios ullrn-libet·aes, que condPmmun 
ln limint: cs,;a medida excct•uvcl; a st~g·uncla. a elos lib,mws, 
l]UL'· admil.lem o cslarlo tlc sitio comu l'l'Clll'su ullimu de sal
\'ação nacional, sitio ele natureza sempt·c repressiva, c sú 
suspcndt•ndu f>UJ'anlias t'•:l'crrntlc:; ú li!Jct·dalle iudividnul, 

Do1·o accmJLUaJ•, St·s. Senadm···~. CJlil' IJs~n duiLLI'ina do 
;d li o m•!l'anwn l.n n•pt·essivo, (• a doult•ina dt• nussa t:un:-:1 i I 11 i
r;ão, r:omu I' o i a da Cunslilu içito lmpel'ial e .~umpr·u SfJl-(11 ida 
PDl' lodos na llepuhlicu, al{• HH1, que nssig'nalu o J.ll'Íilll'il'o 

S, -Vul. XI. 21 
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~iliP ~ob caracter· pt•evcnt.ivo, porquanto os sitias anteriores, 
1le 1fl!l;l, Hl!l7, 100·\ e IU10, todos cllcs foram doct•eturJos em 
f<wo elo ClliPinut:ões que -osLulal'am ·cm nosso pai?.. 

,\. terceira doult'ilw, tl que etl !,!ha!11tll'Ci dos l'Udic;,,_.~, ,; 
n. diiqlliJllci; qq~ níiu ~i• nc11!tiltem o .u~~io pt•evcntivu, ~lOll19 
iliiHIU S\ISI.I.'.IIliill! Cjl!ll a,; lllüd!lia~ COill'!llll\'tJS iilJI'il!I):Uill lliiO Sll 
as pessoas colno a,; cuu,;a;, mio·.;e rel'el'elll simplesnwnlo au:; 
dit·citos il1c.livi~(uuos do liuenlulle, IHas iilcallf:mn l'tll'ia:; uulras 
tmt'antias jmlivleluuos. 

l\lns, Srs., quero uccoiLHJ' pot• luxo do at'S'l!IIWllliWÜO, a 
l.heol'ia mais L'·auicnl, mnis absulula !HI sua in(Ol'Pt•ola(;íio, a 
l'OS)lcitu th!ssa mcqi1la cxoopcional Jlfll'tl dcn10natrur que mos
lllo· snh o~ austliciu~ o ~Qb a Jli'DlE\CiiiiO dess" rlollh'in.a 11rl1o8a, 
os anl.os •lo Gavor•no actual siio vor<ladcil•as allcnt~dos, por
!}lto olla I'OILUgnn, não s1l no sonso .inrid\co, COI1iO alé no scn
Hl moral da colleclivicladc humana. 

()s qt10 sqstcntnm o sitio cm toda a suu extensão não 
affit'llHII'UHl júmais qu\l nello e,;livessc conl.iclu a faculdaclll 

'de conl'iscil~fio da pt•orn·iodadu pl'ivuda. Os qw• al'l'it•JnUJII 
que o sitio SI) est.cndo 1b pessoa,; c üs cuusa,;, u;;labelceetn 
que o respeito ti propriedade se tnanlém itwiolavcl ua sua 
cssoneiu. Apenas lltio •l IJ lllCSlllO o jJl'OCCSSO de que lança Jllftll 
o IJOciel' publico para apoderar-se dos objectos alheios que 
lhe sno neces.~arios. 

l\las, Srs . 1 nãu h a direito cm soei ecludo h cm ot·ganiw!la 
que niin lenha as suas limil\ICÜ·ns log·acs. O direito de JH'll
pricclatlo t.cm, mesmo, l'·Cslric,;.õcs cousli lllC ionucs cn1 é.poea 
du pu~. g, tortas ii·' vozes que h a confliclo entre o interesse 
i.ndivjqual c o inlorossc collocliYn, o senso jul'ielico dos ptlYO:I 
cultos dcscobrn fôrmulas paJ•a CO!lCiliahos elo accõt·do cqn1 
as cnnvonil)ncias reciprocas. Nós sabemos que o ü1stilulo das 
c!cnaprQBriac.ões por utilidndo publica, que ú uma medida 
loga1. mosmo cm cslado tle paz, existo om loctos os povos 
civilizados do mundo, 

Em tempo de sitio póde admitLir-sc maior arbitrio ao 
CiOI'Cl'llO, indo mesmo além ela desapropriação JlOL' u l.ilidadu 
puhliM. mas esse arbill··io niio Jlôdn cxeccl~r aqticlle Cfllll lom 
o Governo em estado dn guo!'l'a. contt•a os pl'OJll'ios ostrangei
J.•os vencidos. I1o1•quc. mesmo ahi, nüo lm nscl'iplor na ao lua
lidado, intornaDionalis.ta ou constHucionalisla, qur · al'l'il'l11P 
CJ!H~ Itaja um clireil.o de conl'iscauiio ou ele oxpoliacãu dos 
licns pal'liculares. 

A differen~a •11 que cm lnn,1pn rle J!U~. t•eg·n o lmlilulo da 
dl'SliJll'OJll'ia•.~iin .pm· t~tiliduclc publicn, o mn tcn.1l).CI de gneJ't'a 
I'CõCl o instituto d;l requisição. M(IB, om que ~o di:;ling·ll!' a 
requisição da dcsnpt•opriacão por ntilirlnrlo pn!Jiicn? Serú JHll'
vcntnJ•tt qno a l'r•quisi•.~iío viola o J.'C~Jll!iln devido ú ]lL'OJlt'iP
cladr. pl'iVi\flít.'i Xfin .. P(H'Quo <'m l\1\Üll\~ a,; hypolheses n putlm· 
se ohriga t\ int!rnHliztiCiir>. lnrlemni:iaoiio pt·(ivia no cn~o d11 
clns(\)li'O!ll'in•:ãn. inrlcmniznr·ãn posl.cJ•im· !lO cnso d1' rrquisi
cão, mn,; sernpJ•e indenmizu(:ão. 

Compt'l'IWtH!r-sn ((III' l'lll lllll t•;;larln tmormul iii' gnor•ra 
ntin ha.ia li!mpo mnlr.t·ial pal'n os PI'OCr.!ssns clt>nlflt'ailo., r!ns 
avr.lir11;i.irs, nem pns,;i!Jilidnr!P ilr pagnmcntos :\ vi;;la, ... pi>t' 
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is:;o o podut· vuillico :;u tll'J'ug·a u direilu de, nwdianlu rucibo, 
!'azcl' a r·cqui;;i~:ão ela LJL'O[JI'ieclade afint ele pngat• em letntw 
U)lJlUI'[UliU tl ~CU jus lo YU!Ol', 

_ i\las, Sl'S. Hinguem_ adlllitl.t: que, quet.• [Je!a de:m[H'UfH'ia
~~~u. qttel' ptda reqLllgll;ao, me:;J\lu f'lll Lt•Iupu ri•: guel'J'a, niti
gucut adn11Lle que u Uovel'llu pu:;:;a. lall~·at• mflU .tJa lH'UJll'ie
Liade allJCia, :;uuüu no~ lermos esLrielos c absolutos da nc
ccssitlade quo dclla lenha o vodct· publico. 

. Só se du:;ap:·opt•ia,, srí sn l'cquisila quundu u poder· )JU
blwo lcnJ ncccss!rJad.c :mprcscmdtvcl do objecto t•equbitadu. 
E Lodo~ ~s consltLUcJonalisl~s qnu se ryl'm·cm tt ac~llu do ]lU
der puiJIJt:O, no u,;o dessa l·UCtlldndu mtu :;t'1 no estado ue :;i
tio como nu estado ele guerra, ostaluern que a condição lH'i
r.n?rt:lial pura a .legilimida~c da requisiçao é que ~e,ia elln 
fe_iln pol' nece~stdadc do Governo c para u.~o tlellc, porque 
11!\0 se póc!c. ~azet' om nome do P.oclet• publ.JCo elesapt·opria
t;ao e rcqumoao pnrn uso de leJ•ccn•o ou salJsJ'uçüo de oclios, 
E as nossas leis consngt•am ele tal J'~ít•ma. esse !H'illeitlio que 
eslabclcc.em d-el't'l' voltat• au )Jru!)J'teltWlO conl.t•a quem su 
fe~ a dr.saprorn·iat;ão, o olJ,ieclo dusa)Jt'OJH'iadu qutJ j:'t nfio 
(, mui:; nccessat'iu ao poclcr pu!Jlico, si o referido !H'tJpl'iclat•io 
quizcr ~onscrval-u pelo pt·er,'u ela iudcnmi~u~ão que t'ecebeu, 

Mas tJll!l faz 11u tnomenlo a.clual u titJsso UoVt!rtHr! Bu 
não quero luncat· os olhos para o espec~aculo sinisLI'u e do
lot'ORo que se ctc,;etll'ola nos campos sanr;uinuleul.os da guerra 
!'raLricida, pela vasUdiLo irnmensa t.lo nos:;o lel'rilol'io; tuas, 
etll picna Gapilal da Hepublica. cm face do escol da civili
wçüu brasileira, nll,; vetiiUS que o Uu\'l.'l'Uu do ~r. Arthut• 
Bernardes se al'roga o m·bill'io ele con riscar bens dos seus 
actvet·surios, pois que cm tanto importa o J'cchamenlo forçado 
e \'iolenlo das ot'l'icinas etc trabalho, o que constitue um tttten. 
tudo ú proprir:dadc, e representa Lambem um attcntado .:i li
bcrclade de trabalho. O G-overno póde requisitar um jornal 
$i, pot· exemplo, necessita, pum uso rlollc, das suas ol'i'icinus, 
dos seus prelos. do seu material. ~las o Governo uão pódc 
l'cchat• o . jornal, porque fechando-o pt·ova cxubcl'antcmenlc 
não ·precisar deli r.. 

'!'rancanclo o jornal, itnpcdimlo o l'unccionarnenlo tlus 
suas ol'l'ioinas, dá a prova material, indiscuLivcl, evidenlis
sima, acima de qualquer conLestação, de qur essa medida 
não foi tomada pot· necessidade publica, lHH'que u Govet·no 
lttnlo rle\las nüu precisa que dcllas nãtl se utiliza. E não Lendo 
necessidade dl)l!as. l'oi positinuncnlc illcgilinm a sua nc•;ão, UJn 
vut•tlar.iloit·o allenlallo contra a pt•opriL•daúe alheia. Ahi csl:í 
::it·~. 8cnadot•es, Nós lemos, no fechamento do Cvl'rcio da .1la
llilr1, uma ctemonsLt•a(lliO evidente, oapnz de com't!ncer os mais 
eegos ucntl'e os cegos, pol' J'allt~ alé de npparellw' vi~ual, de 
que u Govorno r•sl(t lançando mao de m~dtda~ u.llra-vi9ienlas.: 
quo nem em estado do guerra esll'anseH'a a let pet·mtlle. J. 
niio' [• sômr.nle a l'espoilo dos ,iornnes. Podet•ía ainda,. neste 
pal'liculnl', lt·nzct• ao S~mtLlo o que dizem noi:Wl~i~· csct·~plore:;, 
~oht•r• 0 dircilo tlc propricclade, em cslaúo de sitiO. N110 Pl'~
ciso lcmbrat• uo Se1Jaclu quo Alcm·la ti um dos g~·andt•s consli
t.ucionalis~ns americanos, Vou lt~t· u que t:!lo dtz, no seu no
lavei lra~ados Las am·antias constitttciouales, pura mostl'ur 
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1~01110 elit', qlie :tLllllille [at'g'U SOIIIIIIU UC al'lJill'ill Olll lllU[I!l'ia 
riD estado elo ,;itiu, comlennia formalmente C>scs altcutados 
cuni.I'a a pruvrieuadc. 

Diz clle : 

"Dul'anlc a Jll'CSidcncia de Sarmicnlo, o ~liuistro 
rJu Interior, DI'. Velez Sarsficld, u da I•'azcnda, Dt•. Go
t·ostinga c o da .Iustil,:a, Culto e lnslruc•;ão J>u!Jlica, 
Dr. Avellaneda suslen Lavam em gct•nl aquellas il.l'éas 
que, coucordanuo com as suas opiniões u Senador 
ltawson i !lustrava, dizendo: " ... A respeito, pol'ém, das 
cousas e gm·anlia perToiLa do dil'eilo de propriedade, 
l'ica limitada, tratando-se dR fl'LICL'l'a, e não pódu ser de 
outra maneira. Este ponto osttí luminusamonie ti·ata
do cm um autor norte-americano qLJC acaba de escre
ver um livro c foi mandado traduzir pelo Congresso. 
Elle diz que as autoridades nnci-onaes t.eem o direito 
de tornar as cousas pot· dou,; motivos; primeiro, por
que necessita dellas_: seg·undo, para que não {:Uiam em 
poder rio inimgio; e quando diz tomar é desde Jogo sem 
a indemnizaoão prévia." (252i (Alcortn, Las 11arantias 
constitucionales.) 

l'ortanl.u, ,;ão duas as condiçõe~ essenciaes: - ou Ler ne
cessidade elas cousa,.; ou evilat· qur.i· olkts caiam L'll1 podet· do 
inimigo, em caso de fl'lWI'ra estrangeira. 

O proprio AJ•islides Milton dizia, accentuanclo que a pro
!)J'if'rlarle si'1 póde sr!!' toma.rla para ser usada. 

(LtJ): De rnanei1·n qur. pot• e:wmplo, .a inviolabilitindo rio 
Sl:g·1·edo da coJ•t•cspumJeJ~eia e a do dmniciliu :;e suspendem. 
comn se SIIspendo a propriedade, no sentido do poder osla 
ser tomada l'. usada, sem prévia indemnização, na vigencirt do 
estado de sitio". 

São de Fiore as seguintes palav·ras: 
(U) : "Não admittimos nenhuma excepção a regra g·eral 

1le que n espoliação forçada contra os particulares do que lhes 
pertence é por si mesmo um crime o não poderia ,iárnais sct· 
permiltida durante a guu·rra". (Pag. 231. Pasqna!IJ I< i ore. 
N-ouYcau Dt•oi L Intcmational Public, v o!. 3•.) 

Excusa, Sr. Presidente, continua!' a fazet· eilaçõe,; para 
evidenciar a evidencia; cu poderia juntai-as a rodo para· a do
monstra~.ão desse asserto; mas u que cu qucl'D deixat• desde 
.itt accentuado é que, admiLLindo-so mesmo a mais coercilint 
c Yexatoria das doutrinas sobre u e~tadu rlc sitio, não se póde 
justificar o foohamento dos jornaes, que importa, além da 
confiscação da propriedade privada, ~m um atlentaclo ú liber. 
rlaclc de Lt·ab11lho que 1l um direito que se não pc·rdc cm osLLLdo 
ele sitio. 

Já tive occasJUo, neste recinto, de fazer longas considc
ra(iÕes para rlemons4rur que na opinião de notnveis publicis
las, oradorPs, politicas r e~l.adistas, J•epngna nn sonso moral e 
:í. cull.uJ•a lihepal do mundo u ,;implr•s rr!nsuJ•n rios .inl'lll!CS 
mesmo cm estado dr! si tio. 

Não me deterei em fazer considei·ações sobre esse as
sumpto que jtí foi ventilado de outra feitn; limitar-me-hei a 
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consigiHll' o leslcmunho de Coelho Rodrigues a t•c.speilo do 
modo ~omu, na .!!;mo pu, :;e cumpruhenclcm essas cousas. 

Dizia o eminente jul'isconsulLo ht•a;;ileiro, justificando o 
seu voto contra o silio em 18\H. 

(Lê) : 05 meios de informação.. . c1ue Linha no cstran
gcil'O eram quasi todos hoslis aü Gov'ct·no acLual c hostis prin
~ipalmenle por causa da suspctisf>o das garantias da imprensa, 
a qual é recehida em Lacta parlo elo mundo civilizado. 

::iustenLmn do outro lado do Decano e s6 cm caso extremo 
c só cm período mui Lo cm·to se póelc justificar a ouspensão 
dessa libe!'dadc, com a qual julgam que se pócle conquistar 
todas as outra,;. De modo que o Governo, que ataca a liber
dade de imprensa· em qunlquet· ponto elo mundo civilizado, 
aLlrahc sobre si a animadversão do resto da imprensa civilizada 
do mundo. E', por consequencia, uma medida mal inspirada, 
contraproducente, porque a imprensa, apezoar de todos os seus 
desvarios, que não contesto nem justifico, ó quem i'az a opi
nião; c a opinião, no ultimo quartel elo seculo 1\l é o soberano 
dos 80boranos. (O estado de sUio, vol. ;), 208) . 

l~ o Sr. Coelho Rodrigues, apresentando um projecto, rc
gnlanrlo o sitio, inclui a nellc o seguinte arligo: 

(Ld) : "A suspensão das garantias consLiLucionacs sü po
i.lem reslring-it· a librrclade etc imprcn:;a, quanto ;i ct•ilica dos 
actos do Govrmw relativos an c;;tn:do r!e sitio, ou das medidas 
extraorrlinarius, que, dttt·anl.r~ o mesmo, lhe são !'aculluilas: 
mas essa restt·iccrw deve set· cxprr.ssa no decreto ou na lei, que 
o reslabelcce-t• c não comprehenderá nunca o direito ele defesa 
rle qualquer pessoa detida ou clesl.et·radu". 
"O r.Jir1!iiO de defesa de qualquer pessoa detida ou dr,te!'l'ada". 

Srs. Senadores, t! sempre com a alma vivamente amargu
rada que o homem publico cm nos,;o paiz volve suas vistas pal'U 
o passado, mesmo para o passado mais treclo ele nossa l!is
lol'ia, pot·que mais se lhe confrange ainda o cot'UI)ão, vel'ifi
canclo que os hot•t:ot·cs da aclualidacle tiH'tJHm maculas in:;igni
ficanles os desvarios mais inlelcravcis dos Governos anteriores . 

.Basla dizer a V. Ex., Sr. Presidente, e lembrar aos Srs. 
Senadores que cm pleno periodo de estado de sitio, no Governo 
dn l~lorinno Peixol.o, quando o pa~z .'1sluvu rcalmcnlt\ ~onv~tl
~ionaclo, com nma granrle guc·rra ctvtl, em qtw as conSJ)Il'ilç~cs 
nfto ·Se limilavam a simples hypoLhese cln bomba,; cl11 d):namtLP, 
surprehenclidas scmpt·n a proposHo pnla poli c ia ulvir;urPn·a, rn:.ts 
t:'lll qur. a cidaclr em conlinuatnrnle J'lagr-l!arla pr!ln runhotww 
cln mat•, em qtw a~ rnm·Lcs se davam dr momento a mnnwnln nu 
Capital r!n Republica, pois bem, r.m pleno estudo du si! in, l:lo
J•inno .Poixol.o nunca admHtilJ que fossem censut•ados na tm
pJ•cnsa os discursos rios Srs. De-pulados c Sennclores. 

O Sn. PnESillENTE (tnnacndo os tumpa.nos; - Lern!JI'o ao 
nobl't) Senador que está terminada a hora elo cxpeclien!.f'. 

O SI\. Mo:-.1z SooR!l - Requeiro a V. Ex. consul·lc o Se
nado sobre si concede prorogação de 30 minutos da hot'u do 
expediente. . : ~:: .: 

O Sn. Pnt~SIDENTE - Os sQnhorcs que approvam o reqnc
rimento r!o Sr. Moniz Sodré queiram levantar-si'. (Pa.u.sn.) 
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Appi'O\'ado. Conlinun com a palai'J'íl o :"t·. Sr•Jwcior ~hmiz 
Sor.lt·é. 

() e.n. MoXIZ Somut - Eu l.il'n occasião C]ll!l!ldO Se debal ia 
nesle J'<•cinl.o n e;;lndo c!r~ sitio rlc 1!1;:2, de, IH'OI.cslnndo conll'fl 
a não in~el'<:iio de l!lllfl caJ·la na impJ·en,;a dcst:t Capital, lida 
no Sl)naclo peln eminente Senadm· :-:;,., Antonio Au•l'Nin, lem
bJ·at· q11c nuql!ella ·época .Fiot·inno Pt>i.xoto limlmJU :;um]lt'e em 
Jtão cerccm: a I Í\'l'C manif<Jslação do pensnmr•l\ to, quanrlo ux
Lr.rnacla pro los rnpt·e~t·nlanl.t'S ela na•; ii o. 

o Sr. Lropolrlo Bulltücs aJ'firman neste rr.cinl.o, tempos 
clt'!JOIS, quo toclos os seus rliscm·sos, os rnuig violento;;, comn 
todas as c:lLilinai·ias do Sr. Epllacio Pessôu conl.l'a o Murec!Jnl 
de Ferro, todos ellcs eram fielmente l'f!PI'oduzidos por qual
quer jornal que o quizesse. 1~, para fazer justiça aos C:oWH'
nos passrrdos, clci'O dizer que não !Ja um Prt•sidcntc clr Rf'pu
blica, a niio ser o actual, que tenlla !ornado effcclJva n IJI'O
Iong·acJa a ccn:Hlt'a ao~ ,iot·nae;; a J'llSJJL>ilu rln~ rJisCIII'SO~ Jll'!IJ'c
rirfns nesta 011 nu oul!'a Casa rio Congresso i'iacional. 

Qunnclo ,:c •m,aiou esse abuso ele poder, o Supremo TJ•ihu
nal Jo'c•rll't'al dal'a habeas-eor)llls g·aranl.indo plr•JIUlllf'JJte n <•XeJ·
eicio rJ<!S>(' dirroilo I'IJI II!JI HCCOI'Ilii'O mnmOJ'UVCl que lr\'1! O \'Oin 
clt! ilt!Z mPrnhrns con!J'a um, nu aug·t,,;lo A1·eopago . 

.'ío Goi'L'I'!ID do mal·ecl!ulllm•JIWs Yirnos que os congTr•;;;.isr.a;: 
nsat•nn1 r ailm;tu•am dessa l'acnldade, pot·qur lot·nal'arn clP l'acln 
sem Ynlot· pratico 11 r;cnsum aos ,im•naes, poJ•que qualqtH•t' no
i i e ia, qtlulqtwt' urtigo, qua!quro1' no la cu .ia puhlica~fio el'U \'r
eluda nos ,iornues pela censm·a goveJ•namrnlul, l'l'll lida rlr•poi~ 
ria LJ•ihunu da Cumara do~ Deputados e inseJ•Ia, não sl> nos 
Annaes do Cong'rcsso, como cm todos os org·ãos ele impt·ensa 
que u quizesse divulgar . .Foi pt·cciso que cntrassomo~ nu pn
lilica de rcgoneracão paJ'U qnc víssemos compurcnc!as l~ vili
pendiadas a autonomia e indcpendencia do CongJ•esso Nacio-· 
na!, conjnnctamenle com a dignidade rio Supremo Tribunal 
Federal, cu.in decisão é acintosamente ultrn.iada pelos belo~ 
;ntins ela inquisi~ão policial. 

Mas, Srs. Senadores, não são ossos os unicos abuso;; com
mr.ttirlos pelo Go1·erno e que não podem ser justificados mes
mo em 1'ace das fiontrinns mais alMolulistns f'lll rnatel'iu dr. 
Psl.arlo do sitio. 

A Conslituir;fio <ln Republica- o r.sle t\ um rins pontos sem 
r~ontroversia - a r.nnsl.ituir;ão Pstuhr.locn q11e n;; medidas d<' 
que pódo Juncar miio cont1·a pessoa~ o Podrr Execul.ivo se cil'
cmnsci·cvem cm duas unieas - o clo;;ler•J•o " a drlcnQão. 

;\Tu~. senhores, que é que tle\·emm entender por rlel.enr;ão'? 
PMI'entura sn pôde confundir detenção com prisão1 Pois 
lodos nôs nfw sabemos que ns rl'iminnlistns. M mais compo
tenlcs e autorizados. q1JUJHlo pt•ocm·am r.,laiJr.'leccr a Jinlt:t 
diJ'J'erencial onlre a licl.encüo e n pJ•isiln, accentuam doseio Jo::ro 
que u detenção não comporta nunca a incommunicnbilirlodc 
nem a prisão com trabalho. ao passo qur a pt·isüo pócle ser in
communicavcl ou com trabalhos forcados? 

'Não cansarei n attenção dos meus illust!'cs collogas pal'n 
rlcmonstrur uma theso qno •l rudimentar cm sciencin ct·iminal. 
Poderei apenas ler, porque fica dilo com maior aul.orirlarln, o 
que sobre o nssumplo rscrcvcu o celrht•l' Gnl't·nml. Esc1·en 
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o nola\'cl criminalista !'rance;~. iHl seu r~xcc!lcnle Lralado 
tlworico e pratico de direito Jlenal, lral.lalho coroado prla 
M.adcmia das Seinnci:\s Mni'U•!S e Polilira:<, que lhe conl'ci'iu u 
g'l'anúo \ll'l'llliu Wo!oll"~ki, llc~J.inadu a I'C~OIIl[JC11Stll' u melltia· 
ubm de dit'r.ilo pulllieo nos sei;; IIII.illlo.~ a\mo:; e a pJ·oelanultl 
pelo j1Jiw do Sf!ll r•mint•nlc t'r!lalot•, o ,;abio Dart:·Sl<', l!Ina 
ubm lllil', tendo e:;<;nlarJo rr>t•dadr!it·:uncnll• o a.,sumplo, srt·ia 
dPf'illi! i\'a, ;;i o di!'riln não ;;e J'l!llfl\'asse incr,sanlernrnle : 

"A delcn~:ão ,~ mna pci1a dcslinmla JlUI'licul:~t·m,•nt;~ 
:'t t'CJH'cs~ão dos crirncs polil.icos: cll:t occupa, na r.,;cala 
das penas politicas, um Jogai· cni'I'CSJlnndt•ntc ao da re
clusão, na escala dlts penas ele direi I o comrnum; mas 
olll! dil'l'erc da t'cchlsà(l qUanto {t sua dlll'lltão, Uú seu 
i'1!gimcn c ao Jogai· de sua execução. 
• • • • • • o • • o • • • • • o • • ~ • • • • ~ ·, ; ~ • • • • • • ' o • o • ; • • • o ; o • o ; • • • 

Como a rcclusuo 1! uma pena pri\'aJ.i\·a da liber
rlatlt!. Mas deli a se disliu~i\tJ: élll fjl\C 1.\ l'Cc!usiio im
Iirll'la obrigação atl l.t'abalho, cnHJllUillo que a det.entftn 
nüo itcat•relu cs1t1 obrigU~iío; o ~nildelilnad'U ,;t!l'á sim
plo~lHellln dltcet'11titlo; I! III que o di! lido [liJtlr. cnrnmuni
cal'-gl! l!Vt'<'Illenlü, ,;r•.ia cont n;; hahilunf.t•s da fril•laleza, 
sejll corn as pessoas rlc J'(il'a, nil pu,;so lJllC lnt!a a cont~ 
Bllmictwüo é interdiclu ao l'f'cluso. A lil.let•rladc d,~ corn
tilllnicai•~se a dispctlsa de lt'al.iUlhos, são duas vanla'
gcns da delew;ãu, que a lornatn iHcllds Sé\'(!11il em si'll 
regímen dti que i\ rcclusiíd, A di!LCiiçãri ·I! soJ'l'rida nib 
!'ot·Lnlezas .c nüo nas cà5ll5 do l'oti~u. do SO·t'le ctilc os 
l:ondF!ntnar!IJS ft cleLcn\\ÜO não csl.~o ein con luelo com os 
~l·imliwst!s de dl!!iclo comiinilti." 

Entre mi~. nüo só se com!lleLLe n ct·imc ele pór~se cm 
incohünunicabilidndc os delniHos pólilicos, como aiticla se os 
onc<!l'J'a ilos ergasltilos maig irnmnilrlos dtis Jli'isões do J~sLadn, 
prisües que coiistil LiCJ\1 Lima vergonha JlUt'a a. civilizaÇão ln·a
,: li eira, mesmo destinada aos rrui!órés scclet'ados, porque I! !las 
são ahsolulnnicnte coi\lt'hrifis a todos os pi'lh~ipiós da sciencia 
pl!lllt.enciat'ill i Nitigumn igl!ot•a a cíuúpfllllia qUe eiHrr~ ntís so 
tntn feito em nornc dli ~riniittologia n dos ~éi\tl,inchlL1!\ .hUiila~ 
ltiUu•ios éonl.l'a essns jJrlsôes tjll'U éiilão inui!Il· Uhulxo i.la 
l1 o mt r. u 11. u l't\. 

Pois hr.m, <'· ilr.s~as pt•isüp;; infectas r. Índig·nns que sün 
nnrt•I'I'Ilrlo;; lnoohuilunica\'Pi~ e iilrll.'l'iniU:liiiHhl.~ nfid os dc
lillljlll!lltrs pnlil.it'rls, 11iri~ o., st1sp~il.firlo~ df! sri·~Jíi ilci\·Br~tli'ilis 
do C:n\'r.rno. 

O Sr. Pi·esidertte - Puço liccncll pnt•a nrh'ni'LÍi• o OI'lldor 
de rjuc n Pt'ót'agür;fiD do cxpcclW1tlc esLú Lr.hhin:tdb. 

O Sn. l\lo:·m SclJJnÊ - Nr.sle caso, Sr i PrrRirldllLe,. peço 
a V. l!:x, que me manlenhn n pnl!iYI'n na hotia do Uxpedh•nto 
dn jll'OXi ma SC5Sào. 

O Sr. Presidentli - V. Ex. set'!l tlttêllrlido. 
Esgotada a hora do expediente, pnsso ti ordem do diil, 
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ORDEM DO DIA 

O Sr. Paulo de Frontin - Pc~~o a palavra, pela ordem. 

O Sr Presidente - Tem a pnlavm .o Sr .Paulo 'ele Fron
Li n. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr._ P~·esidente, 
quando n Senarlo voLou a urgencia put•a ;'\ di~cusSUQ Jll1lll_!!rlm
la dn Jll'u,jnelo n·. Hll, ]Jarece-me que nao leve a mtençao de 
que l'o~~e Liadu n pat·ucel.' verbal sobt•e as emendas an mc.smo 
pro,iecto c sim J'nzcr com que elle constasse da ordem do dm 
I! llOll\'l'ôSC lelll]JO para poder resolver sobre o assumplo an
Jos do lerminat• a sessão legislativa do COt'l'entc anuo. 

Nesl.ns condições, de accôrdo com os precedente~, eu pc
diria ao Senado que, anl.cs da vol.ação, fosse o proJecto en
viado ú Commissão de Finanças, para qur. emil.l.a parecer so
Jn·e as multiplas emendas J'ormulud.as ,;obre c !I e. 

O Sn. PBES!IlENTE - Não posso ucceilar o requerimento 
do V. Ex. A urgencia concedida pelo Senado para discussão 
c votação, dispensa a nudiencia de qualquer das Commissões 
lrchnir.tls e acompanha o nRsumpto até o seu ultimo turno. 

O Sn. PAur.o DI~ Fno!'\1'IN - V. Ex. tem toda a razão. 
Da pm·lc de V Ex. não poderia havct• oult•o procerlimt'.nl.o 
Sl'niin o que teve Não foi, por·lanto, desse ponto do vista 
lfll/0 Pll rncarri o nssumplo: mas lta precedentes c ,i:í um alií 
com t'f'lar;ão a um pro,irclo rlP minha anloria. De f.ucl.o, o 
pro,icclo de emorgr.ncia, vol.arln cm 1 !l21, mediante m·gencia, 
quando chegou :í :J• discnssiio, po1· proposta do actual minis
l.t•o riu Viação, o S1•. D1·. P1·nncisco rio S:i, enlão llelal.nt• da Rr
wil n, volt.ou :í Commissão de .Finanças n demorou até bas
tante nessa Commissão porque houve nlli duvidas sobre vn
rios ponl.os. 

De moela que o que peço não r. absolul.amente contra a 
d~cisão _ri e V. JDx. o .sim que o Senado, depois do ter havido u 
d1scussuo c terem s1do apresentadas muitas emendas ao pro
jecto, ouça. a Commissão de Finanças. 

O Sn. PRESIDENTE - Na minha opinião o precedenl.e que 
Y. Ex. invoca contravem ao que esf.á determinado no Hegi
mctüo sobre as urgencias. Em todo caso tratando-se rle ma
lr]'ia importante o havendo precedentes,' como V. Ex. invoca, 
nao f.rmho duvida em ecceit.ar o requerimento rle V. Ex. 

O Rn. Po~ur.o DE 'FnnN'!'I:-1 - l~u ng:·nrlrço n V. F.x. 

9 Sn. Pn~SIDENTE - Aguardarei n encerramento da dis
. cnssao elo pro,Jecf.o para submrf.fcr o rrqncrimrnto r! e V. Ex. 

ao voto do Senado. 

O Sr. Presidente - l.cnrlo sirlo nrlcliarlns tís vol.noiies rle tres 
r,edaccõ~s finars, por falta rir numero. vou su!Jmef !.el-as agora 
a votaçao. 

F.' npprovacla n rcrlacr;~o final do pro,jrcto n. :=!7, de 1!121 .. 
E' ;,'~PJlt'ovndn n I'N!nceão final rio pro,iecf.n do Renarln nn

mri'O 5.r, de 192·1. 

O Sr :Barbosa Lima (p,pJn rll'rlnm) - Rrquniro YOrificat)iin 
dn . vntacão 
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o Sr. P1·esidente - O Sr. Senador Barbosa Limn requer 
veril'icnr.ão ela voLac.ão. Queiram levantar-se e consct•vnr-se 
ele pó os senhores que npprovam a redacoão final. (Pausa.) 

Votaram a favor 36 Srs. Senadores. 
Queiram sentar-se os que votaram a favor c levantar-se, 

consen·:mdo-se de pó, os que rejeitam n t•crlacçfto final. 
(Pausa.) 

Nenhum Senador votou contra a rcelacoão . 
Foi approvada. 
E' approvada a redacc.ão final elas emendas do Scnnrlo :'l 

pt•oposição ela Camara n. 101, de 1924. 

o Sr. Presidente - Ha sobre o Mesa um requerimento da 
Commissão de Finanças, soliciLando urgencia para discussão c 
votação immedi atas do parecer sobre as emendas ao Orçamen
to ela Receita. 

O Sr. Barbosa Lima - .Peço a palavra pela ordem 

O Sr. Presidente - Tc•m a pal:wm o S1•. Srnndnl' T1:u·l1osa 
Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Sr. Presidente, o 
rcqurrimr.nto que V. Ex. acaba ele ler pede seja suhmcLliclo 
:'L diseussão P votação immediatas do Senado da Republica, o 
vareccJr formulado pelo !tomado relator elo orr,anwnto da re
ceita para o proximo ru Lu r o exercício. 

O SR. LAlll\0 MuJ~LJm - Tambcm sobre os emendas. 
O SH. BArwORA LIMA - Esse parecr.r foi distribu ido na 

hora em qnr. enl.ravamns neste recinto. Gomo todo o trabalho 
do eminente Senador por Santa Co:tharina, o parecer por 
S Ex. formulado sobro as emendas apresentadas no projecto 
de orçamento da receita requer, si não um estudo apurado, 
pelo menos leitura que haste para que se possa inteirar cada 
Senador elo modo como ha de acompanhar os conselhos do emi
nente representante de Santa Catharina, ou ha de se lhe pedir 
permissão para dissentir desse habito . 

. Eu an Srnaclo con!'c!sso que não tivr. siquer tempo dr. 
ler esse parecer. Trata-se ele cotejar emendas em que figu
ram algarismos, numeras os mais divet•sos, com os diversis
simos itcnR em que se sub-divide o projecto elo orçamento 
da Receita enYiado pela Camara dos Deputados ao Senado da 
Hcpublica. :Esse cotejo não se póde fazer, por mais rapider. 
fllW se I rnha -nesso gcnero de sport parlamentar, em meia 
dur.in dn minutos. O voto, St• . .Presidente, será, pois, uma 
muni l'cstar,ão global ele apoio :ís considet•ações produzidas pelo 
honrado J•clalor qnnndn acceila ou quando recusa qnalqurr 
das emendas constantes elo avulso ha pouco distribuído. 

Sr. Presidente, não é demais repetir que se trata de um 
pro,iecto do lei annun, formulado e votado na: outra Casn do 
Cons·r!'sso l'i'acional em condições que modificam profunda
mente o teor da vida cconomica da eommunhão brasileira 
naqnillo rm que rsse t.eor entende com os dispositiYns da lr.i 
rle impost.os. As alterações int.J•oclnr.irlas na !ri clr Receita 
na Cnmm·n elos Df'putaelos são das mais variadas e elas mais 
Pl'n1'1ll1clas nns srw• rffPil.ns irnrnrdiai.M r J'rmnt0s. 
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Declat•o ao Senado - com a minha doclaracão vac o 
meu t·cspciloso pt·oLcsto para qu~ figure nos Annacs dos 
Ho~~os trabalhos - que mio me sml.o, ~cm me posso et!C•Jn
lr•ttt' ~Ltl'l'icícnLernenlc inJ'ol'mado para lormulat• o meu voto 
e um a plcni lu ele de conhccimcnl.o ele causa cm assumJ?L~s 
rl1•sl a nal.ureza, ele! icaclissimo, que se pódc é se deve exigir 
de um Scnudot· eonsciente do seu mandato. . . 

Sei que se me ob.icclará que estamos nos u!IImos r.IJas 
da ,;essfw rml'lamcnlur. . . 

Pot• ponclet·osa que seja essa advei'L~ncHI, _c lia dcsn;::ua rle
anlo elo mtcnso colorido do outra consideraçao, qual. c a que 
st! impiio :i nossa mediLaçüo, na hora de v~tat· medtdU;S, que 
a parLit• de Janeiro d? proximo an~o •. cleverao L91' .a maJOr r9-
porcussão ~obre a YHht ela collccLivtdade brastlr)J!'a, dov~rao 
lct· rJ'J'r!ilo inconlcslnvel sobre o encarecimento da vtdu, 
alll':tll~l)llr.lu. t:o111n tt!ll·angclll, diSJlu;ilJYUs lflll! ainda mais ag
gt·ayai'n os impostos tlc c.onsumo e, po.r essa fórn:~. aif!cla mais 
degradam u padrão ele nda morle~LJSSJma a que Ja eslao rerlu
zitlos, na sua irnmensa maioria, os lares brasileiros, 

'l't•al.n-so, Sr. Prcsidenl.e, após oil.o mozes de sessões al.u
rntlas no Senado, !rala-se do gesto ele maiot· gravidade poli-
1 i eu, di' maior responsabilidade pal'lamcnl.ar, de pem'r!s eJ'J'ci
lo~ sulll'e a communhão, dentre os muitos praticados pelo Se
nado JIU ucLual scssiio logislativa. Declaro que não comprc
hnnrlo como 1\ que, II'Ul:mdo-sc rle maleria dessa naLut•eza o 
do monwnlo social rla delicndezu daquclle cm que vão vivendo 
1111~ ,, \'t!g·t!lando llllli'os. na sua mniol'ia. dos brusilr!il•og, o 
SPnarJo se proponha ü co1'1l leal!, votar uma propo,;icão que 
I h e acaba de sel' posta sob os olhos, sem o tempo matcrird
mcnl.e neccssal'io para uma escassa inspeccão superficial. .r:~ 
r.la pt•imeit•:t vez em que solicitou do Senado rJa Republica 
pt·oviodrncia analoga, na primcit•a phuse elo nndamento rJes~o 
)Jro,ieclo, tive o desprazer, o sincero desgosto de (Jivcrgir do 
meu hnn:•arlo collegn, o eminente Senador por Sanla CaLh'l
rina. Naquella occasião votei conlt·a a urgencia solicil!ld:l 
JlOI' ::\. J~x.: neste momento, ''o to contra o rrqucrimtmtn, ~m 
l(lll• :m solicilu merlida ainda mais rJclicarJn n ele cffeilo3 ainda 
mais melindrosos do que nquclles a que me referi. (Muito 
bc'/11; muito bem.) 

O Sr. Benjamin Barroso - Peoo a palavra 

O Sr. Presidente - V. Ex. pede a pnlnwa pela ordem 'I 
O Sn, B~:>~.TAl\IIX BAIUIORo - Sobrr. n I'C(Jilcrimcni.,J r!~ 

mgencin. 
O Sn. PnRSI!lEN'l'Jl - Então, t\ pcln m·r.lem. 
O 811. DF::>:.TA!IIIN Bo~mwso - Neste cnso, prlo prr.ccdcnrc 

nllcl'!n, Jlf'~n a palavra pela m·dem. 

O Sr. Presidente - Tom .a pnlaVI'll o Sr Benjamim Bar
roso, 

O Sr., Benjamin Barroso (') C.pela ot•dem) - Sr. Prrsi
clenle, n Sen,_nclo a~aba do o.uvit' com a allonçüo que mcrcet•m 
ns ponrlci'·OÇues fotlos pelo Jllustro t'epresenl.ante rlo Amur.onas 

( ') Nüo foi revisto pelo orado!'. 
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a rest1ciln riu Ot•,;nnwnl.n Lltt Iteceiln, quo se vnc votar dL·nlt•o 
f\111 pour.o. . 

Vr~nllo, pm· minha wz, lrazer a9s meu~ 11\usl.n~ cnllrgns 
u que me deparou ao lançat· as ns las sobre o . pat·rcl;t· dn 
meu eminente amigo, o illustrc Relator da Il.ccetl~: . 

Pat·ece-rnr! a mim que devo eslat' engunudo, lao rnpala 
J'ni .a vi:<!.:t que pas~ci sobt•c cslc importante f!ocurnenlr•, l'lll 
tnn!PI'!a ~~~· lnnln )!'l'll\'lrlndP. 

O illu,lt·c t•olnlor rlcrlul'u nu pagina 2 o scguint~: 
"A Commissão, cm vis! a rJ.a c:xlgui·darh~ rlc :cn!pu, · 

pl'opoz ao Senudo a nãu uppt·ovnçfto ~~ nllr.t·u~ün na~ 1~
l'ifus das aiJ'andcgas, na~ quacs, u!tús n Gamara nau 
pt•npoz allerar.iio algurna". . 

8l', Pl'esidculc, (!11 não entendi bem e~sa re~olucão dn ii
lustre Cornmissão cte Finanças. 

Jlal'ece-me quo aqui a Commissão declarou que não llc
sejal'ia i'azOt· allewr;ão alguma na~ lu~ifas das alfap,deg·a~ o ao 
mesmo tempo não que1• fazer altcl'acao nessas ttu·1las, no que 
diz rr~[lCil.n 1íqtlf!llas modificuçGes feitas já pela Camr.r~ dos 
'Df'lllllurlnH. rll\ ~arte que o l!lusLre rr.lalot· pocfr\ria d.-t· urna 
P:xplíea,;ITo ro:li;; l'ncil, mais clal'a, ~i '' pos;;i\'el. ao ~I!IHtrln, Tllll'n 
f\IW $e niio v:í valar aqnillo que a tH·opriu conscicncio. podia 
l'l'l~U:\lll', pal'a qnr ;;o ntlO vit volat· a esmo. 

Ot•a, cmqunnlo IH\ pagina 2 assim fala o illustre relator 
ria Gnmmissãn de Finnncns, mais acfe:mtc, nu ·pagina 11, por · 
exemplo, S. Ex. come~a a acceit.nr all.era~õos nus tarifas elas 
nl!'andegas. -· 

O Sn. PnllBIDE::-<~·E - V. E:x. permiltu-me lembra1: que 
são prematuras as observações que está fazendo. O parecer 
não eslú cm discussão. O Senado ainrta terá de. se pronundar 
~obre a requcPirncnto de ur~cncin da Cnmmissão de Financas 
I' s6 depois rlnlle rolado 1í que n rnnlcrin n qur Y. Ex. csl:'t 
se referindo cnLt•ará cm debate. 

· O Sn. BEN.TAMIN BARnoso - V. Ex. ha de permllth· que 
ru Iombrn que quando pedi a palavra pela ordem, foi em virLn
<le do proccdcnto aberto, para com o illustrc representante do 
'\tnar.onas, que 1.rato\l elo meu assumpto. , . 

O Sn .PnESIDEN'rE - O Sr. Scnnclor pelo Amnzrmas não 
rli>ctlliu o par-ecer. 

O SI\, BI~N.JAMIN BAnnoso - ••• como V. Ex. p~rmittiu 
que S. l~x. se referisse no Orçamento rlu Fazendn, eu me 
,iulguei no dircit.o de Lambem fnzer ligeiras, ligeirissimus re
fet•encias a osso parecer. 

O Sn. PllllSIDllNTll - V. Ex. furá as considernriie:: que 
entender. Apenas cm beneficio da ordem dos nosso's traba~ 
lhos, observo a' V. Ex., que o parecer não está em discussão 
e quo o n~diclo rln pula\'l'n. polu orrlem, deve objcct.ivm· o lP
vantamento de uma questão de ordem ou o encaminhamento 
de 11mn votncuo, do que se não trutn nessa hora. 

O Sn, BllN.rAM:IN BAnnoso - Isto é muito claro, ost,á no 
proprio Hng·imcnto ·e na logicn humana; mas. pelo pt'ocodento 
é que pedi u palavra. Vou fnllnr sem mo referir no P!ll'C!cor. 
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Como dizia, lla outras occasiões em que se falia cm. m9~ 
diJ'icaeões de tarifas e ao mesmo tempo a proprra comm1ssao 
acceit.â modificaoões e as propõe. 

O Sn. LAuno Mür.r.Eit - V. Ex. está equivocado; as mo~ 
dificações foram no imposto de consumo. 

O Sn. BEN.TAMIN BARRoso - Sr. Presidente, em virtude 
do aparte que o illustre Relator da Commissão de l"innncas 
acaba de dar á ultima parte das minhas observações, concluo 
que isso só demonstra o seguinte: que nós, Senadores, não ti~ 

·vemos tempo de ler o projecto e vamos votar sem com-
prchr.ndermos o que está no parecer. 

Foi por isso que fiz essas observações e tomei a palavra 
para secundar as observações do illustre representante do 
Amazonas ... 

O Sr. Lauro Müller - Per;o a palavra pela ordem. 

O Sr Presidente - Tem a palavra o Sr. Lauro Müller. 

O Sr. Lauro Müller ( ·) (pela ordem) - Sr. Presidnte 
o requerimento actual não é do Relator, como suppo1. o llOn
rado Senador. E' da Commissão de Finanças, que, halanceanc!o 
o trabalho que está a seu cargo com o tempo rlr qui? ;Jigpõe, 
veiu dizer ao Senado ... 

0 SR. BARBOSA LIMA - Pelo SeU orgão natural. 
O SR. LAVRo Mur.LER - . . . cujo dever e desejo natural é 

de dar pi'Omptos os trabalhos antes do dia 31 de dezembro 
que não o poderá fazer si não fôr concedida urgrmcia, em 
certos tet·mos a projectos de orçamentos. Isso, é uma obri
gaoiio que a Commissão de Financas cumpre; não é um fa
vor que peça ao Senado para si. E' o dever della vir dizer 
ao Senado que essa medida é indispensavel para qr.e o Se
nado não entre· pelo anno que vem, cousa que lhe é (>rdina
riamentte defesa e principalmentte deve ser para o anno santo. 
Al·Jm disso, o I'CCJI!Orimenlo niio se refere apenas tis cnwndas 
ela receita, refere-se lambem tis emendas da despesa. 

Essn providencia é indispensavel pela exiguidade do 
l.empo. 

O honrado Senador pelo Amazonas fez o seu respeitoso 
protesto. R. B. Ex. nos permittissc, nós, da Commissüo dP 
Pinanças, o subscreveríamos contra as circumst.ancins que nos 
I.I'Ouxernm o pro,iecto da lei de Receita sómente no dia 20 de 
dezembro. Mas, a verdade é que nós ficâmos forçados a deli
berar sobre elle entre o dia 20 e o dia 30. 

Fóra disso, todas as considerações· pódem ter o brilho que 
tem a palavra de S. Ex., pódem ter a repercussão social que 
cllas merecem, mas não eliminam o problema, que é o se
guinte: votação da lei da Receita, pelo Senado, entre o dia 20 
e o dia 30 de dezembro. 

Ora, para isso conseguir é necessaria a urgencia. A ur
gencia é sempre um mal em qualquer projecto, mnximé em 
um proJecto da natureza complexa deste, e que veio tão fun
damente modificado da Gamara dos Deput.ados, como muito 
observou o honrndo Senador. Mas, no caso vertente, a urgen~ 

( •) Não foi revisto pelo. orador. 
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cia não tem os effeitos perniciosos que foram apontados, 
110rque não é dada par~ a discussão geral do areamento, mas 
para discussão e votacao de emendas apresentadas pelos se
nhores Senadores . 

Si cada um dos Senadores não está ao corrente do valor 
dessas emendas, os seus auto~esz no ca~o de não COI)COI•da
rem com o parecer da Cornm1ssao, trarao para o recmto as 
suas razões e o Senado julgará entre a palavra dos aulot·es das 
emenda~ o as razões da Commissão. E' limitado, por conse
quenciu u campo da urgenr.ia - simplesmente às emendas. 
De um 'lado, os autores dellas defendendo-as, quando não se 
eiJJlfurmat·em com o parecer; de outro lado, a Commissão, dan
ciLI n::i razões pelas quaes não poude acceital-as. Assim sendo, 
a urgencia pm•a a discussão e votação das emendas não tem, 
parece-me, a gravidade altribuida por S. Ex. ao requerimento 
da Commissão; o requerimento que - eu repito - a Com
Jnissão não fez por querer; fez, porque é indispensaYel á nor
malidade e á regularidade dos trabalhos do Senado. Wnitn 
bem! Muito benv!) • 

O Sr. Antonio Moniz - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Antonio i\.loniz. 

O Sr. Antonio Moniz - Sr. Presidente, lamento profunda-
mente estar em divergencia com a opinião do eminente Se
nador por Santa Catharina, digno Relator do orçamento da 
receita, a quem me liga sincera estima e de cujo espirita su
perior sou um elos mais ardorosos admiradores. Não me pa
rece curial que o Senado discuta, talvez, o mais impol'Lantt: 
dos orçamentos, sem que ao menos houvesse tempo para que 
cada um ele nós .lesse o parecer da Commissão de Finanças. 
Hn poucos instantes, depois de já começada a sessã•o, quan
do na tribuna o eminente Senador pela Bahia SP. Moniz So
clré,1'oi que começou a ser feita a distribuioão dos avulsos 
pelos Senadores, de maneira que não ha um só dos membros 
desta casa que tenha Lido tempo material de l(lt• o parecer da 
illustrc Com missão. 

Os Sns. L\uno Mur,r,En· r~ l\ltuuJ~r. DE C.\ll\'.\f,Hu -- S•Jbre 
a~ emendas. 

O SR. AN~'ONlO llloNIZ - Nestas condit}Ões, St·. l'r·u,;iden
le, tÍ uma violencia que a illustrc Commissão de Finanoas 
quer Jazer ao Senado, obrigando-o a discutir e ynlm· uma 
ma!eria sobro a qual olle, não tem, nem póde ter·. il J.ll'l)l!isu 
uonhccimcnlo O honmdo Scnaclot• ]101' Snnln Catlla!'ina aca
ba r! e rlizt:t• l.ll.ln o pat'L'I:Ct' versa ~oht'l~ as emendas. O. apat•lu 
1lP ~. Ex. não mudn a face da questão . .TuslamtJn!•l ul.·J·n 
estas emendas t) que nenhum de nós pódc consciin11.em.! 1te 
mm1il'r.slar n st:a opinião ... 

O Sn. LAUllo Mur,r,Eil - Nen1 ns aulot·es rlelltw? 

O Sll. :\;o.~•Po:<rro MoNIZ - . . . visl.o como. ;;;nLn•r r•llns. 
lH'IIl :111 nwnos, con liL'Cl'lllOS o modo di! pensat· da illu,l.1·e 
l:olntni .. ,,;~o. A JII'L'\'alcc.:•l' a upini~o ,;lli'li•nlailn 111'111 1111'11 
hoiH'adu collcg;a, clcsnccessurin se tornariu a immissão rle 
pm·cccr tlns Commissües teclmicas, porquanto baslal'iu que, 
por occnsiiio dn discussão de cncla emenda, os seus autot•es a 
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,jq~Lificassem. ;'i~o quero, St'. Presidente, roubar POl' mais 
1 "li lP() a a! lt•lt\.':1o du l'5PIII\lln ma,; !lJHIIlll:< tlcixat·. eot~-;igmtclu 
no~ ,hmacs que o hutnilclo rep!'escntanto dn Bal11a nao plldo 
de J'ór.·nm algttnm. liur ao "''11 I'OI.o fllll'll que 11 orctllllt'llit.l da 
receiLa, qu() opéra nctf.avrl moclificnção no !)OSSo t•ugitrwn ll'i· 
butnrio, · ~e.in tllsoutir:lo no monwnl.o lli'(IVis~unu (JL\11 au·avt,:<sa 
o nossu vurz, sem qno, ao menos, o~ l':icn:ulm•cs lenham Wmpo 
do lét• o que, sobro as cmcndus c as tnoclj[jeaQÕr).~ UJWI'allas 
llu no:;~o rogimon ll'ibulario, fiCUSII a dis:na Comrrli:;,;ão de 
l•'mun~as tio Senado. 

O Sr. Moniz Sodre ~ Peco 11 palaVl'a. 

O Sl'. P1·esidente ·- '.L'om u pala\'l'n o Sr. Moniz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré - Sr. l'rcsidcnLe, ú obei.lecunt.lo a um 
principio elo coheroncia o 11 clictamcs impm:ativos da minha 
conscicncia qtltl, nosle momento, vonho lambem fazet• uma 
cluoluraçiio uo Sonndo, em sentido oonlrario ao requerimento 
dQ Ul';J"I'tlein. lJIIn aca1.1a ele ,;r•t· annu1wiar!n, no"ta Gn:<a • .Lem
hJ•u-~u \'. Ex. de que, quando foi t•cquerida a lll'S'enda ,,ara o 
Ol'r;amen!.o fia Heuoil.a, eu Livo occasiãu da fazer ligeira~ con
siriet•nr;ües, no ~ent ido de moslrm· que não era postiivel que M13 
''ulas:>cnws um assumpto do !.amanha mag'Uituclu, sem que ti
vcsscmos, sobre elle, já não digo o conhecimento exacto c per
J'nilo, mas, Jlelo menos, a orienlaçiio do illuslrado Helaiot• da 
Conuuissão l(Ul', eom o seu paJ•eccJ•, illuminal'ia o debute. O 
t•equpr·inwntu do m•g-onda, 1\0S!r., iu~tanto, r\ de llllliln \1\i.lio 
grave~ consequ(lneias, porque, Sll nús não deYiumo.:; vul:ll' a 
ut·gcncia t•Plnt.ivamontn ao oreumonlo da Hecoila, muito .meno~ 
deYrmtns Yol al-a orn rclnt'ão tis emenda~ apt'CSI.Illi.at.las a c~so 
OJ'eanwnto. Dal'oi as J•azües oxplicilas sobre o muu pensa
monto, quo Jtilo púdo rlcixnr duvidas ou merece~· impugnar.ilo. 

O orcamcnlo dt! J\eceila podet'hl ser oonllccido pelo :-5e
nado, clesrlc quando foi amplnmr.nte debatido o cli>culido na 
Gamara dos Dt,pnlados, se nós nos déssemo; ao tt•nbalhu do 
examinar minuciosamente o que ~e passou na oult•a Casa do 
Parlamento. 

Mas a urgeneia rclaliYa ús emenclns rí nbsolutaruenlo in
~n:;tontal'ol, JHn·quo essas o:unnllas U[lpat•uceJ•:uu aqui Hl'lil 
nnnhum wevio conhecimento do Senado, constiLnindo, twssas 
condições, nssnmpln cornplelamente novo. Disse-se que os au
llll'f>;; das unwndns as conlWDt\111 bem. Mus nãn são sómcnlCJ os 

ROLJs mtl.m•es qur• as vão votat•; a approvat'il.o· r\ do Senado .n 
JHís não podemos nem siquer sabel' a opinião da Ctllumiss[w 
rln Finant'as sobre essas emendas, tlo maneit•a que vnmo,; da J' 
mn voto de ct•ur. o não do conscioncia. - disu smn qut• pm;,;a . 
nbespinhat·-se a susccpl.ibilidnclt• rio nos'so illu~L!.'t.' eollega 
~t·. ~lig·twl do ean•alhu,-volo de ct•nz, sobre as~umplo,; qllt' 
niio cuniH•ePmo,;, snlH'n Bmonda,; das qnuos não lrmrl' ~iqut't' 
lril.uJ·a;;, t•mt•nda,; t\s ll'i,;· mais imporlanh•s rio pni1., a lei tia 
l'i'el.'ila "dn dMpt1Sa; poJ•qtw o t·cqnr!t'illlt'llln ,;e t·el't•t•o a tinta 
c uult·a rJp,;;;a~ lf•i,;. 

O Jll't•cl:u•o Senudm· puJ' ~anln Unlluu·ina, nw11 ilht:ilt•e 
anJif.w. accPnt.uuu que L' t't'qttt•t·inwnlu l'riln prla Comrni;:sn,, 
dP Finan(;a:< l'l'tt dt~Yirlo (t pt'f'llH.'tWin de lcmpn, qur. niio per
mit.lo n t•sl.ui.lo tlel.allwrln de~:;a mate1·ia. Mas do í!t.Wm 1í a 
culpa? 
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o i!ltl. BUI·;:-;o u" l'.\IVA - ~irw ~~ Llt\ Cllllllnh~liu t.!l' .l.•'inan
r;as do ~e nado·. 

O Sn . .Mol'l:r. 1:iolltH~- Nilo ú. da Cununiti,;flq di) i"i!HIIH;a,: do 
1:lenado, mu~ 1í du Cnmmis~üo do Pinnn~UB dt.l Ctllf•tlra tios 
Deputados; a t·o~ponsuhiJ.illado 1\ lambem da twooidonyia ~Ju da 
1\iroccnu do:; l.i•ui.Julhu,; do onLI'O l'amo do .Porlot• Logl3\al.t\'u, e 
n t•esrlonsahilítlar.lo 1í tanto maiot'. tít•. Pt·osil.Jonlr•, ritmnlo tH•,I.c 
mume11lo, i.I~IIHIS lois, que vedam extn•ossnmonl.o a :nanu;1 a 
Jlüla qual estfw :;undo ela!Jot·ados osso~ url)nmcnLos. 

O 1:ienado não il:lnoru qnc, por muito tempo, !'ui il•lln a'
pit·acüo ununimc dos compotontos a unidade 1'01'111111 IJ\11 ma
l.el'iu or1;umet1lat•ia. Quando passamos do 1·egimcn da lei de 
187ll, no hnperio, para a analysc !)at•cinl dos ol'c;urn;Jnl.u~. a e:\
IJill'JCncía domon~lt•ou Ioga que osso sysl.l)ffill li radiealmenlo 
eondemnado o em pouco oomeoou a cumpunlw em úwor do 
l'egimen da unidade formal dos orcumenlos. 'l'odos 1·econ hc
cm•nm unanimonte quo era indisponSl\VO\ q~\C t\ loi Ol'va" 
mcnt.nria fosse feita con,iunlament.e. Isso foi affinnado pelos 
nossos financislu~. oradoras o pal·lt\1110l1laros o nl1\ pelo~ 1\!i
nisl.t•os do l~.:lndo. A Cttllllll'll IJcil.;\ ~ltüitt dn pmjt!c.lp,; Jlt'>ioC 
scnLido, t'. nm dos ullimos rc\alorios do Sr. llomcl'l.l llnpti:;ln, 
nnlão Minislro da Fazenda c que .iá nn Camal'a ~c hatet·a pelo 
111osmo ideal, acccnLnu u necessidudo elo se oslabclecm· o rc
r;inwn du uniuar.Je fonnul elos Ol'~'amcnto~ . 

.Pol'que l'U~ão a Cumura do~ Deputados depois rio Codign 
de Cunlahilidacl". niio r!nlt•ou om mawt•es clolonga> porque ni\u 
quet·o c~lcnclrw as minl1as considerações c estou vendo que 
V. J!:x., 1:>1·. Pt•esidento, oslá na imminenoia de lliG cltamat• a 
aLLCJwão: que1•o synLhelizat' o mais pos~i,·ol us minhas consi
del'a(:ões. ~ão vou entrar no csl.uelo ltislor•ico da cvolu\:iio JlOt' 
qnc lem passado essa douh•inn. 

O SR. PallSIDEX~'ll -. Nom V. Ex. devia fnze\-o failando 
twla Ol'Cif'ln. 

0 SR. MOXIZ SollllJ\ - \'. Ex. lem razão. QUP.l'll apcna:; 
accenluar que pelo Codigo ele Contabilidade que oshí em vigor 
desde o nllimo anho elo Governo do Sr. Epilaeio Pe;;,;ôn, que 
o sanccionou, não 1\ possivol t'azer~s() a discussão p!.ll'f:.inl dns 
lll'Oamcnlos. Os -ut·camcnlos da Reco i la c da DMpow ronsl.i
lncm um só corpo da nossa lcgisluc.ão annua. E' r!ispo:;ic.ão ex
pressa, laxuliva do Codigo de Contabilidadt', D~l\'ielas poclot'i~m 
surglr antes desse Coclige, quando na vigencia dn ducrolo de 
18!11 on da lni r.Je 1909. Mas foi exactamente o proersw ria uni
dade i'UI'IlHii (\oS Ol'~'l\1111'1\[0S a grancle COJ1Qllisla tio f;utligo de 
Conlt~bilidacle, consignur:la em uma disposkão clnru, J'igil.lu, in
~llplnsmavel. 

Pot•:;unl.n enlii,o. ]Hll'QlW l'tl7.ÜO a Camat"a llo,; DI'Plliatlos 
nus 11U\l1Cia lllll'l!r)Jiaclnnwntn o., (1\'c;anwnto.~ ria D••,;pp,;a ·? Porl1•· 
mos porve_ni.H!'a vola~· nrn oroan.1.cnlo violando a !ei'l Appp\lo 
pm·a o rmmrnle PJ•p;:Jdenl o da Commissão rio Finunçns. o llnn
l'ndo Senado!' Jllll' Minas Gertli!H, appello Jltll'a o rml:·n nãtl mc
nog ilOJ1l'ado I'CPl'l'SI!J\[ante de Mina~. ílltl>itl'e leadm• dr.>lll Ca~n. 
S1·. Bneno B1·anclüo. Appollo ainda pnm o S1• .. João Ly1•a, q11ü 
tem eslucf(1;; c,;pecines n respeilo deste t\ssump[Q. Não 1.í wr
rfade, não !!. rt•al, <J\W o Corligo dn C(lt11(11\ilirl<1r.lo f'\11 clispo:;iei">0~ 

. insnsphisnH\Yri~. P~luhulPcc a 11\liilarlt• ('ormal rir lt•i ot-raml'nla
,.Íit'! Co111o 1: nnlão qne vamos voltt\' IH\I'qc\ludnnwnlo <·:;~l's rli'
I;Umcnto~. com Jll'ejuiw cvidenl c riu l>oa clahm·ucão •la~ I !!i~ de 
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ro~1Ji la c de despesa, que devem consLituir um só corpo ·1 Alle
ga-se a cscastiez do tempo para a discussão da mutcria. De 
quem a culpa, Srs. Senadores? · · 

E pergunto agora ao honrado Senador por Sanl•l Cnlh~t
rina; na emergencia de votar: uma l~i que seja mal para y .PUIZ, 
que seja real!X!ente contrarm aos mtercss.cs. ~a. collccL!vtclado 
e uão votar le1 nenhuma, como V. Ex. declchrJa, cm lace de 
sua propria conscicncia '? Eu preferiria não ser responsavcl. pela 
Yota~ão de uma lei funesta, votada apenas pela prcmeJWll\ do 
tornr)o, que não nos permitte obm melhOL·. 

Depois, Srs. Senadores, quero accentuar um ponlo de c.a
pilal J•elevancia. Temos visto etisa campanha imm:m,;a que se 
vem J'ur.cndo por ahi contra as caudas orçamentarias. '!'em-se 
dilo que as caudas orçamentarias hão sido o granun eancrn 
das cconomi as do Estado. Temos visto e se affirmtt JlOl' toda 
a pal'lc, que, em virtude desses appendices inferior<Js, nas lois 
de meios, IS quu se tem mantido o descquilibt·io ol'(;amcntnt·iu, 
o agom com surpreza para todos nós, quando se aununciava 
uma cantpanha de saneamento contra esse mal, vemos surgit•, 
apezar da premencia do tempo uma lei especial ele caudas or
carncntarias com multiplas autorizações que constituem ouf.J•os 
orr·.amentos parallelos ao orçamento ordinario. 

' A premencia do tempo não aconselhada af.faslar.mos da 
cliscussiio esses appendices indesejavcis, que tornam uma burla 
Lodo o trabalho orçamentaria? Essas leis ordinarias, de nutori
:m~ão de despesas, não mais para um anno, mas por Lcrnpo in
definido, não Lornam essas autorizações muito nHus funestas 
ao paiz 'I 

De munch•a que essa politica de regcnera('ão r.e \'Ue sen
tindo ús avessas cm todos os departamentos onde sn uxeree a 
sua actividade. Vamos vof.ar orçamentos fazendo leis crn 
caudas orcamontarins, sem tempo definido. 

O Sn. LAVRO Mür.Lllf\- E por que não se queriam as caLl
c.fns orçamentarias? Justamente porque era ma.tel'h de lei 
ordinaria. 

O Srt. MONIZ Soon1l - Não ·se queriam as caudas nrça
menl.urias porque nt,.~l.as se intl'ocluziarn cel'tus autoJ·iza~,iies 
de despesas, que tornavam irnpossivel inteiramente qualqmtr 
calculo orçamentaria. 

O ~J\. P.:uLo 1m Fno=-'J'JN - Não ~~! qut!J'iam cattrlas uJTa
menLarws, dtz V. Ex .... Menos cu. 

O Sn. :\Iu:-:Jz SODJJÚ - Consigno a cleclal'avfto ri oell1ilenlu 
Collega com pt•azer. . . ·· 

O Sn. A. AzEnEoo - E uc muitos outros Scnadol'C:! tam
JJem. 

O Sn. M~NJZ Soonm- ... porque estou vendo que 1\ muil.n 
rnelhm· consJg'nm·mos eauclns oroamenl.arias ·elo que esl.alJClP
cet·mos esses appenclices inJ'criol'cs a que Rc c!ti n rwrnn rte 
"1·abo", com autorizações incloJ'iniclas, por tempo inclclL'J'1111-
naclo. 

O Sn. A. AzEn!loo - Po1· 1m1 anno apenas. 
O Sn MoN JZ So~nJl - Pol' um anno, não pór!c M!t', ]JIJI'lJI.W 

sr. Lmta !lo H ma lo1 de caurlt~s ol'(:amcnt.arias, o r.:: IR !ri uiio 
c•xJSII', nan .IJ~lll'a eni,J•e as lets dr• nal.uJ•czn anmw, eonlu~r~ii.la 
no nosso dJrcJto constiltwionnl. 
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De maneira que vamo~ e~La!Jelecer auloriza\)IJe:l legitila
Uvas para despesas mulLiplas e vulluo~as que tornam iulclJ'a
menlc impossivel todo e qualquer calculo a respeito de orc.a
mcntus em malel'ia de equilibriu. Vamos fazer uma ftll'l;a pc
~·antc o paiz. 

O Sn. PnllSIDilN'l'g - l'e1;u ao uo!Jrc Senatl;•~· resumir 
suas consideracües. O t'Ntuet·imenlo ele urgencia nfto tem dis
custião e V. gx, lendo pudido a palavra pela orti~Jil, nüu le
yanluu !Wllltuma qneslão de llt'clem al1~ agora. 

0 ~11. :\[o:\IZ :Suillll~- \', i~X. IIII' i'I'I'JJJillii'tJ lJlll! I'U di~a 
que ustou J'undturwnlauuo uma questão de ut•cieJu; cxacl ante !I li~ 
levanlandu uma questão do mais allo alcanllc, que diz res[Jcilo 
ao modo [lOI' que ch~vem se1· rlisculir.las e voladus a> lei:; uJ:I;.a
mcnlarias. J~stou luvunlanclo a que~Lão, ele que e111 falle do 
Uodig·o ele ConLn!Jilidar.le ~~ de todo e Lodos impossivel votarmo:; 
separadamente as lei~ de oJ•çamento. Eslou mostrando que não 
tem razão de ser a opinião do eminente ~cnadot• por ::ianla 
CaLharina. quando :{ Ex. appclla paJ•a a escasset.· tlu tempo. 
Jll.lrque o quu eslmnus vendo .:~ que lia exccs~o de ;,,-;mpo, lauto 
tts~im que estamos pt•oLelando a disllussão do~ or~amcnlu.; 
cmn a de outras leis, que podiam perfcilamcnlc sct• posta~ á 
em \'1)~ riP di;~JIIii'Jno,; l'llf!lnllar.lnnll;niP as leis de J'l.'ceita I) 

despesa, cotllu manda o Codigo de Conlabilidarle, estejamos 
estudando isolarlamenle as leis da J'ecdla e da íleSJlcsa; não 
comprelwnrlu, quando lm e~cassez de lempo, que t•slejamo.; 
discnLimlo luis annuas ou não annuas de caudas orçamenta
rias, quando vodel'iamus YolaJ· eon,iunclamenlc as lei~ ele or
çamenlo. J'ol'lanlo, o que !ta é o pt·oposito manifesto elos emi
ltentcs l'f!Jlt'cscntunLes, que Llit·igem os lraba!lJos jesta Casa, 
cm prol.cllur a discussão. (Riso.) Contra isso é que cu lrago o 
meu prolcsLo. 

Não quero abusar da alten1"ão do Senado, nem da pacien
cia do illustJ·c Pt;esidi'!ÜC de~l.a Casa. Quet·o ,apenas tloix;n· 
·Uccenl.uado que, toda a vez que cm nos~o paiz, pl'ineip:tlmenl.u 
ncsles ultimo~ anno~. se tem pt•ocut·ado Jazer urna reforma 
com intuitos de rcg1merat•ão, fazemos t•egcneraeão ;ís ~vessas. 
Conclemnamos asJcis existentes na llepublica a respl.'il o ela ela
boração oreamf)Utaria, porque nüo \'l!davam cltu·anwnte a clis
cus~ii'u pat'CI'Ilada 1111 I'J·ag·llli'lllaJ'ia. Fiwtnu:< o t:odi;;n dP· l;un
tabiliclarlc, cstabclrcendo a unidade fol'mal, e, ao envt;s de 
discutirmos, eon,jnntnrncnte, discJJlit•tnos separadarnenlu as l!!is 
da desprsa L' da t•eccita, o ainda mait;, leis de caurl;u~ da re
ceil a e !e is ele cauda da despesa! 

Du llillllt'it'a (jllt'. 1'111 !ogaJ• d11 ul'l:alllenlo da l't'ceita 1' des
pezn, vamn~ Ler: l2i da rccrila, lPi r! a despesa, leis du t•audas 
:tppendiculat·es dos OI'CHLJlenfus da l'I!Ceil.a e da dD:;pes·l. 

:\';in qtii'I'U, S1·. l'l'l!sidL•n ff•, eolla[Jill'lll' wn1 .11 llli'll sill'lll'iu 
nessa pt•atica, que ,iulg·o nrl'asln, dt! volaJ.•mo:; lt•i-;. fol.l r!'in
cipios SllJll'l'iores rlc bem JlLJblico, p:ll'a, no pt'illl·~IJ'u l'mbal.·~. 
darmos a rlcmonsll'ação lnrquivoea rlo nosso osl.~n:;i\'o d:';
rn·cw prlas disposiçüns lPg:w:; q1w uüs me:;tno:; ''":nltlll:', l:t·lns 
sugg1•stüP:; do nosso paiJ.•iol.bmo. 

· LaVI'II ainda n JJIPII pl'fll.t!Slo eunlm a pl'Lltchr:fiu qun f>n 
·:rez nn CnmnJ•a rios Drpulndos, nn vntnç.ão elas leis Ol'•:am'!ll
larias, 1'11\'iandu-a:< fHll'U c(L nos ullimos dias do cncet't'UIIJCnlo 
~las scssües. 

22 
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Luvru ainda o wou prulctiLO, oontra a fúrmn por que ~a 
•.nwam!n!m a dlscussilo o votação dcssu~ lei~, conl.l'ari:.t uo Co-
uig·u Li o CunLnb!lidade. • . 

i'J•ule~l.u cu!ll.!'ll a pl'olela~uu do~ Jueu~ L'lllllienle~ cu!!egus 
da CU!IItll'U dus Dupulndu:;; [H'td.1•:ii.u eulllJ·a a J'ÔI'llill [llll' IJIIe 
ue~ta Casa, so c~lão valando u~ or~amenlus, purce!laLiauwnLe, 
divididos em Ol'liUmenlos de desposas e outro do receiltl. l'l'O
I.oslo, ainda coult·u a inaugm·u&;úu duss1J rogimen de lois do 
caudas orçamentarias para uns e outros orçamentos. 

Ora, eu não quero ... 
o ::i11. Lu!>I(S Uu;>;Ç.\J,\'gt:! - E111 luuus u> !JUiJ.us ~c vulam 

paJ•celladamcnle a neceila e a Despesa. 
O :::ltt. MoN 1z :::lomu~ - V. Ex. no La, :Sr. Presidente, a 

escassez do lemvu, de que dispomos; V. Ex. vti a velocidauo 
o a pre~leza com que Jallu, para clleg·al' ao fim da6 minhas 
con~ideru~üe~ som abusar du aLLeuuilo de V. Ex., e do~ meus 
illustres cullegus e o no!Jro ::lenador me uparLaa sobre as
suuJpLo que provocaria muior desenvolvimento. 

:\'ãu quet•o, ::it·. Presidente, Lliwt• que haja u [ll'UlJU~lu de 
qualquer de nós, em npprovar de ufugud!lho essas luis. Apmmti 
desujo chumm· a alLen~'üo do Senado e, pt·iucipalmenle, Llo llon
l'ndu Pt·csidente du Cornmissilo de .l!'inanças c do Pi'oelnt·o So
uttdot• por Sunla C11.Lharma, que defendeu o rcqnel'imenlo do 
uJ•geuciu, pura essa anormalidade de eslat·mo~ vulunúo coHLt·u o 
Codigo de Contabilidade ab leis orcumenLaria~. e dt! es!.uJ·mos 
:1 invocar a escassez de tempo, quando estamos multiplicando · 
indefinida, desnecessal·ia o illegalmenlc os projectos em dis
cussão. 

Lanco o meu protesto, como já di~se, por um pl'indpio do 
coherencia o em obcdlencin- aos declames da minha con
scienCia. 

Era o que eu Linha a dizer. (Mu-ito be111;. rrmito bem.) 

O Sr. Presidente - Os ~euhores que approvam o rcquerl-
mcnl.o de urgencia queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

O_ Sr. Barbosa Lima - Requeiro vorificacãu do votnçü.o. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Barbosa Lima roi]uer vo-
ri !'icaçlio da voLU~,~üo Queiram Ievantm·-se os sonhoros quo 
votaram a favor do requerimento, conservando-se do pé afim 
dtl serem contados. 

O Sr. Presidente - Votaram a favor 10 ít esquerda c 10 á 
direita. Total 32. Queimm levantar-se os senhores que vo~ 
fat'HIII Clllllt·a. (/'nnsn.- !'111 :í o:;querda, ncnflum {t dit·ci!n. A 
entenrla foi <l!JPI'OVnda por 32 votos contra um. 

Em bem da celeridade ele nossos trabalhos, Yutt sllllllwl
tor ~ votos, om primeiro Jogar, ns emendas ao or1;amcnlo da 
rocmLn. · 

. O _Sr. Miguel do Carvalho - Puco a palavra pum uma cx
P 11 cn çao pessoul. 

O Sr. ProsiclotJtc - 'l'cm a )lttluvra o ~r. ScnmloJ• Miguel. 
de Curvallw. 
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o Sr. Miguel de Carvalho ( •) (!lllt'U unm •lXPI i caçiio 
pessoal) - St·. l'rc~idenle; pedi 11 palavra, não Lauto pela 
Ol'til~lll, !IIUS vat·a uma cxplicut;ão pe,;soul. 

SilllU nu llt.'::itlll' pre::ilJIIllJ LI illu;;[I'O rt'Pl'l!~l'lllank da Uallia 
cu.iu uuute [JC~o licen~a pat·u tloolinar, St·. Dr. ~lonit. Kndr·é. 

Ha cer·ca de dua,; horas quu cu, que lenho ol diolilll:t;ão 
,,,~ t'ical' deunl.e de S. Jo:x., linlm ~iilu alol'duadiJ JIOI' esse 
lllliJJdo tlt: pln·usu~, Llc paluvt•u:;, que :':i. Ex. acul.m nwomu de 
assi!.(mliul·, I'U!JidamenLc !ll'Ol'cridas, rmt'll não gu,;lm· .l.elliJlll 
inui.Jiuwnle, hn, poL'laulu, uuus !J(Il'U::i que eslutr dt!l!arxo de 
tJJIIa avalauelie de vltrases forte:;, sempre violenta~, oc1uprc 
ll!.(!\'l'Ctioi\'US •• , 

o SI\. AN'l'OXIO MONIZ - Nüo atJOittdo. 
O :':ia. 1\liGUI!:I. DI!: CAI\V.\LHO - •.• u nüu vudcnd•J Htudar 

d1: lugnr·, !Jtwienlemenle me Lenho su,ieilado u isso. 
O :;a. AXTrJ:\Iu illu:.;1; - V. E~:. \'at·ia,; I'I!Zt',; i.t>Jii :dt:u 

IIIUilu I IIII i~ aggJ.'e~SÍVD. 

O Slt. MluUEL DE CAII\'AJ.!IO - Ora JJcrn. Cumo V. Ex. 
a,lli eslú o t'CIH'escnLarú, e cnLüo cu me dirigirei nãu a um 
nta,; aos duus. 

O Sn. A:>'l'O:>to MONIZ - Pct•fcilumentc. 
O S11. MIOUEI. DE C.\1\\'.\J.uo - Ouvi JH'ol'el'it· ;,1 nwu nonw. 

po1· :;, Ex., com referencia ti assignalut·a de cruz; ''ttuu l.üt•iant 
tlc volat' e111 cruz". Não compt•elwmli bem u ulcunee que 
:-;, Ex. leve com essa pla·ase: si teve o inluilo de llltJ ag
gretlit•, de me tt·azcr a uma posi!)Üu desagradavfJI ou t·itlicula 
pr:l'anle o :-5CJiatlo, ou si foi nessa avalanche de palavt·as que 
:-;, Ex. lia Jllllll~ll pt•nl'eriu, nessa catadupa de Jllll"ISC~. tn·g·tdo 
pela hot·a que Linha deante de si (nada menos de duas hot·as), 
que S. Ex. pensou cm me melindt·ar. 

O Sn. Mo;o,1z i::ioontí - l'eçu a palavra. 
O Stt. MtOUI!L DE CAIIVA!..HO - Não venho cslai.Ielecer um 

rlialngll. Sinto-me, 81'. Presidenlc cm umtt sil.uaçãu IIJOL'al 
duvidosa. Eu· percebo de hu mui lo que nos pas~aJJio· J)nl' 
uma grande crioc moral, social, ct·i~e que púde set· cJ..t,;sil'i
car:fa çomo epídemica, })Ois. nos tem vindo f.!a .. Etl!'lllla c Ro 
estcmhdo por toda a AmcrJCa. Ha um dc;;cqltlltbt•lo JJI('Illal, 
llllll':tl. intr.•llcclunl; ha u- manifc:;l.:u;ãu violenta, aggn~ssiva, 
Jll~t·l.ut·hadul'll r!e todos os l~t·incipio:; de ot·deJJI ll'l 'itla pn
hlica e na pai'Lieular. I-Ia lambem - c I)U sínlu ,~,,~ Pl'J'Pilo 
em mim - um aespccic de antol·tr•citnP!IIo. - e. pat·a j,;,;n 
concul'l'e a min!JU idade - nas funccõcs intellccluacs e moraP.s 
a que llll pouco me venho refcrinrlo •. Tá não tcnlto • .i:i n'io 
possuo o brilho c o enlhusiasmo de outras ét·as ..• 

O ~11. Ax'J'uXIO Mo:-:1z - Eslú rel'elando o conf,t•at·io. 
O :O:n .. 1\IIG!'I~J, tlE C.llll'.\1.110 - Sinl.tl-llle :tnu.•squinlwdo 

peranle J!lllll llleSIIIO 1'111 níio ler a l'acilidarle de. '-'111 dadu;; mo
IJH'Ufu,;. po•li:t· l'l'lll'uduzit• u meu JH'IHHliiH'IIIII, ~ol!l·el.•ulu quando 
t•tn respnsl a a lüo illusl.t·cs l'C!H'Cscn lanlcs du Senn(iO, como 
~~fiu ~~. l~Ex. 

(•) Não fui t•cvislo pelo orador. 
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:!!;, portanto, iJ Jucu e:;piritu se acha JWti:iU siLuaç.ão do 
dLtVida: :;i estti ainda l'uucciouanrlo J•egularmenLe pam podçr 
desempenhar as J'uncçües de , ::lenad.or, yara podei' cumprtr 
CUJII u:; JIJUIIS dL'\'fH'I!ô dr• cheio de ÍllnJJIJa, deantr• da r.iiUII

UUiÇãU de I'Ccursos proprios, qLlO encontro em man,, ou s1 os 
doentes são aquelles que -se I!Xaspcram, que se ll'I'Itan;J, ~IUO 
,vociferam. Hu, por conseguiu te, uma caudal que esta loi·a 
da:; linhas uorrnac:;: ou os exarcebados, ou os pacatos eomo eu . 

. Pedi a vulavra pura uma explicação pessoal. Não sei, 
pois, si o honrado Senador. 1:epresentanl.~ da Bahia l.eve, até 
que ponto, o intuito de, dU'lgmdo-sc ~ mm!m pcs.,o~, me ma
goai~ me milindrar, e desde q~1e. o s~.1ba, SI nao ho,lü, e.m ~~
caswo competente, procurarei JUStJhcar-me perante ::;, Ex., 
}Jat•a que sejam attenuadas as suas colm·as, si porventura ha 
coloras de ::; . Ex. para commigo. 

O Sn. AN•roxro MoNIZ - E quando V. Bx. se refere a nós 
tem esse intuito'! 

0 S!t. MIGUEl. DE UAHVALHO - Nunca me referi a VV. EEx. 
:Vim só uma vez á tribuna, quando VV. EEx, me oJ'l'enderam, 
dizendo que eu linha as~ignaclo documento - Lle cruz. Mas 
deixemos essa velha questão. Nunca mais proferi urna pa~ 
lavra, mas parece-me que SS. EEx. entenderam fJUC ou não 
devia protestar, que eu devia proceder de accôrdo com o seu 
modo rle pensar, devia orientar-me pela comprehensão que 
SS. EEx. Lrm1 ncsle momento politico. Hão de me permiltir 
que cu sig·a caminho difl'erente. 

Não teem razão. Dizer que se assig·nou de cruz, llo.Jc, 
como em tempo clivcrsu, no Senado, em votação feita por 
s::;. EEx., com relação ú indicação apresentada pelo illustrc 
rcpresenl.anl.r! rir !Minas, ausente neste instante, é aJ'i'irm.aJ• que 
se manifestou ücerca de qualquer idéa, de qualquer projecto, 
de qualquer facto, com inteiro desconhecimento deli e. 
· Ora, nós temos aqui, perante nós, as emendas sobre. o as-
sumpto. 

O SH. AxTu:"'lu Mnxrx - V. Ex. não levr! lcrnpu clu ler 
.essas emendas. 

O Sn. llfJGUEL DE CARVALHO - Nós vamos deliberar sobre 
·emendas que serã~ lidas p~lo Presidente da Mesa e acompn
·llharemos. a votaca~ pelo ImpJ•esso. Temos bastante pratica, 
h~1slant.e _mtellectuahdacle para comprchendor a su:t procedeu
cm ou nao, e apanhar o pensamento da Commissão. Ora, isto 
não representa "assignar de cruz". 

A Co.n!missão . de Finanons representa. no Senado, pois, 
por elle io1 escolhida, o seu pensamento directO L'. Atrí agora 
·clla merr!ccu, e penso _continuará a merecer, tal é a elevação 
·daqucllcs que a compoem, toda a nossa confianna. B não ti 
cm lllll momento como este, cm que não hn materialmente 
tempO para_ SI! f!iSCUi.ir, que. cmbOJ'll divergente, Ombora COTll 
comprohcnsa.n rlrvm·sa r!n cnn~lnsão n que chngou o illusl.r·c 
.llc,Iator. apomdn pela unnnimrr.lnrlo da Commi~são. o Sonar/o 
cicJxc de acompanhai-a. E' pnssivel que haja alguma duvida. 
n::as, ncssn caso. o IIH.!Ll, vol.o oiJJ';'i aeompanlranclo a Commis
sao, porque ella teve mrus tempo do que cu para apurar a ver
dade. 
. Nãn \'Oll, poi~, vnlat• rJe ct•uz: \'ou ucompunlwr· n~ nmen
,das, vou scgu ii· a opinião ria Commissão. HepiLo: posso di-
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vergil·, ma~. ~em o lumpo lia,.lanlr• p:l.l'a vut• si a razão' r•,.;lú, 
do meu lnrlu otl elo da Gulnnli:;:;ão, tn•e{'ü•o ar.ompanhnr· a do ... 
Iiltr~l't'tf:~o da r:omm issiin qui! nw U[ll'CSenta. 

O Sit. A:-;•rON!O l\lo:s 1~ - Eu cnl.rmdo ele modo rliver~o.: 

O Sa, ~liaur;r. DI~ CM\VAI.HO - g,.;ton mostrando a V, Bx,• 
que vu11 votar com inteiro conhecimenl.o ele causa. •.renho a 
cm e nela dcaule r.los olhos; c !la serú lida cm voz ulLa pelo 
Si', i'l'P>'irlr•!tL<·; I.Pnho landJ<!Ill un\D u,.; ulllo,; "p:u'<·~•·l' da Cum
migsão rJ,. Finanr;ns. Ora, Deus me deu ninaa, , • 

0 SI\, ANTONIO MONI~ - Dti um aparte. 

o SR, MIGUEl. l)g CA!t\'Al.HO - r~u csl.ou l'CS[JOIH!endo aO, 
honrado rcprescnlanLc da l3altia sem enl.rat· no scn pensa
mento. Ou anelo ::l, Ex. declinou o nw\l nome eu apenas per
~;unl.ei si l.inlia qualquer ]JI'Oposil.o rle me climinnit· <! agora: 
eslon ju;;\Jficani.lo mcn procedimento: !~Lo é, que v ui o, nl\o de 
erl17., mns com plena con;;ciencia awmpanlmndo a;; Pmenda~ 
urna :t uma e seguindo o [Jareccr ela Commissço de Finan~!t\S., 

g• possivrl qurJ es~a comprehcnsão das consns nssignalc 
.um r"·~larlu rnfCJ'tni;;;;ii.no de 1.\11\tt dessa~ dnns eort·enl<!~ em 
que lin,jr; sro dividi' n munrln. E' possil·cJ qnc c·s~n compre~ 
hensito rlr•nuncie rleenclroncia inl.ellncl.ual c fa!Ln rlc rli;;posir.ão· 
pal'a o 1l'tthalho: mas, St·. Presirlonle, não tenho culpa de .. ter; 
sido afl'~cLarlo por· r;;se mal c. olhanrio pal'a a conrnt.J op
posla. on peso tnrnhcm as razõr~ pc;;n os argnmcnl.ns, as con
sh'ilwn ~rir:,; c:lw ia R rl c calor c an i rnnr,.fio, quI' ~fio Lra'd das (t 
tribuna do Sf.•nado e acabam de ser uuvir.la:; rlmnnlr mai.; ciCl 
l1o.n·a e meia (' JWl'!l'tcnlo a mim mesmo ,;i é demuii:;Lnu;;io dessa 
t•nf'ct·miL!un; 11 i'nclo dr cn não eMnl' Yendo a~ enu,;ai' pelo. 
mesmo prisma que S. :li]x. o homado Senador pela Bahia. 

P<H·•·,·:P-rnr:, l)ot·lanlo, que S. Ex. O:• que não u:;l;i no hom 
caminho, h~ o c'! um ,juizo de meu i'ôro intimo e que nllo tra
i' I,~ aqui •tn ~,cn:vlo sr~nãn me acHdi;;s<.~ como )li'O\'U rla since
ridade enm CJilr~ Jll'OCIIL'O ac<:l'i.nr· nas yol.a\'·ÜPS. : 

O honrado Senador pela Bahia rlisse-nos aqui uma vez, 
11inlando, como lm pouco fez, a sitnac;ão miseranda dos que SB 
~Wil:lfll I<!Collr'r·;m; ú Dr.lenc;ãn. Jissc-no3, .:l~sPt11Htndo •:um cü
l'<'S lllil'S t;a;·r·-pgafia;; do que aqnr:llas que w'"' ennh~ePmo;:, n: 
~i!.u~.wrw do:o::f:;1~s ini'o1i:t.e::; cncarcm·n.doR. l'Pet~l'do-nw cJ(_~ quC!, cnn 
sua pcrm·a!:ão referiu-se a um que era gnnrdnclo ú vista, rlu
ranll' 11 dia, !'III' lllllll ~rnlin<'llll. r, dul'ail!;• n nnilf'. pot· rluas 
Sllfd ir .. :llu~ d1• arrnns rmhnllnda~. 1~ í!S~F' ini'Pliz. rlu~~ r~~lavn.: 
rm nma masmorra, quasi na imminencitt rlr srr fn7.ilarln ao 
JH'Itnt•í r·o g·p:-:1 n :--:l1~]1f~ ii n, tPvn LrnHHI r!•' f~~l~l'l~\/(.•1' 11 nw lnn•""'n.· 
111i;;~i\'a ;nh1·,. :1~;;umpln pnlit.ico r lP\'r) mnin:< r],. J'n7.Pl' cheg·ar 
e;;,;a mi>'f'Í\':1 (!,; oil)~I)R rle S. Es:. o qtw IJ](o l'az ,;lljljlOI' qn;•, ou: 
nãn IHtvia P!'Rr cxccs,;o ele cuidar! o;; 1111 ii·) prli'St•gll h· fio. ou: 
qtll! S .. ]i]x, fni \'Íl~lirnn rln nm rmh11;;lr. !'f•r·P!wnrln llmn' mi;;;;i
va nf,OCl'YP~lll. 

F.n arJ•rrli(n qw~ l'oi i;;;;n o qnr sllrr<:rlf'll. pnl'qnr, nPssn: 
mif'sivn, qnrm n snhSC!'rvia rlaYa enmn J'nzão Jlnl':t " lrYanle, 
llill'n o prnsnmr.nto rins r~voltnsos lnmnncln n1·mns r combn
i•'rH!n n." nniiWirlnrf,•;; r.nn;;l.ilnir\a;;, a r·PI'nJ•Jnn rln r.nn;;l.il.ni
•.!:io, Ot·n. rxarlnmrnlr. n rhrfr ria Na•:ITn. r•m sua nwn,;nA'•'m,-

. nn pl'inr.ipio r!rsiP annn, ,i:l finhn chamnd•l a nlff'nr.::in r\n r.nn
J::!'rs;;o N:H·im1nl pn1'n a nPr·.r.~sirlnrlc dn J'Pi'n!'nl:l rln r.r.n~l ilni
t:fill. Pnt·lnnln, rm 11111 JWomnlnJ' da i'dlli'lllll l'llll.-dilrteinnnl 
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qtH! ,iu;;Uficnvn u t•cvoltn J)Ut'a pôr abaixo o Cllrfc rln Nnr.fio 
IJ quef'ia a t·el'ot·ma de~~a lllt•,;ma Cnn~LHtiicti.o, 

De modo que ou conclui que o meu honrado collcgn Sena
dor )Jela Hallia linha siclu victima fie tllil IJJillJw<:e I' a."''.llllt,i a 
J'acilirlad" eorn que :;. JJ:x. frouxo no ~rnnrlo e:<sa tlllr<SI\'a 1111 
mal do q 111' cM a rlorninndo. l~ssa pct•l.!ll'naciio q "" 11üo 11 "·' 
dC!íxn \'er clal'll, com ponrJm·nr.ão, e que Ps!.a al'l'I'!Jianuu UIIIH 
grande clnHse não da Hos:-;a ~ocwdaclc, mus do mundo. 

Nfiu l.fm h o o Jli'Oposilo de f crcm· armas, rne5nw f'Ot'fllll! 
nfio nccfJitm•in S. J~x. terçat• armas com quem lhe é iuf'ct·Iut· 
em l11d!!. l'ifin l.r•nl111 PI'O[Iosif.o de Jc!'CDI' m·mns com :;, Kx., 
mas, rlalti Jllli'C{IIO fmnhcrn sou VJCLunn da nwsma muli·~f 1:1 
f\'I'H,;sanf.IJ, uinrfa não chPguei no ponf.o de oblif.er•nr, uãn :l ((Lit! 
se cllntnn nrnot· ]Wopr·io, mas o dccot·o pessoal. 

Toda a vc7. que alguem cntcnrler que me dev~ mnll.t·a
tur aqui nn ft•ilnwn do Senarto, Y. Ex. l.et•:\ n pncwncia rir 
mr! ouvir [Jnt'n que não fique como um rntio cxrmplo Jl:ll'!J n 
f'utm·o, nliu ~ô rm t•elação a mim, como rm rrlneiío ao~ ouf I'OS 
col!f'gn;;, (.lfuito lunn; muito bmn.) 

O Sr. Mo·nfz Sodré-Prrr:o n pnlnnn, pcfn nl'dcrn. 

O S11. PltllAmi!WrE - E~tnmn;; com uma m·gencin cm vu
lnr,fi.o. 

O f'n. Mn:o~m i\on:n~- l'Pco n rnl:t\'l'a rnm o lllí'MiiO l':tn
clnnwnlo qun 11f!lla llilfJII o 1111'11 nuhJ'e cnll:>g-n. 

O Sn. Jlrmf!IIJI~~·~·g - O nolll'e Srnaclm· JWdi 11 a p:ila \'I' a 
pnl'n Jtmn rxpl ien~no Jlr;;snal, mn~. os la, ;;1) rlf'\'eJ'ia iH!l' rl:lfla 
rl11pnis ria tll'grncin. Dr accfit•flo com n Hl'g·imrnln n;; rxpli
caf.:iie;; pr;;;:nnr•;; si'• ~iío rtnrln~ drpoi;: dn;; vofnr,õr;: f'niln~ JW!u 
Srnnrlo. 

O f\n. lllü~lz Rnnml- Do mnrlo l]ltr S. Ex. fa!lon r·onlt·a 
n !lrg·inwnlo. 

O í<n. ~llnt.li·:r. illl f':.lll\'.ll.Ho- 'fnmhrm n:ío fnllPi cnnl.l'!l 
V. Ex. 

O Rn, P•n:~mEx•rJl- DnJ•f'i a paln\'!'a n Y . .Ex. nprh• n 
vol.n(:fio. 

J·~· nppt·ov:Hin n t•rrlncenn finnl rln pt·npn:o<ir:~n rl:t l:nntnl':t 
rlo;; Drpnlndn~ qnr. nr·ea n rlr~prBtt rln Mini;:IPI'i{t d:l FnX"It..!a. 

Conl.inunciín rln 2' rliscu~.,fio da pl'opo~iefin da r.nmat·n :111.~ 
Dr;pular!ns 11. '117, dfJ 1fl2-l, Ol'(:llllflo n nreoiln GOI':tl dn I11)Jll1~ 
b)Jcn JHll'fl ·J 02.G. 

O Sr. Barbosa Lim:t-PPr;n n nnlnvrn. 

O Sr. Presidente-'rrm n pala\'l'n n Rr•. On!'I)()RU Lima. 
O Sr. Barbosa Lima - V. Ex. arn!1n 1],, nnnnnri:n• f!llr. 

rnfl'll rm di~ru~~fin n phr·rrl'l' f•ll'lllllitHln ~rt!H'r :1;; l'lll•'lltln:' 
rrur, nn n:·ennlf'ntn ria llrc·Pila. npt·r.~l·nlai'Oii1 \':n·io .. : do,; lttrw 
mais l'ttlln;; ro)fpg·ns di' l'r]li'I'SI'IIi:t~iín 1111 f.:Pnado. :\ ili.'l'll,:sfi.-,, 

· ,j:l. di' ~i I'•'·"' l'irl.n, mni." l'rSI.I·icln l'ir•nt·:l t'lil r<>IISI'Ifllr•nr· i:1 da 

(•) Não foi revislo pelo orador, 
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fali a nbsoluln rln tempo, orinnrla ria rlnmm·n com qnr n Cn~ 
llllll':t rJo,; IJt•ptllnrlu~ Jnanliu t\11 ;,;t:nnf\t.l Jli'll,jl'l:lo dt! lamnnlia 
ll\U~ll[lLHJe, 

Como l'Upiuumcnlc ucccnluci no l~vunlnl' u qucsl.~u du 
oJ't!euJ, o avulso IJin que se conltim o suhlo c concisH t.Hll'eceJ• 
rlu eniÍIWJll.o llclator da 1\cccila, só me chegou ú' Jllilll:< Iili 
!JuJ·a em qiJC occupava o meu lagar na bancudn. 

NCtu lenho a Jucilidndc que JlOSSUC o pl'o\·ccLo ScnntluJ• 
p eln Bstado do n i o ele .r une it'O, de fot·mut· .i u i~o suiH'e u.< 
assumpl.os versados por diversisslmao emenda~, pela 'impli!,; 
lo i l.ura dessas mesmas emendas. S. Ex., com a si 11Cl'l'iclarl~ 1: 
a circumspec(·ilo que lhe são J1l'OJ1I'ias, aeconl.uou o seu L'l'S~ 
pell.avr.l ponto rlc vista. E. emquanlo o Jazia S. Ex., cu lamen
tava a minha inl'el'ioridilrle intelleclual que niio me pet•mill.! 
:wtwehcnrJel' com tnnla l'acilidade os assumptos vcPsnrJm: ~lló!
el.'~~ivnnwnl.c em cada uma ria;; emendas. 

H. Ex. reportou-se ú el.hic::t purt.iclarin em que so im:pi
ram os gcsl.os habiluaes e já agora chronicos, da Gumat·n t! 
do Senado, rle, no plenaJ.· i o, vola:·r.m syslcmal icumen I. c com a~ 
CommissGcs leelmicas os Srs. Deputados c Senarlot•e;;, clw

. mudos a opinar sobre nssumpl.os que entendem com o exct·-
cicio rins suas funcçües cat•ncteri~licns. Apl•gon-sc o holll'nrlt; 

. Senador pelo Estado elo llio ele .JaneiJ•o a estes pl'eCPdenl•J:: 
pam acccnl.tmt· que não cnc()nlra clil'ficuldadr;; cm dm· o ;;ru 
valo, r_om homs upel'ladns como esta, porque se scni.G llen:. 
snlisfaz n sua inlclligcncin, os seus cscrupulos se snlisfnzem, 
votando :Je ncctlrdo R)'SlPmntírnmcnLe com a honrnrln Com
missflo Lcclmica, ii1cnmhirla ric di~el', pt•clhninnrmenl.e, soln•e 
os or~nmenln~. 

Eu lnmhem i.Qnho, no csl'orr,.o, no patriotismo c nas li1~N 
. de lodos c ele cada um dos membros desta Cusa, qnr. com
põem a Gommissiio dr l~inanças, a maior conriançn. ronw 
tenho a mais elevada consideração c aprer.o pelas informn
(:úe~ rir cadn 11111 desses honrados eollcgas. dos nssnmpfM snll
mcf.f.irlo;; no sen oslnrio. Di t•ci me~ mo qnr. ft•cqucnlcmonlt• 
aprendo, nugmcnl.o <1 meu pcqncno caber!n\ inlcllrdnal 1111 
leitura de val'ios rlo~ I.Paha\hos aprcscnlndo;: pclM r.mincnl<'.' 
mcmhl'ns da Cnmm issão de Financ;a;.;. i\lns. St•. Pl'esiclrni ''· 
n~o mrnor n\)l'r.r:n me merecem M mrmllr·os ria r.nmrn i;.;siJ<~ 
de Finanr.os da Gamara dos Dct1ulados, onde fulgmnm al
guma;; mrnlnliriarlcs rlr .iovcn~ \1Ul'inmr~nla:•os, cnja arhw:~o 
nn csLnrlo rios Ol't.:amcnl.os, nnqnr.lla C:a~a rln r.ong·l'ei'sn i\:t
clnnal. l'oi rins mais hrillmnlr~ r rin~ mai;: I'Prnndn~. !'lo rnon 
cm f(JCO. mrl'ccr-mo mnifo. c ~incrramrnlr n rJiA·n. n rompr
tr.mia rio nwn h•,)m':Hlo co11ega, rrialot· rln nccriln, nn Com
missiio rio Finanens rln Rrnarin. Drsprrlon. lnmhrm, n minha 

· nl.lcnr.iio. qur 11iír rlnvirlns r\p 1-\'l'Hnrlr nr•;;n rtn llWII P!'ll;riln. n 
\HH'or.rr· l'rli'mnlnrln na Carnara do~ llPpnlnrln;; pr\n lnlrnln"'' 
l'olnf.o:· rln Hrrrifn. naqrtl)i\n r:nR:t rio nnn::-r·r.o~n !\'nrinnnl. n 
rligonn Drpnl.nrio, rn,io nomr rlrrlinn rom pnl'l irnlnr· r•:w:niltl, 
S1•. AJ'J'nn'n Pcnnn .Tnnin1·. 

Or·n. "'' Y. Ex .. no ~~nnrlirfn rlr rl1rn" nnlm·irlnriP<, ffllP
rrllfin ynln:·. niin rir• rJ·n~ - r:qwr;;~;;.n 1111r lnnln molindr·:"l 
n ilnfll•nrlo Rrnnrlnr· pr\n R~lnr\o rin Tiin tlr .Tmwir•n - n'n" 
qurrPnrln ynf:ll'. "nhmrlfonrlo~mt• :': r:nmmi~>~n rir F:nnnr·:•,: . 
l'irn nn l1rl'l'iPXirlnrlr. 1]111' rlrJ•ivn ri:~ niin "nhr1· t'Oillfl r•"•nlltt•!' 
onf.l'r rlnnR auf.orirlnrlc:<, iA'nnlmrnf.r l'r"prifnwi;;, qnr opln:m• 
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rlc modo dircJ·so, sobJ·c as,HJJilJli.u ria maior rclevancia. Do· 
JJJodo que o exame n o Psl.uc/o Jli'OJll'ios illlpiiem-:;e, rwiO: 
Jlll!llo~, na hora ele adopl.at• uma dessas opiniões, na !J,H'a 
de [11'1HinJ' paJ·a lllll 011 p:u·a ullli'{J lado, lia 1[111' 1/.ncidil' o 
/1:1 llllli ii'OS do dl'eic/ir. 

01·n, /l:ll':l r•.Oilc:lir•lilll' '·'·'"1'.< lllul il'o~ d~> dl'l'.idil·, pal.'a 
flln,::II' l'·'·':t ''"lll·il~,;:,, p1·up1·ia, t'• f/11<' .<1• l'nz IIPI'I':;,::n·in a 
disl :·.1111 i1;ão, e um l~n1po, rio a\'11/so e111 que sn eonlt'111 c cm 
qlll' ;;u I'Xara o fHIJ'CCt'l' em dnllaln. lteeol·dnrci, 1>11. passttl!l', 
q11r, ainda lwje, ao ;;a/Iii' clro eu;;a, q11asi ao l.ulllill' o l'nhieulo 
f/111! IIII• 1/1°\'ilt f'.llll(/IIZil' llll :-;I.'J!:tt/11, I) (jllf' l'f'I.'I'/Ji I) /Jittrio do 
Ct1/1!11'10ss" ri•• :tnl.e-IInllll'lll I) do hnnlun1. D1: lliildu 1[110, ain(la 
qnando ljllizro~;;r! rnzrr· <' • .;se c;;lrulo, jll'lo q11ro enn.<ln do .irll'nal 
da C:asa, 1'11 u 11iio podt•J'in J'rnlizar·, pela lar·dia disiJ·illlril.:iio 
ric~la l'nlllll dn !fio /:u·g·a r·ir·c11lae~o. 

P(ll'l'f,C-nH!, ~~·. l'l'''~iciPnlt'. f[lll' algumn rntl~fl rle 111:\iS 
gl'aW! tlü .fJIIt' a si111plo~ eonsitlet·ar;fin rio.' pJ•azo;; l'eginwnlnes 
pnil':l\':t snll!'t' a uo:-;~a all.iltldP, o . ..:; nn~:o:~)~ g·,'·"''''~· it...: llll.:.; . ..:ns 
tlt'l it.lf'l':u.:r,(•;o; ~~ o.<\ no:-::-:os \'(I! o~. 

O ltfllll'tlf/u ~t•nador· pl.!io E.<latlo tio l'lin r./1' .lnnf'il'o fez, 
r:nm a aul.oJ•idar/n fJLli' rr.sull.a rio se11 longo /iJ·ocinio, r.JU 
lllll I! rm 1111il'11 ill'ginwn. 11111a pagina dr.o p;;~·~·IJnlll.~·in pnlil.i0u, 
addllzindn CIIIISitlt•J.':II;í.ír.;; pililo;;np/Jica' rlt> iiilPI'f.';;,;ion:ll' f]lltlll~· 
'"" liw•J·trm :1. felicidade de ouvil-o. S. Ex., eom lllllll l:tl ou 
q11al ,, In:rl \'f!larln il'oni:r, refm·iu-se {t crise, quo diz.gra~'llj 
t•pidl!lJiil':lllli'IÜr! IIII Sl'I!Jl:ll'iO llllllltiiaJ, fllll' 'r. elll'lll'il!l'IZII pr.ll' 
urna cr!'l.a dl'eadl'ncia ini.Pllecl.ual, 1', Hf<;;ig·nalnntlo '-'""~" plr•J~ 
nonwnn, aos seus olho::: sing·uinJ·, leve pnlnnas clt~ J•apitla lii!IS 
anHtJ'g·a analy;;o ria alLi/.IJ(IC rlaqnPllcs que snl'frcm nui.J•a,: ma~ 
ni'fesla<;.ües r/c:::sa r'l'ise; /.ar~ ao,; ollro' de 8 .. mx .. M q11r. usnm 
da palavl'n pm'a rJissenl.iJ• da twir•nl.ar.:ão !Wdt!l'irla pda gt·ande 
maior•ia, os que, aos olhtJ~ r/t! S. Ex., ;;e apaixonam na r/nt'esa. 
ria;; cnnvic1;õe.~ que lllt•:< :.:fio IJI'Il!H'ins. A estes :->. lh. nfio 
alll•i/Hrill nr.uiJUma r/rcac/PJJCia nwnf.al. nenlrnrna inr/ol•!tlCi:t 
int.rllPclnnl, nenhuma apal/tia t!,;piJ•iiual. Não! A nslt•,; ~.E:.::, 
;;n J•el'eriu llal'll suhlinlrat• C[tH' sfin n;; f•lrmrul.o;; i'll.':cilado:; pi!la' 
IHIJ'a Jll'f':'en I r, ro 111 d h"P J'g·t.• nc i a c o 111 a" snl i e i I a~,j,•;; vbceJ'<leS 
qur, nn senl.i r· ele S. Ex .. parcccru u:; mais leg·ilimu::;, lJl'O• 
lll'ia;; ao l.ypo cil' ;;ociedarl•• eor11 f•uju lnt·rlunlw ri~·numismo 
:-;. Ex. se ii.lenl.ificnu. 

Es;;n opinião lent sido clf!fcnilida. l'Ol'llllllarla ncslc rn~ 
r:inlo riu volho Srnndo ill1!1r.l'ial. Aqui, yt',zt!s, cujo,: t':r.o;; cu 
Pnconi.t'l'i na;; inJlrxiirs ria pnlnwn dr S. :P,,; .. lnxa!'lllll (\(l 
menos cil'CUlllS[H.•cla;;, si nfio l'ossrm J•rovnlriCinnal·ia.~. a,: ma
nifrRlatõrs rio~ Sr.narlorr.s. enmn a;; Innnil'r..<tnr:õr;; do;; Depu~ 
lar!ns que pl'lliJUg·ni1VI1111 a 11hnlir;ãu d11 P~lll':tvidiin no Bt·n:dl. 
llr.cOJ•clo-mr. I'Omo de uma pagina de tJrn incomparuvel ~milor 
rnvolllcinnnJ•in. s11riio I' fPcnnrln. nn r·rnnva1;ão rins J'nnr/:1~ 
mrnln;; da ;.;ocirorlnriP hr·nsill'iJ•n: I'N'Cil'rin-1111! dn q11r f11J'aro: 
nrst.a Cai'n n;.; sPSf'Õ1's qur precerlri'Ulll immrrliulmnrnlr :i 
vnlacãn, rm 11llimo lnr•nn, na J,.i 11Ul'ra rJP 1:.1 de maio. 

1'amhrm nrs~n •'i>ocn "" a;:;;i::rnnlurn a l'l'isr rm qnr rn~ 
l.rnvn a rlrhal.r!'-sro n ·.>neierladr• hrusileii'II n a Jlal:r\'J'n nwhn~ 
f'iwlien rln Bat•iin dn ColP~ill'' pr·o;.nwslir·n\'u r' O III 11 :rl111l i e tio 
da Pscrnvir!:io a clcmo]içiio cln l'cnlnzn. 
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O Sn. Lwno i\lDI.J.Jm-r.nm on sem, sel'ia a mesma cou~a. 
O Slt. BAitlluS.I LIMA - 0:; t!UC hulallmvam nessa vau~ 

gua1·rla l'llht·a Cl'illll o,; I'UI'Iilueiunnl:in:; daquclla ópoca 'os 
IJX!Wel'badu:;, U::i apaÍXUiliiiJI);;, l\ \'Íei'U!ll COLII U lf'iii[JU [ll•la' ;;i:!_; 
ditnenl:u;ãtJ que llto 1\ propl'ia a SCL' o,; ot•ganizurlut•n:; da nuvn. 
ot·rlenl de enusas, DR eonsut·varlnt·es dagot·a, que e;;quecr>m a 
l'al.alii.lnde cnltl qtJo o,; ü~l'<w~o,; da ;;ociet.lmle, cn1 [ll'lleuJ·a do 
11111 nwlhul' lypu da eq11 ililll'io esl.a\'el, hfto de l.l!l' fal.almrmtl\ 
Ol'giios arn·otwiados no:; vat·io:; depal'lalllenlos em que su l'aíl 
a rnaniresl.ar;iio elo senli1· IJ ela vunlarlc diJ cada alma liwe.; 

Agum, nesla hora :;ingularb:;imu, cm que emno que o 
pndet· publico se a,iusla ao conceito de Juvenul, iadn au [lOtllo 
<lu P1'0J•I.er ·oit1un 'l!iuuruU pctdetc r:unw; ugul'U neste ntomenlo 
1!111 quu a pulavm acclimac.la nu,; nossos co:;l.unw;; ;;ociau;;, 
a pulan·a 'IIII!!Jti'/1!1 chegou a valilt' tanto como "~:e!atna~ão 
.. raeca" das e:-;cl.·ipLtU:·us e dos Bvangclho:;; ag'LH'a qne O:'> e~
micios lormn·tnn-;;u tH·alieumenln abolidos, pot'C[lll! ltlr!n o cn~ 
l!tieio \'ale, au~ oll10s dos t;'O\'f~t·nunLI.'~, cOlllo liina lnatLÍl'l~s
tal.:flu de ialoleravcl vitalidade collrctiva, ]ll't'ig·o;;a, l.!lll UllJU 
lt(II'U como e:üa nm que n lrillunu vopulaJ· "'~ tl••:;nJunl.t,n, 
como :;e dc,;monLaram cN·tos coretos ela Awnirla, em d•!let·~ 
ntinar.lo dia eu,ia mcmot•ia de passagem evocarei; quando a 
lt•iliuna t!..c>!lulal', rJesa[J[lUt•ecia como se liw•ss•! sidu deJI!olid'~ 
u lrnrlil'l'io chufat'iz do largo do Passo, de tmrle nos fallavu,. 
a. nós, os Jno~os daqLJclla 1\poca, veltementu LaJnlwm. exacr:l'~ 
lw•lu, n aJ•rlot·o~o Lo!)cs Trovão, CJllfJ muilo (, que ainda I'Cflllil 
hl'JtxulPal' tli.'Sl1i t·ccinlo a lu~ mot·li<;a de uma 011 de .«ulr-a 
lttill[)Ul'Ína que se accenrle nestas bancadas e que l1111g1) esl.:í. 
das l'ulg'la·a~ões que punham inccndiu;; na alma populaJ·, m~ 
lim·a em C[L\C ,;e forjava um rrg·inwn lil'l'C pat·a a paLI'ia lir-a~ 
s iii\ i l'it. 

:,ii emmudeccu pm• suspeita de demus·ogia condcmnavel ni 
lt•ibnna rl1~ oncle s0 fazia ouvir o verbo prophel.ico de Lopc;:; 
Tt·nYiiu; si a oull'll tribuna em ·([Lle V. Ex. ensaiava as suas 
nt•mns juVI'ni,; na JH•opagamla da ltcpu!Jliea, ,;i p,;;;1~ mtLI'Il [JLÍI.; 
pito dn ondi\ se pt·edicava a doutrina republicana, ,;i 11 jol'lla~ 
1 i~mo, ,;ustJcilo cio ·vi1•u .. ~ da hYdl'ophobiu clcmagogica, vil' I) :wai
rnalla nos lahnl'alol'ios ofl'icincs pam que sirva ele tllliiiiO vil'is, 
no:; p;;l.uclos dns novas doutrinas; si a censul'a mutila o exe~·.., 
eieio da donlt•inn c~cripl.a; si a JH·epolcncia dos cluudiqueiros' 
do J't•g·inwn con,;r)glliu inl.oxiem· u c~pil'il.o dos g-uvet·nnntr;; o 
II'Yl\1-os :\ reLJ·ogrnrhu:ãu que nos recondLlZ aos tempos de J oa~ 
qnim Sylwrio; ;;i as rlouLr·in:ts t•oinant.r•;; im·oh,wm, marcham 
Ü [.\'lllnpc~. dr! goartJ])Il [lUI.'l\ O i'U[L\!'0, Clll YOJ'[ig·mosa l.'lli.'\'IJil'U, 
JlUI'Il os uhysmos das insmreir;õc;; impossivci,; de Jllll pas~a~]ú' 
drl'inilivnmrnle morto. e si as ve!leirtades de uma omn1po~ 
frncia passag-eira e ophemera, ;;onha com os r!iu;; rln Lino V. 
dn OJ•rlent\l'iiO P h i I i pi na, conl.r.rnpm·a 11ros do hachaJ'f> I •ln C a~ 
nnn<'•n o ri,),; i.lü{.l'l'llrlarlns ria Nilo Bt•efJ',n, qn,! muil.o ,) que, ao 
mpnn:;, Hesl1• recinl<1, appareca uma vóz ou outra qLw incorra· 
na rxcommunhfio nmior, quP ;;p v.r,ia twh·arln rias iudl!lA'CJWit.s 
rJn Annn Sanl.n, peln prt•cnrlo r:IP l'l•pclit• n l!Jt•.iff'J•ino /IIJII. ser~ 
?'innl, em ,~otlft•apn~ic;iío tí disciplina g-onrmlizarla qJ.il' l'llllllll~ 
I!Per pm· tnrln n parle, <lean!P ria vrt·cln rlc l.or!n;; ns l_tiJPt'r~nrlrs, 
rnlllJH'IHlindas. t•nm:ml ieanwnlr, no nt•!.. 72 da C~n:;I.Jiull:nl! _de 
:!fl\l I, enmn rll' lndns n:< ~m·anl.ias 1'11111 que o l\JTI)tledu polli.JCQ 
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rJarJIJCila hora quiz ccrcnt• os que exercem a perigosa funcr,,iio 
du ,juir.Ps cvcnl.uacs rlo l'ru;;ifionle da Jtcpnblka, lao,; IJIIDI!:' 
somos ni\,; c cm que, nus Jolhas, uispcndiosamcnl.o al\·i\:il
roiras, se tom a pctuluncia scmi-official de amca~nt· os l'OJlt'u
senl.n ntos do povo com uma nova jurisprudencia que i lll'al i di! 
o uccríl'flão luminoso do tempo cm que funccionu\·a, no ~Iili 
maximn fulg'Ol', o Supremo 'l't•ibunnl Feclct·al dos i\lncr.tlu 
Soares, dm; Lucío de Mendoncn, dos .João Burbalho, dos llfanoel 
Murlinho, dos Pizza c Almeida, duquelles juizes que nos Lt·a
zem á mente a roclídiio e o saber de um longínquo Pupinianu, 
tocado nn horn presente pcln moeda subsídinrin, cnnllnila 11u 
eobro rJa hora presente das notabilidades ri ln. mim1le, cu,in 
plasticidncle mental evoca, cm contraposicilo uo au~te:•o pn
pin ismo, o esperto c at·di!oso l.ribuniano inc.umilido, no .Baixo 
Imporia, de fn~Br a codificacão de t<Jdns as leis romaua~. mas 
ao sallm· dos dominadores do dia, immortnlir.anclo-sc pela· ~tia 
t·a:·n Jwllifirl:lfíe, na exegese, na hr.rmcneul.ica, na inl.r.rpJ·e
taQão por meio das lendnrins interpollacõr.s, tal qunl o !J"" 
vae comecanrlo a constil.uir o melhor parlt•nn rir gloria par·a 
ns lcl.tras jurídicas cln hora pr.esente. · 

Assim, Sr·. Presidenl.c, nesla longa rli,;rr.ssiio a q11e I' li i 
condu:drlo pelas palavras oloquenl.es com que srntrncion u 
IJOJII'ndo Senador pelo Rio de Janeiro, dando o sou ve1•erlir.f11 111. 
soil!'o a actuação dos poucos que r·cprosrnl.nm uma cnl't·cnlü 
" rios mn itos que representam a caudal oppostu; ainda n.io 
curado, provnv.olment.o incuruvel, rJas illusões c• ria.~ ronvi
c~õos r.m que riccorreu a minha mocicl::trle, cu não posso J';il
lat· onl.ra iing·uagem que não seja aquelln que apronrli n f,ll
lar Pom os demagogo~ Silva .lnrdim e Lopes '.rJ•oviin. cnm 
a demagogia rla calhrrlra nm crnc pontil'icnva Bcn.inmin 
ConsJ.nnJ. n riul1i púr rlranl.e, rle nccôrrln com r.~ln~ prcmis~n.•, 
nn io~icn im·rnciwl rle Jlll~ nnlrcrrll'nlr.~. rirfinilivnmr·llll' n!i
CI'l'r,nrlM na minha nlmn. 

T>r mo rio que, Sr. Presidente, eu niio posso encarar· n• 
n~;qJmpl.o~ rlarlos ao dchnt.r rio ponlo rir visla rio~ ou!roí', 
.~inã<J do meu. O meu, situa-se assim: gosto de apl'rnrlt'l' 
nos parcccre·s formulado~ pela~ cnmmisslics l.rchnica.~. 'l'cnhc 
nmn gpanrin humildade intellectual, fcil.a talvr.z no r;;;lnrio ,Jn 
anuJ~·,r li'an~ccnrlenlr, rm qne multas vr::rs l.i\'8 rie ronfrs~fil' 
a~ r!ífficnlrinrirs cm qnr, labm·ava parn rrsnlvrr inll·incarll•!
pPnhlrrnn~. c rlahi nm ~rnf.imrntn naiJn•nl rir nmn r.nnwnrirla 
infrrindriarlc. 

J1c morln qne me hnhilnci a mnnnsr.ar cDm rarinho o 
tr·~balho rios firlnt.oJ'rs rln~ riivrrsas Commis~õr~. formnlarJo;; 
sohrr projectos a qnc cn l.inhn de dar o meu vot.o. E, por· 
is~o. sn comprchcnrlc o pcznr que me assalf{)n rir. no cn;:o 
orn rm ftíco, niio mr ~r1· ria rio J•ngalar-mr. pansnrlnmr~l r. ]11'1:1 
n~cas;;r7. 1]0 l.rmpo. - r n rligo com ahi'olnl n i'Ornn irinrlr. -
com niA'IillS r!a11nrllr~ frnhalhns qur cm va:•ios rlnpal'innwnln.1 
dn ncl.iviriarir inlrllrclnnl lnnln frm rccmi1mcnrlnrlo :í P.•l in>n 
rin~ rgf nrlinfon~ o nnmr rio rminrnfr Scnnr!Ol' Jlnt' San ln r.n
f.hnrinn. di~rnn nolntm· rln orçnmrnfo ela ncrrifn, qnr (, o prn
,ir•t.o rm rli.~rnggfio. . 

Fni 'Oill nmn rir;:agl•nrinvrl gnrp1•ezn qnr no Rrn/ nl'-mr v1 
)11' 111 Jll'i:·lriJ•a yrz, rnJ.rrg·1w nrRI.r inslnnlr rrio PillJll'!').:':Hin 
rin r.nsn. n avnl;:n conll'tHin as rnwnrlns rli•Vidns :ís !nr'!i]Wlt'lil'.' 
rJo." Ylll'in~ ~rnnrlnros qnr rn11n1Jnl'l11'nl11. ]]nlrc ''RfWR, vnl.~ndo 
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por um con,junlo de clocubrnc;ões das mais significalivas, 
enconl.l'a-sr, de enl.l'ada, nesse avulso, o Lrubalho do c:mi
nenlc SrmarloJ'. pf!lo Di~l.riclo .Federal, o cgt•egio lll'ofrs~ol', 
Dt·. l'aulu de !o't·onlin. Nem todos podem Ler a compelenci:t 
e o preparo rnu!Limolo. o profundo do h o macio :-;enudot·. A 
S. Ex. ,j J'acil formn!at• as emendas que aqui eslão, sabendo
lhes o alcance, a repercussão que Leem do nosso dcscnvol
vimcnl.o inuuslrial, naquillo cm que l)Oclem incrcmenLat· ii>' 
no;;sas rm·ças economicas. São o que se chama vulgarm,mt,; 
enwndas da l:n·il'a. Hrzam, J)Or exemplo: 

"Classe 10'- Cores de anilina ou ruchcina, de qualquct· 
qualidade e semelhantes, solidas ou liquidaR, inclusive D pa
ranil.m rle anilina derivados rla anilinrt-accrescenle-sn: e u 
azul ele mriiiYlenro, J;i\o 2~, :'t razão ele 25 '7"". 

Ora, Sr. PJ•csídcnle, nesla borbulha eslú um munrlu d1• 
quesl.ücs; c eu tenho muito respeito a estas pequeninas ,:~_,_ 
~iculns innocentcs. Tenho noticia de verdadeiros desa~lre.' 
incluslriacs c caLusLrophes corrimerciaes dccorrenl(!s dn ur•
pro\'a~iio, um pouco 11 /.a. tlia.b/.e, sobre a perna ... 

O Sn. LAUI\o Mür.r.Eil -E vice-versa. 
O Sn. BAI\nOSA LIMA- ... ou da re,ieioiio - di?. S. J~x. 

muilo bem - de dispositivos assim. 
Eslou cerlo que estes de que se lrala obedecem a nm 

pensamento JH'Ofnnrlnm~nte constructor e palriolico rJo hon
t·:ulo Senador. 

O Sn. LAUno Mür.LEn-Apoiado, 
O Sa. BAnnosA LrMA-EsLou apenas molivnnclo a minha 

ltcsil.a~ão, não em qualquer duvida que cu Lenha nm rc!n1;fio 
ao:; I'I)Spr.il.aveis motivos que inspiraram esla emenrla, mas m 
qur.stão preliminar, na these que ella envolve, o que se Lt·nd11~ 
na eom•eniencia ou inconveniencin rlc modificar n lnri!'n arlt:ú
neii'a pm· meio de rmrndns :ís leis annuas. 

O Sn. L.\ uno ~IOI.r.ER - Folgo mui Lo rm q1w V. E;;, 
ven!Ht r.m :'tpoio eln Commissão de Finanr;ns. 

O Sa. BAilBOSA Lr:MA- Desde a oulra Cnsn elo Congr,,~;;o 
Nacional, nesses qun~i lrinla nnnos ele acliviclndc pnrlmmnlat· 
(rlomag·ogiea, para sublinhar a cnraclerisl.ica rla minha JWl'BII
nnlidarlo menos si'111pathica), ou me pronunciri sempre conii'H 
esse processo. 
. Primeiro, repugnava-me a polilicn proleccionisln, mnxiPI<'• 
nos moldes, cu antes, na falla ele moldes com que ern prnlicad:~ 
anno por anno no nosso paiz. Pareciam-me, ,iú então, ·:- P 

os annos me rlt\ram razão - que nós cst.avamos creando JlUI'Il 
o pniz uma situação arlificial. 

Niío fizemos só um discrelo proteccionismo ngrnrio, fi~ 
7.CtnM nm qunsi prohibicionismo pau-industrial; cnlendcm"s 
ncclimrtl', rle uma horn para outra, no nosso paiz, a gnlp~ de 
t.arifn. ym•ins indnslrias cuja mnlcrin prima lrriamos inelll
siw rir impol'lnr. Crcnvamos uma silunr;iio priYi!egiuda i'lll 
1'nvm· rio rmi~nccimnnl.o r!c nlgnns com o rmJlOhrrrimrnln da 
ma:ol'in. nrsconlll'ccmos a ar!vnrsirlnrlr rlr.• zonas rln no,su pa1~ 
~> sulnnnl.l inrnos o longínquo norte ás pl·cfoi·oncias inrlusiJ•!nns 
do sul, r:·rnnrln nmn silnaciio nnnlnga i\Qnolln qnc, nn Anwl'ien 
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!lo Norte, tendo por ulliwo motiro o problema da e~e,·avidão~· 
del'lagt·ou, na vrcsidenciu ue Lincoln, entre o sul ugrieoh1 .0. 
o norte manul'aclor ou machíno-J'aelQr, eml'im, J'ubril. 

Por outro lado, esla l!LICSliiu len1 nm aspoel.o esscnr:ial
nwnl.e leclmico. :lel'iu p!·ecíso, pm·a adoptar esta on aqLJG!l3/ 
altil.udc, uru illtJUerilo ellLJ•e os competentes JlUI'tt que o Je.., 
gi:<ladut· Jlucless•: saber ao cet·lo !la Y<lltl.a;;-em u11 da desrun ... 
tu,,eru daquella tuxnção e ainda essa allilLtdc do nosso Jcgis ... 
llliiOL' at'J'edn\'a, corno al'fl~elou JH'tll'ii!ldumentu, o nos,;u reg·imen 
trilllll.ario, influindo na depressão das rendas aduaneiras ~ 
clamlo Jog;u· ti erOU!)Üu de impuslus du eon:mmo, sob o fu!,l• 
damcnl.o de que Q JH'olecdunJsmo Linha privado a renda fe.., 
r.lt!l'ul do nüo pequena sornma, que deixtim de sr~r collectaáa,: 
JlOI'(!Ue, on nfio enl.t·avam mui~ no pail produelo~ SU!le~·.., 
taxados, 011 oni.I'U\'illll em llJUil.u JJJCJIOS vo!uJJJu, u dandu umt! 
rliminuieão du i!llJJosto de importação para o eo!Btmw. 

H r;:; uI I. ou dessa alli tu de dos nossos g·uvernante:; r! rla llilSS~ 
prriiliea lt·iiJUI.m·ia a et·r~w;:i•u du Jnalfaclar.lo illiJJOSlu de con ... 
. <unw, do untiphul.ieu Í!JJ!Ju~lu rlu eun:;unw, do imposto mais 
wiquu u que maior factor é do encareciwento· elas r·lasscs 
menos favorecida da popular;üo; daqLtcllc imposto COJllt'<~· o. 
qual, nestes cluis u!Umos decennios, se l'cl tamanha :.~gitaoãQ 
Jta ln;datc•t·t·a const•rradora, acabando por l.riumphnr e YJr aq 
gon:t'IIO o partido lJLlC mais :;c batcJ•a jJela climina~•ão deSSl\ 
taxne:io iniqua, chegando mesmo a ter como illinistt·o da 'l!'il-< 
lenda. até l!a JlDttcos dia~, no i\linislcrio 'fra!JUI.Jtista, 11:11 doi\ 
mais Jn•i!llantc:.; polemista~ ern torno dessa questão, IIHJ pro ... 
Jliig-andista da PI iHiinauão eles:.; c imposto, o S.r. P IJifí:p; 
~110\l'dont, que. em trabal!Ju vublicado por ocr.asião r'J•.t agi ... 
la~iio Jmt·l.idaria Jll'nsiclida pul' Lloyd GcoJ•gr•, ante;; da grande, 
eal.asl.rophc, e:;gol.ou, por assim dizct•, a quc~l.ão, mo~lt·ar.Q.o: 
ü sacieclaclo o que ha de cruel, de iniquo, de vcxatot·io r:ara 
as classes pobres,· para os proletarios, para o OJlt!t"ariaclo ém 
{,:'('L'al O illi[JOSLO de CDI1SUlll0. . 

Xrís lemos uma lt·adição J'íst·'ll srti aeneris; l'azewo~ L!•,i.., 
l.111ta~ão um pouco ti la tliaflltJ e quando o fisco ~o a]lanha eoni 
lllil nol'o instr•untcnlo de taxur;ão não o lurg'tl mais, nxplo!·a-o 
I
. . a .1! O QS:;JO. . 

l~' o modo de IcgislaJ' mais Jacil: "Onde se dil ·Jrl %; 
rliga-se Hí %. onde se diz 11í %. diga-se 20 %, onde :ii! di~ 2* por 1111 irlade, diga-se ·10 ou 20 .•. " ' 

Pa1·a cuJm•plizat·: ctmweou-sc a co!Jrar o imposto sobre P. 
xat·quc. J~sse era o illl1loslo de prol.ec,;ão, o imposto adua ... 
nciro. Principiou com lO ou 20 rr~is o ki!o e foi se ~nbinc!O: 
g'!'~dllalmcntP, rlirectamenle r. indil.·cctaml•nf c, po:·quu no: 
mrsrno passo qnc subia, descia o cambio e, porl.anlo. a;:gTa
,.a ,·a-sn a pal'ln OIIJ'O de~~a taxat~~ão, :e ficava o l~sl.aclo, ·o 
crario, na :;ua gan~ fiscal. como um rios pJ•íneípur!s J'aclot•es 
ela l'at'cslia. rio r•ncar·ecinll'nlo rlP um g·enet'n liio nrcc,;:;nt•io" il. 
nlimrml.nção das classrs pobres. 

Com o impMf.o rir consmno l'rll"arn-se Laxnnrln \';]!'li" os ... 
pce!P!' c Hf'!minrlo. !'nht·c a aliuwnl.aeiio. soht'f' n \'Psl11al'io1 
snlwc a lnz c niio sobre o ar, porque do ar se incumbif1.m; 
a.• mnniripnlir!adcs Ylll'azr•s, quanto :\s snas leis ro fi,~Jicit!S,· 
cnrrrsponrlcnf.rs n inrln;;f.l·ins da.• cnnsl.t·ne(:ürs. : 

A nMsn :<illlar>iio. ~r. Pr·f'sidente, ncsln particular, nüo· 
/1'111 pnrallelo 1.'0111" a rln !lr•nhllm rios povos r·ivil iznrlos, cqrr:( 
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.os quucs andamos em Lrulo habittml, vut·que uô,; cuiL~LilttiiJIIIii 
)l!ll caso singulat· no scenal'io das cogilu1;úes doul.rinut·ia; d" 
CCU!Illlillil ]llllilien .. 'iÜs li~IIIU;; 'u ÍlllJIU:ÜU di• UXjiUl'l;u;fitl. CUII
SCf\'tiiTIOS o imtJOSlo condcmnadü por Lodos os lmLalliila:; Lle 
peso, em malet·ia de J'inauç.as. 

De modo que, quando nós fazemo;; uma cumput·a<;li" 
cnl.!·e o que IJCClll'l'li JIU lng·lal.et'ra, Clll Fl'lllii;U Ul.l llll:i .l<:::l.adu,; 
Uni·tlu,-, a [IL'O[Iu::ilu da liii'Jllanl.a<.;iiu, da aedallla~ftu, enti'·C 
nó:;, elo imposlu dt: renda, nós não e,;tamos lcvanclu n1n eonl.a 
que lleSSI':i paiZI!:i, OlldC U Ílll]lOSt<.l de !.'Cilda J'UIWCÍO!lll l'Uill 
maior ou menor cfficiencia, vencendo maiot· üll mcJIUI' I'<!
pugnancia, nfto exi,;l.u t•:üu facLot• tJIW, etti.l'f' n,·,,, compli1:n riu 
um modo gravoso, a questão da twclima,;ão des::;1) tdlluL". 

Na Inglatet'l'n, ::lt'. Presidente - nãu me alongaee!, Itelll 
me [Jet•ntillil'ia it· recot·dar ao Scnatlu u que n :3cnur.lo llll!
lhor do ,que eu conhece, mas tanto quanto me 1í JiOS:iÍ\'ei 
~Ul'<!i urna rapida rcl'ereneia sol.lt•e o a::;sumptu. 

:ia fng·lail•t'J'a, n iJUJOIII" /.a.~:, 11 iiilllO:iln sul.il'l! a !'<'Ilda 
l'esull.otl de um verdadeiro movimenlu :;oda!. Foi Wll>'l!
quencia d1• urna J'unniclavel agil.at.;ão, qut: acaltott lt·nn,;l'u•·
mando a <Jseula lln Maneheslel', wmccdorus a,; uoull'ina,; de 
Cobdel, .lolm Il!·igbt, e eultninamlo entre u:; e;:;Ladh;la, (lu :;r.n 
tempo, llobcrl. Peel, com a rnmo1Jcla~iio do J'C<,;illll!r. ll'iiiii
tariu, que nintla ho.ie pcl'mitlu tl lng'iatL'l'l'a <•,;l'ot·~o' itu:um
lJaravcis para a sua t•econslilukiio de apó~ guerra, vat•a a 
cleJ'luccãu monc la ria e o saneamento defini l.i\'o do seu iJtolt·u
mento <J,J eit·culur:ão. ;';(•s, depois ele Jlll.lilns c;,;l'or<.:o>, conse
guimos inlt•ocluziP no nosso sy;;lcma l'i,;cal o impo,;l.•) >'Ol1:·u 
o l'<'nrlimentu, . chamado sobre a renda, ou imposto ;ulll'll a 
1·enda liquida. O Senado, Jlelo ot·g·ão d•'J "''li t)!llinr:nle 11t•
Ialor, felizmente na hora presente, parece inclinurlo u cm'l'ig·ip 
us demasia;; com que na Can1ara ~o c~LenrlPu """" iJnpo,;lo u 
novas cedu!as. E' que alli se esqueceu. como vinha dizendo 
ha pouco,· a divel';;idadc de csl.t·uclura trii:Julal'ia. t!l'r.ada Jlt1lO 
regímen federal no nosso Brasil. O fisco estadual pe'a >'Olll'l'
mancira ~ohrt! a aclividnclc a::;Ticola e rwslol'il. E' o impo.sto 
de cxporl:H;ã.o n mais damnoso ú aclividacle fia lavoum e tlo,; 
criatlores, naquillo en1 que lhes clcsl'alcam a gt•ancl'! pnrlc ~jus 
seus ganhos lcgi ti mos. indo buscar a sua Clnola l!ll renrla 
hrnta. nos rendimentos brutos. ÜJ'll, si ao rle111ais dt•:•i'il I I'i
hulnt;ão qne C'n !'alio a União t'CMJl\'f' c r· cu r o impo:.; 1 o rh~ 
renda, mna nova l.l'ibulut.:úo cal'nlgandn aquella, t·cirwidindn 
sohl't! a mesma especir. t.I·ibut.nda. a sil.uaçã<l rlo~ nos~ns pa
trícios tornat·-sr-:í elas mui:; pc!'Ígosas. rlelct·minanrlo umn 
lcgi Lima t·rsisl.cncin. qnc não (• de llom cuns,:llto :tt!Ol'Ot.:on I'. 

Ho,ie, (• rlout.l'inn corrente qut• não sün tanln r•' rli,:
cursos incendiarias, as pt·opugnncln:: subvct•,;ins, :1'> rlnnLt·in:l>< 
philnsO]lhicns, as qtte nxplicam rnelllnrmrnle o vi::ol' da,; l'"~ 
:volueõe;; qur mai:: pJ•oJ'unclamcnl.c' almlaram eerln:< r,o~·"". _ 

E' doutrina acccil.n que cm ri>;'tll' r~ssns t·r~,·nlitr;nrs snn 
mnis JWOfLmdns. são mais crneis, sün mais rlifl'irr•is ri'' rln~ 
minn1· quando irrompem elo mal estar ct·c•:Hlo pdn,; enndi
~úcs reonomit·ns d() pai~ . 

Yi, cnrn prnzrr, si hrm qLli' mniLn rapidnntr.n!r. q11n n 
}JOlll':il'ln llrlal 01' fia J1r.cr.il.rt havia r! a rio jHli'Ct!l!l' f:t\'lll':t\'1'1 :J 
'nlgumns das r.nwnrlns qnc mamlam cllirlir do pt•oj~:ei!J da 
:camara u extcnsiio elo imposlo de renda (t cxplort~<;iio agrJColu, 
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Estou daqui a vêr, Sr. Pl·c:;idcnte, o quu sei'iu e:;:;a 1.:-i
hulur;.iio incidindo su!Jre o trabalho dos meus u[Jero~•.rs t:ouler·
rarreoc<. A Juvonr•a da eunna e as indu:;triaes decOt'L'~illes dc•sl.u 
geuct·o de lra!Julho umrcu foram l.Jenel'iciadu:; pelus J'a I'LH'es 
da União, que, nu contrario, lhe tem sido utarlt•:;,;l.a. Ni\u 
)JOIH.:as vezes, a intervenção do voder central l.enr ddet·rrri
nado dnmnos cunsidcraveis, sm•pt•ehcndenrlo u !Jüu l't'• t'UJII tJL!O 
su lJaviaJII empenhado nus trunsucr;ücs a:; mais l!!;;il.itna,; os 
lawuclores, os eommissarios, todas as casas, cllll'lliJ, t!LIL! KC 
ernpenl1am no lt'Uballlo de collocac.iio dos derivados da cunua 
de ussucar. 

V. Ex. sal.JI.l, Sr. Pr~sidente, que o Banco do Bras i I, em 
qunsi todas as suns modalidades, nas varias phasc; da :;ua 
cxitilencin, pouco ou quusí nuda fez para o LJ•almlllu des.;c•s 
nossos compatriolus, qu~ lubulam nos cannaviues . 

. Por· um lado, o tão fallUdo problema do braço, du m:io de 
obru, é urn motivo de ul'anía para os llrasileiros do ;\'ut·dcste, 
f}Llc u LL•em resolvido com a pra.fa de casa, sem qnc lhes ti
vesse acudíclo nenhum farto veci:·o dn ernigt·açüo, sulJsidia\IU 
pelos col'l'es t'ederaes. 

Ao passo que a princípcscn Javout•a Llo car,; 1.1'!11 I'Olll:ulo 
sempt·e com os rnaíures cal'inhos do 'J'hesuut·o l\'aeinnal. 1'0111 
a maior variedade de favores feitos pela lcg·islur:fw r·enlr·:tl, 
dr!sde o cxtíncto regímen, e se tem desem·olvído t'Olll a r:olla
lio!'açüo eonsider·:wel do hr"aco cstrnng·ciro, a laV•ll!ta da i~anna 
do assucar·, as lavouras (lO .Sordesle, as plantul.)õe~ que nlli 
se t'awm, tcern contado, quasi que exclusivumcntc. eu111 us 
r·ccw·sos dccorL·Imtes da actividade dos nossos t'iltllet'l'HtJeus. 

O Sr. Presidente ( l'azenLlo sotll' os tyurpauo:;) - Obser·vo 
a V. Ex. que esl{t terminada a hortt destinada tí sessão. 

O Sn. BAnaosA LJJ\IA-Ncsle caso, podit·iu a V. Ex. que 
me t•oscrvasso a palavt·a pat·a fazer o exume d;~:; . auwndas, 
porque estou apenas nas considerações gerar:s. Nfto li v e 
lcmpo de ler o avulso. 

O Srt. l'RESWE~~·E - Já hu um orador inserip!n par·a a 
~cssiio nocturna - o Sr. Moniz Sou ré. V. Ex-. fit:aJ'á irr
scl'ipto depois do Senadot· pela Bahiu. 

O Sn. B.\l\BOS.I LtMA - Perfeitamente. (J/uilo 111.'/lt; 
mui! o bem. O or·ador é CUIILJWimcntado.) 

O Sr. Presidente - Com·oco u111a sessão par·a :is H li'.! 
!Jor•as r:lu noite. Designo para ordem dos traballws da mesma, 
o ~cguinle: 

Vola1;ão, e111 di:;cussão unica, do pro,iecto dH f:i('JlJHio n .. 10, 
rir! 1 02~. vetado pelo Sr·. J>resiclcnlc dn llepu!Jlica, que abre 
nm r:r·crlito de 7li ;.',35$200, para pagamento a funccionarios 
rios collrgios militares da gratific:tQiio a que se rcfet·c a lrd 
n. 3. !J!lO, de Hl20 (com 11arecer {avoravel ria Curnm:issi1n dr: 
Finanças, n. 390, de 102~); 

Vola~ão, cm 2" tliscussãu, da IH'!Jiio~ieão ;Ia r.amm·a dos 
Deptüados · n. !! !l, ri c Hl2.1, <lei ornnnando que ns verbas e 
t'l'l'flit.os votados para material do reparli0õcs !nrtuslt·iacs do 
Estado que lenham t.hcsom·a!'ia c conl.a!Jilidade, um:~ vrz l'c
gislrado pelo 'l'ribunul de Contas, sejam distribuidas ús res-
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peeliva8 Llw~uUl'Ul'iUH e SlllJlH'il.lu~ pulu 'l'hesulll'o em Jll'estu
\:<Íc~ pura ~e upplicarem aos fins a que se cle~linam ~com 
11l!l'eCel' r avoravel da Commissüu de p ÍIU!Jt(:rr~. lt. ;j~ !', de 
1!!2·1, e emendtts apresentadas); 

Vulai,ião, em 2" discussão, i.lu [Jrupuoiçãu dll CaiiiUI'n 1lw; 
Dcpulai.los n. 106, de 1921, lllle abl'e, pclu ~lini;l.et·io da 
Guel'J'a, um crcdilo de 2 :OH$700, pura pui;'anwnlo clu lJU" é 
devido a Luiz de. Macet.lu & Gorn[l., por l'ot•necinwnl.uc; feilos 
ú I" Circumscl'ipcão Militar (com parecer (ti'VO\'rwel da CL•Úi
·m·issão de Finanças, n. 3U3, de 1!:!24); 

Votação, cm 2" discussãu, da pl'opusivão da Uaunu·a dus 
Deputados 11. 1Jit, de 1921, que ttbt·e, pclu Minislerio i.la 
Viaviío u Obrus Publicas, um cret.lilü de 5 :520$, pm·a vu;;a
menlo de vencimentos aus inspecLot·cs da t·ildiJ lckg'l'apllieu 
adquirida pelo Governo do llio Grande rlu Sul (cmn 1Hl1'CCC7' 
favo·raval da Co·mmissüo de Finanças, n. 3!J.I, •le 1 !)2!!); 

Vulat;ãu, cm 2" úi~cus~ão, t.lu projecto úu SL\!Iadu u. ;;u, 
úc i 924, concedendo á Sociedade ProtJag·auot·a da,; Bellas Ar
les o direito de emilLit· tlebent1we.~ pura resgate de ·.1!11 em
presUmo (emenda destacada du orçamento d(! Llec~ita e ·ilt
clu·ida eJn virtude de w·aencial ; 

Votação, em 2" discu:;siío, da pt'otwsição ela Cautnt·a !.los 
Deputados u. 113, de 192~. que manda emillit·, pela Casa tia 
illooda, sollos poslues em homnagem a Santos DumonL (com 
Jl:rMerJI' ,fHco1'Hvel da Coutmissü~ lle Pinan(.:as, n. 395 lle 
1924); 

Votat;üo, em 2" discussão, Lla prupo:;ição da G!lmat·a rins 
Deputados n. 118, de 1924, que abre, pelo ~lini-;Lm•io da 
Ciucrra, um cl'cdilo de 21 :027$1t20. para pagamento de clil'fe-' 
t·ençn de vencimentos devida aos ministros do :::lupt·erno 'fr'i
bunul Militai' (com parecer {avoravel da Commisstiu rlc Fi
nanças, n. 396, de ·J 924) ; 

VoLacüo, em 3" discussão, da tH·oposi~ftu da .Camal'll rios 
Deputados n. 51,, de 1923, considerando de uliliclnrl~ puiJlica 
a Liga dos Inquilinos c Consumidores do Districlo Fcclcl'al 
(com 1llt'l'ece·r fa·voravel da Commissüo llc .lust.·i(•a e Leafs
laçüo, n. 271, de i 924) ; 

Votueão, cm 3' discussüo, da proposicãu. da Carnal'a tios 
Deputados n. 57, de 1923, que autm'I'l.U a cslabelecet• insli
LuLos vnccinog·enicos nas capilncs dos Estados que 111eneinnn 
r com j)(lfoBCC'I' favomvel da Cornmissüo ele .lusti~·(l c J.cyis
la(:CÍfl. n. 225, de ·192~ l ; 

Gonlinuucão da 2" discussão clu proposiuiio 1lt\ Camnl'n 
rio~ Deputados n. H7, do 192·1, m·~.anrlo a ncceilrt C:t,t•al ria 
HcpniJiica para 1925 (com pm•cccr da Co'!nnvisslio de Finnnçn.• 
snlrrc as c11lcndas ap1•cscnfarlas); 

Discussão nnietl do }llll'CCC!' rlu r,()tnlllÍ~~;io di' l'nliei:t 
11. 30!1. dr. HlZ~. concedendo um anno rlro liernen, n c•nnl.at' rlo 
nmin clu 1925, ao Sr. Senador Lopes Gonculvc~, rmt·a lrnl.a
menlu de saudc, na Eurntla. 

Levanta-se a sessão ás 17 horas c ~O minutos. ' . ·-' 

-
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1 ;:iU" SESS.i.U, l!:i\1 ~li Dl!: Dl~ZE1\1Hll0 Dl~ 1 !!:! I 

(i\'oc!.ut•tllt) 

Xs ;!0 e 1/:, horas achutu-s,! JH'e:;enle~ u;; St·s. A. A~u
~·cdo, J\lendon~a Martins, Pires HclJCllo, Dioni,;io .Beul.e,.;, Cunlm 
,l\lacltadu, guripedeR de Aguiat·, A11lunino .F1·cir1•, Thomu~ lto
drigucs, Pel't'oir·a Chaves, .Toã<J· J.,y,·a, Eloy df! Souxa, .~lcnr.lon1:a 
,1\Iarlins, Eu:;ebiu de Andt·ade, .Pedt•o Lago, i\loni~ Sodr•\ Beí·
nardino l\lonl.eit·u, i\liguel d1! Cat·valho, .To:tqtlirn ~loreíra, 
l\lclll.ics Tavares, l'anlo do .Ft·onlin, Sampaio COJ'l'f}a, Hue11u 
Brandão, Bueno de .Paiva, Adolpho Got•-rJo, IIel'llle/leg·iirlo ihJ 
.1\Ioraes, Al'fon:-;u de Camarg·o, .Lauro 1\lüllrq· u Vida! Hit
;mos (2ü). 

O Sr. Hermenegildo de Moraes (sei'Vinr.Jo de 2" Scet•elarirt:', 
)e e 1i approvalla a acl.a da ,;c;;;; ii o anterior. 

Compar·ec1•m mais os ::it·s. Costa llodt•i;;rw;;, ,\nlon iu 
1\Ia:;sa, .Lopes Gotu;alvr.s c Antonio i\Ioniz (:lO). · 

Deixam de comparecer, com causa .iu~lii'kada, M 81':< . 
. Silvet•iu :\'ery, Perr.ira Lobo, At·isticlcs Rocha, Dal'hosa Lima, 
Laut•o Sudl'l\ Jnslo Cher·mont .. Tosé Bu:;r.l.tio, .rufio 'I'IK•m,~. 
Benjamin Hai'l'Osn, Venancio Xciva, Jlo,;a " SiJI·n, Cnr•n,!il'o ti<Í 
Cunha, l\lanoel .Borba. Gonçalo llollemilet·:,r. Mannel Munj:ll'(lint. 
,Teronymo :\lonf.ldru, J\Ior.lesl.o J~eal, Lacerda Ft•tuwo . .Tos•) :\hit'
tinhn, Lui~ Mlolpl!o, J~ugenio .fat·clim, ltamns Caiado, Cat·lo,; 
Cavalcnnl.i, Getl!)l'O,,o !ll:II'Cfll'C~. Felippe Scluniclt, VI!SJlllciu "'' 
t\hren, Soares elo~ Santos e Carlos Barbosa (2!l! . 

O Sr. 3" Secretario lset·vindo de 1") dechtra CJI.Ie nfio Im 
pxpeclicutc. ' · 

O Sr. Hermenegildo de Mones (scrvíudo de :!" Scct·c!al'iO) 
procede ü leitura dos seguintes 

PAllECgflES 

N. ~os- 1924 

O pro,iecto n. G, de 102.1, do Senado, cot'l'C;;p,;nr],, no JW
'c!ido que os herdeiros do fallccido prol'e;;sor El'ien ~l:ll'inllu ria 
Gama Coelho J'a~cm ao CongTo;;;;o Nacionnl. nu sentido d,• i111·~ 
serem pagos os vencimenlos que competiam :\quelln Jlrctl'""~nl' 
como lente mtthcrlratico ela l"nculrlndc dr, Mediei na dnsla Ca
pital e relalivos ao tempo cm quú o mesmo 0xercia os man
datos r.lc Deputado :Peclct·al e Senador da Hepubliea, pelo Es-
. lado do Hio ele Janeiro. , 

D11as sfio a~ quesWl',; ([til' os:;u Jll'O.il)clO envolve; aceumu
Iacfio dr~ subsidio rlc congt·essista r ot•df.'llar.io rJ,, fu11eeinnnrio, 
c relovacão de pL'osct'ipr;ão. 

Quanto ti primeirn n relntrw lr•m opinião cnnlweicla, d"''h! 
muito. A seu ver ü al't. 73 da Constituição não püi'll1itle 
p.ccumula~~ues rcmunet•adas clu qualquer urçlcm, Inuilo cmhor,a, 
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e ~ó ultimamente, o Supremo •r.ribunal Fedet·al, cuja juris
JÍrudcncia foi, a principio vacillante, tenha firmado a dou
tl'ina de que, ant~ o texto constitucional, si não .iustificà.m 
nem as accumulac;oes remuneradas nem as remunerações ao-
cumuladas. · · 

No tocante á legislacão ordinaria, a verdade é ljue, perante 
ella, numerosos são ainda os casos em que essas accumulac;;ões 
estão expressamente consagradas. Para provai-o basta consi
derar a hypothese em apreço, isto é, a de um congressista que 
é Lambem funccionario. Em 1910 a lei n. 2.290, de 13 de 
dezembro, que dividiu os vencimentos dos officiae~ de terra 
c mar em tres partes, duas das quaes constituíram o soldo, 
equiparado dest'arte ao ordenado dos funccionarios civis, e~
tabclcceu em seu art. 17: 

"Os officiaes do Exercito, da Armada e das classes 
annexas terão sempre direito aos soldos inherentes as 
respectivas patentes, quaesquer que sejam as commis
sões militares e administrativas e as func(:Õ•JS eleativas 
federaes e estaduaes que forem chamactos a desem
penha!'". 

E accrescentou, em seu art. 35: 
"As vantagens para a contagem de tempo e outras 

que toem os militares em exercício de ca·raos electivos, 
serão extensivas aos funccionarios civis." · 

Em 1915, porém, a lei n. 2.924, de 5 de janeiro, alterqu 
essa situação, preceituando no § 1', do .art. 104: 

"Os funccionarios civis ou militares que, de ac
curdo com as leis em vigor, exercerem cargo, emprego 
ou funcc;;ão publica de qualquer natureza, estranhas 
aos respectivos cargos ou postos, ainda me.s·mo p(Jr 
eleição {ede1·al, estadual ou municipal, e remunerad~s 
quel'" com vencimentos, gratificações ou s~t/)sidio, ficam, 
a contar da data desta lei privados de todos os venci
mentos do respectivo cargo ou posto durante o exer
cício dessas funcções ou no período das ses.~cíes 01'd·in(l-
1"ia.~ o1t ext1·aordinarias do Conaresso Nacional, quantio 
dclle façam parte." 

O dispositivo do art. 104, de que fazemos a transcripção 
do § 1", assim como os arts. 105 a: 107 da citada lei, l'egulam 
l.am!Jem outras hypotheses de accumulações, mas o paragt:a
plto transcripto ó que nos interessa, porque trata do funcciO
narío em actividade que exerce o mandato de Deputado QU 
Senador. ·. 

Esse dispositivo do § 1', do art. 1011 referido, foi inco!'
popado á legislnçüo em vigor pelo art. 132, da lei n. 3.089, 
do 8 de janeiro de 191G, tomando assim caracter pmnanent.e. 

Em 1921, porém, o art. H, da lei n. 4 .2·í2, do 5 de ja
neiro, o revogou expressamente, como outros da m~smn. dato. 
ou mlleriores já haviam feito relativamente o. var1ns disp~
sições sobro accumnlações, incluídas na lei de Hl1.5. O :·e fe
rido art. ltit, da lei n. L242, está assim redigido: 

S. - Vol. XI. 23 
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".Ficam rovogu.das as parles dos :tl'l.s. ·lOft o seus 
parugraphos, o lOü, da lei n. 2.921t, rle [J de jnneiro 

do 1!lHí, rorerontcs aos caruus de elc'ição fcdc·i•al, csl!l
dual c municipal." 

Dessa revogação resultou que vo!Lassemos ao regímen 
das accumular;üos do ordenado com o subsidio, nos lCl'mps 
do al't. 35, da lei n. 2. 290, do 13 do dezembro do Hll O, cm~ 
bom contrariando o dispositivo expresso e insophismuvel (lO 
ar L. 73 da Consliluicão: 

"Os cargos publicas eivis, ou militares, ,;l\o acceõ
siveis a todos os brasileiros, observadas as cond içõcs 
de capacidade especial, que a lei cstatuia, scrulo, PO
J'(Ílll, vedadas as accurnulaçües. "' 

Esta é a lcltra da Constituição, csl.e o p'cnsarucnto duro 
do legislador constituinte, a que todos deveríamos prestar 
obodiencia, não se afastando jámais dos seus l)ilarncs o le
gislador ordinario. 

A Commissão, porém, tem, dcantc do si o nr·ligo eonsli
tucional, a jurisprudencia do Supremo Tribunal o a legislaç:lo 
ordinuriu, com os precedentes delltt decorrentes, flllí), consLi
tuindo praxe, tem reconhecido semelhante dire1lo a outros 
que, fit·mn:dos no mesmo ponto, leem bal.iclo :ís portas do 
Poder .Legislativo. Neste caso está prevalecendo o Janceito 
elo preccdr.nte, embora o dispositivo constitucional seja olvi
dado. 

Havendo, pot•ém, este projecto passado anleriormonlc 
pelo estudo e analyse da illustre Commissão de .Tusl.içu e Lc
g·islacão, autoridade teclmica no assumpto, a Commissão ele 
E'inancas apenas com este parecer quer affirm:t:o ns opiniões 
cm todos os tempos sustentadas pelo relator, a respoilo do 
caso em apreço. E de notar é que, pronunciando-se eom o 
seu parecer e naturalmente firmando-se nas leis ordinarius, 
reconheceu aquella Commissão o direito dos herclr.iros do Jal
lccido Senador Erico Marinho da Gama Coelho, invocando 
até para o sustentar o precedente de já haver sido conctlclido 
igual direito, em i 921, á vi uva do Senador Bat·ata Ilibo iro. 
Abyssus abyssttm invocat. 

E não sómente este precedente, sinão tnmbem o que se 
refere á emenda n. 21 que, ao orçamento do Mini~tnr1o do 
lnterior para 1924, apresentou o illustro SenarlOi' ,Tnronymo 
Monteiro, npprovnda pelo Senado, c pela qual ~c mandava 
png-nr os vencimentos ora reclamados pelos he1.•do r·os ~ig-nfl
tarios da petição que a este processo acompanhn. 

A segunda questão quo envolve o pro.ioclo é qu~nto a 
ser relrvadn a prescripcão para o requorimünf.,J dos llor
do'ros do Scnnrlor Ericn Coelho, da qual rcsullnrú o pagn
mrnto dos orrlen~rlos que o mesmo teria como lente ~af.llc
drat.ico ela Faculdade de Medicina. 

Trnl.n-sc de um favor, porque .ainda ni~.;;o ha o olvidn
mcnfo da lei. que determina o prazo para o effi;it.J clns rccln
mn.r.llns perante os poderes puhlicos. E' nm favor Nfío é o 
primeiro. como niío será o tlltimo, cortnmcntP-, ITUO o r.on
A"resso Na"ional ha de cenceder em leis de caracter pessoal. 
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Com c~tas considoracõos expostas, a C<Jmmissão do .Iii
nancus é de pal'ccer· que o pr·ojccto H. ti, c.lu 1U~'Í, seja appro-
vudo pelo Senado. · 

Sala das Commissões, 2ü de dezcmlJro de 1021. - JJ 11 r: 11 o 
de Paiva, l'l'c:ddcnte. - Pedro Lar;o, relator. - Sampaio 
CorriJa. - Joüo Ly1·a. - Bucno Brai!(lüv. - J::nscúio !lc An
drada.- Alfonso de Camm·ao. 

PAI\IlCill\ DA CQ.ê\1'MISS,~O og JUS~'IÇA I~ LEGISLAÇ,\o N, ~0, DE 
HJ21, A QUE Sll ltEFill\1~ O PAltgCER SUPJ\.·1. 

A Comrnissão de Justiça c Legislação cstuduLt devidamen
te o a:;sumpto do requerimento dirigido ao Senado pelo St·. Ju
cyntho José Cocll1o, solicitando pagamento Jus venuinwntos 
qne sou finado pae, o Sr. Sunadot· Eurwo Coelho, rJc .laudosa me
moria, deixou de roucbor, na qualidade do loilc calheclruLico da 
J.'aculdaclo de Medicina do Hio do Janeiro. 

Heuonhecc tt Commissão Ll'lltar~se no cas ode uma. recla
mação proccdenLe e que traduz uma figura jul.'idic:t j:í apre
ciada c resolvida pr.lo Sanado [lOl' duas vezus, ~;n .1 D:l.l <l 
em ·1923. 

De facto, cm 1921, esla casa do Parlalllr!nlu Nacíoual 
llPlH'OYOU o projecto n. ü5, fundamentado pe!J pareeer nu
mero 005, ordenando tJLIC ~c eJJJIJolsasse a r•especLiva viuva 
do Sr. Senador Barata Ilibe iro dos veucimen:.os que, prove
nientes da. i'uncção de professor da Faculdadr~ de 1\ledicina rio 
Hio ele ;raneiro, lhe não haviam sido pag·os. J~s.so pl'oje~to foi 
devidamente sanccionado c crn seu favor lllllitumm .flllgudu;. 
da Suprema COr· lo ele .1 usliça do paiz, vcndo~se expressa
monte uiladô no rel'el'iclo pat•ecer o acuór·dão do Supremo '.l.'ri
bunal li'ederal sobre u caso Coelho Rodrigues. 

Ern 1923 o Senado brasileiro pronunciou-s~ pela segunda 
vez c por duas votações i'awravcis sobre a prer.ensão, c!~ qúe 
ora se trata, approvando o parecer cm que a Commissão do 
Finanças deu seu. apoio ti emenda n. 21 do Orç~umento rlo 
Ministerio do Interior. -

Em face do exposto, a Commissão do Justiça c J"egtsia
ção presta especial acatamento ás manifestações do Senado 
c á decisão do Supremo '.l.'ribunal Federal, advptundo as opi
niões dessas respcitaveis corporações, cm cujo seio toem a~son
to preclaros .iurisconsu!Los, CUJO elevado saiJ~r e grnncte cul
tura jurídica emprestam incontcstavc! amoridade as rcspo-
c livas deliiJeraoões . · · 

Accrescc ainda que os precedentes já cr~adoa sobro u 
assumplo precisam sor lcvuclos cm conl.a, parl se não col
locarcrn cm situações diffcrentc' indivíduos port.aclores dLJ 
direitos identicos. Isto redundaria cm g-rave c it•t•itunte in
justiça. 

l"inalmontc, :t Commíssão de ;rusliça e Lcp;islaoüo pensa 
do seu dever consignar que, além dessas razões r.ão pondi.'I'OS3s, 
cm que firma o seu parecer, !Ia tamiJem uma. consirlrraçiio 
essencialmente jurídica qno conduz á mesma deois1ío. E' cJUC, 
na hypolhesc sujeita, tratando-se de vencimenlo8 e de suiJ
sidios, nada impede ou prohibe que so receba o pagamento do 
uma e do outra provcnicncia ao mesmo tempo. A icí qut1 
inhibe nccumulacíio de vencimentos não cog·ilou o não podia 
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cogitar de aeeumula~iio ele vencimentos com subsidio, pois 
um diJ'Jerc profundamente do outJ'O c o pagamento de UJu, 
Jong·e de repellir, até subenlcndc o (-pagamento) do ~utro, 

Com efl'eito, si au membro elo Parlamento Nudonul ub!)
uu-so apenas nm subsidio (uw auxilio) pat·a ujudul-o n~ts 
suas despesas ele reprcsenta~ão, quer islo cliwt· que o t•cprc
scnLautc Lem outros recursos vam manter-se, tem outt·.us 
fontes ele renda pura oceort·cr ás suas dusposa:;, recursos e 
rendas a que o Estado addi!Jiona o subsidio, islo ú, o aLixilio 
para acudir aos gastos cxtraot·dinul'ios cont a rept•csent:.t(;ãu. 

Estas rendas, esses recursos, com que o Senaclo1' ou Depu
tado custeia as suas despesas e aos quaes se vecm juntn1· 9s 
subsídios fornecidos pelo Estado, são oriundos ou Jc juros 
de capiLaes, no caso dos parlamentares ricos, ou do exercício 
da profissão que cada um delles ·tem ·C cxct'Cü. 

E, sendo uma das innumeras profissões a do J'unccio
nario publico, categoria a que pertencem os lentes cal.lto
draticos das nossas faculdades e escolas e, poe isso, a pes~Oa 
de quem ora se llDgita, segue-se, fatalmente, logicamente, nii
turalmcnl.e que esses proventos do exeecicio da proJ'issão, que 
toem o nome de vencimentos, não só podem, como devem .ser 
pagos ao Junccionario, esteja clle ou não SLJ!J.sidiacJ,J pelo Es
tado, por motivo da representat1ão. 

Assim, por todos esses motivos, entende :t Commissão de 
Justiça c Legislação que o requerimento, su!Jmotlido ao seu 
estudo deve ser deferido, pelo que apresenta :í eonsid•Jt·a•;üo 
do Senado o seguinte 

PROJIECTO 

N.6-1924 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' o Presidente da Repuhliea aulorizaçlo 

a abrir velo Ministerio da .Justiça c Negocias fnl.oei-ores o 
credito que fôr necessario para occorrer ao !lagamenl.o nos 
herdeiros do Dl', Erico Marinho da Gamara Coelho dos venci
mentos que o mesmo, na qualidade de lente cathodmtic:o çlu 
J~aculdaclc ele Medicina do Rio de Janeiro, deixou de recebe!', 
rlurantc o tempo cm que exerceu o mandato de Deputado o 
Senador ao Congresso Nacional, relevada pa!'a esse· f1m a 
prescripção cm que haja incorrido c revogadas as disposi~'úçs 
em contrario, 

Sala elas sessões, 28 rle junho de 1021. -Ar/or.Ji/1.0 Orm/n, 
P!'csirlenl.c, .Pela conclusão, - .Tcronmno Jlfonl,m·o, nelal.or, 
- Ensebio de .1\.nrlrade, pela conclusão, - Cnnhrt .llocharlo, 
pela conclusão, - Bm•bosa Lima, - F'erJ•eirn. Ohavtis, - A 
imprimir. 

N. 109- 192-í 
A Commissão de Finunr;as examinou n pt•npo8JG:t·n rla Ga

mara dos Deputados n. :11~, de 1921, que autoriza n nhcdnrn, 
pelo Minislcrio rla Viação c Ohras Publicas, do Cl'Orlito r~rr.·· 
cinl na imporl.ancia rlc I '18 :GO!l$85G, pnra ocem'J'CI' ao pag-n
mcnl.o ·rlo onc é rlcvido :i COlll\lUnhia Ca!'bonifct''t rk l~t·•.·;.s,anr,·n 
por trabalhos ele construcr;ão c clcsapl'opriaçüo no ramal elo 
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Ut·ussangu, e vel'iJ'ieundo que u et•edilo foi solicilar.lu !>Ol' mcn
Sli!;Cill, em virtude de uma cxposiçilo de molivos rio Sr. Mi
ni~Lru ~a Viação juslificuliva d~ sua applicuçãu, tÍ de parecer 
que ~u.1a approvada a [JL'O]lOSlçao. 

Sala das Commissões, em 2G de dezembt•o de ·192~. -· 
Bueno de Pa.ivu, l't·esidenl.e. - Aj'j'onso UaULW'IJO, Helnlor.
.foLio LIJrU. - Pedro Laao. - Bnenu B1·andüo. - I~usdl'io do 
kncll•ade. - Swmpuio U01'1'i!a. 

PROPOSIÇÃO DA C,\M<\HA DOS Dm>UTADOS N. 1·JG, UI~ 192\, A QUE 
SE HEI'Ef\E O PAI\ECEJ\ SUPI\A 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Execulivo nutor·i~ado a abril', 

pelo Minislerio da Viac;ão c Obras Publicas, um cl'IJ.:lilo (~spc
eial, na impot·lmlCia de 118 :GO!J$85G, para ai. tende~· au~ vag·a
mcn los .de v idos á Companhia Cat·honifera de U russung;a, por 
i.I':tba]hos de COnSLrucção C desapropriaçÕes efJ'et:i.UUdOS TIO 
ramal de Urussanga no mez de dezembro de 192'1; revogadas 
as disposic;ões em contrario. · 

Gamara dos Deputados, 16 de dezembro de 192ft. - :11·
nolfo Jiod1·iaucs de Azevedo, Presidente. -lluil.u1' de Sou:u, 
1" Secretario. - Ranulp/w Bocamt'Va Cunha., 2" Sec!'el at'iQ. 
~ A imprimir. 

N. 410 - 1924 

A illustrada Commissão de Finanças julgou indisp1msavt!l 
o pm·ecer da Commissão ele .Tuslieu c Legislar:ãn sohre o 
recptcJ•imento ele Paulina Mm·cira Coulinho rJ lHnria Coutinho 
ele OlivfJira, iJ•mfi solteira o irmã viuva do fa!lccidu capitão 
rlc co;·vcla .Tosé Antonio Coutinho, no qual pedem a reversão 
clns pensões de moio soldo c de monlepio miliL•n· deixadas JlOl' 
aquelle seu finado irmão, c em cujo goso se nehavr. :ma miir., 
m·a 1'allecida, D. Amelia Candida Moreira Coutinho; n J'nnrlnm 
o seu- pedido no art. ltG da lei n. /1.793, de 7 de janeiro çto 
corrente anno, allegando que ficaram ao desamparo r·da 
perda dos entes que lhes serviam de arrimo. 

O art. 4G invocado dispõe que "o monlepio militar dei
xado pelo official solteiro á mãe viuva, reverto, por morte 
desta, t\s irmãs solteiras e vi uvas daquelle". 

Esta disposição nllerou a escala, sem revorsão, pela qual 
devia ser abonado o montepio a que tcem dir1!ilos os mem
bros das familias elos militm·cs, de conformidtulo com :1 lei 
n. G32, rle G ele novembro de 18\19; c era esta: ·J'', il~ vinvas; 
2", t\s fillla·s solteiras, vinvas a aos filhos lcg·itimo<o on legi
timados; 3", ús filhas cnsnrlns c aos netos, orphüos clr. puc e 
miw: lt", t\s mães, quer sejam viuvas, quer So1lloirus; fi", ás 
irmãs solleirns, c G", (Is irmãs vi uvas. 

A mãP dos rcqncrentcs t'alleccn cm 2 r! c ag·oslo rir. ·i 02?, 
anl.rs rln .disposição da lei invocada, a qual não p.Jderla 
aU.ingiJ· fnclos passados; c por isso recorrem rll!lS pm•a a 
bcnovolencia do Congresso. 
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As requerentes não estavam fóra da escala para a per
cepção do montepio; não eram estranhas ú su.:cessão cr•eada 
pela lei, embaraçando-as apenas uma questão diJ paqueiw 
lapso de tempo. Antes da disposícão da lei n. L 793, o Col'l
gresso, em sua alta sabedoria, estabeleceu mais de uma wz a 
reversão de pensiio cm casos identicos, allendenclo á situat~ão 
da familia de funccionarios militares e civis fallecidos, a cuja 
sorte não devo ser estranho o Governo da Republica. ·-r r a la-se 
aqui de um caso, em que a equidade deve ditar a deliberação 
do Poder Legislativo, pelo deferimento do pedido. 

•Sala das commissões, 25 de dezembro de 1924 .-i1dolpho 
Gordo, Presidente. - Cunha Machado, relator. - .Teron11rno 
Monteiro. - Ferreira Chaves. 

PARECER DA COMM'ISSÃO DE FINANÇAS N, 411, DE 1924, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

A Commissão de Finanoas. de accOrdo com o parecer çla 
Commissão de JusLiça c Legislação sobre o requerimento do 
DD. Paulina Moreira Coutinho e Maria Coutinho de Oliveira, 
é de parecer que seja adopta,do o seguinte projecto, que 
suhmett.e á consideração do Senado: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' concedida a DD. Paulina Moreira Cou

tinho c Maria Coutinho de Oliveira, irmã soHoira c il·mii 
viuva elo falleciclo capitão de corveta .losó Antonio Coutinlw, 
a J•cvm·são das pensões de meio soldo e do montepio, em 
cuJo goso se achava a mãe elo referido official, D. Amelia 
Candida Moreira Coutinho, fa!lecida cm 2 de agosto ele 192_2; 
revogadas as disposições cm contrario. 

Sala elas Commissões, 26 de dezembro de 1924 -Bueno 
de Paiva, Presidente. - Bneno Brandão, Relator. -.João 
Lura. - Pedro Laao. - Eusebio de tindrade. - .4.ffon..loi 
Camaroo. - Sampaio Corr~a. - A imprimir. 

O Sr. Presidentee - Está terminada a leitura do expe
diente. 

Tem a palavra o Sr. Senador Moniz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré - Fui interrompido, Sr. Presidente. 
pelo esg-otamento da hora do prorog-noão com que o Sr.nado 
me disting-uiu, no expediente da primeira scssüo rle hoje, 
exactnmcnll) quando tratava dos abusos do Governo na appl i
cae;ão do sil.io, conservando presos e incommunicuveis <lS de
f.irlos politicas em log-arr.s rlr.slinnclos aos crimino~os com
mnns. com manifesta violaç;iío do nosso Direito ConstittHlional. 
Affirmni que núll hn constil.nl'ionnlisl.a pol' menos liberar.~ 
auc se,inm as snns id(;as e mais severas que se,iam as suas· 
rlnuf.rinas. que f.enhn. palavra r!e ~scusa ou absolvição pnra 
esses excessos criminosos. A rlr.f.onr,iio elos snspr.if.os de de
linqnrncin. politir.a, em r.ellt1lns c eubicnlfls rlcsl.innclos, no~ 
nn!.m•rs ele crimes communs ó uma enormidade tão mon
~I.J·twsn qllc repngnnria ao sonso moral dos mais cnllejndos 
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na pratica inveterada do todos os abusos contra os preceit9s 
da lo i c Pl'incipios de humanidade. 

E Srs. Senadores, si nos detivermos um pouco na ana
Iyse do que se vae observando nessas medidas de adio, com 
que o Governo da Republica vac perseguindo os seus adver·
sarios. veremos que a condemnacfio, por parle dos tribunacs 
do paiz, desses pseudo-delinqucntcs politicas,. seria para clles 
um acto de grande beneficio, como .iá foi aqui assignalacto 
pela palavra eloquente do nosso brilhante collega, Sr. Barbosa 
Lima, quando S. Ex. mostrava que, nessa eternidade do sitio, 
com o arbítrio das prisões por tempo indefinido, esses sup
pos!.os criminosos estão sofl'rendo ao maior dos castigos, presos 
em um carcere fóra do convívio social e sem ter ao menos por 
si a possibilidade da rovisüo do processo; pois si condemnados 
injustamente, poderiam appellar para a consciencia de novos 
julgadores e alcançar a justiça na sua absolvição. 

Mas não é sómente nisso que estú o grande vexame que 
soffrem esses detidos inconst!tucionalmente. Sabemos que o 
Codigo Penal, na catalogação geral das penas applicaveis aos 
crimes, especifica entre os cerceadores da liberdade indivi
dual, a prisão, a reclusão á prisão com trabalho e a prisão 
disciplinar; sabemos que, pelo Codigo Criminal, a pena em 
que incorrem os criminosos politicas, os responsaveis pelos 
maiores crimes contra a ordem interna do paiz, isto 6, o 
al.lcnlaào politico e a conspiração, a pena cm que olles in~ 
correm é a pena de reclusão, consoante os art.s. 107, 108, 109, 
111 e 115 do mesmo Codigo. Mas em que consiste a pena 
dr. reclusií.o, Srs. Senadores ? Reclusão no direito patrio é o 
mesmo que det.enr,ão no direito penal francez, como a re ... 
elusfio no direito francez é a prisão no nosso Direito Penal. 

Poi3 hem, o Codigo Penal defino expressamente o que é 
reclusão, quando diz, no art. 48: "A pena de reclusão ser:l. 
cumPrida P.m fnrt.alczas, praca de guerra ou em estabeleci
mentos militares." 

De sorte que, pela nossa legislação penal em vigor, o 
criminoso politico, por conspíracão ou nttontado contra a 
ordem politica interna do paiz, não poderá nunca ter outra 
punicfi.n que niio se.in a de ser enr.errarlo em fortaleza. praqa 
de guerra ou estabelecimentos militares, porat1e a unica PU
nicíio que se lhe applicn é a pena de reclusíio, que consiste 
cm .~er cumnrida em forl,aleza. pracn do guerra. estaheleci
mr.ntos militares. De maneira rruo esses delinquentes ou 
~sses .sunnosf.os criminosos estit.O acl.urtlmente cumPrindo 
pnna mnit.issimo mais vcxatorin em prisões communs. i~
communicavris. rio ouc si, rio facto. fossem realmente cri
mino~M. e já estivessem conrlemnadog. 

Bnst.n a simnlns recordado rlo horror rlnsf.a inirmirlnrl~; 
hnsln snhnrmn~ nno os smnr.ifarlos nnlo nrlio nnlifir,n n~lfio 
srnrlo l.nrf.nrndos nnR nr~nsl.nlos immnndns rln~ nossn.s m!~n
I'nvr.i~ nri~iirs. nm' !h r.~ srl'Am alfl'ilmirlns a nl'nf ir.n rln nniM. 
nnn. ~nc·Imrln n •nossn lr!!islnGfin. nfín norlrl'in rlrfnrminnr. ninrln 
nnr I'nnlmrniR rnmmnll.ir1M. níif1 norlorin drlnrminnr n. nnnli
e.nnii(l rir nnl.l'n nrnn f]\lO níin fM:sr. a rlr. rrr.lnsiin. rm nsl.n
hnlrnirnrnln~ r1ililm·ns. 'fnrlnlr7ns m1·nrnr.ns rln ~nnrrn: hnsln 
n. rnnnr.inríin rlrssn nnm·mnlidnrln, J1nl'n !]!111 sr vn.in !'nm OlPII 
n nnt.m·n~n rins srnl.imrnlns. n n rsnrr.ir rln mnnlnl1rlnrlr. dn; 
homrns f]nn nr.sln momnnln clrlrrm o poclrr no Brasil, a 
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custa de um si li o inlet·minavel que lhes permi ltn conservar 
jli por mais de trinta e um nH~;~os, cm pl'isiío inconlll1lllll
cavel, sem processo e sem del'osa, indivíduos que toem apenrts 
conll'a si a suspeioão de não ~et·em solidarias com o Go
verno. 

E os horrores dessa situação ig·nominiosa que despel'la 
indignat;ües nas consciencias mais cale,iadas no habilo ti<: 
absolver os mais criminosos abusos, os hot·t·oros dessa si
tuação ig'!wminiosa avullam quando imaginamos que existem 
pr.isioneiros por motivo polilieo, assim encat·cerados, por 
tão largo tempo, sem que tivessem recebido a nolil'ica~,fio dü 
culpa, sem ~1ue aQ menos tivessem sido ouvidos por· urna 
simples aul{)ridade policial, no mais ligeiro inquerito. 

Recebi do Sr. Edmudo Bi ll.encourt i nfoPmaçfio 'di1·ecla 
de que 'l íllusLre brasileiro, preso desde li de ,iul11o do COl'
I'Cnle unno alé hoje, sete mezes, numa fQi ouvido por qual-
quer· autoridade do paiz. . 

Mas, si ha responsabilidade, si ha suspeila de culpabi
lidade, por que não se flnz a apuração della ? Pois é pos
oivel que a insensibilidade moral se tenha hyperlrophiarlo 
lnnto em nossas consciencias, que nos quedemos impassíveis 
e indifferentes a lQdas essas monstruosidades que horroriza
riam mesmo a consciencia dos povos menos civilizados, des
homarinm qualquer Estado da Afríca Central ? 

I) SR. BARBOSA LIMA - Homines ad servit?ttern paratos. 

O SR. MoNIZ SonRÉ-Eis ahi. 
. Mas, Srs. Senadores, não é só sob este aspcnto que se 

evidencia que os detentos pelo sitio estão sendo castigados 
pelas iras do Governo com punição muHo mais grave do que 
seriam pelos tribunaes de justiça, ainda que estes lhes app!i
nasscm as penas no seu maximo rigQr. Punidos pelo sif.io, 
Rr: Presidente, quando todos sabemos qno IÍ ponto pacifico 
entre os mestres do Direito que no ~itio não ~n pune nin
g'lJem, apenas se tomam medidas n~Jautelatorias para dofe;;a 
ria ordem publica !. . . Mas, além de privados da garantia tia 
rovisão do processo, além de enclausurados em cubiculos in
fames, que nem aos scelerados deviam ser destinados, clles 
ainda estão privaidos do beneficio que. a lei confere a certos 
condemnados, o beneficio do livramento condicional, que e!Jes 
poderiam obter desde quando os delictos políticos, definidos 
os artigos a que me referi, do Codigo Penal, são reprimidos 
com penas de quatro e mais annos, c os delinquentes dest.n 
natureza, exactamente porque sfio qunsi sempre homens do 
elevados sentimêntos, manteem-se na prisão com excmpbr 
comportamento. 

Podemos, pois, chegar á conclusão de que o· cíuc vemos 
praticnr-sc no Brasil, sob o pretexto do sitio, é uma volt.n 
misornvol nos tempos mais neg-regarlns rln hnmnnirlnde, qnando 
ainrla na infancin, dn stta civilizncão: pr~nrJ.cm-so individuas 
por mt\rns ~nlpas polit.icns, on simplrs orlios possoa,cs, sem 
no!.iricncúo dr. culpa: cncorrnm-nM r.m hnsf.ilhas, lan~nm-nos 
incommnnicavois. cm calnhonr.os infect.os; r. lá. on mm•rnm, 
:\ ming·na rl~ tudo, até do nr, ou, qnnnrlo snh·cm, alrflwhrnrlns 
prla molcsl.in, viio chorar os srons mol'los quo jazem nos 
crmlt.erios, dcsappnrecidos dentre os vivos dnranl.o o sr.n 
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long·o .cncat·eet·amenlo ignominioso e sequeslt•ação crtmmosa. 
Porque não faltam casos de presos que leem lido a des
r;ru~a de. perder entes gu,ericlos, dm·a!lle o, Heu sequestro in
t:Oillllllllllcavel e JgnomJntoso. Mas, t:it•s. t:i~>nadores, não sii!o 
estes sómenle os. a.busos. ct·iminosos, praticados pelo Govemo, 
sob a capa do sJtJO. Amda, ha poucos dias, ouvimos, nesl.e 
recinto, o preclat·o Senador pelo Dislriclo Fedet•aJ, Sr. Paulo 
de .E'r.anLin trazer ao conhecimento do Senado e do paiz a 
prisão arbitraria de um Intendente des.ta Capital. Eu per
gunto aos meus honrados collegas: quem é que póde sus
tentar que, pelo arbítrio do sitio, se podem tomar medidas 
contra as autoridades constituidas do paiz, contra uquelles 
funccionarios que constituem os orgãos do poder publico? 
Pois nós não sabemos que é um ponto hoje incontroverso e 
pa·cifico, em maleria constitucional, que as medidas coerci
tivas do estado de sitio não se estendem a nenhuma autori
dade, si essa autoridade encarna ou representa o poder pu
blico ? Mas ouçamos o eminente representante do Dislriclo 
Federal. Dizia S. Ex.: 

"Mas o motivo que me trouxe á tribuna não foi 
propriamente esse; si solicitei a palavra foi para 
submetter a S. Ex., o eminente Chefe da Nação, uma 
reclamação qu.e me parece fundada. Um dos repre
sentantes do Districto Federal, o Sr. Mario Julio dos 
Santos, acha-se preso desde o dia 31 de outubro. 
Conforme carta <!Ue delle recebi, esse Intendente 

. ai'firma que nenhuma parle teve em qualquer movi
mento sedicioso; allega lambem que alé hoje não foi 
ouvido e que, portanto, não lhe foi até agora fncuHado 
o direito de promover a sua defesa, Jll'ovando não 
terem fundamento as suspeitas qnn porventura pesem 
sobre elle. 

Por outro lado, o Conselho Municipal, que .iá se 
acha desfalcado de Lms membros, eleitos Depu I adm; 
pelo segundo districto, mercl\ dessa del.enr,.ão, esl:\ com 
seu numero reduzido de quatro ele seus membros, ,jus- . 
lamente em momento em que ali i se di seu te a questão 
mais importante para a vida elo Dist.rict.o, islo 1\, o 
oroamento municipal." 

Ora, Sr. Presidente, esse é um facto que importa na de
nuncia de um grave abuso do poder francamente inconstitu
cional, que não póde deixar de mcrecct· a condemnação rlo 
Senn.do. Já a·ccentuei que Lodos os constil.ucionalistas que SI) 

occupam com o instituto do .estado de sitio são uniformes em 
assegurar que ns medidas restrictivas das I iherdades contra 
as pessóas não podem attin:;ir as autoridades, que consl.iluem 
o publico, pela simples razão de que sendo o ostarln r! o si I i.o 
nma medida que tem em vista a mnnnlcnçi'io ria C:on,~J
tuiçi'io, defrmder os podere' constitniclos conlrn n' com~oço:!~ 
intestinas on movimentos rcvnlucionarin,, cllc niio coliJmn;m 
sr.ns fins, nnt.cs o' infringiria, tcrin applir.nçiin clurnmrnlr m
vrrt.idn, si fosse usado como instrnmcnl o contra a' mcsmn' 
nn t.orida'des. . _ 

En poderia, Sr. Presidente, ainda nara n eon.fmJ~açao 
rlcsse mAu asserto, ler n opinião ele ubalisaclos conshtucJnnn~ 
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listas que estão acima de qualquer suspeição. Posso, por 
exemplo, citar Gonzalez Calderon, na sua notavel obra a qúc 
Já me referi na sessão anterior. (Lê) : 

"Sómente as garontin:s dos direitos individuncs suspenc!e 
o estado de sitio, e de nenhuma maneira as que ass·eguram' o 
funccionamento dos outros poderes publicas Legislativo e Ju
diciaria, conforme estabeleceu a sentença da Córlc Suprema 
no caso do Senador Alem. Si é declarado para uma ou mais 
provincias, tão pouco suspendo o !'unccionamcnto dos seus 
poderes consLituidos, pelas mesmas razões em que se apoiou 
aquella notavel sentença. · 

(Gonzalez Calde1•on, Derecho Constílttcional Jb•uenlino, 
. tomo II, .272) 

Essa s.entençn (1893) da Côrte Suprema contém os se
guintes conceitos: 

"Sem esforço deduz-se Iogicamonto deste texto constitu
cional que o objecto primo1•dial do estado do sitio ~~ a defesa 
da Constituição o das autoridades fcderacs quo ella cróa. 
Com esses proposHos o como meio efficaz do alcançai-os o 
art. 23 accrcscenta que ahi, onde o estado de sitio fót· decl:t
rado, ficarão suspensas as gnranUas consl.itucionaos. 

O estado de sitio, longe de suspender o impel'io da Con
slit.uir}ão, é declarado para dofendel-a, o longe de suspender 
n funcoão dos poderes publicas por ella insLituidos, os serve 
de escudo contra os perigos das commoçõcs interior.es ou dos 
ataques exteriores. Toda a medida quo directa ou indirecta
mente affecte á existenci'a desses poderes publicas, adoptarJa 
cm virtude das faculdades .que o estado de sitio confere, seria 
contrario á cssencia mesma daquella institui~\ão e violaria os 
propositos com que a creou o art. 23 da Constitnição." 

Eis ahi. Não adduzirei novas citacões, nem insistirei neste 
ponto, porque seria esforço inutil buscar evidenciar a pro
prla evidencia, Mas ahi deixo a prova de que não é o tem
pestuar das paixões politicas que neste momento anima a mi
nha palavra para a ju.sla :flagellação destes crimes ignobeis. 

A prisão desse funccionario, sem nenhuma formalidade, 
que pudessn, ao menos mascarar esse abuso, sem que tivesse 
sido allegada, até hoje, uma causa justificativa dessa medida 
vexntoria, sem que nem ao menos tivesse sido ató ho,ie ouvido 
por qualquer· autoridade policial ou ,judiciaria, revela bem o 
proposito c o intuito do sen encarceramento: -'- forcar no 
silencio uma das vozes qun combatem o Governo. Mas, então, 
é passivei qne con Linuemos todos incli.fferenles a essa série do 
abusos, ao escatHlnlo desses atl.entndos que .iú não são prati
cados sómentc contr·a os cidadãos, mas que, resvalando dos 
individuas :is collect.ividndes e :is corpornoões politicas, im
portam no nniquillnmento total do syslemn politico que nos 
rege. Mas o illust.l'8 Senndor pelo Districto Federal. Sr. Paulo 
de Frontin. nppnllrm pnrn o Govorno. Mas qno providencias 
foram tomadas ? 

Bem vil, pol'lnnto, o Senado, que eu nã omo deixo arrastar 
pelo impeto elas paixões polil.icns. Antes, ao contrario obede-
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co nos sentimentos de humanidade; cedo ás paixões pelo di
reito e pela justiça quando levanto a minha voz neste recinto 
para condemnar os abusos do poder que tem feito do sitio o 
instrumento de castigo e de vinganca contra os seus adver
sarias . 

E já, Srs. Senadores, que me referi a este abuso por parle 
do Governo a respeito das autoridades que constituem o po
der publico, approveito ainda a opportunidade para deixar con
signada nos Annaes do Senado uma documentação a mais deste 
alentado praticado pelo Chefe da Nação contra autoridades 
constituídas no territorio brasileiro. Refiro-me ao nefando 
caso de intervencão na Bahia, em que, a pretexto do sitio, 
foi praticada uma série innominavel de attentados, que não é 
occnsião opportuna para serem aqui discutidos, mas entre os 
quaes figura um que exactamente se enquadra na questão 
que ponho em relevo neste momento. Refiro-me á coacção 
que se planejou e se poz em pratica contra o governador le
gitimo que lá existia, em pleno exercício das suas funcções 
constitucionaes. Para que se pudesse impor á Bahia um · 
governo que tinha tido contra si o repudio geral de todas as 
forças efJ'icientes da minha terra natal, o Presidente da Re
publica teve necessidade de lançar mlio das mais extremas 
das medidas que o instincto da dictadura póde inspirar ao 
delirio do despotismo. S. Ex., receando que a sua interven
çlio no Estado nlio bastasse para a eonsummação do ignomi
nioso attentado decretou, pela primeira vez, para a minha 
terra, o opprobrio de um estado de sitio que só tinha por fim 
unico e exclusivo a enthroniznr;ão, no palacio do governo, de 
quem não Linha merecido os suffragios nas urnas, de quem 
não tinha sido legalmente eleito, nem conslilucionalmente 
reconhecido, de quem não tinha as condições legues de elegi
bilidade, de quem não tinha por si senão o capricho do 
Chefe da Nação. 

Mas para que se consumasse o ultraje ao povo bahiano, 
foi necessario que, além da intervenção inconstitucional, além 
do sitio criminoso, nunca visto na Bahia, nem mesmo nos 
momentos lutuosos da guerra sang·uinolenta de Canudos, o 
Governo Federal se aviltasse na pratica dos crimes mais re
voltantes. O estado de sitio, executado pelo coronel Murça!, 
transformou-se em lei marcial. Mas ainda os rigores da 
lei marcial não bastavam para tranquilisar o medo e saciar 
a ferocidade dos que affrontavam a Bahia. A lei marcial de
gener.ou em suspensão de todas as leis. E então. vimos o fa
cto odi.ficant.e de um commandante de districto buscar impe
dir a partida da capital do Estado da Bahia de seus represen
tantes no Congresso Nacional, impedindo que passagens lhe> 
fossem vendidas, quer em vapores nacionaes, quer estrangei
ros; vimos o facto edificante de se negar ao Governador, cu.ia 
legil.imidadc ninguem po7. em duvida, o direito de se ausen
tar e deixar o Govei•no. Vimos, Lambem. que contra essa au
t.oridadc foram t.ornaclas medirias coercit.ivns, qui\ imporl.nrnm 
na sua rJoposi~\ÜO . 

. Era a occupação rnann mil'ita?:i ele. !odos os cdif!cios. pt~
bhcos; era o sequestro e a occupaçao mt!Itar elo propr.w Dw1·lo 
Of{'ic'ial. com a p!'Ohibicão expressa de serem pu!Jhcaclos os 
eleci'I'tos do Governo do l~stado. E para que o Dr. Seabra pu-
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desse sa!Jit· de sua Let•ra, foi necessal'io que então eu, rccot·
I'CIIclo it .lusl1.:ia .l;'c)cicntl, impei.J•nssc para ~. J~x. uma UJ'dem 
rle ha.úeas-co·rpns. 

Vou ler ao Senado os lermos dessa pel.ição, porque desejo 
que fique consignado no,; Annaes desta Casa mais uma demon
stração inequívoca du sinceridade das minhas afl'irmações e 
a jusl.iça das minhas accusações, que não obedecem a outro 
senLimenLo que não seja o do hot•t•ot• (L iniquidade, o de exe
cracão ás brutalidades da foJ•ça 

"Exmo Sr. D1.•. juiz federal - O bacharel Anto
nio Moniz Sodré de Aragão, Senador Federal por este 
Estado, no exercicio da faculdade outorgad!l pelo arl.igo 
72, § 22 da Consl.i Lu ic;ão Federal, vem requerer a V. Ex. 
uma Ol'dem de haúeas-c01'P11·s, que garanta ao Exmo. 
Sr. D1· •• los é Joaquim Seabt•a o seu livre direito ele lo
comoção para poder embarcar no paquete Flcmd1ia, e 
l.t·ansportar-se para o Hio de .Janeiro a 28 do corrente 
rn.ez. 

Assim o requer porque receia qualquer impedi
mento illegal ao livre transito do paciente, em virLudo 
de haver o coronel Marcai Nonato de Faria, comman
dante desta inspecção militar recusado visto a que o 
paciente, só por méra deferencia mandou submetl.er o 
seu atLesLado de vaccina, formalidade necessaria á com
pra de sua passagem, na conformidade do Regulamento 
Lia Saude Publica. 

O paciente é Governador do Estado em pleno 
exercício, Lem licença, ainda em vigor, para se ausentar 
do territorio bahiano, dada pela Assembl·t.,a Geral do l~g
tado. E, mesmo Rem licença, não R o poderia oppür oh ices 
li sua franca sahida, salvo a pena em que incorrcRse 
de perda do mandato_, decretada pelo unico poder com
petente, a referida assembléa. Entretanto, poder-Re-ia 
allegar que o Governo Federal decretou o sitio para 
este Estado . Mas o sitio é uma medida que suspendo 
os elireil.os individuaes do cidadão r.m defesa da ordem 
constitucional, não attinge nunca ás prerogativns inhe
l'on1.es aos orgãos do poder publico. Ao contrario elle 
visa reforçar o prestigio da autoridade constituída o 
de uma autoridade maior do Estado do que a que exercP 
o paciente, '!Ue, além das immunidades peculiares a 
seu cargo tem privilegio de fóros especiaes, 

Impedir o livre exercicio de direito ele locomoção 
ao Chefe do Poder Executivo é depol-o do seu cargo 
é destituil-o das suas funcções por prncesso violento, 
e esse attentado contra a ordem constitucional ,iámais 
poderia ser obra ou consequencia do sitio, cujo fun
rlnmenl.o c objectivo é exactamente o de impedir sr. 
tornem victoriosos os elementos subversivos contra o 
l'~pr~senl.nn to elo poder, Pm;· esse fundamento, .iur~ndo 
n verdade do allegado e affirmanclo a impossibilirlarlo 
rle rim' de prompto a prova dn recusa de vist.n e espero 
r) confio na rectidão e inrlepcndencia ele V. Ex. a con
cessão ela ordem impel.rada com a urgeneia que rc
clnmn n natureza do cnsõ~·· Nestes termos, e te." 

• 
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Pois bem, Srs. Senadores, sú mediunLo esLa peLicão de 
habca.s-cm·pus, c cm face da aLLiLudc cnergica e irrcducLivcl 

• que assumiu, nuquclla emcrgencia, o ::ir. Dt•. Paulo l!'oules, 
dando assim um aLLeslado ele supel'ior cultura uwral, porque 
S . Ex. era, si não adversaria, pelo menos não Linha mo li vos 
que justificasse para com o então Govemador da Ballia qual
quer sacrifício, só mediante a atLiLucle energica c irreducLivcl 
do jui~ federal que declarou: ou seria dada a vista ou elle 
cuucederia a ordem de /w.úeas-co1')ms, é que foi permiLLido 
livre transito ao Presidente do Estado. 

E, em face, Srs. Senadores, de. todos esses atlenlados, c 
verdadeiramente assombroso que, ainda exista a ingenuidade 
ou a singeleza evangelica de interpellar a Nação ~ respeito 
dos moLivos pelos quaes se faz franca campanha ele opposi(~ftu 
ao Chefe da Nação. 

Eu poderia ainda neste momento trazer mais urn do
cumento a respeito do modo por que comprehende as suas 
funcçües de llresidente e os seus direitos ele Governo o Sr. 
Dr. Arthut• Bernardes. Nil'o me privo, não fujo uo dever de 
trazer ao conhecimento do Senado o seguinte documento, que 
traduz bem c photographa fielmente a concepcão que ctos seus 
ueveres funccionaes tccm o Chefe du Nação c os seus ~iinis
tros. E' uma telegramma elo St•. Fcli.x Pacheco, em exercício, 
interino, do cargo de Ministro da Justiça, passado no Sr. Dr. 
Borges de Medeiros, Presidente do Esi.ado do Rio Grande do 
Sul. Chamo a altenção do Senado para os (ermos deste des
pacho, que é verdadeiramente edificante: 

"Presidente Estado. Porto Alegre - Acabo rece
ber telegramma urgente V Ex., que mostrei immedia
tamente Chefe do Estado. Governo Federal considera 
não podemos deixar ele modo nenhum os destinos da 
Nação nesta hoPa tão grave, ª-ntrogues aos caprichos 'do~ 
ambiciosos e aos manejos dos boateiros, inl.eressarloo 
na divulgação ele noticias mentirosas. W imprensa 
malsã responsavel principal put· essa explora!;ão, pt'l)
cisa ser cohibida no interesse superior da ordem. As 
explorações com o Exercito não podem continuar a ser 
feitas impunemente pelo jornalismo habituado ;\ detur
paoão da verdade. E' dever da autoridade publica ve
lar para impedir a lodo transe que a cidade co:'ra esse 
risco. V. Ex. (nolae bem, St•s. Senadores) fica V. Ex. 
autorizado plermmente a agit· nesse sentido, cm nome 
c por delegação do Governo Federal, reprimindo com 
energia os elementos pertmbaclores, prendendo e rn
mettendo pura aqui os boateiros e agitadores, quaes
quer que elles sejam, autores, impressores e distri
buidores de boletins ou outros impressos subversivos. 
O Inspector ela Região receberá a instrucoão do Miais .. 
tro da Guerra para prestar ao Governo Estadual todo 
apoio na execução elas medidas que forem nccessa
rias." 

Ora, Sr. Presidente, essa rlespacho telcgraphico cm rlc 
H de agosto deste anuo c. naquella época, não havia ainda sido 
decretado o estudo de sitio para o Rio Grande do Sul. 
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De maneira que, cm plena normalidade consLilucional, 
não tendo sido Joita a decreLaoão do estado de siLio, o PrcsJ
cLento da fiopuiJiica, por inLermedio do sou minisL!'o delegava 
ao J>rcsidcnto do J~sLado do llio Grande do Sul a faculdade 
do prender, de expatriar, de deporta!' do sou Estado, Lodo e 
qualquet• individuo, fosso quem fosse, que tivesse commoLI.ido 
o crime do ser boateiro falso. 

Mas, Sl'. Pt·osirlcnto, clir-so-hia apocrypho osso despa
cho; E' impossível .que se Lenham tanto obliterado ns facul
dades mcnlacs c o sonso commum dessa gente para que ella 
se avcntut·o a afrontar assim, com tanta audacia, o decoro 
nacional? 

Mas a verdade ó que osso despacho era de natur.·cza re
servada. O Presidente ela Republica autorizara o SJ•. Borges 
ele Medeiros a pill' o Estado do llio Grande do Sul sob os rigo
res ria lei m:u·cial, pelo pt•ocesso novo do siUo clanrleslino, 
cahindo do surprcza c rJe emboscada sobi'C as populações des
cuidadas c assim expostas a Lodos os perigos. O telcgramrna, 
porém, Leve que ser publicado cm vista de urna ordem dr, 
habeas-corpus impeLrada cm favor ele uma das viclimas do 
arbítrio ol'ficial. J"ct·ci no Scnndü, como uma homenagem a 
inLcgTiclacle moral do digno procurador da Republica, os .;c
guinLes Lopicos do seu helio pat'eccr: 

"O l'acLo que deu origem ú prisão do paciente, se
gundo informa o Dr. Chefe de Policia, no seu ol'ficio 
de fls. 8, foi o ele ter ellc al'fix3do á porta ela redac
cão de um jornal um bolol.im eminentemente sedicioso 
cm que incitava as :i'Ol'C·rtS a~.·marlas fcderacs a eles
obedecerem ús ordens do governo· cm favo!' ela l'evoll.u 
que se agita no Estado ele S. Paulo. 

A prisão - ainda conforme as informacõcs pres
tadas no citado officio - foi feita "por ordem do Sua 
Ex. o Prcsiclcnl.e rlo Esl.ado, em obediencia a insl.ruc
r}ões que lhe foram dadas pelo Exmo Sr. Ministro ela 

.Justiça e Negocias Interiores." 
E' o Presidente do Estado effectunndo prisõe" por ordem 

do Ministro da .Tusliça. 
(Continuando a leitura) : 

"Em vista ele taes informações é inncgavcl a com
potencia da justiça federal pal'a çonhecer d.o pt·csr:mLe 
podido de habeas-corptts, trata-se de um crime ela al
çada dessa ,iustica." 

Eu não lerei a parLe que diz respeito ú doutrina da com
potencia do juiz federal pura tomar: conhecimento do facto. 
lerei apenas a parl.c referente no rnerilo da. questão. 

L!J: 

"Quanto ao merito do pedido, sou de parecer que 
a ordem devo ser concedida. O constrangimento de quo 
soffro o pncienLo é innegavelmente illegnl. Não houve 
uma p!'isão cm flagrante por crime inaffianonvol, nem 
ordem escripta de autoridade competente; o Sr. Pre
sidente do Estado, obedecendo a instrucções do Sr. Mi-
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nisLt•o da .Justiça", - como diz o officio de fls. 8 -
prendeu o pucionlc e mandou apresentai-o ao mesmo 
ministro. 

Esta procuradoria não póde deixar de tomar co
nlwcirnentu da oxisloncia dessas inslrucçües, por Lerem 
sido dadas cm caracter officiul c Lerem sido ampla
rnunlc divulgadas pela imprensa, inclusive o Jornal of
l'icial. 

O govm·no elo Paiz, isto é, o Presidente da Repu
blica, no louvavel intuito ele rcp1•imir a desordem, 

limitar a propaganda dessa revolução, que so levantou 
no Estado do S. Paulo, para gue não alastre todo o 
torriLo!'io nacional, delegou "poderes ao Presidente do 
Estado para que elle prenclest>.e os individuas que, por 
qualquer maneira, se mostrassem perigosos á ordem 
social nesse momento. 

Deixando do parle os intuitos honestos do Presi
dente da llepublica, nada justifica ou explica essa "de
legação" de poderes. Só pó de delegar poderes quem 
tem esses poderes. Quem conferiu ao Presidente da 
Republica esses poderes que elle se arroga? Esses po
det·es para prender sem formalidades legues o transfe
ri!· o preso de um lagar para outro só se comprehen
dem num rcgirnen de anormalidades em que as garantias 
constilucionaes estejam suspensas, isto é, durante o 
estado de si lia. O estado de sitio existe, mas não foi 
extendido ainda ao Lerril.orio desse Estado onde impe
ram as garantias constitucionaes em toda a sua ple
nitude. 

Pouco importa que esteja o Presidente armado com 
a faculdade que lhe foi conferido. pelo Congresso de 
prorogar a medida de excepção para todo o territorio da 
Hepublica. Não basta essa faculdade. E' preciso que 
elle se ·utilise clella, quando entender conveniente; mas, 
emquanto não o fizer, está impossibilitado de medidas 
como a que pretendeu tomar e contra a qual se im
petra a efficacia do habeas-corpus." 

Sr. Presidente, esse processo de que lançou mão o Chefe 
do Poder Executivo Federal, processo de sitio clandestino 
para o Estado do Rio Grande do Sul, não foi um processo iso
lado. A Bahia teve tnmbem que se submeller a um sitio desta 
naturcr.a, com um telegramma que fOra passado pelo ministro 
autorir.ando o Governador do Estado a agir contra os pertur
badores· da ordem, como se eslives~e em sitio. 

Não quero, neste momento, Sr. Senadores, deter-me nos 
factos que se desenrolaram na Bahia, relativamente ao sitio 
clandestino, que depois teve confirmação no decreto do Po
der Executivo . 

Pretendo accentuar apenas que me sobraram razões quando 
affirmtlra ctue, mesmo collocando-nos sob o ponto de vista 
claquolles que attribuem o maior arbítrio ao Governo na exe
cução do estado de sitio; que mesmo ncceilando por móro 
luxo elo argumentação a theorin dos que sustentam que o o_s
tado de sitio permilte medidas outras de eoaccão quo nào 
aqnellas que RO limitam a clrcumscrovorem, relativamente a 
pessoas, ao desterro e á detenção; que, accoitando mesmo esta 
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doutrina radical no seu absolutismo, os actos do President~ 
da Republica são profundamente, claramente aberrativos de 
Lodos os textos constitucionaes. 

'l'enho em mãos, neste momento, uma sentenca ha pouco 
proferida por um dos mais integras membros do Supremc 
•rribunal Federal. He!'iro-me ao Sr.· Ministro Guimarães Na
la!, que acaba de manifestar-se, profligando os abusos du 
Podet· Bxeculivo na execucão da lei do estado de sitio. Esta 
scnten~a esLít plenamente de a.Qeórdo com toiiãs as doutrinas 
que aqui Lenho sustentado. 

Venho affirmando que o estado de sitio não permitte 
senilo aquellas medidas que estão taxativamente expressas na 
magna lei da Hepublica, que, sendo o estado de sitio medida 
de arbilrio, medida de limitação de direitos; que, sendo o 
estado de siLio, por natureza, medida essencialmente opprcs
siva, não póde ter interpretações ampliativas. Elle só Sl,lS
pende as g·arantias relatiyas á liberdade individual, 'só par
miLLindo contra as pessoas o arbitrio da detenção e do des-
terro. . 

A sentença proferida pelo integro Juiz confirma exacta
mente todas as tlleses de direito que _yenho affirmando. 

O S1~. PRESIDENTE - Observo a V. Ex. que está termi-· 
nada a hom do expediente. · 

O SR. MONIZ SoDRE' - Pediria a V. Ex. que me conce
desse alguns minutos ele tolerancia para terminar o meu dis
curso. 

Diz o Sr. Ministro Guimarães Natal: 

"Visto, expostos e relatados estes autos de peti
ção de habeas-c01·pus, em que. é paciente Jorge Pereira 
de Avel!ar, etc. 

A autoridade policial informou ao Sr. Ministro 
da Justioa que o paciel)te não estªva preso, mas não 
contestou que elle o tJVesse estado por mais de 30 
dias, como foi allegado na petição.· Rrizã'O, pois, 'tinha 
eu quando, ao formular o meu voto sobre o pedido doe 
informação ao Sr. Ministro da Justiça, frisei a ne
cessidade de saber o 'l'ribunal o que se havia apurado 
contra 6 paciente nos inqueritos a que se procede com 
rela1;ão á commoção intestina do 5 de julho deste 
anuo. 

O sitio, suspendendo temporariamente as forma
lidades consLitucionaes,. guratidoras da liberdade in
dividual em tempos normaes, não autoriza a pri~ão 
at•hitraria de qualquer cidadão, mas unicamente as dos 
participantes na commooão intestina, que a medida ex
cepcional é destinada a reprimir 

O primeiro dever, portanto, da autoridade, que 
determina a detencão, é interrogar o detento e verifi
car si a continuação delle em liberdade poderá con

·corret• pura a intensificação do movimento subversivo. 
E para essa diligencia 32 dias, que são tantos quantos 
.i<l dura a deten~.ão do paciente, eram mais que suf-
ficicntes.. · · 

Entender ele modo diverso o sitio, isl.o é, entender 
que basta que a autoridade o invoque para que a de-
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lcnuãu tlei.CJ'lllinacla 1!111 vit·lud•! rlellc se,ja logo cOJ:~i
dcJ•ada legal c [Jl'i\'adu_ o rlt:Lenl.o qus J'l'l!l.ll'>'os leg·nes 
[Htr'tt pt'u\'nt· a se III J•ur.au da,; su:;pe!las Li o counivune ia 
co111 os •.>leJJII!Jilos JH•I·iuJ.:JJaduJ'f.'.~ _d_:l ut·gcm u ublci· a 
,:ua IJhet·rla·dt•; daJ•-IIJP . a ••:.:l.ens:w, que s1: lhe klll 
dado, con:ddet·~mdo-sl' imvlieilu~ l!a~ medidas cxp~.·c.,
;;amenle aui.UJ.'Jzadas Jlf•la l,onsi.JluJuao uuLJ•as que ella 

. nüo menciona. com a su LJ[ll'u:5são da libeJ•rladt! da im-
pt·un:;a pela euu~lll'H, H!"i I'U:;lt·ict;üe:;, ao~ dil'l!il.os dt.' de
J'••,:a pela ineumrnunicahilidade, a [JJ•ivauão rJo 11so da 
[JI'OJli'ÍCrlndu pelo l't!clianwnlo de joJ.•nue:;; enl.•õndel-o 
assim cm lllll pair.. da nwrlida eXei![HJiomil. que della jú 
~c fer. ml'io Ol'rJin:tl·io. J'acil c cnmmodo Lle go\'cmo, · '' 
CO!l\'l!l'LCI.' 1111 lllllii' [Jf'J'igu,;o do,: in,;[.J'llllWiliO:' di! O]J
Jll'f!SSãO, no meio nJ:IÍs violcnlu de ataque iÍ oJ·dem cun
sl il.trciunal, .. xaelunwnl•• " l'f'I!I.II'SO Cl'eadfl pr!la Con,l.i
LuÍI;ãu pm·a l'acilil IH' o t·••><lah_i~lecirJJenlo da ot·dctn con
stilucional. 

A errom•a compJ·elwn:;ilo do sil.io Pnl.t'e n,·,~. lern 
dado Jogar ao:; mai:; 1'1!\'0ll.ani.I!S al.lenl.ados cnniJ•a a li
l>erdaclr•, Jlf!l'lllil.l indo a :;al.i:;J':u;ãu de adio,; c ving:mcns 
com a enclau,:ui'<H;fto dL• gt•anrl•~ numero di! cidadãos -
civis e mililn1·n~ - ,iol'llnlisl.n~ mltre uquelles e cnlrq 
esl.l's all.as pal.enl.f!:; do Exet·eilo e da :\larinha, por 
longo;; nwz''"· ao cabo rJn,; quae:;, devoi,; do,; maiore:i 
:;oi'J'!'illlf'lll.os :;ito pn,;J.o,; e111 lihe!'dacle pot· nada :Se 
li:t\'f'l' aptll'ado eunl1·n r.lle,; qne atllOI'iZaiiSI~ a,; suspei
Jn:; 'del.f.•l·minal i\'a:< ria sua ailusi\'a deten~ão. Tsl.u :;e 
deu Plll ·I !1~2 " SI! I.Pil'l dado de então !Hli'll cit. 

,\i nela mais: as alli.Ot'ir.larlcs que tcem JH'alicado o~ 
mais gJ'aYrs ahu;;o,:, o,; nltlb eonclemnaveis excesso:<, na 
f'XCctlf;iio da~ medidti;; rln :;ilin, tlunca JlOI' cllcs fot·a1n 
responsabilizado;; dcYicio a ouL1·a et·t•onca inl.i.•r·rn·••
liH;ão dos dispo~ilivo;; riu~ ~~ :~" c .\" rio at•l. SO, da 
Constiluicão, seg·undo a qual l'icum isenlns do pt·u
crsso JHWaniL• u .Tndici:JI'ÍII as aut.o!'irlurlos C[UIJ Jll'alica
t·um os uclos allll;.;i\'ui<, desdi! que o Cong1•cssu U[lJ.ll.'O\'C 
o silio. Os qno suslenlnm lnl inlel'fJJ'ei.ul:fto e,;quccem
:;e rJc que a nptn•ovn~iío rio Congl'esso .iárnais lt!l'Ú vir
tude de far.ct• constilueional o que fut.• conlra a C•Jll-· 
slil.uição, mesmo porqu" os seus pt•opt·ios aclos nslão 
su,j!!ilo;; tt annnlla~rw pPlo .1 udidul'io, desd •. ! fJLifJ Yio!cnt 
IH'Cceilos constitucionacs. 

Recusm·. pois. o .luclicint·io, ::;ob o Jll'ui.cxlo do c::
ladu de ;;il.iu. qnn n:io (, slJSpcnsiío de hi!IH•os-r.m·p!i.s, 
de :wudit• com e,;so l'emorlio t•.onsl.itUJJional a,; virlimas 
do Jaes a!Jw;o;; e J•e;pun><ahilizal' cl'iminalnwnlP n:< alt
loi'Íclades que as honvet'CJ!l rmtticaclo set•it t'nHa1' iÍ sua 
alia missão J.ul.elal' fia libet•cladc dos cidadãos. ]•~' po'i
sivP! f!lll' JrniJa nlgllllltlS VéWS ÍIICOl'I'ÍCIO lleSSl! f!l'l'O 
mas :;i incm·1·i, clclle me penitencio." 

E~lu senl.un•:n. S1·. i'l•e><idcnln.- bl'illtnlllf' allnslado d1• 
uma Jll't'.<onalirlarll' IJllf' ~I! munl.l\m ol·cel.a na l'ill••lidar!f• da~ 
~lltLS COI1\'ie\;IÍI!~ f! iiiCOI'I'IIpJ.ivel ne:;~tl i.l!l1l[JOS[Hde di! lama f!lll 
que se vão con~Jllli'Ct\IH.lo l.ant.o~ cut·ndci'CS, 1í uma cnJnp0n
stll;i.iu pa1·a a alma mJ!;Il:;l.iada lla nosôa Palt•Jn, qnc lmi.t'r. ns 

~. - \·,d. XT. 24 
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Sli!)J'Umas ungu~tius da ~ua gmnde agonia, .i<í. não sabem, 
muilns vezl.'s, a quem appellal'. E.;/.;t ~cnl.en~a ó um eoul'ol'lo, 
ú lllll cunsolo, é urna cspct·aw;a na:; JH'occllas elo nos:;iJ nau
ft•ag·iu. J~llu entrou no cut·tu;ão dos !Jra:;ilcit·os como um hr
rnnrl l'adiosu de alvitarcira:; alvurmJa:;, ajJÚ:; urna noile de l.em
)lesludes e ele elesgt·ac;as. E' que, n.!Jm Ludo cslú perdido, ó 
que ainda existem ccllulas vivas, cellulas sãs, capuzes de 
roac:~ües salutares e salvadoras no ot•ganismo politico do 
puiz. 

E' que em meio as mu!Lidües de homens, cut·t·ompido.; 
pela tuubi~ãu. envilecielos pela cobir;a, agachadas pelo mcclo 
aindn existem consciencius, não coulnrninadus pelas loxiua,; rio 
:et·vilistuo que se elovam sobet;anas c intactas, espalhadas 
;u!Jre u:; t'eill\llho:; sulmti:;sos c subservientes, corno um inci
tamcnlo tí liberlar;ão u nuxo cslicmulunte do seus esplendor. 

O Sr. Presidente - Estando prcsep tes apenas ::10 Sr~. Se
nadores, não lm numero para as voluc.ües constante~ da ordem 
do dia. 

Passo ú malerla cm discussão. 

OHÇAMEN'l'O DA 1\ECEI'l'A PAI\A 'i 925 

Conlinua,ão da 2' discussão da Jll'OlJOSicão da Gamara dos 
Dcpulndus n. 117, de 1924, arcando a Receita Geral da rtcpu-
IJl ica para o exercício de 1925. , 

O Sr. Moniz Sodré Jll''munciou um lliscurso ,que serú pu
blicado ele pois. 

O Sr. Presidente - .EsLundo sobre a mesa omer11lus arH'O
;cnLada:; ao Or~amontu da '\'iac;ão, cujo IJL'azo lemtina hoje, 
vou mandar proceder ú sua leitura. 

São lidas e apoiadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Onde convier: 
o~ acLLH\f::; Cl!Cill'l'Cg'Udos dus Uenlt·os Tclopltonlcos ria 

Cenl.t·al, lnt•go dn Muclmdo, S. Chrislovüo, S. Prunci,;eo Xa
Yiül', .'\icl.lwroy, J>ult•opuli~ e 'J.'lwt·ozopolis, da llcpurl.icão Get·ul 
do~ '.l.'oh•gt•aplws, que contarem mais de 20 annos rio el'l'cclivu 
scrvi~o. :;cm licen~,a. c no rninimo 10 annos rle oncat'l'cgndo do 
een/.1•u, l'ieuJu pat·a lodos o~ dJ'CJilos of[tiipai'!Ldos no~ inspc
cl.ol'~ti clL• :J" ela.~:;,: ela meiHna t•epal'li~iio, gozando de ludos os 
cl1rc.•11n:< c.• Yanl.ag·,.nH do~lcs. 

:-;:tia rins ~l·.;",je~. 2li t.lo 'ue dOZI!IIlbt·o du l U2L - Jlcnr/çs 
J'II.IJili'IJS. . 

Ju.s 1. i.[ i1:tt(:iio 

Xada mai~ .i11slo de• quu 11 B,;ladu !l':ll'nlllit· n siln:u·ãn rln 
fllllr'c·ionrll'iu~ rpw pr·c.•Hiitln r·cdr:\'anl.cs s!Írvicos, d:mrJo-llics es
timulo. Jllll':t 11 II0/11 dr.•selllpc::nlio du set'\'ic;u publico 

' 
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N. 2 

A' sub-con~iguu~üu :li" - \'ul'iJu "E. 1•'. Ccnl.ml do 
Bl'USil": ,. 

Jle~l al JCliJ~<Hie a !Jl'uposlu t.lu Govel'uO • 

ltts l if icaçãu 

.\ suppt•e,;sãu do lugat· de dwl'e de ,;eceüu ue dc:wnlio al
LeJ•a o J•eglilamcnl.u, sem \'UIILagciil ulg'LlllJU, e uiLU cuuslilne 
mal.cJ•ia ol'~UJJH!IJIUI'ia. 

Jliu, :lti de dcwmlJI'O. de !!l:lL -['auto de Pronlin. 

!'i. 3 

Nu \'Cl'lla li" - EslJ•ttlla de Fe!'t'u Cenli·al do Bt·a:;il: 
lJa suJJ-cuu,;igmt~ü.u u. !1, de malel'iul pct•JnauuniiJ St' des

tine a iuJpui'Laucia d1! vinte conlus de I'I.ÍÍH )Hll'a auxiliu ao 
l:'t·. J•'Hu:;lu .i'IJl'l!it•a Maclindo, invt•nlot• de IIJJJU luJ·!Jina a nt
JlUl' 1'1.!\'Cl'ôiVcl. 

J ltS li( iOli(!ÚU 

.\. emenda ,; de~linada a pcJ•milliJ• ao inv,JnloJ• J't•aliwt• 
nns E,;l.ado,; t.:nidus da ,\nwt·iea do J';ul'le a cxpet•iJJUcia da lul'
ldna a \'UJlOI' t'C\'CJ•:;ivcl de seu invenlo. 

lliu, ::!ti de dezem!JJ•o de 102ft. - Panlo lia ~<'1'unlln . 

!'i. 4 

Onde conviei': 
0,; ncluncs pt•uf.icunle:< exlt•anlltJHJt'Ul'iu:; de cundudot• de 

l.t•r•l!t, de confcl'cnlc c tlc l.clegrnphi;;La dn E~lt·ada de FeiTO 
Cenlnll tlu UJ•nsil aclmillidos ao sct·vir;o clcsla oslrnda, tJI.ll! .i:i 
lenham lt•cs annos cln cxet·cicill, J'icam dispen,;adu,; do con
cut•;;o pat·a todos u.-; crreilos. 

J uslificaçao 

Tnnrln ~irlo mnnl.irlos JWln clit•oelnl'in dul'l\nfl' o pJ•azn ri'~ 
fi'I!S 11111111,, ,·, j,lll jll'li\'U dO CU!IIjll'fl'lleill, fJI'II\'<\(ja Ji1J 111111111 jll'l'

i'I'I'I'IICi:tJ ao quo clecot•t•o do concuJ·:;o, visto n nalut·eza clcs"!5 
~ ctlrgos. 

llio, 2li de c!czemlJJ·o de 1!J:!'•· - l'nnlu tlc l•'ronli11. 

N. 5 -
~ Na vet•hn G" - Eslrnda rln Ft'J'I'O ConiJ•al do Bt·n~il: 
m Kn lJ-l'IIIIS igl!nl;iin ll. !l. "J>r~soul": 

~ Ond" diz: "I l'hl'l't• de ol'l'icina IPICI4'1'rtj1ltka, 7:200$000, 
'1 diga-se: 11 :GOO~". nugmcnlndn n vcrbn llc 2 :lt00$000". 
f-
~ ... --.. 
~ 

• 
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.T usti(icaçüo 

E' dn maxirrra .iu~l.ir;a u auguwnl.u lH'upo~lo .. iú l'Ceonllú
eitlo pela allmini.~ll'atão da H;;traua de Fet·ro Cenl.t•a! clu Br·a
~il: mas que por• não esLa1• autorizada, não pôde el'l'octunl-o. 
Ao Congresso cabe. JlOÍS, reparar esta injusLir;a. 

lliu, 2G de dezembro de 1921. -Paulo de Ftontin. 

N. ü 

\'erba 18' - Inspectoria Federal de Jlortos, Rios e Ca
nnes: 

~a consignu~ão "Pessoal" resLabele~a-se a pruposl:.t elo Go
vcl'llu. 

.! rts l i(icaçt1o 

:\s rnodifienr:õr·~ feilas na consigna~ão. "Pessoal". preju
dir:am a r·egulal'irlar:lc do scrvi(:o; motivo pelo qual a emenda 
propliu o I'estallelccimcnlo ria propõsla do Governo. 

llirr, ~li de dcmml.r!"U rle 1921. -Paulo r.le FronUn. 

:'1. 7 

Vul'l.ra ü" - Esl.l'acla ele Fe!'l'o Cenl.nll elo BI·a~il: .~ 

'ó.Ji'ica suppl'imida a classu rle pr·aLícanLcs de rnacllinisLas, 
pas~ando estes a muchinislas rle 4' classe, augmentada a verba 
de 302:400$000." 

.lnsti(icaçiio 

:\ adrni:;;;ftn r' /'Pila um !;'PL':tl na classe dr) graxciros, pro
muvendn-se a fog·uisl.ns de ~" e depois á de 'I' classe é, por

!.nnl.o. juslo rp11•. depois ele um período de mais de dez annos 
de :'r:•t•vieo, n pt•omor;ão Reja di!'ecla a mucllinista e não a 
pral.icnnl.c; pois. de l'aclo. ;~nn!:r J'og·uigLn;; é que o pessc•al 
pratica como machinisla. 

Riu, 2G de dezemh!'O de ·192.\. - Pa11lo du Frontin. 

N. 8 

A' verba 2' - Correios. 

Sub-consignaoão n. 1 : 
Onde se diz: 130 conlinuos, a 2 :800:), diga-se: 30 conti

nuo;; a :l :GOO$ c rocLit'iquc-sc a impoJ•ltmcia da consignacão . 

.Jus l:i(icação 

.\ r'llll!uda reei iJíca um cng·ano du LnbPlla nxplienlivt\ c 
iinrab o;; vryrwimnnlo;; dos ennl inuns desla ropnr·li(,'ão ·aos ela 
do,; 'J'olcgrnphos. 

Rio, 2ü de clezem!Jt•o de 102L - Paulo de F1•onNn. 

• 
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N. 9 
" 

Vet·bu ll' - Estrada de l!'~rro Gcntral do Brasil: 
· Sccrelal'ia, 

~ Onilu se J,;: um ol'l'icial, rliga-~e: um snb-screlal'io. 

.• 

• 

ll i o de Janeit·o, 2ü ele cler.embt·o rle 192L - Pa.ulo lle 
Pronlin. 

J u.~ ti{icação 

Dn acCiil'rlo com o :ui .. 1'1 9 do llcgulumento da Estrada ae 
Pel'l'o Ccnlt·al do Ht•asil, approvarlo pelo dccrcl.o n. 13.91J.O, de 
25 ri•~ ilezrmbt·o ele i!JH, o officiul ria Sccrelal'ia é o snhsti-
1 uto do ;;eer•!laritN!Jl) l.oclns as suas fall.as ou impedimento:; e 
o R(lgnlumenln i uLr>rno da' 1' Divisão da mesma Estrada appro
vadn pt•lo Ministr.•t•io da Via~ão, J•uf•~t·inrlo-~e ao ofricial ela Sr
crelal'ia, di~ o seguinte: 

":\n ol'ficinl. >HJbstiLnlo legal do Secectm·io. comrJclc au~ 
xili:n a esl.t•, 1!111 lodo,; n;; set·vit;os que lhe sitO aUrilmirlos pelo 
J•egulanwnto da E><IJ·:tcla e pela~ lH'roSPnl.c;; in~lrncções, e~ve
''ialrnenl r r•m tudo qnnnln St! relacionar com a fi~caliza~ful e 
boa OJ•dern do sci'Yi(:o rla Sect•el.aria, intervindo n opinando 
sobre f[ll<JeSlJIWI' l!·ahalltos n rrecl.os Oll excculndos na;; sec
~·"íes, Jll'otocollo gct·al e nrchivo". 

São. poh<, al.lt·ihuiçi'ies elo ol'l'icial ela sccrelaria, inlcira
mrmlc Liiv•wsns das rio~ rf,!rnais of'ficiacs das Divisões daf[n••lla 
E!'lrada. · 

Esl.p;; sfl]H~rintendt'm o•; sr•rYi~os dos cscripl.nt•ios cc,n
lram; a quo pertencem. não poclondo snbsl.it.uit• oR rcspretiYus 
cilcl'cs, que são engenheiros, e aquclle auxilia o secrolal'iO na 
t•xecur.~.o r Ji:<calização rJns SL'l'Yi•:n;; a cm·go da secret.a!'ia, snil
slifninclo-o ·~m ;<~las l'allas" irnperlimenlos. 

:\ emPnrla visa apenas rlat• mai5 adequada clcsi:;nnr:ão a 
csgn cnt•g-n, niío l.rnzcnrlo nenhum angJTIPnto de rlüspcsn. 

N. 10 
Drsl.aqurH<w r.l:t vel'ila 17", do quadt·o do ]lcssoal 

lia fn,;pecl.orin Fcrlel'al das Esl.rada;; - para 
]lag·amenlo rio einco rnA"enheiros eles i inados :\ 
l'isealização de insl.alluções hydraulicas 
n 12:0008000 ...... , ... , ........ , ........ 00:000~000 

llr.sl.ahrlr.~,:a-~r. a verba rwwssaria para, o na:;n; 
mcn tn rir cinco r.np;en h e iro;; desl.ma:dos " 
J'i ~cn I iz:w i'Lo ri n i n si n li :11' i"'" lwd !'O-r. ire l.t·i e as 
12 :ooo$oon ......... : .. ... :. .. .. .. .. .. .. no :000$000 

Dê-sn n sr>g·uinlr rr.rlncefío no nt•L. ·J•. Jell.rn c, rio rlrcrPio 
n. Hi.l57, dr! 5 rln rlrzo.•mhl'O do 1021: ''Fi;:culiznt· ns psl.t•arln,, 
rlro rcl'l'fl nJTenrl:ulns ou concerlidaR pelo Governo FPrlcral e as 
nsinns liyriJ•n-rlPr.IJ•icas qnr IPnlmm t•rolnr,iiro;; mm as nwsn1n" 
csi.J•adns". 

::;uppJ•imnm-,:p "·' nl'l ,.;, 8" -- H - p:1i':lf.l'l':l]llin flllit•n c n 
lf[, dn lilf'SIIlU rit'f!l'f'LO, 

Hío, 2!i rlc dezembro de t021J. - Panlu de Pronlrn, 
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Jusli{icação 

Com a nova ot·gn.n í1.nçíio dada :í fn.•poclot·in f'Pdot•nl f!:t.s 
E.;.;lt'lHlns, pelo rlcCJ'C/.o n. 15. 'lti7, de fl de de~em!Jt'<t de J!J~j, 
os iH't'l'i<;o.;.; rli! !'ísealízatii•J de in:;lallnr:üP,; hyrlt·o-C'Ii•cil'ica;; )l:J:;
Iiõlt':tlll !>:tt·a a uh;ndu de.;.;::~a l'C!JUt'l,i~íio eülll pl'cjttizo. não só dn;; 
cinco nnligos J!llg·enlwít•os fiHcaeH, que J'ot·am o,; tlllicos l'nnr.
t:ionnt·ílls que l.iV<!I'lllll o,; ~ens oJ.•dennclos diminuídos cm 1lpucu 
<.'111 qttu lllni'<'Ortl t'.i!JUt:ial al.l.enJ;üu do Uoi'Cl'llO c Jill'lliOI'ia dn:: 
v~ncimrnl.o:; do funr.cíonalismo, como lt·ar.cndo !Hll':l uqtidl:t 
l'•'!Jnl'li'.;iin, r.1·e:Hia pa:·a lt•nlat· de ns~titnplq> t•cl'et·t•nlc,; :'t t•:>
!.t·ada;;, o,; ;wt'l't\,'o:; dt: J'i,;cnliza•,;flo de insl:tlln~üt•:; IJyrJt·o-rolo
cli•íca.; que, nem ao menos, J'oL•neccm enCI'l:in pura nenhum:! 
eslt·nrla. 

Ainda mal~, r! c accürclo com a cmenrJa n. 11 o. qu~ np~~
M!nlri em ~:! rlc rlc1.cmlli'CJ dr. lll2?,. c que J'oi approvnrln. em 
pat'i'\ \'oll.n t•nm M 1•ngcn h c lt•os fi~caes d~ inslnllaçõPs llyrtro
ol••cl.t'Jcns 11 prrcehm· sP.ns orrlenndos anl igos (1 :000$). Cor:w, 
port'•m, não exisle nos qnarlt·n;; rlnquclln t•ep:u·l i cão c:tllH•~o
t·í:~ dP t!ilSI'Hhrit·o;; com taos ordcnarlos, pl)is :'iio m:~lat·o•:; 
(JllC Oi\ dOS engPnheÍt'OS rJe SCg'llllCJ!l CJUS5C O lllei10l'C~ 110 Cillf' 
os dr pl'irnci1·n - '"ll'IÍ, então, lli'Cr:,;sm•io ct•cnr•-,e um qnnrh·n 
:'1 parlo pura os cnico funccíonnt·io.• ai Língirlo;: pela t•rl'l'l'ida 
PJnrnrlu uppt·ovndu. · 

'l'odo;; esses inconvrnienl.es apontados deram :L conclusnr~ 
rle qnn o t•cgnncn llllíco compnlivcl com n natureza e;;pecinl 
do sr1•vieo é nqnollr. n quo rsllvct'Atn SlJ,jr.iln~ o;: fiscnf'> rln in
;: I n llnr,Jif';; li rr!i•o-r> I r•r. t dcn;; n nl r !'i o!•mr.n I e :i pult li cnr;ii n rJ o rll'
rt•rl n n. 1 fJ .157. isto {•, rr:ccbPrllln ns inslt•uc:;õcs dit·Pclatn"li! ;• 
do S1·. Min i~l!'n ria Víndio r Oht·ns PublicaR. 

Tnnln mni~ ,insliiicavnl quanto niio hnvertí uugmcnto rir 
tlr.;;pPRIJ, vi.,lo sl't'rm ~lllJPI'''~"'l~ l'inco logarr> riP ongr.nht'tl'n:' 
ti<• SP{Wnrln rln;;sr rln qnnrli•o ~tlpp!Nnrnlat·. f;CilCio n pngnmrnln 
tlm: ninrn r.nliio l'n;:inltplr.cirln" I'Pil.n tJnrn n~ mtnl11.q rttH• '" 
t'lllllJliliJIIi:t.' n qun pnJ·Ir•tWI'Ill n,; ín~l.nllnt;iirs rísclllí;~nrlns r!P
pn,;il 11111 11n 'l'lin.'Otll'n Nacional pn1·a esse l'!n,. 

gnil'l!lnnln. sr l'nx mi.<lr•i' n ;;ttpJli'r;:s:io do nl'i. R"- rr -· 
Jll11'ng·,·nplln llllir·n, r. rlro Hl. r rl:ll't'l'rl:w;fio pi'Opo;:l.n no nt·l. ·1". 
lrllt•a r·. Jllll'fl rtllr nil cilnrlos f'llg'rnhril·n,; fiscnr;: pn;;;:;rm n nfit• 
sl'l' n." nn ir os fll'r,jnrlirurlo~. rm vis! a tia rrrlncci'in rlndn :\qncl!l·~ 
nw;;mo., n1·l ig-o~. qur niio prH'miiJin qua· nit1 hn.ir Tlllrlrs~r-m 
I'Jin.' api'O\'rlfnl' o cnrnrt.ln r!l' ,iltsl.ir~n rpw sr. lhr~ fc1. rom a 
IIPPI'nvnr:llo. rm pnt•f.r, rln rilnrln nmrmrln 1 Hi, 

Deet'l'in n. 15.157, rln 5 de rlcz~mht•o rir Hl2I- Appr•twn 
o novn l't!f\'lllnmcll'lo pnrn n Tn!lpcclol'in Frdcrnl rln~ 1~'
!r•:lfln;; . 

:\1'1. I". Jnlll·n r.: 
"l"i;:r.nli7.nt' n;. r.~lrnrln~ dr fm•r•l nl't't~tlllntln~ nn r•nnr·"

llirln~ pr•ln fltwrl·nn Fcr!PI'nl. n;;sím NJ!l10 os ;;rll'l'ien~ ""'l'il'il
f.•!c:ltn ieo~ I' os rln n~inns hrril'n-r•lrrlt·írn;; rrnr• f.l'llllnm r•~>l:ll:i•P:' 
f'Oill t•~il':lfill.~ l'rrlrl'lll's 011 g'Ml'lll rlt' f;t\'OI'I'S rin T'nn mo". 

At·l. S", li, pru·ngt•npltn llllil'o: 
"Pir·nm inrcll'prwntl•l' an~ oli,;li·ielo,; t!n !'i~t·nlizn<.;iiJ•.<, t·••n

fnr·me o in~w·ctoJ' dotul'llliwn, os set•vl~os clccl.t·o-lechnicog 

• 
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ele n~inas hyrko-elecll'Ícas snjníla~ :í l'i~ca\i7.af'iio tla llni:io". 
Jrnvror{r na I" rlivi;;fin nrn r.;:pr.rin\isla rm as;;i\ri1plM rlrclro
lcc I 111 i c os" . 

:\ri.. 111 : 

"(J~ ad u:ws r.ngnnlieii'OS quo Lr.nm Lil.uln r\n nnntraPiltt llc 
fi;;mtl rln :11\I'Yir:n:~ tdnc!.t•o-l.ecnliieos nn rio nsina, I·IPl'Íricn~. 
:;njeila;; :í .Ji~cn\izneão ela im:prciOI'ia, scrtío r!XOTII•rnilt", IHt~ 
<lendo, porem, .~rr nomearias f'ngcnhrrros rir.~· ria.~~~' cm r.nrn-
mi;;;;ftn. si ns~im o rnl r.nclcr o Governo." ' 

N. 11 

Vcrha H' - Estrada de Fm•ro Thcr·czopoi!s: 
Art ......• Fica re~lalwlucirJo o cal'go r\c archivisla, com 

os vencimentos ria tahnlln respMI.iva. 
Sala rins sc;;sõr;:, rm ~(i r!P rlr.zrmhro rlc 192.\. - l'auln 

dn F'rnnl in . 

N. ·12 

<.lrldi/i1;n, onrl" eonviPJ'. an Ol'~amenlo do Mtni:;lnio ria 
Vintão ,, Ohrn;; Pnhlica~ JlHI'n n rx<'I'Cicio rlc 1925. 

Al'l. As vagas que se forem verificando no quadro dos 
CJIIHI'Ios r~c!'iplnral·in~ rln Hr]Jnrtiçnn Ht•rnl rlo~ 1.'elrgl·nolio:< 
sr1•fio ]lJ'()<'llchirla;; prh; auxiliares das l.1·r;: Su!J-Dil'l'rlnl·ias 
riu nw;:ma Rrpnrl.ieito. na r·nzão de dons !erros ]101' mrl·eci-
nwnlo " mn lr.1':;n !'or anlignirl:Hle. " 

~lolivos t!t' ol't/t•m Peonomicn r l'ínanecii'H f.cm a admi
ni;;lr·neã'O para rxl.ingnir as inicines nas rc·parliçõcs publicas. 
Não r'· rlc lto,ir qne l.rml.al h·n;; r\n l.nrla rsprcir l.rrm 'ido friln~. 
nlviiJ'I'5 lrrm ~it/n snggr1•irlo:<. 

O prn,iecl.o rm l'óco lr>m n nwt·il o - qtiPI'-nns parrcrr· -
rir, f.l'm lrnzr•r r·slnt·vo algnm. Jli'm comnwl.l,r.J' in.iH;;Iir.:n;; ir· 
aos pouco~ ren1urlianrlo a anomn lia r J'Nluzincln a;; rlrspl'i'U>' 
corn nm 11r.ssonl qnc rlil'inmos r.xlr·nnnmeJ'al•io. 

Cmgn inicial na raJ'I'Pii'U lm1·ncPal.icn rlo~ Trlr.grapho;; ,1 
o lo" I'><CI'ipliiJ':ll'in. O anxilim·, nlli. r·on~liln" 11111 rm•po info"
mr. 11111:1 ela"'~' srm r:<enl;l. ~rm hiPI':tl'l'hin, i~olnrla. :'1 ma!·
A"rm. 1~' 11111:1 r!PSS:li' nmnimorlns ilíl·ma~ rln rlr.sroncrl'io rio 
nppn1•r\hn htll'i1f'l'ill ir:o lll'nsilriJ•o. Cnmpr·r ,;npJll'imi~ln . 

. \ J11'f'~rnl r nwrlirln. rnm sr1' 11111 p1·rm in nns mrmhro;; flr 
nmn rln;:~r nl.•' nqtli Rrm P.<limnl••- ':'111 rlil'<'ilo nn rnrl\'1'.:1.'"· :'1 
Jll'nm•tl':in ,.. :111 \'rnt·inwnln l'isn. ~·· 11'"' Yrozr~ rcnnnmit•n: rx
! ing·tlt' ·\1111:1 nnnma\ia. pl·omn\'r Pl111li'Cgac\os já rxprl'irnlro' no 
l1·nln dn f11nrr:iín )ltlhlirn r 1'rn1izn 1111111 economia nnnnnl qt11~ 
~~· i1•:'1 a\'nll!manrlll :'1 mrrlirla (]111' sr opcrnr a cxl.inrt.·fio. 

Jl i o, :?11 11" riPt.rmhrn rlf) 1 fl81r. - Pnnln dr F'1'nnlin. 

N. 13 

FÍI'nrn 11.~ r•onl intltl< rln DiJ'f'rlo1·in Clrrnl do;; f:nl'l'rio;; rqlti
)tlli'':Jt(o;:, rrn vrcnnimcnl.o8 l'ixncJo,o, pnra lodR1.~ os rl'l'••iiM. 
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• uus J'unccional'ios rlc ig·tHII ;;alegol'ia da llcpurlicãu Gceal dos .. 
'.l'elegr·nphos, islo •\, 3 :liOO~: annuaes, sem prejuizo das vau..: ~ 
lngen,; rio que j:í g·osam J•rl'el'enl.es tí. "Lubcila Lyen", nugmcn-
lnrl:l a J'u,;peclivn vel'l1:t de !.H :000.~, annunes, nbl'inclo-sc os 
l'l't't.:l.o~ n,·~eC':.;saJ•io . .,, 

.fU.siÍ(ÍNIÇIÍO 

,\ emunrla n Jll'cs•mtada vem ppccnc hcr• uma lacuna que 
l1a ntuiln :'e noln tmlt·t• 11s ennlinuos rio~ Correio,; e os dos 
Te legr·upho,;. 

Os conl inno.;; dn" COI'I'eio~. lln seis armo~ pnssndos pr.l'
ct•!Ji:tnl o.< Yt•ncimcnl.os de J :SIJIJ$ annuncs. quando l'Ol'õltn 
rq11 ipal':111n.< nns SNIS collegas rios 'Pr.lr.g·l'aphos, que JlCI.'CC
biam :2 :HlO$. lurnltem nhllll:tr;;; Jit'nndo mesmo aosim em in
J't!l•iot·irlarle no,; dos '.1\;!t;gl'aphrJ:;, rtue naquella 1lpoca í'ot•nm 
nugTnr•nlnclo.< pa1·u :: :!infl~; an1111:w,;; com n ui I íma t·r.l'nrma dos 
l:or·r·Pio.; pas . ..::n·:un a ·11i-ll'l~~~llf~t· :!.:801l:)i annunPs, son1 reforen
"i" an' ""neinll•nl"" dn.< ennl.in1111s di' olll.t•n,; t•t•Jlal'i.ieües do 
Jll••smo mini;;lf!dll e qn•• ainda IJSiilu em ~UJll'rio!'idade ele 
enndit•i'íf'S. 

(),; r•ottl innns do;; Ca'l'l'ein;., aU•m •los servi~o;; que !!tes 
siln ai'I'•'J•In,;, I.N•m t•r•,;pnlli'nbilidndes. poi;; condnr.rm vnlm~es 
d;! 11111:1 pa1·a nul1·ns SJ)e<;ii,•s, ,,llll:<Lil.uC'rn o,; a.iurlanles de pol'
lt!ÍI'O." no.< '"'"·' imperlin1c•nln~ ,, tll'''·'lanr concnt'i"), IH'm t·e
g·ll!n ,., pa l'a ,;r•t•em nomr:tdos. 

J~·. poí;;, 1.1111 actn df' inl.rit•a jusli\:a a equiparacão dcs;:cs 
Jlf'f[IIPOM l'nnccionnrin;; aos ;;et!R eolleg·as rios '.J'r!P.gl'aphos. 

l-ir•nnrln Frrlcrn I, ~li de der.••rnh1·o de 192.\. - l'llnlo de 
rr.-lll'fn' 

N'. 14 

OnrliJ convier: 
Conl.ínúa cm Yigo1· o :ll'l. '115 éln lei n. 1.793, rle 7 do 

.iancit•o de 192L 
I.Pg·islaeão cit.nda : 
A1·t. Hií. Tr;rilo pa,;sagL'nt eom nhnlimenln rir 7:.í %, nos 

l.ren,; "'·' ;.uhm·bio,; e pr•qur.nn Jlf'I'CIH'i'O o,; prll'lnit•os, n.iuclan-
1.••,; dr• pOI'I.tdl·o,;, eonlínuos, "'~t·v,;nlf'> e OP•'l'nt•io;; rln L'nião. 

Sennrlo Feclr.t·nl. 2li dn r!Pzrmhro rle Hl2'1. - l'rrulo de 
Ft·on./.in. 

N. J:.í 

Onrle convier: 
Pica n C:nvrl·no a ltlrll'ir.nrln n at1xil ia1· a r.onstl'nccãn riaB 

lignc•iP,; dn;; P;;ll·:tda~ riP l'llriagl'm, enl.t·" Sanla Ct·nz c Ponto 
Cobf'rl.n, Ponln Cuhrol'ia J! Pirahy, Al•t•ozal P Barra i\Jnnsa, 
Hnt·1·a j\lansa e B:munal n Jlnl':tcamh~' n Ml.'nde~. Jígoanclo ns;;im 
por· Ps,;n;; rslt'IH!n~ os BslarJo,; d1• S. Pnnlo e flio rir .Tnnrit·o :'L 
Cnpilal J"prJrt•a!. 

Sonndn Frodrl•nl, 2n r! e r!Pzrmh1·n de 1 !1~1. - Prmlo de 
Fro:ntin, 

r. 

• 
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J !!S t.i['icaçtio 

Um rios p!'Oiilemas qnn mui,; deve JH'eoccupal' o Governo, 
aeiJJalrncntl', 1i a m·isc l'ormirlavcl que cslamos alraves;mndo, 
t!lll qu1• o pre.;o dos eet·•~:ws atl.ingiJL tlln limite ahsm·rJo, dif
l'ieullnndo a vida, snl:ll'elnrlo, a da,; classes· menos abasladas., 

Sem duvida a CSI.l'flrJa di! l'Orlagem, racilil.ando o l.t•ans
Jlrll']l! dos gPJlf'J'os pl'or!uzirJus pula peqtw11n lavoura, muito 
conll'ihlll! p:ll'a o se11 rii!Sf!ll\'Oivimenlo, c, havendo ahnndnncia 
do pJ•orlucl.n lJns llli!I'Cado,; •~onsumirlol'r.s, a baixa ;;e J'az sen
lil' •·apirlamenle. 

O l•·a•.:urlo p•·opost.o p:n·a a Jig·ncfto ltio-S. Paulo, via 
San I. a CJ•uz .Pon I.P CobeJ·I a-Pira h)·-:\J'J'Ozai-J3arra Mansa-Ba
nanal. alt'•m dr• l.r!J' condi!:iics l.r.clmicas muito favoruveis, apro
l'l'ila ii t•;sLt·ada llt•iil rir :'ia!JI.ii CJ•nz, r• a Esl.t•tula de l'irahy o 
.\J'I'oznl. iiJ'Ilhn;; JfliJilu !Jem cnnsiJ•lJiria,;, ficando o Jimil.l' do 
E;;lado dn S. Pr11ilo ii 150 .kilunWI!'o~ da Capil.al da Jlepu-: 
hli••a n niJ•aws;;andn uma zona q1w nfto é su.ieiln no nel'ando 
impnliJ[li;;rno r.• qne ;;r.í nfto lmn pt•ogreclido pela t'nll.n cpmsi 
al,,;oluln de meio., de l'acil II'HllSJlOJ'I:ll. 

Al•!m ri i~.;:o, nãu incirll! Cllii no gt•:we CJ'I'O l.anl as vezes 
enmme!.l.iclo de J'azPJ' com que a;; rodovia., Jmll'gr!i cm EsLl'udas 
di' Frn·ro. Em Saril n Cl'l\z o IJ·a•;ar.lo da CI'Jllrnl ,; abandonado 
JHIJ'a, pa~;;nndo JlOJ' \'al'ias l'azcndtJ>;, OJ!Ilc a lavoura mecnnica 
,i;'J r•;:li't iniJ•nrlnzidn com griindc ,;uccesso, p!'ocurar o,; vat:es 
do llin ria Onça " n Yallão de ,\rt~ia, zonas conhecidas pela 
fr.l'lilir!aclr.• ria., ;;ua;; lr•t·rn;; e pela pl'oducção de cct·enes que 
nxpol'lam, apnzaJ' di' l.odns ns cliJ'I'icnlc!ndes, ALt·nYessanrlo o 
llilwil'iío das Lagr~. crn J>onin CobrJ·I.a, eneoniJ•arno;; ele novo 
Bsl.l'ncla dr Frl'!'n: K o t'nmal da Lig!1t. ern lrnt'ego muLuo com 
a Cenlt·al. Dahi ~ohe tJ!h• n ;;eJ'l'a da;; ,\rara;;, em condições 
i.r.chnicas mnil.o J'avOJ.·hvcis com uma rampa de 7 % e atra
ve~sando a gm•ganl.a na quota '•7li pi'Ocnra Pil'nh)', a t.raclic
cional cidnrlr l'lumiJWnsc. seguindo alé Arrozal JWla Eslrada 
consl.t•n iria pelo E;;lnrto do Rio r rln h i a Bana Mansa sitn 2'1 
kilornriJ•o;; de J'ncil lt•aenrlo, atl'avessando terras fertilissimas, 
nncle as lavoura;; sr sncccdem. 

O Jogar rlenorninado Ponte Cohcrl.a está sendo ligado a 
PnJ•acamh)', c o proseguimcnl.o dessas obras, com a constrnr.
ccão ria I igaçãn PaJ·ncnmhy-Menrlcs-Vassouras-Valencn, faz 
l'Oill f!llP as t'OlllmJmienr:•ir,; nniJ•e n Capital Feclcral e toda 
I':'SU znnn rio Esl.arlo rio Hio se fa.:a com grande fac i! irlade. 

1\lngnn impri!'Lnncin lnmlwm IPlll o ponln rle vi;;t.a csLJ•a
trg·ico. ]~SSC' IJ•n•;arlo Rin-S. Paulo, passando em Deorloro, 
Villa Milil.m·. llcnlrngn r Sanln Ct'uz. pontos rlf' aquartela
Illf'nln •I" lrnJm. r!n11(!o nmn eommnnicacão fncil pm· es~a es
lnula enni 8. Paulo. poi~ a l!islnnrin pócle SI\J' vencida l)cil
mnnl.o cm tlOJJs clin~ rlt• JWIJ'chn nl.ró. o limilc rio EsLnrln, pondo 
lamlwm prlns IJUIJ·u,; lig·ac;lil';; l'lll gnrnnt.ia a SeJ'J'n da Cenll'al 
tio BJ'n;;il. pnnln dt> gTnnclt> imp,wlnnein pm·n nssngnl'ar o 
lJ•ai'Pgn c!Pssa Yia I'PJ'J'rn l'lll qJinlqJJCJ' f'\'cnl.nnlirlnclo. 

Fil'H nind:~ r:wil qnnlqnrw commnnir.ncão com Vnlrn0n. 
lamlwrn ePJIIJ'II r!P :~qn:n·IP!nnwnlo tlf' 11·npa. l~s:;n zona e,l.:i 
11111 g·J•aJ!I!I' J1!'11g'J'P;;;;n !Wln r]P,;f'll\'tllvinwnl.o quP IPI'Ill Udn ns 
sna~ la\'(JlJI'a,; I' indu;;LJ•ia;; " ,·, lwm mnreeeclm·n ria" nllrn
r,ürs rio Gnyorn0 Fr\dt•ral, 
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N. 16 

Onde convier: 
,\!'L. Ficam i~enlos rins cxig·cncius elo ul'i. ·100 e seu~ 

pnrng'l'nphos elo rrg·nlnmcnln npprovnrlo pelo decrcln nnnwrn 
13. !1!10. rlf' 25 rir dezembro rle ·1 !ll !l, que t•cformnu o:< servi '.:ns 
ria R·d.t•nda rir• l?OJ'I'o Cenlrnl do .BI'nsil, t.orios os funcclon:ll'ios 
quu, nomeados on pt·omovirios, estiverem exercendo, nn clala 
ria Jl!'OlllOÇ:io, qunlqurr commis'llio elo Governo Fedem!. 

Parngrapho nnico. A posse o exercício sertí darln a eon
l.n t' úa ela l.n dn pnhlicar:fio do ncl o no Dim·io Official. 

Snla rins He~sõcR, 20 dr dezembro de 192~. - Pau.lo de 
F1•ontin. 

Justificação 

Que se fnen n PXigcncia conl.icla no t•rfcrido nrl.igo 109 c 
JlarngrnpltoH elos qur• csl ivcrr.m afnsl.ados dos seus cargos por 
licen(:a. comprehrnrlc-se, pois, niio esl.andn no exercício orrc
cl.ivo ela funccão, torna-se ncccssaria a. apresentação do 
mesmo. Ou iro lnn ln. pnt·,.·m. nfto ;;11eeedo cnm os commis;:;in
nndos, qttr'. me~mo nfaslnrio~ rio stwR respectiva~ rrpnrl.içiics. 
rxcrcem. •~ffrcl.ivnnwnlr, as fnnceiirs qtw !h r. esl.;in nff•!cl n., 
nns c o mm i~sõrs QliP r..;:;! ivrr·<>m rir;;Pmpen hunrio, 

E' facto ele lndns snhirln. qnr ainda rcnrnl.cmcntc aprcsen
l.nrnm-sc no r.ovrt•nn pnt·n Rf't'Vit·rm nns l'nt'l.:ns !rgnrs. gt•nnd•J 
nnmrrn rir l'tmccinnnt•ins rir.,lu nslt•nrln q11c r;dfin set•vinrio Plll 
cntnmlssõcs, Pt'omptos n sacrificarem suas vidas na defesa 
rin nt•rlrm ,, rio Gnvrt•nn rnnsl ilnirlo. Em qnr r.onriir,iirs l'il~:t
rinm ott ficar·iin r.ssrs rlcnndnrin,; pnit'illtn;; ;;i lhe couhct•rm 
nomrneiin~ 011 nt•nmn'.:'i''''· q:tnt:r!o nn ctlll\!lt'illlrnlo rlessc sn
g·t·r.rln ricvrr? On lrt•iin rJ,. .<:trt•il'irm· n;; allos inlrt•csscs rln 
Pnt.J•in pnt•n sr npt·rsrnlnt•rtn :ís sttn~ t•cpnl'i.içõrs jnsl.nmrni•' 
qnnnrio rlln mni,; nrrl'>sil:ll' o,, ;;uu:; set'\'i\:os ntt niin cum
J'll'inr!n rssn rxigrncin rir;<cnhirin. sac!'ifi,~m· M seus intrrr;,sc~ 
prcnnint·ins r n l'nlm·o rir Rlli1R famílias~ 

:\inrla t•rrrnlrmrnll• n pt•opt·in C:nngwsso Nncinnnl, qur
rrnrin t'rit•ihttit• os inrsllntnVPi:< Rf't'vieo~ pt•rslnr!os pelo fune
''ionnJi:;mn c!rsla via frt•t·Pn. alvilt·nn [filO livcsscm pt•cfrrf't•
,-, i n nns pt•nmn()iirs os qnc ri i t•rcln mcnl.c cooprrm·n 111 com as 
l'ot-ens dn Gnvrt·nn na snl'fnea(;iin rlo lovanl.c cm R. Pn1.1in. 

Rtlpponhamos ,pnis, qnr cnt.rc esses algum excrca com
mi.~Hiin rln flnvl't'nn fo'l'dl't'nl '' qttr 'r.in conlrnlPlarlo enm mnn 
!ll'fllllnr:~n? i'P!n !r!Jt·n rln nt•ligo ·10!) IC!'iL fal.nlmnnle rir~ f'Xn
IIOl'nt'-i'r ria commi~siin qur rxrrcrt• pnt•n porlrt• l.nmar possf' 
do r•nt'P.'Il put·a n qnal l'nt• pt·nm•wirln! E' i~ln o QllP lrnln t:ot'·· 
t' ig·it· a pt·rsrn lP rmrndn. 

:\ri. ·10!1. O nonwnrin nn pt·nmnvirln drvm·:í lomnl' pnssr> 
,, rnlt'ill' 1'111 f'Xr~t·ririn ri,'tlit•n dr ljO r!in.q, rnnlnr!ns ria dnl:t da 
]lltit!irtli;till rln nr.!n 1111 nitll'ill n((if'irfl. ]li'UZO [jlll' pnrJri'i\ SI'!' 
lll'ilt'ngnrln IH'In ~l.ini;lt'n, nn pP!n Dircclor· qnnndn d,.,,lc• ltou
vcr rmnnmJo o acl.o dr nomca~ão ou prcnno~iío, 

• 

..... 

• 
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§ 1". Si o nomeado ou tll'omovir\o nrw residir nn Gapi
tnl FNlet•nl, u pt·aw llw será conlarlo ria r\nta r,m que e!lc 
\.ivet· commnnicarlo ofl'icinl dn acto. 

~ :2". O nomnarlo o.u promovi rio, que niio Lomnr PtJ;;;;n 
r!enlt•n tlnR pmzo' rnenc10n::uloR no pt·cscnl.c m•Ligo, considt•
J'il-Sr! cnmn l.i•nrlo J'r'lllillCincln n nomr!nciin nu J11'11lllOr:iio, ln
VI'il nd n-><r• n conl pclr'lllt• nc I o. 

:1. li 

Tet·iio pnssngrm g'l'alnil n r tos cnt'l'05 de 2' classe dn E'
l.t•nrln r.ln Frrt•n Crn!J·n! r\o Bt'URil no' trens rlc subnrhios e 
pcqurno pm·cut·sn o~ mcnsngeit·os c cnl'leil·os do;; Gol·rr•ios f.' 

'J'elr.:gt·n]rhos, qunnrlo cm sr•rviço. 

.T us lificaçiio 

R' ,in;;la n. nppt:m·aciio .c10sta r•J)1enrln, pqis se L1·nt.n ri~ 
pPqurno;; fltnCCJOnHT'JO;;, qll~ SHO O!JI'l!;llriOi\ n pngnl' ]lll~S\l~l'lll 
e_~n set•viço; ri cmwPnirncin rln srl'viço pnlllíco: 

Tlin eh• .TnnPiro. 2r, dr rlrzrmht•o rlc Hl2'•· - L'llulu de 
F'rrmlin. 

N. 18 

Onrlc convim·: 

Sr,inm t.itnlnrlos os mr~i.I'0S e njudnnlcs rlr. mesl.1·rs r. rn
cnt'J'''g':Hins · d11s ot'l'irinn~ rln Es\t•ar!n ri e Fcn·n Cr•nlm\· rln Dt·n
sil. 

.T u.1ti/i cn.çíio 

,\ pt•r•sPtllr• r•lllf'IHln não !Pnz nh;;olulamonl.c nngmrnt.o rir! 
r!f'S]li'Sll>'. pnl'l\110 r~\ r;; rmpt•rgacln~. rm prqnr~no nnnWI'Il, .i:'t 
goznm J!P \nf\ns n' \'Hnlngrns; nprnn" visnm sr1·nm tilnlnr\n.; 
]l:tt•n ri'Piin~ rir apnsrntnrllll'in. pnis r•lli·l'e r•,;\rs l'lll\ll'r•~:rrln~ 
muitilo -enntnm mais rir• !lii nnnn" rh• Sl't'\'içn~ :'i l'r•p:ll'iir:~n. 

llin dr. .TUili'ÍI'n. ~G rir• rlozrmlll'n r! c ·J !l2't. - l'mt./o r/1! 

Jo'l'll!llill. 

N. 19 

Ficn rr\·ip;Ol'nrlo o nl'l.. 2::12, rln lei n. 4 :7fl!l, dr 7 i11) 

jnncil·n r]n, 1fl2,4. 
11 ;\d. 232- T.l.d n. la.70:l, r)r 7 clr. .lnnriPn de '102·'1 _....:. 

l'n1·n Pxnctn Clllll\II'ÍlllPnlo rln qnP r\ispiie o nl'i. l'W. rln hti 
n. lt,rióó, rl1• 111 riP ngosln rln 1!122. ns nssnr.inr•iiPs rh• r•l:r.4:'u 
ele l'ttncrinnlll'ins rln l~~lt·nt:ln r!P Fr•t'I'O Gr.>nl.l'nl do l11·n~il. rttlu 
,i:'1 vinltnm \ll'Pslnnrlo rinnça rm fnvm· rln acns ns:;oriarlo.<, pPl'~ · 

nnll' nrplf'\ln r•sll'iirln poriPI'ÍÍo rnnl in11n1· 11 l'nwr r)r•i<rnnlns l'f'~ 
!ai ivn;; :is oln·iga~iir.;; rnnlt•nhirln~ por sn11R n:;soclnrlos l'lll fo-
lhas dn. pngnmrmln." 

Hill r\P .Tn!lf>ÍI'n. ?li d,, d~:J,•.•Inhl'n dr! ·ltl'! 1
1, l't~ulo ti,, 

Prontin. 
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.Tusti(icação 

E' medida jü couslnnl.e da lcgislnr;ão vis·cDle pura o cor
t·r•Ji:,. OXI!t'cieio l'innnccit·o. 

N. 20 

Vet·ba Li", su h-con;dgnaeão n. 9: 
Suhsl. i I. unm-sc: 

8 encm·res·ndo;; rÚJ cn!Jino a ::J :600.~ ....... . 
~1 cailineir·o, de 1" classe a :~:000$ ....... . 
32 eahineiro.< rlc 2" clnsse a 2 :700.~ ....... . 

Pot·: 
N r•neal'!'cgados do cabine a 7 :200$, . , .. , .. 

21 rnbincit·o,; de ·J' classe n <i :o o o.~ .... , .. . 
i!l cnbineit·n,; c:in 2" classe a 1, :800$ ....... . 
·i!l cahjneiro;S do 811 ela.~ . ..; c a 8 :UOO$ ....... . 
58 Pl'nlicnn1c~ rir cnhinriro a 2:520$ ..... . 

28:800$000 
G3:000$000 
86:400$000 

----:-< 
178 :200.~0001 

57:600$000 
12a:ooo.sor.o 

91 :200$000 
17ü ;.i00$000 
183:560$000, 

--· 
584:760~000 

O angnwnlo na i'lol.ação dc1·e .;;m· abnlirlo nn suh-consi
s·nnçiio i:i2 ( Pr•ssonl ,iornaloiJ·o. ele,) 

.fusti(icaçüo 

A emenda visa eluvnt' n qnadt•o até as imprescindíveis 
!lt!cc;;sidncle~ riu sen·ieo, r.u.in inten~iricacão ,j consequenciu elo 
muvinwnl.n rir l.ren;;, rm nnmet·o i:Jjo rlc mil por dia, Por 
oul.!'o Indo, Jll'OcttJ·n-sc dn1.· :i classe dos cabineh·os uma ot•gn
nir.aQiio irlentica :i;; demais classes de empregados, como se
jam: 1r!leg·raphisl.n;;, mncltitrislns, agentes, conduclot'es de 
tt·cm, de .. os qunr.s Livet·nm organir.ncão a pat•lit• de HH 1, o 
q11" n~n l'oi l'rilo com os cabineíros. Nao hn nuumcnlo de 
rle.~pr:.l'tl. ·-· 

llin ele .Tnnr.iro. 2ti de deúm1hro ele 1!121. - Paulo dr: 
F1·on tú1., 

N. 21 

Cüt'I'Pin: Aonrle 811 l<i: "Gra Lii'icação por serviços ext.ra
OI'!Iinuríns c por· Rull,;lil.ui(:ün hasoadas cm lei ou regulamento 
inclnRivr• as ele JWl'IJni!r dos rmprcgados dos Correios Ambn
lnntr,; ~~rio Sr>J'VJ(;o lllnt•il.imo, de ncc,)J•do com o nrt. 483, § 1", 
rio l'r.guJnmcnln IHll;lnl; a,; dr• pernnil.e nos anxilinres de ele
ci.J·ir:iclafln da diJ·rdot•in g·prnl, rle acc,ltiCin com o§ 2" rlo'mesrno 
nr·l.igo; I' g·rntil'icn1:~o. rlinJ•in rlc ii$ nos dias em qun i.J•nhn
lhm·nm ao~ ompt·rgndo~ do ((111\rh'o ria clirrctol'in ou elas nrl
minisl.t·n(:üf!~ (JI!r "xrr·erJ't'Jn fllliC('Iin,; do chmt{(f?1l1''", leia-se: 
"Gt·nlificaçiio ]lO!' sm·vi~:os r:xlt•no!'rlinnrios e fiO!' ~uhsl.iLuic(íes 
}HJsenrln~ em lei ou t'cgulamonto, inc:Jusivc ns rle pcmoilc ·dos 
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cmpreg·ados dos correio;; ambulante:; c do servir;o mal'itinw. 
ele accuJ•Lio com o ar!.. .\t;:l, s 1" do rcgulanwnto postal: a,; 
de pernoile ao:; auxilim·es tlu electricidade rla directoria geral, 
de accr)rdu colll o ~ 2 "do mesmo artigo; gratifical}ão diaria de 
li$, no:; !.lias cm que Lralmlharem aos empregados !lo quurh·rJ 
da dircclol'ia g·eral CHI rins arirninistt·a~.õc,; quu cxcl'cet'eliJ 
:l'unc~õe:; de r:/w.u.ffcu1' e gt·atificação diaria riu 3$ aos ll'ipu·
lante::; Lias lancha:; da clirecloria geral", 

Sala das ,;e,;sücs, 2ü ele dezcm!Jro de 1!l2·i. - Paulo ele 
Prontin. 

.T ust i{icaçüo 

A presente ernenda Lem pOI' fim conceder aos refceidus 
l.l'ipulanl.es Javor iclentico ao que g·osum os Junccional'ios rio 
quadt·o, quando cm exercício no correio ambulante ou no ser
vi~o marítimo c l.umbcm ,iá concedido aos tripulantes das re
partições scgttinLcs: Sauclc Publica. All'audega e Policia Ma
rítima, o~ qrme~ exm·cem snrvi(:o;: ela mesma natureza (visita 
cliarin aos navios entrados no porto depois elas 18 horas). 
Hn ainda a ~onsiderm• que o:; empregados posLuus do SCJ.'\'ÍQO 
mal'il.imo Lrabalhnrn depois dos ditos navio;; sct·cm visil.aJos 
,pelas rupru·til;.ües .i<i alluclidns, visto como teem ele rctintl' as 
malas elos mr.smos e muitas vezes esse scr,·ir;o van alrlm elas 
2·1 horas. 

Conv1l111 notar que tem sido abonada nos mesmos tl'ipu
lantcs. pela directoria geral, a grat.il'icac;ão que ;:o fll'elendc 
fixar vela presento emenda. 

N. 22 

Onde ~onvier: 

Fica abel'to pelo illinisl.erio r.la Viação e O!)l'as Pu!Jiicas o 
m·edito especial ele ft7 :HH$G77. para occort·m· no pag·amenl.o 
rio que devido ao engenheiro ele 1" classe ela Rcpartic.ão dr; 
Aguas n Obras Publicas, oão Francisco de Lacct·da Coutinlto, 
proveniente das rliferencas sol'frirlas em seus vencimentos 
desrle '1 ele sntembro ele '191G at.é 31 de dezembro elo 192ft, e 
cm conscquencia do decreto legislativo n. ft, 062, cJp tü r! e 
,janeiro ile 1920, que lhe deu direito á reinl.egra~'ão com toda;, 
as vantagens na referida repa ri ic.ão. 

Justi{'icação 

O deCJ'l)i o legislativo· n. ". OG2, de 1ü ele ,janeiro de 1920. 
uul or izou o pagamento dr' rlifferencns de vencimentos e van
t.ag·rms ao engenheiro oão .FJ•nncisco do Lacerda CouLinho. 
revogadas ns clisposir;ões om conLral'io; por con;;equencia. de
tet·minou ossr• mesmo decreto a el'int.egração elo referido en
genheiro na lleparlição rlc Aguns c Obras Publicas, como en-
genheiro de 1" classe . 

Essa I'r.•inlcgmr;ãn st• execnl.ou j)OI' cleercto dn Cinl'cl'llO 
em :!G de alll'il rle 1922. que o l.ornon arlcliclo :í refel'ida rr•fHI!'-
1.il;ão all• qne foi conl'it•mada por acto elo mesmo Govcl'llo. em 
30 de agosl.n do anno correnl.c, que o nomeou pal'[l o quadro 
cffccLivo da rnc~ma repnt•lir;ão. 
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Assim sendo, essa reinl.cgrui.)ÜO, segundo a .imisprudencia 
em Yi!tDI', del'n t'l!cnnlwcet• ludns a~ vmJI.ugou,; paJ'a u J•el'el'ido 
rmgr•nlwiJ•o e JJUl' is~u nüo lm augmoulo úe deHJWSa ao en:•go 
de nns·unlwiJ'u de i' classe. 

Sala elas sc~sões, 20 de dczel!lLru de 1 !J2L - l'aulu llcr 
Frullt'in. 

N. 23 

b'ica l'uvígunldu u di:;po,;iLivu con:;LanLe do at·l.. 10:.1 d:t 
if'i 11. .l,ü32, de ü de janeiro de 1923, jtl J'C[ll'Ociur.idu Jlt'lo 
i11·i. 3:2i'l da lei 11. L 703, do (i elo ,iuneiJ•u do f!12L 

llin de .Janeiro, 2li de der.ombt•o de l!J211, - l'a.ulu tl•J 
Pronlin. 

l"Usl'i{icaçáo 

TJ•alll-:'U de aL!Luri:a11: u GovcJ•nu a couLmclUJ', eJJJ condi
crie; l'anln.iusns para os cofres publicas, o J'oJ•rwcimcnLu do 
caixas po;Jacs pura assignunles do Correio, sem necessidade 
do dispcndio immedialo de somma alguma. 

Na suL-coJt:;igJta~ão 11, ~. du lilulo II - l\lalcrial de 
tonsntno - da vcr·bn 2". Cor·reio, deslinuclu ti acqui~ir:fio de 
:;aecns par·a eonducl.)fio qn currcspondendu c material p:JI·:t 
srw J'celwnw!llo - onde esLá - alé I.J'CS annos - diga-se: -
al.1'. cinco armus - e em ve~ de 1.2.00:000$. diga-se t·éis ... 
2.000:000$000. 

lliu de J une iro, :.lG ue dezumbl'o de 1 U24. - Pau lu de 
Pronlin. 

Jus ti('icaçáo 

O Correio rcsente-se de faHa quusi nbsoluln dosse ma
·lnrial e u set·vi~o lol'in de sofft•er falnlmcnlc, si 11Ü' o:;o pl·n
videncinsso para n acqLtisição m·gcnl.c de maior quanlidmle 
do mesmo matel'ial. 

'l'J•nlnmlo-sc de mnlcrinl. cujo Tll'C)H\l'O é feilu exprcs;;a
llleJII r•, u (ftw tlc!lnanda tempo, pat•n nfto onerar o custo do 
mr•,;1110 lllaLeJ·ia 1,. ;í \'is la ria consf.anlc el,cva~ão du:; ]II'Cr;o", 
lm•na-sc eDnvcnJcnl.c que OR conlt·nclos que forem ccloliraclos 
lenham mniot· dm'acüo',de prazo. . 

Ai11du nlui,;: u cmcncla UtiSC!;Ili'U tt acquisi1·.üu dn l.nrln o 
IIIHI.cl'ial Hcccssat•io, dentro rJa",i possil.lilidudcs ·do 'rlwtiÕÜ1'J, 
Jllllll IH'UW qLIO a pe1•mille tiürll maiol'cs sacl'ificios. 

N. 25 

.Fica n GovcJ•no nul.orizarlo a IMnnr orficinl n Jlosf.o 
i\IPrlieo ria~ OJ'I'icinns ria E. F. fJPnlJonl rln HJ•nsil, afn•owi
lando u JWs><uul l!Lit! .iJi funcciullll, com a seguinte ln!Jelltt da 
vencimentos: __ . _ ~ 

J 
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3 medicas, a 800$ ........................... . 
1 enl'crweit·u, a 500$ ...................... . 
1 ~Ul'VClltC, ll 300$ . , , . , ... , . , ... , . , . , . , . , . , , , 

2:400$000 
500$000 
300$000 

lliu tle Juueiru, :W ue ue~ew!Jru !.lo 1U21. - Paulu de 
Pronlin . 

. TLtslil'iea-se a omonda: 
a) porqtw u Posto l'uncciuna lta mais de dez aunus, pt·eR

tando rclcvanl.issimos serviços, de accôrdo com a lei de acc,
dtmles t.lu Lraballto; 

ú) !JOt·que a eslrudu manttiru u set·vit;o, cusleaudo o ma
Lcrinl empregado c upt•ovcilaudo nu pul'le Lechnica · l'unccio
nut·iuo diploumdus em medicina e que pel'cebellJ pelos cat'Hos 
de esct·iplut·ut·ios e praticante Lechnico. 

c) pm·que, acluulmonlc, do modo por que está orguni
ztHlo, o enfermeiro, que é um· operaria de primeira, perecbu 
mais que os medicas, seus chefes no Poslo; -

tl) porque, !Hlt'eccndo uugmenlo de despesa, não é, po
deudu u pessoal sct• pago jJot· meio de um exlornu de verbas, 
uma vez que ha.ia autorização .para isso. 

N. 26 

Onde convier: 
0:; acluacs escrivães •. ajuuanles de escl'ivães c arcllivtslas 

ria :IJ;:;LnuJa do Ferro Central do Brasil gosnrão rcspecliva
montc das t·ogulias conl'eridas polo regulamento em vigor aos 
elwl't•s de seecão, primeit•os c tet.·ceiros escriplurarius. 

~ A difl'ereiH;n de vencimentos na importancia glollal 
ele !l :üOO$, que resulta da presente emenda, será estornadu da 
intlJ-consis·nat,ão n. 34, que será reduzida de 180:000$ para 
170:400$000. 

. Just-ificação 

Us e:;ct·ivãcs são eu1 numero de lres, um 1.1a 'l'lwsouraria 
'' duus na Inleudcncia, c os ujudnntes são em igual numero, 
'' u:; nt·cllivistns são sete, sendo dous na 1' divisão, dous na 2' 
divisão e os Lt•cs t•cslnntes nus demais. 

E:;sc~ l'tmccionurio,; vieram alguns de cscriptururios, como 
aconlcr,c com o,; cscl'ivães, n.iu.d:u:Jtes de cscrivães e nrchivis-
1 ns. outros l'ol·nm nomeados pn1'a os cnrgos do uccôrdo com o 
rcg·ultllntml.u dtJ 1910 l' com o actual, estando privados de ac
et~:;sn nns posl.u.,; inuneclinlamenl.e superiores com prejuir.o 
de t:lit•tJilo,; nrlquit'ido;; !JOt' alguns. 

Ot•a. acontece que em 1 0:!1 u Congi•esso dispensou os es
et·evtmles elas Jlt'OI'HS do concurso pm·a auxiliares do oscriptn 
e alguns destes jtl síio umanucnses. 

Nu pl'oscnlc m·t;amento da Vi::u;ão para 1925, que ora se 
cliscule, u.,; actuues qundos cscriplmut·ios fot•am unificaclos 
<:11111 11<;, let•ceit·os esct·ip/.ui'lll'ios. passando essa classe, que era 
do 5:.l Jin~a Hü, - o os utJLuues amanuonses mudum du duno
nli 11<11'~11. f'•as~tmrlo a q n nrf os oscripturnrios; ora, aohuodo-:se 
os nt·êllivislus untre u;; lerceit·os cscriplut•arios e havendo pela 
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f11~iio promoção de ,;es:il.'nLa I! C[nalro qual"i.oo u~cripLut'tll'ios 
e c uni nmlo o,, nJ•ellivblu~ C III ,;un maioria 10 m1nos de exer·
cicio. (• jus .. a I.'SSa eqllir/arlu. 

Uunnlu no.~ f'Scriviie.,, lt•ndo J'uncl•iio deJ'inida pelo Co(iigo 
de Conlnhilidarlr.• n, pol'l.anl.o, J•e,;pon~ubilidarle de maior monta 
dn que o~ elicl'e:; de ><~.'c1;fto. nada ju,;l.ifica que l'iquem cm 
J.m.;ição infet•ioJ' a e~le~. cu.ia diJ'J'er··cn~u de vencimentos é 
dl· üOO$ (sci~coulus mil l'l)i:-:) unmtaes, ou 50iíi (cincocnla mil 
J'l'i.; JJWn:;aes; iguahneniP o., a,iudnnl.es de e:-:cl'ivãn, quando em 
suJJs\il.uicão dos escrivâl.',,, leeJn aquellas uLLribuições c sob 
suas ordcn:-: priuwir·os e:>cJ•ipl.uJ'al'ios, despachantes c encal'
rcgado,; rle depo:-:ilo~. c:H·g·os de \'f!I1Cimc,!Jlo:-: supe.riot·cs aos 
seus. o C(Ut! s6 Sl.'l'\'e pat•a cnJ't·aqueccr a disciplina, Jll'c.iudi
cnndo :1 hioJ·aJ•chia e a b1la marcha do serviço, tornando, 
ussün, 11 ullus ael.os rol.' osl.es JH':tlicaclos. 

!tio. ~!\ de lleze!llhJ·o de HlZI~o - Pa1tlo de J.'I'(JnlÍII. 

N. 27 

E111 euJnpl'iJnc•ulo ao (]111! llispiie o al'i. 8fl da lei nunwt·o 
.\. ii1iii, de Hl di' agosto r! e J\!:.'2. reil.emdo pelo art. 2:12 do 
docJ•olo n. 4.7fl:3. ele 7 d1! ,iarwiro de 1024, ns fiallfJU>~ rles 
i'unccionurios da Est1·ada do .FeJ'J'O CtJntl'al do Bmsil, prr:sla
das pelas associações de classes, anl,es de baixar o dccJ·el.u 
n. 13.\l.\ll, dP 25 de dnzmniii'IJ rlt• J!JJ!l, não ,;ot'l't•ot·ãu :illcrn
~:õcs cmquanlo exercerem a;; nwsn1as J'unc(;úes. 

As :t~ilocin~ües de clns.'li!S que .ití Yinhnm presl.aurlo l'i:l!:
ças em J'nvor de seus ns~ociados, pel'unle a EsL1·uda de Pl.'t'l'o 
Central do Brnsil .. anlcs da promulg·at•ão do nrl.. 89 da I,ei 
n. 4. 555, de 1 O de agosto de 1922, conlinual'ão a fnzct• os 
descon lo,; J•eln li vos às oh ri gaçüe;; eon Lral!i dan por seus as w
chl(Jos, mn folhas de pagamento. 

Hio, 2ü de dezembro de ·J 92!,. - Puulo de P1•on tin. 

Ju.sli/'icação 

A .iusliJ'icnção da tm~senl.e em1.mda csl.á feita pelo scn 
coulnúdo. que se consuhsl.anciou no;, arLig·os S!l rla lei numcJ·o 
4. 555, r! e ·10 de agosto ele l922. e 322, do decreto lllllllt)l'O 
.1, 7!l3, r! c i 1le .innciro de 19!?4. c visa esularocel' um ponto 
conLt•overso na mesma repai•Li(:iio, ·cst.ahelecenclo assim qno 
o que su JH•elcndc li cviLar a retroactividade da lei no que diz 
respeito aos antigo;; funccionarios, respeitando-se o pdnei
pio con;;til.ucionul que véda c::'sa rel.roactividacli!. 

O que ser:í compt·ehenr.l:clo j)(ll:t illustrada Commh;s:io. 
Diz o Hl'l.. H!l rln lei n .. \.555. de 10 dll agosto rio 1!1:.':.!; 
Ficam mtmLidos os l.crmns de :l'ian\;as assignados nn :::1'-

crel.at·ia da J~sl.t·nrln do Fert·u Central do Brasil pelas asso
ciações de classe;; em favor de seus associndos antes de 1' ele 
janciJ'o d1! J!l20. 

Di~ o n1·1. 232 do diJCI'CI.o n. !t. 703, de 7 do .ianei!•o 
ele 1!l21t: 

Pm·n exnclo cumpt•imenlo do ({LH! dispuo o nl'i. S!l da 
lei n .. \. 555. dt> J O ele ng·osl o de I !l22. ns n'socinGõcs de clas
ses de l'unccionnrio:; da Esl.t•adn ele li'erro Central do Brasil, 

I 
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SESSAO EM 20 DE DEZEMBRO DE 1!12~ 

que jú vi11hnm prestando :l'ian1,~a~ em favor tle ser,:; u~~oei·a
clos !J('J'Uilltl aquella esl.t•adu, !JOI.ilmiu continuai.' a fazer D.; 
dcsconLos r~laLivos ás obrigauões 1:onlt·uhiclas por seus as~;u
l'-Jaclos om ID!has de pagamento. 

N. 28 

, ,Em IJUillill'imento ao que distHin o arl. ü2 da lei nunwro 
.r. HO,, ele 31 qc dczcmbr·o de 1021, o Govot•no abrirá os nc
ccsstll'W~ crcd1los pat·a paganwnto dos funccionar·ios ~llin
gich; pc la ullucl ida lei, dos ven~IIJl er\l.os que rleixamm ele 
J.•ocelleJ• .nos (JXercicios de 1018 e 1019, relativos aos u1as 
cm que I o mm cscaluclo,; pnrn o scrvieo ele promptid~o. 

Hio, 26 tle dezembro de 1924. -- JJaulo de Jlt•ontin.. 

Jusli{icaçüo 

. l~epoi~ de . jli efl'~ctiwdo~ pot· ciisposiLivo; legal c~ses 
iunccH!nartn,;, Jora111 a~ncla pot• ulg·11lll tempo l!ocalatlos paJ•a 
o scrvi(;Ll du pl'ulltplorlao ag·unrciando Oi·dcns c dt•,;l.'al'le pi'l!
,illdicaclúS nos seus vcnci'Jncnlos .. \ enwnda visa pois uma 
ju,:la reparação, o que bem compl'•dt•~no.l,mi a illuslrada Com~ 
nd~~üo. 

Diz o Hl'l. ü:! do decrelu n. ·í AltO, cl•) 31 de clPzem!Jro 
de lll21: 

Em oiJset'\'ancia •ao di~po~lo no ad . • 'iS da lei nuntero 
4 .230, de 31 ele tlezcmbJ·o dn 1920, o Governo cobt•at•ít os 
crnolurncnLo8 r·elalivos aos JH'ali~anlc~ exi.J·anunwt·rn·ios tlc 
con [t•J·en !c e de condnclot• de trem da· Estrada de lh.n'J'o Cnn
trai cio Brasil, que Jú vinham exet'l~•!Jlfkl qnallllo foi promu)
gad.l u !ri n. 3. ~5.1. de G de ,janeh'll de Hl!S, que os t•.onst
clet·ou na 1" calogot·ia do pr!,;:ioal Ululado, ct'focl.iYnnclo-os pal'n 
f.od·J,, os cffeil.os, •n conl.ar daqttella Llatil, mantidos O:l dit·eilas 
tlecol'l'enles da n• ferida dispo;; i ~rw. 

N . .2!J 

(l~slmda ele Ferro Cenl.t·al du DI·asil) 

. Su!J-consi~nn~üo pessoal, ao n. J o. und•) ~i~ r.l)al'ins aos 
olllpl·cgndos elo:; l.t•ens, quundo l)ll\ ~e!'VII.:u no tnlertor, sendo 
tlc G$ a do,; fieis de li'i)!IS: 

Diga-se sondo de 5ij;, nus fiei,; eh ll'L•ns c coucludot'C". 
I li o, 20 rle rle~cmlJt·o rlc I D~ I. - l't.l!tlo de Fl'(!illii!. 

IJUli{iCII(;'ÍÍfJ 

1~111 I'IICI! da et·iso que o 1lni:1 alt'III'CnSa c qlli.1 n! lim;iti 
exorbi!anleml!llto o,; gt•nceo~ de ulitrwnln~fto, n~ hol.r·t~ olc
,.;l\'\\L\1 considct'ttvr.lntenl.o o prcr;o da~ corneclorias, niip ~endu 
m·iis JlOS~i\·rl fnzrw-se e;;ta;; clo;;pcsns t•om n nclnnl !·ll•ai'Ll~ elo 
:1.~. c 'Yt..$,_ que l'I!C~bcn1 , niio podendo l~unbem. o:l :~llud1rlo~. I un
cetol11\L'J0ii rll'S\'Itlrern dos ~r.w; vr.ncJrnCJJlo,, mmgundoH nuo 
R;io l\ualql.tet• quanti.a scrn mnni\'eslo t)rcjuiZil de sru~ l3rcs; 
o tlllC~ be111 compt•elwndcu a ouLl'a cnsa do Congmsso, 

S.- Vol. XI. 25 
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nugnwntanclo as diat'hls dus J'iuls d·J lt't!tn da !llt'Sill!l Estrnd•a. 
IJ:ulo o lnnilutlo numero du en:progudo:; quu viuiuw u 

c·.H~e~~ :,ut•vi~o~, ~n~ig~ni!'ic•unlc será u aug-r:wnlo, qué vi~a 
lllll!l'liil-os ele PI'IV:ccuc,; e vuxnnw~; o que .Jwm in:;pit·adrt e 
jus tu melhor Julgará a illuslt·ada Commissão. 

N. :iO 

Vei'!JU 19' - Inspectoria l"ede!t'UI do Navcgaçiio -- Con
signll~úo Pessoal: 

Substituam-se as expressões CíJtlOI.ttnllls da lll'Oposi~~üo, 
;:!lh-clcnsigna~·üo n. 3, pela scs·uinl.cJ: 

Fica o Govcmo aulot•iz•ado a t'üduút• os cargo>: manlidua 
na sub-consignacüo n. 3 - "Pessoal ela Lancha", ít mudida 
em qur~ vagarem, reduzindo cort·espou!lenlcJmento a respe
ctiva clol.ação. 

A presente ellJelH.Ia vem rmnediat· u uma injustieu . mn 
del.t•inwnto dCJ pobres empregados, llara os quaes deve rxisl!r 
urn poe:co ele sentimento ele lmnwniclacltl. 

l<:sics empregados foram ha annos cm sua muim·ht re
qui~ilados ao Lloyd Brasileiro, com lll'umes:;as de tnl'lhoras 
p:1ra a repartição a que purtenccm. 'J'ieham os sa!arios sa- · 
rantilio~ c como empregados de certa nntiguiclnctc naquella 
cnt(lrt'W, esl.aven1 pOt·ll~nl.o umpamdos por csl:t consideração 
rommum. 

Pm· serem chefes ele num~ro>as fnmili·as, - I! injusto 
qw~ ele improviso se mande de;;pe•iiJ' eslo!'l empregados,' s~m 
umn. causa, pela supprcssão abso!ulcl dt\ dolaf,)ão aos mesmos 
deslmad•n, 

I>ai'U allendcr, portanto, aos ;ntct'osses do Eslado !' re
sall'ar da miseria aos pohrus lrabnliJar.lores, bosta que so 
mantenha, o pensamento da Camar.t covsignudo nu ementla 
upt·e~enladt\ cm plenario que é a sog·uinl•!: 

"i-"c:•t•lJa i!J' - Inspectoria de Navngneão: 
.. Supprn1m-,:e a Yer!Ja, elcvanrlo-~el dn mesnm impot·

ümc!n a dolaQüo dü Secretaria .:lc Estado. J'ieando 0 Govci·no 
au!cJl'izado a J'cformar pal'U esse ,,rfl)if.o, reduzindo os logar1~s 
á wer!Jcta que vag:H•em c reduzindo COt't'l~spondentr.menlc u 
dol.a,~fto." 

Hio, 2G de d!.!Zllll\bro de 1\!2-í.- l'tt.ulo de J.'rontin. 

N. 31 

Onde eouviet•! 
Fica aberto pelo Miniolet·io da Via~ão e Olwas Pn!Jiieas 

r Cl'l'.-lilo e~pecial de .17 ;.IG1$Gi7, pat·a occot'l'IJI' ao pngmncnl.n 
rio rt:w L' deYitlo uu engcnheit·o ll•J 1• classn da llt'Pat'i i~iio 
de A~·ut:~ l) Olwas Publica,:, .Tolio Ft•ancisw do Lucm·cla Cou
linl:n; Jll'n\·enicnl.e ua:: diffl'l'l'll~~~t.> soft'l'ieln; em Sl'lls vmtd
llt<'lelu.< elc>,;ok 1 clr• ~~·\.comln·o rle 1\l!li al.c'· ~li dL' dezt!llllli'D ele 
1ll2.1 r! etll eou~c·quc.•Jwia do de•eJ'I'io ll';:-i~lal.ivo n .. \.Oii:!, de 
1() de• .iauuit·o rio l!l20, que lhe rleu llit'e!ilo ú ruintcg·rn~\fllJ 
com todas as vanlugens na referi1la repartição. 

• 
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O t!••cJ•el.o h•Hblalivo n . .\. Oü~, do 1 !i d•! ,Íilll<'Íl'o de 1!)''0 
r1Lil.OI'iWll U [J·a!;UIIICIIlu de Lfifl'el'Cll<;tli UC \'I.'.Jl\!illll!lliOs 1.' nin~ 
t.ag•.HL' nu elll:renlwiru Joãu l!'J•atH:Í~l:cl clli LaccJ•da Cuul.inJJO 
rev<•g·ada~ u~ dispo8i~ÕC8 ·cm c•JIIli',IJ'iu; · JlUl' l!Oll<'<!<JIIt!Jleia; 
dl'l.eJ'JJiinuu es.,e nw~mo ilccJ•clo a I'<!Í:JLegt'JII;rio rio J•I'J'cl'ido 
l!llf!C!Illwiro ua llt!!J'Ul'lit:ão de Agnn~ '! O!Jt•rts Pu!Jiica~ cun,o 
<:ng•!nlieit·o de 1' classe . 

.E~~a rcinlcg·rar:ão se excwluu flUI' decrcl.o do OoV('I'IIO, 
en1 2G de ubt•i! de Hl22, que o !onwu addido ú rcl'el'ida 
l'uJIUI'ii•;iio, al·~ qu0 fui confíru1ada ]JO!' acltJ do me;;nw liu\'t'l'l!u 
cm ilO de ag·o~lo do unno corrcnle, que o uumcou para o 
quadi'U dl'cclivo da mesma rep\11'1 íção. 

As~im sendo, essa rcinlt.!i;'l'<li:t1o, SL'SlllHJo jll!'Íô!II'IHicncin 
cm "ll!Wl', deve rccoilhcccr lo:las as \'an!:a:;·:!n,; Jlill'a o re1't!
l'ido engenheiro c IJOJ' i~w não htl · uugn1cnlo d1~ il•.!SlJCMt ao 
cnt·J.:n de cngcnlwil'o de 1" classe. 

S:1la dus :;essões, 26 uc dcZ·!111lll':l Lle 1!J2,í. - Paulo de 
Pr.mlin. 

N. :l2 

Directoria Gemi do~ Cor1·eios; 

Onde ~mw ict•: 

.\ri.. Ao agencia:; ul'IJanas de :!". clas;;e do Dislrkto 
FNio.'I'U I quu e;rcetleudo á 1JI't: vi• r~ o dos nr!.:;. 3E•7 e :.HJü do 
rr•gulnl!li'JÜu tJOslal cm vigor, lí'.'~J't!ll1 lll'oduzi•lo rl'nda ~upe
t•iot· <1 HJO :000$ Hllllllacs, podo.!l'ii<J I UI.' VCI'lCÍIII!!IliiJ,, du 1" 
~lasse, accumulandü a agcnlc c ajudante, rcspcclivamcnle, as 
J'l!t1L't;l\Ps ele lhesourcit·o c fid, 8nm outt·a I'f!l\lllliCl'U<;ão além 
dus Yuncimenlos da t~csvcclíva ~alwlla, 

l'tll'liS'l'UPllo unico. As C(11e, 1m:> me:mtas cundi~i:il''• prn
r!ul.il'L'l11 t·cndu supet'iOt' a 500:0008, JIOdl'l'iío Ler Yl.>lll!ÍIIll'llitJs 
rltJ ·ngNwia CSJJl'cinl do mesmo modo rlelt'l'lllilllHio na Jll'Íilteit·a 
fHil'lc eles lo artigo. 

f)ala tias sessões, 2ü de dezembro de 1\l2!t. - illcndco· Trt
Vtu·es. 

J·usl'i(ical'i1.:!1 

Niio ú justo que os sct'ventu:u·io:; d,c ngt•ncia.; de g:·untlu 
rnovinwnlo rwt·eelJHI\1 us mcs!nos. Yel\l:,llnen\.n> de uii!J•a~ t)c 
i~'lill ch1~S<'~ cuja ~omn1a .d•!, Rf!l'\'ll:u:; <! muJ!.u JllL'lltll' c cu,u~ 
J•t•lld:t tÍ dt.'1. r mais YCZC~1 JJ11CI'l0!', . . . 

, ·Cu1110 elell1L'l\lo !llll'a julga~· l.!S:lt' 1nu·:wwnl!'~• a l't'llda t•n. 
intlie•• mais segul'n, [.anlo ·ass11n qllL', lia 111111ius annn.,, ilS 
J•cg·ll~ituen[o:; poslncs dclt>J•minum a rla~sifici\J;ÜO tlus t·epnl'-
lkií,·~ p('i11l'tmda t\Pl'l':lC1l~ndn. . . 

.. Rt•1·iu oiH•a dt• j11slir'a o sem gTI.Illd('s rll~PIHHI!Os, t.>Oih<l'l'l':t1' 
ltw~ ac;;ncias 11a eln~.'IJ • ('111 quu e:::lií11 rr:l11\l1H!l'11!1do .\ncllwt· os 
s~:us Ú:t·,·cnlutu·ios. B' c~tiu o f.iw da emenda. 
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N. 33 

Onde convier: 
.é;sLruda de l!'cl'l'o Central do Alagõas· (P r·olonga!lllmlo de 

Víei.OJ'Ia (Qucbrangulo) a Palmcim dos Indios), cnLl'e Que
l.ll'anguJo e csla ultima cidade, ~. 000 :000~000. 

Sala das sessões, 2G do dezembro de 1924. - MendMI('rt 
Jltwl'íns. - Eusebio de Andrade. 

Justificação 

(.1 Poder Execulivo ficou uulol'izado a abril· o credito, na 
illlf.IOl'tllncia acima, ou realizar operaçúes de credit.os para 
cu:;l.,;,ar, com os recursos possivcJs, por· esse modo, ás dcs
p.osas com as obras do prolong-amenlo de Yictoria a Palm1lil'a 
elos lnd i os. · 

,\ antol'ização consla ela lei da despes-a vigcnle, n. 4. 793, 
c!t; '7 clf. jancil·o , url. 197. 

Estando já preparado o leil.o da ~~,;Lt·ada e não lendo o 
J>oclc1.' l~xcculivo opporl.uuidaclc ainda para ullimar u,; obra~ 
c me!IJOramenlos rlo Ião l?l'ancle ::tleanc,J para o l~sl.ado de 
Alag·ôus, ó ua maior ,iusllça qne se estipule pela emenda 
acima, aquellc limite pam obms julgaclns urgentes pela sua 
nccessicludc l'lag-ranl.c e, port.anl.o, cta(!twllas a qtw se referiu 
o illustJ·e Sr. !\linislro da Viacão nó seu discurso, 0111 Montes 
ClaJ•os, IJO!' occasiiío da innug·m·a(!ÜO de um ramal ou t.rccho 
d-a Estrada de Ferro Central do .BtnBil c a que St! referiu a 
Ga:;cla de Noticia.~. no titulo A fJJ'rmdc lonailltiliJW/., hcm eomo 
não ver pcrcliclos os c~l'orços rJ l.t•irbalhos já iniciados, pelo 
abandono cm <1uc ficará a obra jú iniciada, som n concessão 
da verba a que se refere a prcscntil clllenda. 

N. 34 

Onde convier: 
"O porteiro, os seis conl.ínnns, oB dei estnfotn~ e os dez 

serventes da Rcp·artição de Aguas e OJJ!·ns Publicas l'icarn em 
vencimentos equiparados aos funccionario~ corres(JOJJclontc.~ 
da Secretaria de Estado da Via~üo (' Obras Publicas." 

.TusU(ica\"fio 

Esla meclid·a ,i{t foi voladn nu lüi da dcs)Jesn parn o cxH
cicio de Hl22, nfta tendo sirlo ot'feel.iva·dn pOJ' ter 5ido csto 
projeclo de lei v.etndo pelo Presidente da Republica; é isto 
sul'J'icient.e pa1·a mosll'lll' n Jusl.ien ela emenda. 

Sala elas sessões, 2<i de dezembro de 1924. - Panlo ile 
F1•onli1J.. 

N. 35 

Accrescentc~se onde convier: 
"ConLinün em vigor o llJ't. 208 da lei n. 4. 793, de 7 ele 

janeiro de 1924. n 

-
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Art. 208 da l1•i rla clespe.>a (IJI'i~anwnlo da VütPiío) !lU-
mero de L 7!l3, UI! 7 ue ianeii'O do Hi.,lt · '" ' 

"l'am cUJIIPI'imcnl.o do 'ili'Ligo 11nlco do dt•eJ·elo 11. 1:J.·I7!l 
de ü rh! sotembro .Li e 1 !J1il, Leu u Uowrno autorizado a ai>t•i{· 
o credito nyces:iat·Jo !Jal'a a cm~~lruc;;fiu rJo pt·olong::umul.o do 
rnm~l de lJJ•u;;snng·a, na e~Lensao maxin1u rle oilo Icilonwlt'OB, 
J•ayi.Jnrlo do lJf!nlo W!lvenwnL,c do valle elo rio CacJ.IJ•i aL1; :í,.; 
!lllllrt,; riu cal'V<HI do l'IO Al!Jer·wa, cabccuil'as do rio Urus:<anga, 
t' coJJLt:~elnt· a conslnwe.au uesLe Lrecl10 COJJJ u C·Jlll[Jilll!Jia 
Cal'iJOlllil!t'a de Urussang·a, ü conl.mclante dn coP.SLJ.ucção do 
J'anull de. UJ·uss·anga, cm vil'lurle r! o rlcct·eto n. 1.3. ü27, de 
28 rle muJO do 1!ll!J." 

Sala das sessões, :!li dt! dczcrnl1ro lln 102/j, - Manoel 
M onjrtrtUm, 

N. 36 

Da sllb-cc!nidgnuc:io. n. II, da Wl'ba 25, elo projeclo, r.les
l.aqnn-se a lln[lOJ'i.arwm do .\90:000$, para execLH,5o elo 
rli:itwslo no n. XXVIII, do urL. 201 da !ui n. !,.7fJ3, ti(, 7 ele 
,iUl!Piro de 1 H:!h.- l'erl·ro La(} o. 

N. XXVllf elo :ul. 201 da kí n. <\./!l3, rle 7 de joanr·it'll de 
1 !!2·'1· :-":\ praticar, por intcl'mcclio da Inspectoria dn Scccas, 
lodos o~ acto~ que con,;ideral' TH'cn.,;;arios :í incai'JlOl'll('ãü aos 
·l.mhnliJn,; da nw:'ma insprcl.oria, dn.o; obt•as de const.rrrceão da 
csi.J•arla de rodagem. entro Alag-oinlias .c lnhamhupe, no Esl.aclo 
ela Bahia, coml.anlo que não clispcnrJa, inclusivu com ·a l.el·nli
JJaçãn lias t·roi'ol'iclas obras, (J!Hinlia snpct·ioJ• a .\DO :000~01)0. 

N. 37 

Da vcrlm rJcsl.inada ú eonslruceiío elos prolong·amenlos, 
Jig;a1;i!rs r• .'·anJaPs rl:1 Hedc, rlP \'ia1:5a Gemi ela B~lda rlrsl.a
quo-~c a Jlll!lOI'i.:TneJa rio GO :000$ par·a con;;IJ'ITC(;ao de uma 
ponle sOlH·n o rio Hapicurü-miJ•im c I'Sil'ndn rlc nccPsso :\ 
csJ.ru;iio l'ronl.cira :'t cirlarle rlc .Jnr:nhinn. 

Sala rias srss<iros, 2!í rir r!ezrmht•o dr 1!1?1.- PNiro Laao. 

Jus li{icar•lio .. 
No lr·ncarlo riu gi'Ullllr I inlla dn Homl ím a .Pnmg-rrasM1, que 

ohcdncr nn ali n oh.i•~clivú nacional da I igneiío tlns vias frJ•t'PilS 
riO SUl fio pai~ COIII US do llOI'I.fJ, niio l'ni JHI,:sivoJ ili'I'\'ÍJ.' rJit'CClt~
lW'lllC :'t impoJ·tnnJ.i,;sirna 1ddnrlc r!P .rncnliinn, Jlfll' i,;so qun srJ•Ja 
nr;crssnrio ai.J'a\'cs,;nt• llrni,; lllllia VP~ n J•in Jlnpiclll'ú-mil·im, 
r:o111 'acJ•ificin rJn,; cnnrlir:üPs lPclinicns. ~ 

A cirladn 'ril'llHll'il liU lllnJ'g·pJJl n,:qur•J·rln r.Jn 1·in r :\ r•sla~ao 
quo llie ,;oi'VIJ l'irJn na mnr•gem rlit'loil.t~, n que rlil'fir,nlln e rncn
l'f'Cr r:Jr,;pJ•oposilnrlrunr•nl.l' n cusln rios l.rnnspoJ•Irs r!f' lorl~s ns 
nlf'J'C'Uritll'ins c l.nl'lla muiLn tH:>nosn o sr•t•vir;o de pnssag·roJJ'OS. 

A emenda VPlll r·emrJdi:H' í'Pilll'lilanl.l• csLnrln dr ennsas, r•om 
rrnl Ji'ro~1dl.o p:TI'n. o rlrRI'Il\'niyimrnlo do gr·anrlr f'l'lli.J'O. Jll'O
rlnel.m· CJII1J /• .fal~flillllll, I' llJII'f'['llJ\'f') \'ll,lliilgl'lll l~lll'U fi lll)glllr:l~~l) 
rtn l'I'Cn.iLn ria n,;f.ntrla. 0111 :1 qnnl u 1•11\'l'l'llo J•r'drJ•nl u d111.,~ 
r:J.nnH•nl n inl.rrcssaclo, 
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Tt•nfa~sc rlc umn olll'n de Jlrf{twno Ynlf.o: a ponf.o f.N•ú um 
;;ú vfin ilr• !lO mni.r'ofl o ll cslradn rJc a~>cnsso a r•xf rmsüo do fiOO 
mc~t·os, 

N. 38 

;\cnrr~ccnfo-sr ít nO\'·U ,·r.rbn: 
l•at•n con~f t'tiCr.ilo ela ponL~ I'Oht•c o l'Ío Pnt•na lirllll r. ohl'as 

~onwi••mcnfni'Cii rillnf.J•acturla~ eom n Cmnpnnliin Ur•t•n! riD .. \le~ 
lhol'lll\lrnl.n~ no ~ittt•nnlii'ln, pnt•u lignr•iío rins l~;;il'lHins rlf' FPI'I'O 
~. Lllit. 11 'l'hni'Minu, Pcl.t•olinn n 'l'l!in·rzinn r C:t·nliWLI~ n 'l'lio-
1'1!7. i na - 3. 000:000$000. 

Justificação 

A Compnnllin Gernl ele 1\fclhommcnlos no Maranhão cí con
f.t·aclnnlc rias Jigaci3·o~ elas Eslradas de .Ferro acima l'cferirias. 
(lli'Ct'r•lo n. H.B:!:.l, rlc 2~ 'do maio rlc 102L) Pam conc.luít' 
, .. ,r.~~ impm•l.anl.f•;:, ~m·vieos fcl'l'o~viarloR ponco mni• falia do 
(Jill' ll•t•minnt• ns rluns impm•tant.rs JlOI\t.es dos t•io~ Pnt•nnhybo, 
r Poly, o que <•xigc nO\'U vcrlln pot• ler1!111 sido excedidos os 
orçnmrn!.os feitos sob melhoro~ taxas de cambio. As super
sl.t·ncl.urns .hi se acham no pai?. o nmonçnm clcl.et•iomr~sr, mfl
l.ivo 9un pot• ~~ só .lusl i ficaria a concr.;;são do credito, no CJIInl 
oonv••m nccre~er.nlnr n consirlet·nção qLw a liga~\iiO conl.inun 

lim· v!n-l'nt•t•r•n rias cnpilaes dos l!Jril.ados do Maranhão o Pinu~ 
1y, nl1lm cll' pJ•oveil o~ cconomir.os quo l.rnrtí (I regi fio, nem·~ 

J•r!.:n•t\. pnt•tt o '.l'hOf;O\ll'a l'onl.os rlil'PCt.n~ do lwnnJ'ícios, pelo 
aMI'(\iiCil1l(l tln t•r.nrln da Estrada de li'ct•t•o S. Luiz n Thr.w. 
~inn, qno t' nxplnt•ndn pnla Pnião. - Co.~lu J:Oitl'i(JIIP-s. -
Cunhll M11chruln. 

N, 39 

Onda r.on"lm·: 
i\1'1.. Fic!Ím conRiclorncloii r.oncluctorros rle .\' ~lasse inlo-

r·ínog, o~ ncinar~ Jlt'aticnnl.,,~ de conrltwlol', nll.íngldns poln~ i'n
vnt·r·~ rio nrl.. ·Ja'i rln Joi n, 3,1Jãlj, rio G rln ,jni\I'Íi''.l tln HH8, 
1{111! 1\ÍTHIIl I!ÍIO {J•Illinm ;~irlo j)I'OI\10VirJo;;, ~em t\llf!,llWI!IO rfp \'1'11~ 
rdml!nln.~. cnnlnnr.lo~se~Jhes nntignirlarlo rli1 rln;;~r, ;1:! rlal.a r.ln 
cdlndn lt•i, ai/• qtw st•.inm rfi'Pr.l.ivnrlo.~ no;; nllndirlo., cnl'l:rn~. Jllll' 
l'l'l'tl'lo dtl \'ngn;; no t·rspr.cl.ivn qllnrll•o, collt•anrlo~~e n ;;pJin rio~ 
\'ÍfJD, 

Rnlo clns snsslle~, lW rlo rlozombl'o r]o 1921, - F:IIJ'i]lE!Iles 
Aoulrt1'. 

J IIN Ufi f.a(!ÍÍIJ 

O ll~flil'll.n rjo l_c>giRlnrlor 1111 n~r~~flnlnl' n mMndn .n •. n2, rio 
1\I'Cillllf\11 lo rln Y tn(illfl, 1111\'0 1 !H R, I n I US~I'Slll'lll' OS~l' r.lll'llil.o 11il" 

ll.rnl ir:nniM ,i;í rxiKinn ros rm 1!11 "1. nn .ront\ll'tniclnriP rhtfi v~tn
lli-:1'11~ rnnnl.idn~ pr•lo al'l, ·i~ I !lo dnart•lo n, fl!lliO, rio m:11·~o 

rlitiJIWlln anno. . . . . . 
Nn f'mlnnln, pOI' nm Pl'lTICiplO rln prol.t1rcwnl~mo 1nr.on~ 

l.'l)ltiwl, nlllt·n~ rmpl'il~ilrln~ lllill~ lllnclnt')lll~ ro snm n~nlimn 
ffil'l'ii.o PXC.t'Jll'.innal, Wf!ln RPIHIO lll'lllllO\'IOilR, 0111 c!O[t'llllOU[O 

\ 



cJ.aquelieA. A CIIWIHia vi~a. poiil, ns;;c•gu,·n,· a Ril11nciio rio:; prn
l.l_e=!;nl.c•s en1 cn11~a, de mou,o quo nfio so verifiqtlcoul m•1is prclo
rq;ons dnssn nalut·ozn, los1vn nos dit·oil.os arhttliriiloH. 

A cli0rnn Commissiio dir:í. do sua .inRI.ien. · 

N. 40 

Orca o convier: 
Ar!.. Os acl.uaos praticnnles oxl.rnnumomrios do condu-

cl.or do trem, conl'ol'~nle o telograpllisln rla Estrada d1J Fel'l'o 
Crnl.l'al rlo Bt·nsil, n .rnii.Lirlos no serviço rlcssa osl.1·ada ntil 31 

. de tl~~np1hro elo 1fl2f., l'ion111 di~pnnsndos elo conCJll'.~o pnPn todos 
os I' I lo li. os. 

Sn·ln das sos10cios, 20 r]o rlo?.rmht•o rir 11l24. - Euripr.des 
• Amt•irn•, 

' O facto do torem exm·cido, rlut•nntc clous annos, no minimo, 
os sous onrgos n contento da dit•ool.oria que os m.nntovc nesse 
prazo cí prova do oompnt.oncln comprovncln com mais vnnt.agcm 
rio qno n qno rlr.cnrre rlo noncnrso. 

N. 41 

Onde convier: 
API., A exemplo das doma is sociodadeR de o lasse, fica 

ossegm·nrlo 1í Associação Beneficente dos PraUonnt.os da Es
f,l'nrln do Fcr1•o Conll'al do Brasil, o desconto om folha de 
pagnnwnlo, 2$ rlc mcnsnlirlndc c qnol.n~ nvol'barlaR do ponsfies 
ele RCIIs nssooinrlos. 

.Jus t'if'icactio 

Niio havendo actualmtnto nenhum recurso assoguratorJo 
' dns l'nmilias rins pmticnntos rla Jo:slt•arla rtc Forro Contrai do 
• BPasil, pn,qf mnr·twm, ossns l'nnocionarins ílfl oonst.it.uit•am em 

sociPrladc hcncfinrnl.c Jllli'Il o cl'l'eito rir ponsinnnl'Mil St)n~ 
viUI'llS c Ol'tlllüos o u!Jsolulamcnf.o sem cnrnclor rlo agw
t.ngem. 

Assim, será rlo al1n• CO!l\'f'Hirncin pm·n os mr.smos Oi11)11'f'
. gurlos, n conc.cssão do rnvm• rio que lrnla n rmonrla SllJli'U, 
1 c:11.in nppi·ovaoilo SOI't\ aclo mrril.oJ•io. 

1 
Snln rlns SN•~iir~, rm :?li rir clrr.rm Iii' O r! c 1 !121 .-1111 ,.;,,l'rl,·s 

. do A (luiar. · 

N. 42 

··Onde convier: 
, ,\~r,.,, Tm·ii \'nlirlnrlr rln conctl!'.'fl Jlill'fl tnrlns I!' 11i'l'l'iln~ 
~ u proYn rir l!nhililn1:fin pl'Psl.nrla p~ln,; nrl!lil~~ P''nlwnnl•i' .. ~P 

c•nnrhwlnl', ennl'ol'l'lli" ,, i,pli!~:"l'nPi•J;iln. da J•,sl.i'nrlll r)e )1,110 
' Ccmi.J•al dn 13rusil. . 
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.Tust i li caçiío 

Empi·rg·ndns rir d il'orsns en lJ•:;ol'iu,; da E~ll'ncla elo !:'ert•o' 
f:r•11! 1·ai do Hi•a,,iJ, oh1·igndo.' pn1·a stw adiiJ.is~:in nn~ ,.,.,pee!i
"n:-: .r:n1•gos á }li'<ll'n rle lia!Jilila\·iin, l'ot'al\1, }101' üxig·r•ncla do 
"'''''. u;n ,, <>III f'llllilli'ÍIIi<'ill" d<! "''<I<! III Sli/H'I'iw·, designados 
Jll':t :·:;nl···' ,. :''il''"~'l.l.idll.' :'1 1111\'a pJ·ova dn IHillilil.a~ão {JOl'. 
1<'1' :1 dll'i'CiOl'/:1 rft•ixado fip CIIHI\II'Ü' o lll'l. ·!Ou do r•eg·uia
lilf'ido, <lli~! 11111/lda pi'Oeorlnr ,,Cilljll'<! eoncnrso pa1'a 11 a<"llnissfio' 
na pt'IIIWII'a r.al.t;g.-wia, co·rr:< lihPi'dadt:• rle insc1·ip~ão. 

Niio ,: rli! .in.,tit;n ·qur. rirpoi., ril' exc•t'(il'l'l'lll, ;1 conl<:>nlo da 
:ui~ll!niKli;a\~n, os r·r;I'<'I'Írios c:u·gn~. lia lllni.~ clf' quatt·o tlll!lOS, 
sn.wd.os a lnm~a. se,tam Ps~P;; lllf'Mnos p1·al 1canLe;; snbnwtl1rlos 
a noro eoncur·;;o, <]lllllHin .i:í drmm Jll'O\'a de eo/ll[II•!J•ncin. 

Ral:~ da~ ,;rgsúe~. f'll\ :W dr• rlrz<'mhrn ri•~ J \1?4. - l?wl'i'[Jc ... 
df'S 1/!' ll(tiiÍtl/', 

O Sr. Presidente - O 01'çamrnl.o ,: rlevo!l·ido, com a~ 
ernrnrlll~, :i Cnrnmi~:=;fio d1) Pi nnnen~. 

~ão :e havendo, por falta d•l numero, realizado a sessão 
SI'CI'Ctn convocaria pm·<J l1ojr, con,·r,cn nova sessão sccrPiil para: 
:111Hlllhã, 1í;; !3 ll01'l1>~, anl<'s da sc;;;;ão ot·<linat'ia . 

. xonwio pat'a subst.iluir· o Sr·. Senadm· Lopr!s Gonçulvcs,. 
1111 l.:ommi~siin cln Constituir:~o. n Sr·. St•rwdor· B1lr•no rio .Paiva, 

Nn.da mais ltavenrlo a i.rata1·, dni'ignn pnl'a a rle amanhfi, 
a sr•t;111ntr ordem do dia: 

Votação, em cliscl!"'ão unica, tio tll'o.icct.o do S<'!nadn n. 40, 
ele 1024. vetaria pelo St·. Prr•sidenle ela flepuhlica, q11e abro 
um crerlito rlc 'iG:435$:?00, Jllll'n pn!;nmento a Junecionarios 
dos collegio~ milit/11'<:\s da gTatil'ica~flo a que se t'efcro a lei 
n. 3.990, ric 1920 (enm JUII'i'C"'' [al!lii'IIIH:I ria Comm·iss{to de', 
Fina.nça.l, 11. 390, de 1924); 

Vofnrão, em 2' discussão, da proposição da Camnrn dos 
D•'PularJÓs n. H!l, rlc 19:?.\, dr>l.ct'minnnclo que as wr·bas r1 cre.., 
rliLos vnlndos para male1•ial rle l'epnt•li~üe5 inf!nsl.t·iaes do Es ... 
tudo, que tenham t.llcsouPat•ia r conf.nbilidadc, uma vez t•egis .. 
tt·nclo pelo Tribunal de Conta~. sc.inm di~tribu idas ás respe .. 
cLivas lhesonr·arias r• suppridos pelo 'rhcsow·o em prcstncõeSí 
pnra .~<! npplicarrm aos l'in:< n qrw ~o destinam (com. pm·ece1~ 
fmJm•nvcl drt Commi.çstio rlc J.'innwrrs, n. 3!H, r/e 1924, e em.en., 
r/as apresm1tarlas); , . 

Votnçiio, em 2' rli~CI!i'sãu, !ln JH'OPMkiío rla Cnmara do~ 
D.Ptllllarlo;; n. 10G, rlc 192-í, qut> all1•c IH'lo i\linislct•io ria Oum·t·n1 
um crerlit.o de :? :OH$700, pnr•a rngamonto do qur. é devido a 
Luiz de\ l\lacerlo & Comp., poJ· !'ol'nccimcnto;; I'<! i to~ (t ·I" Cir
cnmsct•ipção Milit.at• (rom )Jro•er.•er [rrt'01'm•d da Comm.fs.l'tio dO; 
F-inanças, n. :3!13, d~ 19:?~) ; 

Vol.n<·ão. cm 2" rliscu~são, da p1•oposi\~fío ria Camnrn dos 
DrJlllfnrlo; n. JJJ, rtr J!l2-l. f(nr ul.i1'1! pelo .. \Iini~fr•J•in da Via
eão r• Ohra;; Publica~. um c1wlito r!H 5:520$, pnrn pn;;amcntci 
rifl wncimenlos no~ inspcctn1'r;; ria !'<'!de telegruphica ndquiridai 
pelo goovrt•no do !tio G1·nnrlc rio Snl (cow )1fll'erm• (mJm·am?! dct 
Comwlssr:io de J.'Í'nrmrns, 11. R94, de 1924); 

Voln<;iio, em :?" disci!S;;;io. do (li'O,Í!'CIO rfn Rrnnrlo 11. u!), 
rlo 192·1, cotwNlrmrlo ú RnciNiurlr l'l'Opngnrlorn rlnR Ar.lln;; Arl.os 
o dirr.il.o rlr cmil.l.it• dclwnllli'I'S pa1·a l'<·~gnl.e de 11111 rtniH'rsl.imo 
(emenda destacada do 01'ÇIIll/f'11/o rf,, T/t.•reila I' iur1uirlil e.1ri1 
vil'tude de uraertcia); I 

I 
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Vota~1ão, em 2" discussão, ua proposição da Camat·u. ilos 
Deputados n. 113, de 1!l2o\, CJue mu.nda emiLLir, pela Casa da 
l\loeda sc!los postnes em homenagem a Sanlos Dumont (cout 
}Jareccr {avoravet da C01mnissilo de Finança.v, n. 3%, de 1024.); 

Votação, cm 2" discussão, du. tn•oposic,ão da Camal'U dos 
DopuLndf,!s 11. 118, ue 1024, que nbt·c, pelo i\ilnisterio ela Guorl'Uo 
tHJI çred1to de 2_1 :027$.\20! para pugmnenLo de di.fl'ercnc)a. ~e 
venCJillerttos dev1da aos mnuslros do Supremo Tl'Jbunal ilhl1~ 
Lar (corn parecer {avot·avel da Cornm:issilo de Finanr;rts, n. 39ü, 
de 1 024); 

Votação, em 3" discussão, da proposi~'ão da Camam dos 
])~pulados n. ?4, de 1923, con~iderando d~ u~.iliclacle publica u. 
J-Jg'a dos Inquilmos c Consumidores do DJstt·wLo Fedet•al (c01n 
}Jm•ccer (avol'avcl ria Gd1nm'i.v.Ylio de Justiça c Lcoislat:lio, n. 27 4, 
tle 192.\); 

Votação, em :J• discussão, da proposição du. Calllam dos 
Deputados n. 57, elo ·J92:l, que autoriza a estahelecet· insW.utos 
vaccinogenico~ nas capitaes dos :Estados que menciom (con~ 
parecer Javorave/,, dr! Cornndsslio de .Justiça e Lettislw;ão nu~ 
mero 22u, de 19.24). 

Continuação da 2' discussão da proposição da Camara elos 
Doputados n. 117, de 1924, orçando a Receita Geral ela llepu
l.llica para o exorcicio de 1925 (co7n parecer da Gont'lnissilo de. 
Fi'lwnças sob1·c as emendas apre.ventadas, n. 407, de Hl.24); 

'DisCLJssão unica elo parecer da Comm1ssão de Policia 
n. 300, de 1024, concedendo un1 anno de licença, a começar 
do maio vindouro, ao St·. Senado!' Lopes Gon\mlves pnr·;t tra ... 
tamcnto da saudc, na Europa; 

2" discussão da proposi(;.ão rla Camara dos Dt~putados 
n. 115, de 192/t, autorizando a abrir, pelo Ministerio da Viação, 
o credito especial ele 2.ü7f :130$276, para attender á liqui
dação de compromissos assumidos ·com os Lurci'eiros da' 
conslrucção da E. F. de Pctrolina a Therezina (com. parecmj 
J'avoravel da Comm'isslio de Pinanças u. 405, de 102.\) . 

Levanta-se a -sessão t\s 24 horas . 

160' SESSÃO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 1!l24 

Plli~SIDI~NCTA DOS ST\S, HS'I'AClO COI.M1lllA, PllllSlDENTll; .~. AZEllJi:.., 
·Do, VICE-PRESIDEN'l'E; ,M'ENDON()A MAil'l'INS, 1" SECllF.TARTQ 
E PlllllS RllBJlf,W, 3" SIWIUl'I'ARIO, . 

A's 13 lf:l horas acham-se pt·escntes os Srs. Mendonca 
Mart.ins, Pires Rebello, Pet•oira Lobo, Barbosa Lima, Dionisid 
Bcntes, Lnuro Sorlró, Costa llodrigucs, Cunha IJ>[nchaclo, :muri~ 
pedes de Agu.iur·, Antonino _l"rrirc, ~rhomn~ Rodrigues, Joijô 
Thomó, l!'ert•eJI'!l Chaves, Joao Lyt·a, Anlon1o Massa, EuzobJO 
de Andrade, Lopes Gonçalves, Pedro Lag·o, Antonio Moniz, Mo., 

--uiz rSodré, Manocl Mon,iardim, Bernardino Monteiro, .TAronymd, 
Monteiro, Miguel rle Carvalho, .Joaquim Morcit•a, (\fodcs/o Lonl; 
i\Im1des ~l'ava!'CS, Paulo de I!'ronlin, Sa11111aio Cot•t•tln, Bucn.o 
Bmnclão Hucno de Pni\'n, Arlolpho Gnt•clo, .TM/l Mut·tinlio, .Lm~ 
Adolpho' Hermenegildo elo MornPs, Al'l'onso rlc CallHirg·o, Carlos. 
Çavnlcnnti, Lauro Müllcr, .YirlnlrHamos c Soares dos Santos (3ü)' 
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O Sr. Presidente-JlJ·o~onlo~ :10 ~~·~. Rcnnrlo!•cs, n~li'1. nlitll'f.à 
n sessão. 

Vno ser lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. 3" Secretario (servindo do 2") PI'Occclc 1í lcHura tia 
1\CI.Il tl~t scssiio anLeriol', que, posta cm discn~siío, t\ appi'OY!Hla, 
sem l'oclamaoiio. 

O Sr. i" SeCl'etario, dcclnrn que nii.n lm oxpcrlicnLo. 

o Sr. 3" Secretario (RCl'Yinrlo rlo 2"), zwocorlr. 1'1 loif;ura do 
segu ln to 

PARECER 

N. 412 - i·924 

.,,m·ct:l~r l/(1. Cmnm1ss/!o rle Finanças sr;bre as l!menrlas apr~!c· 
.~rm/(l(ius, em 3" díscus'São, uo OI'ÇIWI.ento do iii inislurio lia 
1t1Stka e NCI]ociM Jnleriorc$, para o 111!110 rfc 192/J 

Neste mornr.nlo 11~ nos;;us wsi!nciíns rl~vem e~fnr Clr~um
~crípf.as, sobretudo, á claiJoraçUo dos orcamentos, dados ll d is
cueslio no SetJI.\dO, para o exercicio que se vae in!c!a·rl e n!ío são 
simplesmente as cogitacões do Qllrlamentarcs, scni1o ambem as 
·de todos os l'espcn~aveis pela sorl.r. da Mlmin!straçi\o pulJiiCil. 
ora cxposla ao jogo dns incerte1a~ c ela~ angustio~ por crue p::~:~u 
fi Nncrw. 

. m rnnt> ~f! sobrl~lfJVIItn il~Silil Pl'i.!OU!lllillll;lir•.~. llllanrln ~'III•· 
·ruo~ que, numa grande pnl'le do ~a1:ri1'icio, a cws8a pr•opria 
.culpa so dol'ronf.a com os inlulf.o~ de ugor•a ptlla r•ehnbtlilnc;fio, 
·c roalamn dobt•ndos csfor~os pam que o tíovrl'no, cm cnnH<H'
cio com o Poder• J,ogislnl.ivo, pnssn vcnoor as difficuldadc~ que · 
pesam sobr·e os hombrns d11 Nu~lio. J)e8pcrtcmos confiancn noa 
prop110S empcnl1os que nr.Ycmos jut•nr, para Iniciarmos, ag•Jm 
mesmo. ~·~s~ nhrn rccon~II'UC[CJJ'a C!IIC' !orlos esperam de nnssu 
H::;hH't'O. 

Nfio r11Rio dllvídtl q1w IJtt{t'O o• duus ll'I'RtHlca po1Jere~ po
litico~ do patt. ainda nãn :>•l e~lallclnel'Ll um pacto, euja f'é le
v;u.oc as opiniões, em lntrmonia, a realizar pt·incipios e obje

·r.\f.J\'OS quo i!npol'f.a~sem uo molll1~ nn llon ot•ganlzn~ilo elo 11)'~
'!umn ot•cnmrnturlo. Enlro nrnl.lo~ rs~l.' nlrJ~ofivrl srmpt•c t:s!r ... 
\'e cm f'a1ha. O Executivo lirniln-sc n onvlnl' ti J f.:urnal'a.• a> 
~ua:; mensagens c propostas rlc orcnrncnlo; mas um ~sl:ü•C>· 

. Jocimenl,o cJ:~ união r! c vi~las nunca sr, fr•:.. afim dr, qur, entre 
11mhos, ~r. assonf.11sacm medidas cf!lcazcA p11r11 a llon ord1~m IW 

. t~laltrll'acno fl na npm·ovnciio rlo orçamento goPnl, 

. Por ~r.11 turno, o Lcg·i~lai.!Yo manf,em a linha t1fl vrocc
, ,Jor cruo lllr. dnl'inc os nl.lrllluln~: lancn-sc vorar.mcnf.c so!Jro a~ 
.. nroposf as, corta-lhes os brotos, p6~a~th·es oe ramusculos e !l'll· 
... lllos, cr•·r.~n-lllcs o !ronco n rl0ncpa-lllr.R·n~ r·nir.r.s, mt!lfns vr~,!~ 
numa t•bm nprrrssocln de oxtirpncno, que a olhos n!'ío hahi

.; '11~rJns a r.s~nR nbsrt·ynr:i'lr,q crt·lnmnnle pal'ecm·:l ollrn nnl inu-
fil:cn. 

: Aliás, as Camnl'ns lOm n sua r·nzno. Os Oovcrnos ~n ltrfri
, coaram, por emulacrio imlLaLlvn, nos bablLoa Já invol.crndos du 
' 
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mcgalorr.~nin, onvnidcccndo-sn e.om os sonhos de rcnlizncõeg 
llPtlarnlosns, n11 supposicúo elo que n immonsiclllrlc do ler•rilu
l'io hrasilciro c~l.ó na rnziio directa elas probabilidades de grnn
rlnzns c farl.ur•ns, E as ppoposln8 de orçamentos, quo nos runn
dnm, aqui chegam replcf.as elo excessos, quo provocam da pari~ 
rJu logislnlivo nLI.iludos, ás vezc,, lnrnbem, exaggcrndas. 

Mas rssG por so niio Ler feito ou se não fazer cm lae~ cn,w~ 
c opportunidadcs a ententc necce~aria entre Executivo e Lcgi~
lnl.ivo, unico meio pelo qu:l11õ.il chegaria a verificar n VtJrol;ufe 
claA nccossidndes adminislrativns, a convcnicncin ela mantl
loncão de serviços c da exccucão de obras, como se assentariam 
combinações que evitassem a~ caudas oN;amentarias, as auto~ 
rizac;õcs dcmasi:-.das e quanlas vezes csdruxulns, a prcssfio diJ 
nece~Hidadcs inclulaveis que levem o Govr!t'nu a lançar mi\n 
cl(l cr·editos nddicionacs, não t'at'O lundtem dclcrmlnados lJIIl' 
qualquct• rcsoluoiío de! lam1 caprina: os gasf.os que n!Io torn:n 
nutorlr.ados por lei e as creacilcs de serviço.~ que nllo tiveram 
np[lrovncão !rglslalivn. Por esse c-aminho ros orçamentos nno ~c 
ul'aslariam da norma qur. lhes indicntl J..eon Say, quf\ lhr~ lm· 
çnrnm Poincaré. quando l11mhra1'íl qucl "a falta oe sincP-rldnrl•' 

111a fixação da despesa e na previsfio da rei'oJita Ã o maior mal 
dos orcnnH'nlo~" r. Slourm no exigir, "lnr.lo, nxpm·!oncín por
spiruem, ~ rrincipni!liClllr., SillCI)I'Ír!tlde fllt t!labornr,{lo1 tlll" 
llHJ$mo~", Nno lcriurnos o dnsl!lrtsilo de (liJC!Jntrar o rto[i,·c! 
rcrno !Iili im•mnvlvnl omharnço ;i nnssn r•ef:'r.ncraçno t'innnretra, 
l~lle, no conli•nrio, trtn rtimlltUilldO d~ pl'opor~llol tltn 11nr1n e:ter
t~lolro, nté clrr.gnrmo~ n realizar o mllagN de o riscar da nossa 
ecolllnhtliriaclc, , 

Ainda hn PDllCO nm cntcnrJirnrnto que parecia obedoc~r 
11 cssn regra stiltilar r.~~cnr.ou n Govr.rno, soiicitnnclo a opln1ilo 
de horncns ~du notorla CtJIIIflrJienci~ arlminislrat.iva~. no ~en
lido da serem lrvilnlada" r, PI'OPP"I M 51Hl'B"Osl(lc~ ri(• c·(orlc~ no~ 
c.n:nrnr.nl•'", A lnlcnciír rl·1 Gbvcrno du$pcrl.on appln11~os; qulz 
clle, cnm e~~r ;(r~tC', 'iondar a ,,plnllio pnllllr.~ c rrcoircr dt'sla 
o que foser. a~' maior /)ri/V(li lt] r o ara a udcninlslraçiln' ~!ns. em 
'vr.rrlade, n CJllP. ~o ohs~rvrlu f'ol 1111e o ll'ahalbn clossn ~commls
~llo do;: Dnzo>) nnn lngri'H [)~ effci[(JS l]lll1 ~r.r!all1 de c~pemr. 

Cnmpr·eh~rodiou .qC' qnn .11 e:o:r.cnr;ã~ 31vtr.r•ada nes~p, r~!s
ltrio, - ali~~ nãn rP.rnoJt!iriLI orrlui-n!truml .•. l no CongrQsso, nad 
9UII~ linhas inlelt•nH. ioJpor·!nc•ta lnnl,ol nn nllnttilnciic do LPil'iH~ 
lnlll•o, n quem cnh~ n !'O~pon~nhli i rindo da ~fi:cnr 11 doap:;sa, 

,f,l!tborandu n urvnmorrlo o nrllo «innlnio::Jn r,;n di~tribuiuCio iln~ 
J ondu.4 tndn~ nH ver•hn~ r•pforonlc~ !lrld difl'orontes sOI'VlCn~ n 
·cat·gn dtl poder nul:lir.n e rloixflnlio nos cncRrr•ogados ela di81.ri-
. bu icilo 11 lur•guat.n nc'ce•~aria rJUJ'J\ os uüo projuc.llcar a fl\lln · 
elo moiosn, como sO'r•ia a dosor•gnníznuiio nbsoluLn desses Rorvi
ooi,. que nilo t'Otiisliriant 1111 prorunrlo golpe oun o r•elalorio, se 
folto lel, lhe desfecharia. 

Neste momonlo, u prt•l'orivol ser•in, lnlvol., dndn a ~sl,f'Ul· 
te:>.n do· tempo, nrn ont.cndimonto frnnon, leal a sincol'o orcLr1J 
o lilxCir.utlvo o o T.r.gi~Jalivo, nom n~ mosmo~ inl.lli!D~ r•oguiiO· 
rnr:lore~. Muitn sn con~cgniria. rlr.~rlo ,j<\, c ~0111 pm•l,lll'bnr.'iil!~ rlo1 
qunlqcJcr nrrlom, ninrln ncsln RC~Rfio loglslnt.ivu, c i~Po nilo lrrt
pMIII'in qtw. cn111 mni~ vugnr, l'n"~~m r:-:nmin111ina lnrloH il~ nl-

·v.:lrrs c Rlcggcsl.õc~ dnrplcliil C:olllllll~.•nn. T.tmbcm, HO r·~sn 
I'JI/Imln nno ,I jll'nt.icncln, o Lcg'l;;lnliYn, JlOl' ~III\ voz, ~o lr.lll riOs
PU 1'1\rln ci1• 11111!1 I'C,"i.llll(:i\o .• lln !'JIIll, !lO llli!IIIJ,i, tfl11 111'11llilo' 11 lllll'll'ill 
dn ohlhnl'n~iío d~A OI'Qil11Wlll.o~ 1 ~nhlndn~~e du cno~ om QLW 110M 
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<'noontramos, todas ns vew;; quo somos chamados á discussão 
dos mesmos, o que so faz num atabalhoamento desordenado 
e funesto. Sem lei e sem Ol'florn na elaboracíío, não ha tempo 
1'ixaclo para o inicio de sua apresentação, nem para os debates 
respectivos, nem para a sua approvação final, de modo que se 
perdem mezes em Lliscu til-os e se acaba por approval-os ao 
apagar das luzes, numa vertigem que em nada recommenda o 
Congresso Nacional. 

Nem se diga que no paiz onde so tem legislado por tudo 
e para tudo, onde as leis são tantas que j>á emprestam motivo 
n apreciações pessimistas, não seja ainda passivei qualquer· 
tentativa pa.ra imprimir molhado, prudenoiu c cfficacia á 
obra do legislador. . 

Em 1892, quando havia maia amor e mais fé republicana, 
na Gamara dos Deputados appareceu o projecto n, 28, «para 
reforma do plano geral do areamento da despesa:., no qual se 
determinava «o modo de organizar a lei da receita e despesa 
publicas:. e que na hora presente bem já devia ser executado 
como lei, para a normalidade da pratica que se cumpria segui~ 
IlO elaborar e approvar o orçamento. 

Porque realmente esta situação de anarchia no trabalho 
orçamentaria não póde continuar. · 

Faoa-se, pois, um plano organizador. l.!ue durante cada 
exercicio o Relator respectivo cuide do seu dever, estudando ~ 
andame!lto administrativo do Ministerio cujo orcamnn to lho 
lenha sido distribuído, acompanhando-lhe a r.1archa dos ser
vi!}OS, a regulamentação das repartições, as innovacões auto
rizadas, ou não, que se enxertam fartamente, os cooL!'actos (}tio 
se celebram, a orientação dada ã pratica dos gastos, tomando 
pulso. aos excessos cu .ú mi.ngua ele verbas. Com este estagio, 
teremos o orçamento tl!8cu I.Jdn a tempo, desd\1 c eonl(!~.o de cada 
sessão legislativa, sem as PI'Olelacões improductivas ck sem
prr., c muito se terú conseguirfv para a ll•)rmalic:ade e <JI'ficien
aia do trabalho parlamentar, evitando-se a celeuma da ultima 
llorn fatídica, em cujos instantes tumultuarias nem se oum:.. 
p;·em as obr·igaçõe~ de legislador e 11: :.da se fiea ~om a3 r,Jspon. 
sahilidades do um Lrahnll10 dc:;ot·cl~:;ndo c c~Lcri1. 

Este plano de organização se impõe, por varias outras ra~ 
zões. Uma destas é quant.o á discussão inicial. se da receita ou 
da despesa primeiramente. Em que pese ãs opiniões contro. 
vertidas a respeito, conveniente é que saiámos, ai·nda, dessa 
balburdia de nem sabermos como começar, ou dessa con
fusão em que se misturam receita o despesa ao mesmo tempo 
da discussão. Quer primeiro tenhamos de examinar as fontes 
de receita, estudar-lhes as condições de largueza ou de ponu
ria, conhecer a in t.ensidade ela l.ributacão, a capacidade para 
creaaão ou reduc~íío de impostos, a fixação· do total de que 
dispomos para fazer faco tí despesa, quer antes da receita ha
jamos de pôr a clescoberlo a natureza das necessidades da des
posa da administrac.ão, o certo é que se faz preciso uma norma 
de proceder. , 

Assim, pois, a exhumacíío do projecto n. 28, do 1892, da 
Camnra dos Deputados, será obra de conveniencia e de fartos 
resultados. 

Por todos esses motivos mais se justificam as nossas co
gitações de responsaveis igualmente pelo futuro do paiz, 
num instante em que se nos impõe o penoso dever de votar um 
areamento quando o Governo mnis precisa de recursos para a 

• 
! .. 
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grandeza da obra nacional c ao tempo em que a Nação mcuo~ 
pódo concorrer com os seus auxilias para isso. E' um dilemtna 
angustioso, marcando uma dolorosa situação. . 

Não é mais possivel que se procurem fontes de receita 
no deserto que as forças economicas representam {L nossa vista. 
A receita se faz corn o imposto, mas neste momento a sobre
carga da tributacão seria o motivo mais proprio c mais pro
ximo do juolificado desespero da população. A creacíio de 
novos impostos, com o fim exclusivo de contrabalançar a des
pesa publica e de cobrir os gastos que se fizeram imprudente 
e desavisadamente, leria por certo a maldição dos brasileiros. 
O recurso da receita pot· essa for·ma se aconselha como im
praticavcl. 

Todavia, a contingencia da despesa está com o peso 
enorme de suas realidades, que agg·ravam as nossas respon
sabilidades, quanclo não rluvemus sur os verdugos de um paiz 
novo, grande pela possança maravilhosa de sua opulcncia na
tural, cmquunl.o o que nos cumpt·c é clar-lhc recursos c J'oroas 
para lmbilital-o a col'!'cspunr.lur ao seu destino perante as na
oões. A despesa é t. tunica de .)lessus do Parlamento. 

Ademais, havemos tlu cort::dtlcrat·, ante; de pcneLrar o 
meandro e o alrysnto que <Jlla nos depara, a silua(;üo economica 
c 1'inanceira em que se encontra u Hcpublica. De um lado: a 
moeda desvalorizada; o deficit num crescendo assustador; 
a imminenciu de vencimcnlo do obriga~•úcs externas adiada~; 
as cmi:;sücs cspalltadas como J'ulhas ao vento; o credito aba
lado e mal seg;UI'LI; as l'ot"<;as eeunomkus estacionadas por mo
tivo clus cs/.orvos postos no caminho da producoão, do com
met·cio c da imlttsl t'ia; os ltWI'cado,; csvahidos. De outro lado: 
os dcspct·clicio,; das ur:lmiuis/.t'acões, que se foram, por forca 
dos ga~l.os LralJy!onic"s, para o gozo ou a saciedade de ambi
ções que su permill.imrn alé a licença; a creucão desmarcada 
de serviços publicos du earaclcr fll'OVisorio, a titulo de expe~ 
riencia, e que depois ::>e incot·poram aos serviços definitivos 
c dcsl.cs não podem mais sct· extirpados; o exercito numeroso 
do funccionarius, com augmcnlo de vencimentos e gratifica
ções g't'aciosas, mas onerosas; u avalanclt.e ele obras publicas, de 
uUliclaclc problema I il'a, que ~tl JH'ovaram o uplimismó impre
vidente de quem as conccben; U> cx,gcncias das forcas arma
ela~ pam imJH'imir ttm fi r. I i cio pres/.ig·io inl.ct•nucional; a li
!Jcrdacle com que se l'azcm l:raslos não autorizados, por consi
g·naçõcs e sub-consignaçúcs nmwa imaginadas nos orcamen
l.os; a facilidade ebmo se praticam cquipara~ões, se exe
cutam reformas, se distribuem cornmissões c empregos se dc
crcl.am aposcnladot·ias, pat•a mais cng't'ossar o corpo 'enorme 
elos inacl.ii'OS, rle mui/os dos quacs· as actividades manifestas 
bem pod.iaJll ~et· apt'ol·eilnr.las ]lOJ' meio rio uma revisão desses 
decretos; o g'J'osso col'po ele outra sorlc ele quasi inactivos 
que são os addidos o os cm disponibilidade; os esbanjamentos 
nas rcparLiçücs, que lodos se julgmn no diroilo elo os fazer c 
elo esperar dcllcs resu II a elos compensadores. 
.. E, cornLl ,;c niío l1asUttioc u /riste quadro c!c,;{a situaeão do 

vct•t!adcírns npprohensGr1s, a!Ji estão na sua furin o violencin 
<lcmol1doras as convulsões intestinas, os corollnrios de ambí
cõcs j1úmais ,iusLificuclns, nurnu obra de enfraquecimento do 
nome do Brasil, de depauperamento elo suas energias e ele avil
~umento par,a a sua historia. , 

1.1 
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Niio nos illudumos c<Jm o prcsonle, á espera úo rclmbilila
ção no fuluJ·o, ao monos num futuro proxi~1!tJ, se do agora me>
mo ua elaborur·ão dos meios cm quo habJltlal'Omos o Governo 

' ' I . - d pura vuucet· a J'ul'ia elos elementos con.rarws, Ili.\O nos · espo-
.inrmos elo lodos os i ntm·csscs. indivi duacs e r_cgionues, dos ob
jectivos que anl os oram os v1sados pelos lcgJsladorcs que nos 

·, J'uuxeram a esta siluacão, l! não nos erguermos, sob o csti
. JllUlo do palriol.ismo, pm·u a realização da obra que será o co
mcco de sulvaoiio do credito nacional. 

· ,\s leis de meios esl fio ao nosso julgrqnenlo .. Nossas rcs
ponsabillrlades süo enormes ~m face dus comprom1ssos que as
~umimos r.urn a Pul.ria c com os nossos concidadãos; e, pois. 
quando sõu, já bem perto, o êco do desespero ern que a nar;tio 
tiC v ao doba'! endo, se.iamos o pal inuro confínnle que levo a 
p<Jrlo tranquillo o bat·co da publica ndministra~iio; preparemo:; 
para os dias de umanltã uma perspectiva que ao menos dos
anuvio o ospirilo brasileiro das apprehensõcs em que se 
afunda a respeito dos destinos ela Patria, c firmemos nos nos
sos proprios unnaes, que se1•ão folhas do livro da historia 
rlcslc instante doloroso, que o Senado da Republica foi uma 
das senlincllas despertadas que se levantaram para as effi
ciencias do combate. 

O orc.amen1o que se di~cul.e deve ser, pois, na hora pre
sente, o ponlo do equilíbrio em que se S'Jstontarão, da um lado 
as dcsillusõcs e amarguras e de outro as possibilidades de re
habililacão. 

Disse-se sempt'c que o Rcu papel era o de delermin:ll', cal
cular a receita e o de fixai' a despesa. Mas, orcar, que receita? 
Fixar, quo despesa? 

Quando se patenteou, pat•a o conhccimcnlo geral, a trava 
posta ao caminho elo nosso desenvolvimento econornico, im
pedindo os sur·los financeiros que seriam dclle decorrente~; 
quanclo se vê que as indusl.l'ias iniciantes estacionam pela 
dosvalorizacão da moeda, que o commercio se debate na ancin 
do lucro e na cogiluc;:.üo du como realizai-o, que o consumidor 
~c cslorce nas agonias da vida cara. da vida pela hora da 
mm•t.c, c que ninda tem esperanca ele salvamento apegado á 
confiança num governo restaurador, pergunta-se insistcn
temcnl.c, que receita se-podedt orrJar, isto 6, que recursos ainda 
se pode1·ão recolliCr da fonl.e esgotada que as verlia? 

E, como eslt\ na uctunlidado, poderá essa receita fazer 
face á despesa? 

Sem lhe podermos nada adduzir, será olla bastante para 
atitiO!l.'lll'ar o equilíbrio deseJado? . 

'frata-so após, da fixacão da despesa, de uma despesa 
subordinada li receita, do modo a afastar o duende do deficit 
S()!U, no cmlanl.o, pc1·1urbur a organização dos scrvicos pu~ 
blicos, nem fm•ir• direitos adquil'idos. 

'fomos de preparar nos laboratorios das leis do meios a 
ulcllimin nova ela rc!mbili!ar;rro administrativa e financeira. 

Em 1892, na Camara d~s Deputados, já se dizia justifican-
do .o projccLo n. 2B daquolle anno: · . 

•.• . i· .. 

~Cmttpr·c littdl.ar a febm do sa~Lnr, conl.er as im .. 
nacieneins pot· melhorumonl.ns qnn .dovem vil· paul~ li
nanHmle, acontJtnnhanr.lo o doscnvolvi.T•enlo das fut·r.;a3 
producloras da nossa riqueza c lt·uzcndo cm vantagens 
inuncdiulc.s a l'CJ..ll'Oduccão úo cupilal cmpre'!ado •. . 

\ 
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Em finanças, não é o melhor meio do au"mci!Lui' 
l'el.lúas o uugmento d~ impostos c ó das mais deplora
Veis cunscqucncius .sacar sobre o futuro, augmcnlundn 
despesas, õempre firmados em que as rendas subirão 
.lCill a proporção exacta entre aquell:ts c cslas. » 

Mais adeante, c no mesmo tom, que tanto se afina aos 
tcnJpos COJTent.es, confirma: 

. « ... ~.melhor lei .de orçcmento scdL aquella qu.• 
ma1s corrJgJr a tendenc1a natural de todos os governos 
para gastar além dos recursos offerecidos pela receita 
pu~llcn, limitando a faculdade de dispender, sem es
treitar, com tudo, os meios de acção dos .. executores da 
lei.» · 

E i'cchu a advertencia providencial, repetiMo ser mis.ter·: 

~eouler os excessos dos que governam, cvJLandJ 
dispordicio, corrigindo o esbanjamento, restringindo r, 
propensão natural aos assamos do pall·iotismo bem uu 
mal entendido, ás aecornmodnções do~ patronados c aos 
favores pessoaes á custa do Thesouro Publico,, 

l'icsscs avisos, que ainda agora nos devem guiar c no.~ 
pcrmiltirão acertar, rião esLá que se deva, na fUJ'ia de reduzi!' 
despesas, manietar o Governo a ponto de annullar servicos quo 
são cffícicntes e já indispensaveis, senão que lhe devemos 
c.ssegurar 

~o dil·eito de encaminhar o servico publico d·.; 
modo mais vantajoso no desenvolvimento da nacão., 

Determina ainda mais que se deve 
-

«incluir. 1111 lei annua da distribuição das rendas tu
das as verbas referentes aos differente~ serviços a cat·
go do poder publico, sem omittir alguma, deixando ao~ 
encarregados de fazer a distribuir;ão a largueza neco~
saria para não os prejudicar a falta de meios., 

Quer isso dizer que o serviço publico, quando reconhc · 
dda a sua utilidade e quando incorporado ás execuções da 
udwinist.rução, não fJOdc e não deve soffrer a violcncia dos 
eórtcs, das· amputa.ções c das extinccõcs com que o queiram 
mutilar, porque constitue necessidade nacional, tem direito dtl 
vcrmanccer, é o resultado da lei, que devemos respeitar e 
cumprir. · 

E se os serviços de tal porte são o resultado do lei, o funo~ 
cionalismo que os serve não o ó menos. Uns devem perma .• 
JICCCJ', pol'f!llC salisJ'nzcm a neccssidcdc nacional; o outro igua)·· 
mente, porque é n cxecui.)ão dessa nccossidade. A idiosinc~a~1a 
qll!l lPva a liosliliclat!e ao i'unccionaJ•io ó mn rlcsvio de vJsall; 
n einnbnlc. 11110 lhe fazern .• ~ injusto n irnpJ·occdentc. Nossa~ 
armas não devem ser vollaclas para elle, senão para os que, 
alm:~nnrln rlnR vrerogativas á müo, enchem os servicos c r~
pnrtioões com cxcrcilos de funccionnrlos, numa demasm 
nbsolutn, com ordcnaclos, con1 g-ralifica~ões, com verbas so-

·' 
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e l'e!Gs o com auxU i os pa1'liculares ao capricho dos obsequia
cloros, sem responsabilidade, sem culpa c sem crime por isso. 
E nesta oondicão ha por ahi vordadoiras legiões, quo pouco a 
pouco vão udquirinçlo direitos e direitos a serem respeitados. 

Contra os serviços de tiLilidadc, contra os funccionarios 
com direitos reconhecidos, qualquer tentativa é frustra e an
Jipathica. 

As impressões que nos enchem o espirita, no instante da 
analyse do orçamento do Ministerio do Interior, não têm por 
objectivo nem os recursos cxlrerr.os das reducções, nem tum
bem o apoio ás suggcstõcs que importem cm excessos na.d~ 
merecedores da tolerancia legislativa. 

Desta sorte, c, assim, animada a Comrnissão de Finanças. 
no tratar este orçamento cm terceira discussão, começa por 
.tomar os algar isn~os que o representam. . 

A proposta do Governo para o ex:ercicio vindouro or
çava uma desposa ouro de 3.458:816$520 e do 94.719:865$097 
papel. · 

·Calculando-se o ouro ú t•azúo de 5$, com o fim de incor
porar a sua importancia á da despesa papel, temos na sua ci
fra referida 17. 2\!4 :082$500 que, sommados entre si, mostram 
mn l.ol.al de 1 J2.'iJ'l3 :947$697. 

Healiz2.da a mesma opl>ra~.ão no orcamenl.o votado para 
1!l2:í, vcrifiean?os a differcnca seguinte entre cllc c a propnsla 
de agora; a verba votada em moeda ouro foi de 3.375 :3'12$255, 
flUC ao valor camhia!, l.omado como ba.sB e S•)menLe pan oon-
1'ronto, ünpo1·la cm Hi. S7ü: 501 $275; a imporl.ancia papel vo
tada f.cncJo sido rlo 9\.121 :1í.01$88[) e CAia llddicionada Ú U'J 
ouro., encontramos um l.ol.al ele 111.001 :OGú$164. 

Procedida. a dcclncl;ão cnlrc o oroamenLo votado pa!'a 102!, 
c a propr..•sl.a pa1·u o do 1925, lla nesta a diffcrcnca para mais 
de 1.012:881$533. 

Levada a proposta :'t «Commissão dos Doze), a cxpcricn
cia aclminisl.rn,tiva elo relator do Ministerio do Interior, nessa 
Commissão, conseguiu apontar uma economia, a ser feita, de 
10.507:793$096, analysan<lo miudamente as verbas e consigna
ções que poderiam .sc,r att,ingidas pela foice da economia. 

Depois, tl'unsml.t.tlda á Cnmara dos Deputados, a proposta 
soffreu nas duas discussões regimentaes uma reduccão · do 
5. !HG :400$3tl6, que em face ela cifra totn.J como se represen
tava, passou n ser de 106.097:547$301. 

· Notando-se, pois, que parn. 1!!24 se votou a importune;,, 
de 1'11.{)1!1 :I'HiG$.1 M r. que para 1925 n outra Casa Lcg-f•iativa. 
depo_is de u.m nccrcscimo do 82 :504$26~ ou~o e 595 :360~.2~~ 
pnpcl ou "P.Ji\ll1 ~nrnnmdn~ pr·ln vnlo1· nnl rr\1s 1.007 ·f:KI'!i•>ti.,, 
sem llils rc'~'•'rirmos <i consicnaefin dp 2.R.1n:~ii~G!Ii oa1'1l ·) 
prosoguiment.o c conclusão elas obras do seu edifício, fixou a 
despesa desse. orçD:ncnto en: iOG. O!.l7 :_5117$301, verifica-se 
nne n~ sru~ corfl!~i Jnt·a111 pr·nJ~mrlo:\ alll_!l~nl·nrn tl!i't1(•tn•lJr!ll/c 
serviQos que. por :forca rlrs~o \'IOlrn~·n. nao ;;,!r] •;·ao s·~r man
tidos para a inlcgriclurlc pet•feiln nu hnhil.unl do sun cxecucüo. 

Ahi eslá. /1 Cnmnrn •l:J~ D~P'l'nd::>~. yr,::H>::o 11111 neei'C
scimo d() 1.00i :RS!$55~ c, poi:', clcYnn:h u proposla a 
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113.023 :829$250, para nella proceder a reduocão de 
5. 916:400$396, quer dizer que a deixou para o l:lenado na 
importancia de 107.107:428$854. · 

Esta cifra, comparada ao areamento votado para 1924, dá 
uma reducção de 3.893:637$310 na proposta do Executivo. 

Na proposição da Camara se comprova que a maior força 
de suas reduccões se deu na verba 21•, correspondente ao 
Departamento Naeional de Saude Publica t•eduzida de 
23.212:362$175 a 20.936 :524$:!75, embora man~ida a despesa 
ouro. . 

Sem lhe querermos criticar o proceder, mas empenhados 
no evidenciar a acção administraLiva, que não deve ser per
turbada na continuidade de seus prQstimos, pensamos que é 
justamente na verba 21" que só ~e deveriam fazer reduccões 
quanto ás vagas exislcnles em cargos· realmtnte julgados des
necessarios e quanto acs excessos de materiai que porventura 

. ahi se encontrem. 
Em paiz como o nosso os serviços da saude publica, assim 

tambem os da instrucção, deveriam ter as prcferencias nas 
maiores dotações orçamentarias, pois só de,;Le modo pode
riamos reduzir a lotação do immenso IJOspifal que o BrasH 
representa, como diminuir a cifra apavorante dos analpha
por meio da instrucção, e sadio do physioo pela premunição de 
betos. Sadio do espirita, com o aclaramento da intelligcncia 
.molestias por toda a parte do nosso terl'itorio disseminadas e 
transmissíveis, teremos realizado o typo que será bastante 
para caracterizar a vitalidade e as efficiencias de nossa raça. 

Foi assim compt•chendendo e 6. vista de como a verba 
21' vinha sendo atacada pelos córtes, que o Relator deste 
orçamento procurou ac.crcar-se, interessado, rio curso da ad
ministração que se vinha praticando na Sau:~e Publica, para 
trazer ao Senado a lt!:< que r leve acl.arar a~ providencias a 
serem tomadas no caso. Procurando-a; estudando-lhe as ne
cessidades, as conveniencias e, os pontos fracos de sua or
ganização, quanto o Relator offerece a respeito da verba 2f• é 
a verdade que deve ser reconll~cida, são sugguscóes para me
didas que merecem por tudo a approvacão. 

Conceitos, opiniõe.s e lembranças aqui cxpendidas são o 
resultado de continuadas observações, verit'icaaa~ no curso de 
poucos dias, mas de cuidadoso estudo das exisencias do bem 
publico, no tocante aos serviços subordinadr,s ao Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores. 

O zelo maior do· Relator desse orçamcnln foi, ju;l a mente 
esse de conciliar as convcnicncias da admi:ü::<tração com os 
de todos os interessados. Por isso affirmamos, de oomeco, que 
,iamais traríamos, :.qui, contribuicõcs com t.t'.n.:lencJa a pre
judicar serviços publicas ou a ferir direitos adquiridos e 
oriundos de lei. 

A Commissão de l"inancas, a cu,ia8 luzes e sábia experiencia 
se submettem estas opiniões, saberá, por ~e1•to, reconhecer 

' que ellas exprimem os ,justos sentimentos cnm que seus an
tigos e illustres membros se acreditaram no apreço nacional. 

E. para melhor collocar a descoberto e il analyse o tra
balho aqui realizado, as verbas de que s~ compõem esse 
areamento vão referidas pela ordem de succ•"lsãc, com apon
tamentos a rcsprito de cada uma, commentar10s á resolução 
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da Camarn dos Dcput.ados ao appr0val-ns e da "Commíssfio 
dos Doze" no crítica• -as, ele mo r! o flUO ! udo l'que bem escla
recido para ser bem comprchendido . 

. Assim, verba por verba vem a referencia. 

* * * 
Verba t• - SubMdio do Prcsldante da Republlca: 
Regulado pela iei 11. 9, de 12 de sctembl'o de i891, o sub

sidio do Presidente da Republica é o mc.;mw desse tempo, 
ha 34 annos passados. 

Esta verba passa incolume na~ discu~qlies de todos os 
orçamentos, sem que se ache exaggerado quanto é pago ao 
primeiro magistrado da Nação. "Nunca foi augmentado, sendo 
ainda de :120:000$: e ning-ucm. cm consciencJa, dir<l quo elle 
seja exaggarado" di-lo a Commissão dos Doze e nós lhe ex
posamos o parecer. 

Verba 2• - Subsidio do Vice-Presidente da Republica: 
A Commissão de . l!'inanças está de pleno aocórdo com a 

approvação desta verba, oomprehendendo que o subsidio do 
Vioe-Presidente da Republica, não sendo exaggerado nem mes~ 
quinho, está determinado por lei em importllOCia que parece 
sufficiente. De igual opinião quanto á ·representacão. 

Verba 3• - Gabinete do Presirlente d:\ Republica: 
Acceitou-se para ser approvada, como está. a despesa de

terminada para pessoal do gabin 9te do Presidente da Repu
blica, con~tante OeEt.a verba e ocgunno a lei 11. 4. 793, de 7 de 
Janeiro de 1923. 1'ranscrevemos aqui o parecer da Com~ 
missão dos Doze : 

"itabincte d~ Presirie11Íc tio Re1m~·lica -· A rir.~·· 
pesa. era de 79 :800$ até fins de 1923. A lei n. t. 793, 
de 7 de janeiro C:oste anno, elevou a t6i. 496$0110. Des
tina~sc ao pagament.o de gratificações· c representações 
aos funccionarics das casa~ r,ivil e mil!far do Presi
dente e é distribuída segundo as deturminacãeg deste. 

A Comrr.issiín não tem elementos pare propõr qual
quer rcducc5o, cuja iniciativa só pod~rá partir do Go
verno." 

Verba 4" - Desp-esa com o Palaoio da Presldenola da 
Republica: · 

Como a verba precedente, a Commissão de Finanaas vota 
J?e.ln. approvacão integral desta, éonsiderando que qualquer 
mwJatJ:ya de reducção a lhe ser feita não poderia partir de 
resolucao sua. . 

Verba a• - Secretaria do Senado. 
Realmente, reconhece-se que· (Í desposa Mnsignada para 

a Secretaria do Senado bem mereceria estudo especial no 
tocante a reduccões · que se impõem. Disso. porém, não se 
incumbirá o Relator, prescindindo mesmo de propOr provi
dencias radioaes. 
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"N erba 5• - Subsidio dos Senadores: 
. O subs,idlo dos Senadores não póde ser alterado sinilo ao 

fim da legislatura, por isso, não ha que oppor á approvncão 
da presente verba. 

Verba 7•- Subsidio dos Deputados: 
18endo írredtictivel durante a legislatura o subsidio dos 

Deputados, como o dos Senadores, a Oommissão approva a 
verba tal como está. 

:Verba s• - Secretaria da Gamara: 
A proposta do Governo consignava 1. 762:894$618 para 

esta ver~a em 1925, ou mais 14 :.606$600 do qUe a do orca~ 
mento vigente. 

'NII!- propria Gamara, apezar dos seus proposit.os de par~ 
clmoma, manifestados em quasi todas as outras verbas, 
aquella importancia foi augmentada para 4. 568 :6Hi$215, em 
consequ~ncia. da inclusão de 2. 830: 57'1$592 destinados no 
proscgu1mento e conclusão das obras e compra de mobiliario 
para o seu novo edifício, 

Verba 9• - Ajudas de custo aos membros do Congresso 
Naeional: 

Esta verba está .nas mesmas condii)Ões que outras ante~ 
riores, consideradas irreductiveis. A Commíssão de Finanças 
nada tem a oppor~se par'a a sua approvacão . 

Verba :1.0•- Secretari·a de Estado: 
Aqui a Gamara dos Deputados foi além do rigor recom~ 

mandado pela "Oommissão dos Doze". Emquanto esta pro
punha na verba uma reduccão de 4.0:000$, a Gamara a fez 
de 55:027$, deixando-a votada em 790:646$118. A Commis
siío de Finanças do Senado, po11ém, aooeitou a emenda que 
man~a restabelecer a suh~onsignacão n.. 4, ·referente a 
"Pessoal", constante da proposta do Governo. 

Verba :l.f• - Gabinete do consultor geral da Republica: 
As funceõés rtue hoje incumbem ao consultor geral eram, 

ha vinte annos, exercidas exclusivamente pelo procurador 
geral da Republica. A verba respectiva apparece pela. pri
meira vez no orçamento, com a dotação de 19:600$, que, na 
lei actual, attinge &; pouco :mais do dobr~. . 

Sobre esta, a proposta apresenta n d1fferenca para ma1s 
de SHi$, proveniente do reforco de recursos para despesas de 
material, mas a Camara dos Deputados fez reduccões nessas 
mesmas despesas de 2:000$000. · . 

O crescente desenvolvimento dos serviços pubhoos e a 
complexidade das questões que elles suscitam, foram rl!zões 
de sobra JJ'nro. justificar a creacüo ua verba, e boje explicam 
o crescimento, Umido, aliás, das suas dotações. 
. Niío tard11rá o dia cnu que se torne ne~essaria refo~'Illa 
ainda mais completa, no sentido de centrahzar os servtcos 
de consulta juridicn das administrações publicas,. colloc:mddç~ 
se . ao lado do consultor geral, os varios consultores do~ 1·· 
ve'rsos ministerios. Lucrar1io, sem duvida o acerto e n un~f~r
midnde da doutrina dos pareceres orientadores das d~ctsoets 
1dminlstrativas <' preparar~se~ha, talvez, o restaboleCllllEm o 
do antigo Conselho de Estado, de tão ibrilhantes tradícõeo. 
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Obra não ú esla para o momento, quando :ló resta ao . Í 
C011!;'l'Osso tomar providencias do minueias no sentido da r 
l'Cduc,c:ão das despesas }JUblicas. ' 
. T.oda-yia, para CO!'re_!lponder .a necessidade que o ser

vu.:o 1mpoc, a Commtssao de Fmanças, acce·iLa e approva 
e.mcntlu.s nesta verba,, as quaes se referem á aoquisião de 
livros, Jornaes e movets e aos trabalhos de daeLylographia. 

Verba 12• - Justiça :F1ed.eral : 
. Exarninundo a progressão da despesa nessa vet·ba, rela

Llvumente aos annos que melhor podem orienL!ll' o nosso 
estudo, verificamos que de :! • 9:!8 :159.5$618, em :1914, anno 
~nterior á guerra europ1éa e de 2.262 :2:!4$118, em 1920, 
antes das grandes elevucões por· que passaram os orcamcntos 
i'edemes,· a dotação do serviço se elevou a 3. 777:305$200 no 
corrente exercício e passou a 3. 910:055$318 na proposta 
para :1925. 

Esse ulLimu augmento de :132.:750$ sob1·e a lei vigente 
resulta, segundo a ,justificação da proposta: da inclusão 
de novos cargos e melho·ria de vencimentos dos l'unecionarios 
da. Secretaria do Supremo Tribunal, conforme a L'esolucão 
deste cm 26 de dezembro de 1923: do credito destinado 
a subsUtuições e reforço de consignações para material. 
O augmento é, de facto, maior, si se levar em conta que foram 
retiradas da ver·ba as dotacões para seTviços industriaes do 
Estado, que passam a constitui·r uma ver·ha propriu, "ex~ vi" 
elo Codigo de Contabilidade. 

As alterações na tabella do pessoal da Set;reLaria são as 
seguintes: o bibliotJhecario passa a denominar-se cl.tei'e da 
>ccção da ·bíbliotlleca e tem os vencimentos elevados de réis 
13:200$ para 14 :400$; crêa-se um novo logar de ajudante 
de bibliothecario com :12:000$, e eleva-se de 2 pa·ra 3 o 
uumcQ'O de "chauffeurs" e seus ajudantes, augmentando-se-
Jhós, ao mesmo tempo, a remuneração de 4 :850$ para G :000$ 
c de 3 :GOO$ para lt :200$, respectivamente. 

A Gamara dos Deputados fez reducções na importancla 
de 858:011$, consignando o total de 3.572:5114$318, para a 

. verba, depois de pequenas alteJ:>ações e rectificações. 
. E' est.e o e5t.ado actual da "verba 12"', ·que o Senado terá 

do manter ou alterar. Desde jà, em l'elaoão às consignac.ões 
do pessoal, o .Relator resalva o seu ponto de vista de que só 
ao ·Cong·resso Nacional, pela sua razão historica de. ser e pe
las suas attribuições privativas, cabe criar empregos e est.i
uular-lhes os voncimtentos, devendo faz·el-o, tão sómente, por 
leis cspcciaes que tenham os .seus tramites norrnaes nas 
duas camaras legislativas. O or~.:amento, como lei formal, 
deve cillgir-se a autorizar as desp·esas rcsultnntes da e:xc
cticão dessas leis, no poriodo determinado de um anno. In
felizmente, esse principio, da melhor technica juridicn, tem 
sido desprezado cútre nós, do 'tal 1'6ma, que a maicr partll 
de nossa organizat;ão administrativa encontra seu fundamento 
leg·ul nas proprias leis orçamentarias. Esse deve ser, entre
tanto o limite da prerogativn parlamentar, e, para defen
dei-o, cump1•o recusar a ,qualquer outro poder a attri·buição dr, 
a!LtJt'ar os vencimentos dos l'unccionarios fedoraes. Se fossG 
licito, por qualquer perversão do hermeneutica constitucio
nal, rntirar ao Legislativo a minima r.llrcella da sua eminen
te attribuicão do fixar a despeza publica, logico soria despo-
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,íal-~ cot•rcluLivumcnl.r: do q_nalquer porc:io ele seu clireiLo ex
clusivo ~q 'IJolw· !!• Jcts de ·t.mposlos e or(~m· a J•cceita puúUca. 
Com efJ ~J.Lo, as Jdeus - [1.xação da tlespt!:.a e 1'cceUa eslão 
por La! !orllla llnLre!acadns, que se confundem com a 1·uzão 
mesma ele ser do rcgnnen representativo. 

Parece, pois, ao ltelator, que o csl.abelecimento de novos 
lagares e vencimentos no quadro da Sec;retnria do SupJ•emo 
~·1·ibunal, só poderá ser considerado legal depois da votacão 
da lei orcamentaria ou especial, que o homologue. esse m~s
mo ponto doe vista, folga a commissão de verificar que se col
locpu a Camara dos Deputado~, attl'ibuindo-se lt•git.imamente 
a tac~ldade de al~erar a proprm tabell.a approvada ou pedida 
pelo i:lupremo Tr1bunal, quando reduzm Jogares e supprimiu 
t•ecursos para substituições. 

Nas despezas de material, pensa o Relator que, supprimi
das todas as dotações para material permanenta, especial
menLc as que se referem ú. publicação da jurisprudencia do 
Supremo Tribunal, ü indispensav·el providenciar para que essa 
possa ser feita, como sempre o fôra, anteriormente, no "Dia
t•io Official". 

Para isso proporá um reforço da dotação respectiva na 
verba de Serviços Tndustriaes do Estado. Não é opportuno 
tomar parte na vehemcnte discussão suscitai!,, pelo caso do 
cnn!Jract.o da "Revista rlo .Sttpremo Tribunal". O ltelalor se \i
mil.a a concordar com o voto da Gamara, supprimindo as do
tações orçamentarias que lhe eram destinadas, na importancia 
annual de 718:050$, e, tendo conhecimento dtl que a Commis
são de Finanças daquclla casa tomou a si o estudo da ques
tão, afim de exonerar definitivamente os cofres publicas dos 
avultados compromissos decorrentes daquelle contracto e in
dependentes de autorizações orçamentarias, o Relator se cin
ge aguardar o resultado dess.e estudo e das ilelj.beracões delle 
resultantes, certos de que se inspirarão na alta sabedoria que 
preside sempre aos actos daquelle ramo do Poder J_,egisla
l.ivo. 

CEm outros pontos de melhor importancia, a t•ommissão 
proporá aR alteraçõos .que .iulga opportunas nas sn\1-consi
gnações de matm·ial dessa verba r que ·const.nrão de emendas 
proprias. 

Verdn 13" -· .Tustiça do Districto Federal: 
Do 1.380:097$118 em 1914 c de 1.1556:485$118 em 

1920, a desp·esa · o"çament.aria com a justiça local elevou
Rc a 3. 305 :708$11-S, na lei Yigcn te, c foi pt'oposla rm 
a .GHi :778$236 para 1925. E' .iusLo assignala: ·que esse 
rlesmcdido · augmento de despesa, que elevou a verba do 
mais de 100 % om menos de .quatro annos, se vnrificou 
principaimcnte nos dons ultimas annos, pois de réis 
2.276:-190$118 em 1923, a dotação augmentou de mais 
1. 000 contos no anno corrente. Como ·se sabe, esse accre
scimo de . despesa resultou da reforma da justioa local, tão 
.reclamada pelo interesse publico e levada a el"feito pelo 
docre~o n. 16.273, de 20 de dezembro de 1923. E' ainda 
cm ·consequencia dessa reforma, que o Governo. pediu parn 
Hl25 mais 310 :980$'118, necessnrios, na sua quasi t.ot.nliclncle, 
no png·amonto elos nl_n,g~stradoR e membros rio .1\'Iinisl.et•io 
Puhl ico postos em clisponibilidarle. · 

A Camnra rios Deputados conseguiu l'cclnr.it• a propn;;l.a 
tio 81 :050if;, rlnnrlo pm·a a YIWllll o lol.al rir. 3.ri::J5 :72~$23li. I 
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Os seus .;órtes attingirrun principalmente as sub-consignações 
da material permanente, o que resultou de sua orientaoão 
adoptada, desde principio, no estudo dos orçamentos. A Com
missão d(\ Financas do Senado sente-se obrigada a propor al
gumas altoracões reclamadas pela convenienoia dos serviços 
e que se consubstanciarão em emendas adeante apresentadas. 

üesdo .iú potJ.e a altencão do ::ienadu para a allera
"iin snggcrida na consignação pessoal e que decorre da 
transferencia para esta verba, de magistrados em disponibi
lidade, da justiça do Acre, os quaes manda a lei sejam apro
veitados na justiça do Distrioto Federal. Fiel á. determinação 
legislativa, criadora de :lireitos já consagrados pela jur!s
prudoncia do Supremo Tribunal, a Commissão alvitra essa 
transposição de verbas, que não augmenta despesa, mas, ao 
contrario, põe em evidencia o meio de diminuil-a. 

Verba 14• -Ajudas de custo a magistrados: 
~!'ão reduzida que ó esta verba, ningucm lhe discute a 

Ífi1POT'f.ancia. A Commisslio de Finanças do Senado tambem 
não o fará, dando-lhe a approvacão como veio da. Camara 
t\ eomo fora proposta pelo Governo. 

Verba 15• - Policia do D'islricto Fede.ral: 
Tem sido a seguinte a progressão da despesa orcamen

!:n i a nesta verba : 

1!114 
{920 
1924 
1925 

············~············~············ ................................... , ..................................... 
(proposta) •.•.••..... , ...•..•. , ... , 

5.737:098$090 
8.102 :805$091) 
7 921 :805.$450 
8.409:854$950 

O decrecimento da despesa de 1920 para :1.924 é todo ap
narcnt<>. porque r.osulta do de!imombramento do Instltnto 
Medico Legal e do Gabinete li'e Identlfica<;ão e Estatística, 
que faziam parte da polir.ia e hoje constituem repart1cões nu· 
fonomas, r!ispe.ndendo ma i~ de llOO conto~. Rommadn. assim, 
a desses dous serviços, a despesa com a Policia Civil aaéen
do!'in h o .i e a 9. 000 contos de ró1s om numeros redondos. 

O crescente dese.nvolvimento da cidade e as necessidades 
de ordem publica exnlicam a ranida progressão dessa verba .. 

A Camara dos Deputaà'os só alterou a proposta nas do
taf}ões de material, principalmente no que diz respeito a ma
l Hl'íal permanente, de nccórdo corn a sua orientnçlío de sup-

. flrimir taes sub-consil~naoões. E os séus córtes importam er.a 
233:012$000. o que rlelxa esta verba para 1925 com dotacíio 
ainda na mais de 255 contos acima da que consta <la lei vi
gente. Este augmento d~corre da ultim9. reforma da policia, 
lov.ada 11 eftelto pela deClre.to legislat!Yo n. /1.820, de 26 de 
janeiro d·e 1924, que criou log!lres de deJ.egarlo auxiliar é 
inspeol.ores de seoA"uranca publica,. elevando.- ao mesmo temno, 
os vencimentos dos del!:!l'ados e eommlssarios. 

No aetual momento quando-. a policia tem prestado os 
molhorns serviços ·á ordrun: publica .. não ó possive.l reduzir-lhú 
sensivelmente as verbas, recusando.:lhe os recursos para o 
desempenho cabal da sua missão. 

As proprias reducçõe.s e:ffectu!lldas pela Camarn, embora 
om dotações do somenos importancia, poderão trmmr alguns 
mnl1~r!IJ(}OS aos servicos on tornar necessaria a abertura d~ 
credít.os addicicmaes. 
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Do facto serú certamente esta a consequencia do sys
tcma adoptado. de reduzir as verbas do material, poupando as 
de pessoal: mantidas essas, geralmente intactas, serú fatal 
a necessidade de restabelecer aqup!las, sob pena do se sacri
ficarem os servioos ou se deixar o pessoal sem funcção. 

Cumpro ao Senado ,, deve~ de respeitar o principio ba
sico dos orçamentos, que é a sinceridade, evitando, quanto 
passivei, que, com o qur, se estú votando, tenha a adminis
traçi1o necessidade, no correr do proximo anno, de abrir ou 
pedir credilios addicionacs em importancia maior do que 
cm qualquer outro exercício. 

Verba 16• -. Policia Militar: 
Nos annos que nos têm servido de comparação, é o se

guinte o desenvolviment.l da despesa orçamentaria nesta 
yerba: 

1914 
1920 
1924 
1925 

••••••••••••••••• o ••• o o o ••• o • o •• 

• •••• o ••••••••••••• o •• o ••••••• o •• 

0 0 O 0 o o O O O O O 0 0 0 I O O O O 0 O O O O O O 0 O O O o O O 

(proposta) . . .................... . 

9. 444 ::292$353 
11.002:891$515 
13.578:421$499 
14.659:450$865 

Ha, portanto, um augmento da proposta do Governo sobre 
a lei vigente cm importancia pouco superior a L 000 contos, 
quo é expl'icada pela· elevação cos Jreditos de alimentação 
das praças, para forragem dos :1nimaes, etc. 

A Gamara dos Deputados re•luziu a proposta de 152:000$, 
que se referem a pequenas rec~iJ'icações nas verbas do pes
soal e ás reducoões uniformemente realizadas nas conslgnacões 
de material permanente. 

Com a creação de mais um batalhão de infantaria e 
outros augmentos resultantes do decreto n. 16.5401, de 5 de 
agosto do 1924, )laseado cm autorização legislativa, a antiga 
Brigada Policial passou a constit.uir um regimento. o que de
termina uma sensível elevacão de despesa, que a Camara dei
xou ao Senado a tarefa de real'lzar. 

Verba 17" - Casa de Detenção : 
Refere-se esta verba á Casa: ele Detenção. A Commissão 

de Finanças do Senad{) poderia acceit.ar a proposição da Ga
mara dos Deputados, adn;ltando a despesa tal como veio desta 
outr•a cnsa legislativa. 

Entretanto, eomprchendendo as necessidades que assis
tem ao serviço publico nn Casa de Detenção, a Commissão de 
Finanças reslabclcco as sub-con~ignaçõcs para "conservação 
do edifiêio" c "custeio rlo material rodante", offereoendo para 
a conslg-.naçfio n. (J, "alimentação do pessoal", cujo credito 
fica dofinilivamenle incorporad.:> aos vencimentos do mesmo 
pessoal, um substitutivo consf.a!J~e da sub-consignação n. 1. 

Com isto, a Commissüo tem procedido como devera 
fazer. 

Verba 18' - Casa de Corre~ção: 
Em face desta verba, tí qual n "Commissüo dos Doze", pro

põe uma rcrlueção de l 73:000$, o que a C amara dos Depu
tados a fi2era do DO :300$, a Con:missüo de Finanças, tíío só-

' 
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mcnl.c U]J<provando o que rcccbet·a na proposição, mantem o 
credito determinado para. "comhusLivel, lubrificantes, etc.", 
por cMsultllil' interesses do servi(lO. 

Verba 19" - Archivo Nacional: 
Na verba destina<la ao A!:chivo Nacional foi suggerida 

pela "Commissão dos Doze" a suppressão das officinas de ty
. pographia e ·encadernação e das despesas de material decor
r.entes. Essa Commissão se manifestou sempre contraria ãs 
typographias de repartições, allegando, como realmente de
veria ser, que os trabalhos resp<~ctivos se fizessem na Im
prensa Nacional. Ha a considerar no caso a situação da Im
prensa, com um regulamento em que se. não consignam obri
gações .para a execUção desse trabalho á medida de sua en
trada ali para. esse fim. Se as impressões das repartições 
fossem todas feitas na Imprensa Nacional, á vista de como 
olla procede, não seria com um nem dous ou mais annos que 
ta·es trabalhos seriam feitos. 

Desde que a typQgraphia e ::. encadernação pódem offe
recer economia em face do p~a111ento de impressões e en
cadernações a particulares, e que seja mais conveniente pagar 
que esperar pela Imprensa Nacional, mantenham-se sempre 
essas secções. · 

Apreciando esta verba, a Cam!ira dos Deput11dos elimi
nou os Jogares de cinco auxiliares, e como estes funQ.ciona
rios são neeessarios e uteis, resolvemos pela sua· readmissão 
na t.abella respectiva. 

Quanto ao mais, a Commissão acceita o resolvido pela 
Camara. 

Verba 20• - Assistencia a Alienados: 
Nesta verba se trata de um serviço que o altruísmo bra

sileiro tem conservado com immenso carinho, acompanhan
do-lhe a marcha do desenvolvimento para o confirmar como 
o instituto onde muito se cuida da medicina social. 

Dirigido proficientemente por um dos especialistas ma1s 
cultos do nosso mundo medico, a Assistencia a Alienados tem 
o seu nome recommendado com um subido reSIPeito e admi
ração. 

Ao referir-se a esr.a verba, a "Commissão dos Doze", 
nada allegando quanto á utilidade des.te serviço publico, sug
geriu reduccões consideraveis em quasi todas as sub-consi
gnações, para produzir uma economia de 589:305$900. De 
seguida veio a Camara dos Deputados procedendo córtes e 
eliminações, muitos dos quaes não podem ser acceitos pela 
Com missão de Financas do Senado, . por considerar que al
guns delles viriam trazer o sacrifício de serviços que ali 
estão sendo executados, com rigorosa economia. 

Assim, pensa esta Commissão, adoptando a despesa res
pectiva e constante da t.abella correspondente. 

Verba 21• - Saude Publica: 
Por que altenrlem a ·l'elevantissimos interesses nacio

naes, os serviços .~e saude publica devem merecer do Con
gresso l.oda atten~üiO, ai'im de que as l'espcctivas dotações or
çamentarias sejam concedidas do accOrdo eom indi·oa~ões te
chnicas e oom o mais ponderado crit.erio administrativo. E 
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quando se Lral.v. de restringir despesas rigorosamente não 
será iPQr cerlo no que conccme á Saudc Pu!Jlica a que se irá 
:rundamenLe recorrer, considerando o aper.reicoamento rte
chnico aWngido por esses serviços e que seria inuWizar um 
farto patrimonio de cultura, que tem valido ao Brasil grande 
renome em todos os centros cultos do mundo. 

No Brasil, mais que noutros paizeb, as medidas de hy
giene publica devem conaf.ituir o fundamento de Lodo pro
gresso economico, seniio a garantia defensiva da raça, e isto 
porque o nosso clima intertropical offerece maior facilidade 
na diffusão de molestias transmissíveis. Ainda nesta parle 
não podemos fugir ás normas de :pai7les europeus, cujas co
lonias cm regiões Lropicaes c interlropicaes recebem as pro
videncias esforçadas e mais acertadas de bygiene, que expres
sam a capacidade colonizadora dessas nacões. 

Aqui, nã,o defendemos a!Penas interesses de ordem econo
mica, porque temos de promover, igualmente, o aperfeiçoa
mento progressivo da raça, a.~ J'acil idades para o povoamen
to do solo e o augmento da vitalidad.e de nossa populacão. 

Estas opiniões, que são as de todos nós, empenhado:1 
pelas efficiencius de um Brasil como o desejara c o queria 
Oswaldo Cruz, receberam o apoio e l.ambnm suggestões, nos 
seus conceitos g.eraes, do compeLenl.n uclminisLrador dos ser
viços de saude publica nacional, cujas Iuws, cujo tirocínio. 
cuja technica profissional todos reconheMmos e applaudi
mos. Nem se podia nest\t emergeneia versar o assumpto sem 
a audiencia do administrador e do techn.ico, aliás como se 
deveria fazer em relacão a todos os serviços, os relatares 
tndo ouvir os chefes de repartição a respeito das necessida. 
des, das convt>niencias, dos interesses da administração no 
que está circumscripto ás suas attribuições. 

De referencia á saude publica, não lhe podemos deixar 
de reconhecer o prestigio de su'[Yrem.a le:r:, ·por cuja execução 
se devem empenhar esforços al.é o saeri,ficio, comrprehen
dendo-se que é na prophylaxia, na hygiene e no combate ás 
molestias disseminadas que havemos de asseg~r'!'al' a vitali
dade de nossa populacão e pois a prosperidade da economia 
nacional. 

Quanto já temos realizado e ·quanto já ensaiamos para 
o proseguimento do almejado fim, é certameDte obra con
siderav·el, dr. cujo eaminho não podemos I'ecum· nem uelle 
eslacional'rnos, ~.ob prna de ann ullação do que SP. cxecut.on. 
Ademais, havcmo;; de comprehcndcr que essa obra verificada 
osl.á quasi rcsnmirla na capital do paiz c que além do estreit.o 
horizonte ria vida .urbana na mcl.t.•opolc, ha o mundo immenso 
que o Brasil reprcsent.a: sli'o os sertões abandonados, a costa 
mal cuidud:. o cent.ro olvidado, as capit.ans dos Estados mnl 
servidas, tudo quanto concerne ~ prophylaxin e hygiene sem 
r.fficicncia f6ra daqui, no entanto por lá são brasileiros tum
bem os que formam a sua população. Encontram-se cm com
pleto abandono, principalmente, as nossas populações ruraes, 
victimarlas por cmlcmia~ de alto indice, que infcriorizr.m o nos
so homem rio cnn1po c impedem o t.rabalhi> productivo em ex
f.cmas l'PA'iões clr nossn tcnit.orio. O t.cst.cmunho dcsl.as affir
maLivas impressionantes dá-o o pl'Opl'io Relal.or, das infor
mações colhidas em vin:ions realizadas pelo interior ria Rnhin 
e <!e Minas Gm•nr.s, e onde comprovou a disseminação rlos pe
rigos a que cst:í sujcil.o a populn~uo rmal, no t.ocnntll :t snu. 
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de publica. Pelo observado nos dous Estados se deduz do que 
haja por: outros, noladamente naquelles sem recursos, sem 
a·deantamentos de progresso e de mais desenvolvida civili~a
ção e·educaoão. 

Quando as grandes cogitacões para o povoamento do solo 
enchem os planos da administracão, · negociando esfo:rcada.
mente a vinda de emigrantes estrangeiros, os Estados sentem 
a. penuria da hygiene e as minguadas medidas de saneamento, 
dando pasto a que as endemias grassem com violencia, os 
sues habitantes iniciem a vida sob as torturas da uncinadrio
se, da malaria, da lepra·, da tuberculose, do trachoma e cêdo 
nmadurecam na invalidade para o trabalho praficuo. Por isso 
bem se deveria recommendar uma accão mais efficiente do 
governo pela felicidad0 das populacões ruraes, acudindo-as na 
miseria em que são encontradas e lhes proporcionando os re
cursos energicos e salvadores que as transformem nesses pa
drões de homens victoríosos como Euclydes da Cunlia viu o 
sertanejo do norte. . 

Não é de bOa norma administrativa que olvidemos o VI
goroso braco nacional, o deixemos á incuria da instruc(1ão e 
da saude, relegado da protecoão official, atirado ao desconhe~ 
cimento de si mesmo e das utilidades em que se mostraria, 
emquanto sommas immensas se canalizam pa!!'a a emigracão 
estrangeira e ao tempo em que o colono estrangeiro tem ga~ 
rantia e tem conforto como não tem o brasileiro rural, ver
dadeiro constructor da grandeza economíca da nacionalidade. 

rPara a effectuacão dessa obra providencial, em:penhe-se 
o Governo com os recursos proprios e suffi.cientes, e da mes
ma feita tenha em grande conta auxília·r os servicos relevan
tissimo que as Fundaoões Rockfeller e Gaffré-Guinle estão 
r&alizando com rara benemerencia. Com a voniade decidida 
da administração publica e a ajuda valiosa dessas institui
ções, haveremos de rehabi!itar para ãs utílídades reaes o ha
bitante dos campos e das aldeias, restituindo-o ao trabalho 
proficuo peJa; felicidade do adeantamento progressivo do 
Brasil. 

Que a Saude Publica seja ainda para nós a suprema lere. 
Com o intuito, pois, de realizar um trabalho quanto pos

sível methodico c claro, a Commissiio de Financ:as do Senado, 
a}}ÓS consultar os interesses e conveniencias do serviço publico 
apresenta um substitutivo de toda a verba 21", cujas consi
gnações e sob-consignações aqui deixa esclarecidas· nas su:.s 
minucias, para comprovacão de suas ,justificativas; 

Convém, entretanto, adeantar, para o seguro .iuizo a re
speito, que o substitutivo obedeceu inteiramente á norma do 
orientação determinada pela Commissãó, ·qual a de ser rigo
rosa quanto a economias, mas prudente no a.ttender as ne
cessidades da administração e no. respeitar os direitos adqui
ridos. E assim aqui se tratam as consignacões: 

i" - Directoria Geral - A Camara. dos Deputados ex
tinguiu o Jogar de assistente, com os vencimentos de 7 :200$, 
r.onsideravelmente ferindo a organização dessa secl)iio, onde 
esse auxiliar é de absoluta necessidade e 'peAson. de confianGa 
immediata do director geral. do qual não pódo prescindir. Do 
tal sorte. restaheleca-so o lagar de assistente, no tempo em 
que se diminuam i:lous sub-inspectores sanitarios, cu,ias uti
lidades ahi são dispensaveis. 
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2' - Procuradoria dos Feitos - Muito combatida :li Pro~ 
curadoria dos Feitos da Sande Publica, á vista de não haver 
um juizo privalivo deste departamento, preciso, entretanto, ó 
que se lhe reconhccam a~ utilidades, poi~ a custo de não pe~ 
quonos trabalhos e sacrifícios ha conseguido resultados pro~ 
veitosos no cumprimento das disposições. regulamentares. do 
respectivo servicd. 

E' um appar-clbo repressivo que o departamento ha en~ 
oontrado, e além de sua effíciente aotuacllo propriamente 
dita, vencendo pleitos contra o prestigio reconhecido de po~ 
tentados sobre os quaes incide, para. a execução da lei, no que 
se lhe refere. torr.ou~se uma fonte de renda apreciavel para 
os cofres publicas. Ainda ha pouco uma estatística provou 
que entraram para o erario publico 495 :787$293, por via Ju~ 
dicial e que a importanoia total em cobranQa executiva fi9~ 
cal foi de 1.151:659$885. · 

A Procuradoria dos Feitos, pois, continua a produzir os 
seus resultados, cumprindo-Re de verdade a execuollo das 
multas applicadas, por todas as razões que a justificam. 

a• - Secretar1a Geral - Na Camara dos Deputados se 
fez a exlincção do cargo de sub~secretario com a reducoão de 
3:000$000. 

Quando se procura apegar a todas as minucias, com o fito 
de economia, .acceita~se que em rima consignação de mais de 
200:000$ seja diininuida aquella importancia; O facto de 
que o Jogar poderia ser dispensavel, não justificaria, pois 
que, nesse apreciar, seriam immensos os Jogares destinados á 
suppressão, por dispensaveis, por desnecessarios, por inuteis. 

Entretanto, parece saliente a demasia de ftinccionarios, 
havendo dez escripturarios, nove officiaes e outros titulare~ 
de categoria inferiOr, cujas attribuições são quasi semelhan~ 
tes na execução do offictO. 

Por isso a Commissão de l!'inancas do Senado mantem o 
Jogar de sub-secretario. 

4• - Insp-ectoria de Demographia Sanítaria - Silo reaes 
nas suas efficiencias os r>roveitos dessa inspectoria, com tra
balhos immensos de utilidade sobre a nossa demograpbia, 
cm conjunto com a dos Estados e em confronto com a do es
LranJ:eiro. 

E' um ramo do serviço publico que se distingue pelos 
seus merecimentos em face da administração e que maiores 
proveitos bem podel1á. vir a prestar, levando a toda a parte 
os conhecimento~ da demographia sanitaria do Brasil, não 
sómente como contribuição da sciencia medica, mas ainda 
para que a generalidade saiba o estado de nossas condições 
sanitarias e o curso das molestias no territorio nacional. 

~or esse serviço comprovamos de igual modo a ef.ficaoia 
das medidas de hygienll entre nós, exercitadas com todo o 
moderno oriterio da sciencia. A mortalidade geral na capital 
da Republica baixou no corrente anno a 16 por i. 000, appro~ 
ximadamente, quando até então permanecera quasi sempre 
acima de 20 por 1.000, e raramente pouco inferior desta 
cifra. 

Verifica~se dos seus quadros a alvicareira informação 
da queda simultanea da letalidade pelas doenças transmissi~ 
veis, o desapparecimento complet.o da varíola no obiluario 
carioca e a diminuição no quociente das molestias geraes. 

A Inspectoria de Demographia Sanitaria é uma repar~ 
ti cão de reaes utilidades. 

• r 
I 



412 1 ANN.AllS DO·SENADO , ,., 

s• ,_... Serviços de educacão o propaganda - Quem com
pulse o regulamento da ~·aud~ Publica, no wcante a este ser
viço, bem poderá ajuizar dos seus grandes prestimos, na pre
paracíio espeoializadora aos nossos hygienistas. 

O ensino de hygiene publica é deflcientissimo entre nós .. 
Actualmente, e considerando a grande ampmude de conhe.: 
cimentos technicos necessarios á pratica de medidas sani
tarias, a necessidade de ser realizada a educação especial 
de. hygienista resalLa a todas as vistas, pois só assim tere
mos profissionaes habilitados para o desempenho de ~uas 
aHas funccões. · 

E' deste modo que procedem outros raizes cultos, cujas 
normas devemos adoptar, para colhermos, como elles, os re
sultados. 

Conseguido um corpo àe teohnicos de saude publica, como 
se :l'a.rá com a mallutencíío do serviço, as providencias devem 
8er dadas para ~ue os funccionarios, encarregados de í'un
cções sanitarias, tenham sómente estas obrigações, dediquem 
todo o seu tempo ao exercício de seus deveres funccionaes •. 
Desta maneira Se terá conseguido restringir o numero de 
medicos occupados na administracão sanitaria, tt~rnnndo mais 
eoonomico os respectivos serviços. 

Antes disso, porém, não. A suprressão do serviço, con
siderado o estagio mais util e mais proprio para as efficien
cias da especialização, quando justamente se procura espe
cializar os profissionaes, para a melhor prova de .seus co
nhecimentos tcchnicos, seria um desacerto palmar rla admi
nistração. Cumpre-nos a sua conservação por tudo. 

Supprimam-se, entretanto, nesta consignação, os logares 
de um encarregado de archivo e c e dous serventes. 

6• - Inspectoria de Engenharia Sanitaria - Não se con
te!tam os prestimos destu inspectoria na solução do problema 
da engenha1•ia sanitaril.). nesta capital. 

A propria «CommillRão do,;; Doze), cuja rigorosa incle
mencia na execucíio dos córtes nos oroamentos é sobrema
neira reconhecida, passou por alto a respeito desta inspecto
ria, deixando-a incolume do· seu alfange. p,rocedeu seme
lhantemente a Camara dos Deputados. Não será, pois, a Com
missão de Financas do Senado que algo tenha a evidenciar 
no sentido de economia na presente consignação. 

7• - Inspectoria de Fiscalização de Exercício da Medi
cina. - Propoz a "Commissão dos Doze" a extinccão desta 
mspectoria "por não haver necessidade de um quadro es
pecial de funccionarios para esse fim". 

O argumento não justifica a suppressão, · pois que se" 
melhnntemente se poderia dizer de varios . outros ramos do 
servico publico. . · .· •· 

Por seu turno a Camara dos Deputa.doR apenas achou de 
reduzir para qnrrlm os cinco pharmncenticcs sub-inspectores. 
realizando uma economia de 7 :200'$000. · 

Nesse sentido, a secção de pharmacia produziu cm 1!123 
uma renda de 113 :IM7$800 e no primeiro semestre deste anno 
alcancava Já 9~ :071$, segundo os dados de lá procedentes. 

O pessoal qne nhi tem ftmcçõcs r.orcebe annnnlmonte, in
r,lnsivc a gra f.ificnção provisor ia (I nbrlln T..yra) 08 :646!110'00. 

·Consideradas as utilrdades, o desempenho que· tem sido 
dado ao scrvir;o c a nr;!e:·;sidade rlc maior act11nrJão .fi,enlizn-

.. ----·-···-··-··••"-~' 

• I 

I 
F 



.. SESSÃO EM 27 .DE DEZEMBRO DE 1924 413 

dot·a no que •diz respeito a c;;tu secção, não ha por que. se 
reduza a qnatro o numero de pharmaceuUcos sub-inspectores. 

Mantenha-se, .POI'Lanlo, o numero da proposta. 
8' -- Inspectoria d.> Prophylaxia da Lepra e Doenças 

Venereas. - O combate ao parigo venereo, praticado em 
todos os paizes cultos, iliio havia merecido a nossa attencão, 
llmbora reconhecidos os terríveis malefiuios da syphilis em 
nossa populacãoo 

.Para a.ttcuder, no emt:mlCJ, a esse rnrno da a•dminislração 
.oaniLarin, foi organizado um ~ct·vir;o csp,Jcial, excr:LJta!l•·· n:w 
~ô na Capital J!'.ederal, mas ainda em muitos centros urbanns 
naeionacs o Chegamos a contar cm funccionamento nltamente 
eWcnz 110 dispensarias antivenereos no Brasil, que eram pro~ 
cu.mdos extraordinariamente. o 

Em a,iuda a esse empenho tivemos a fortuna de merecer o 
concur3o rnagnanimo de illusl.re familia brasileira, que orga~ 
r:izou uma ftmdacão modelar, para o fim exclusivo de auxiliar 
o Governo da Republica nessa campanha ode. raro alcance 
social. Fci Lo o convenio entre o Governo e a digna familia. 
Guinle, os resultados rla Fundação Gaffré-Guinle estão já 
ahi ás visl.as e á admir<,<;láO de todos, se bem ainda em inicio, 
mas numa confirmar;ão victoriosa de realizações superiores .. 
Do~ merecimentos dessa fundação, bem oomo da Rockfeller, 
não se precisa 'de fazer allegaoões ao Senado, que lhes co
nhece a benemerencia. 

Mas, iniciada a accão meritoroia ode combate á lepra o 
doenças venereas, não pod,;riamos voltar atraz nesse sentido, e 
embora tenhamos de res~~·ingir despesas com o custeio de taes 
SC'rviços, cumpre-nos a prcoccupar;ão maxima de manter por 
Ludo a integridade de sua organização, para que possamos, cm 
tnmpo or,portuno, mn.is ampliar a actividade desse grande 
organismo medico-social, contribuindo para felicidade de uma 
immensa população de brasileiros, attingida tanto pc,~Ja lepra 
cerno pelas doenças venereas. 

A propo.~ição da Gamara dr.~ Depul.~dns e(lnsigna pn.ra a 
·lr.:·pcctoria da Prophy!nxia da LepJ'a c Docnça.s Venereas as 
seguintes verbas: 

P·essoaJ . . ................................. . 
~~ rnsa lis l.a.s . . " ...... ·· ....................... . 
'11 ;;teria I o o o ... o ................ o ... o .. o . 
Para o custeio dos serviços . da Prophylaxia 

da Lepra c das Doenças llenereas nos 
~EsLndos . . .. . ........ , .......... ·· ... . 

l~ormanrlo 11111 lota! de ....• o ••••• 

58:560$000 
127 :200$001) 
923:000$000 

L 781 :500$000 

2.890:2G0$000 

E' absohtt.nmcnte impossivel a esta inspcctori:t mantoy• 
servioos, sem desorganizai-os, dentro desses recursos orca
ment.nrios. 

A proposta apresentada qu c pedia . < • ~ ~ • -~··;.~ r.n .. o 
f'IISI.cin dns Scrvü;.ns de Prophylaxin da Ll)pra c Docncns Ve
ncrens 110 Diskicl o Federal n nos Estn:dos, representava a 
qt·adia .inlrrada nr•cc,snt'ia pal'a manntcnçr., ·'csqr~ serviços. 

Al11 n cxcrcicio de 192~ foram os scrvicos custeados por 
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creditas concedidos t'ela lei da despesa, para os serviços 
no Districto Federal, e po~ creditas concedidos pelo Fundo da 
Leopra, r:wa os Estados • 

.Nesto exercício d!l f924, dispoz a inspectoria de 
ó, 759:1960$, sendo 806:960$ conceditdos rela lei da. despeza e 
4 .ür:J :000$ pelo Fundo da Lepra: · 

Tendo em vista, porém, a necessidade de economias, en
tretanto sem desorganizar serviços nem tocar direitos adquiri
dos legalmente, a Commissiio de Finanças do Senado, depois 
de considerar as informaoões recebidas, acceita a emenda de 
preferencia pela qual será mantido, com estricta economia, o 
utilissimo serviço, tanto no Districto Federal assim tambem 
nos :18 Esl.ados. da União, desde que estes confirmem o seu nu.. 
xilio ao Governo Federal com metade das despesas, que até 
11qul só por clle erám feitas. 

Esse areamento, o menor passive.!, seni desorganizar os 
wrvicos e contando com a con~ríbuicão dos Esta•dos, mesmo 
assim apresenta uma differcnça rara mais, de 4:16:300$, como 
so verá: 

:Pessoal • . •.•.• , •...•.••••. ·•.• • . . • . . • . . • 58:560$000 
M.ensn.listas • • ••••• ~ ••• , •••• _ •• .' •••.• ,·.. f28:400$~01Ql0 
Mater.ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. 22f :500~000 
Para o custeio dos Serviços da Prophylaxia 

da Lepra o das Doenças Venereas nos 
:::Dstados •••••••••••••••.•••••.•••••• 1.80S:::IOC$000 

Formando um total de .. • • • • .. • • 3. 306 :560$()()r!) 

Tal or(.l!lmento, entretanto, comparado com o de 1924, re
presenta uma differenca para menos de 2.453:400$000. 

Não é possivol manter com menor quantia, de modo effi" 
ciont.e, os Se.rvicos de Prophylaxia da Lepra e das Doencas 
Venereas ·no Districto Federal e nos dezoito Estados. 

A dl!ferenca para mais de 4:16:300$000, a ser acoreeclda 
á proposição da Camara dos DepuLados, se explica e ,justifica 
da seguinte fórma: 

A verba ~Pessoal" foi conservada a mesma .de :1924. por 
serem todos funccionarios do quadro. · 

A verba "Mensalistas" era, em 192-i, de 181 :200$000. 
Na proposta oreamentarla pediu-se para · essa rubrfcll 
206:400$000. A Camara reduziu-a a :127:200$000. Pede-se 
agora. apenas o augmento de 1:200$000 para formar 
128:400$000. 

Por essa rubrica é pago o pessoal que trabalha no labo
ratorio da inspectoria, laboratorio de enorme utilidade, que, 
além de praticar o exame de sangue nos doentes de todos os 
dispensarias e os exames dos enfermos ·de lepra, fabrica O!' 
preparados mercuriaes, em empolas, e outros medicamentos 
utilizados pelos dispensarias desta Capital e dos Estado~. o que 
redunda cm grande economia, como ficou provado este anno 
com a resoluçiio da inspectoria de fabricar medicamento~ para 
1JSO dos doentes aqui e nos Estados. o que proporcionou. no 
florl'ente anno, economia calculad!l em quantia superior a 
80:000$000. 

t. 

i. 
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Foram augmentadas as consignações da verba "Material", 
sendo 200:000$ na consignação "Acquisioão e fabrico de medi
camentos". 

Para 1924 dispoz a inspectoria de 408:500$000 para 
acquisicão e fabrico de medicamentos, sendo 200:000$000 oon .. 
cedidos pela lei da despesa e 208 :500$000 pelo Fundo da 
Lepra. Essa quantia de 408:500$000 deu difficilmente para 
esse anno e assim, pois, se julga nacessaria e suffioiente para 
o proximo anno, embora com o servioo relativamente dimi
nuído 

Tendo, entretanto, desapparecido o Fundo da Lepra, todas 
as despesas devem figurar no areamento da inspectoria. 

Esta consignação é de capital importanoia e por ella de
verão ser adquiridos ·os medicamentos neoessarios para tra
tam ente dos venereos e dos leprosos no Districto Federal e nos 
dezoito Estados. . 

A questão do medicamento para esterilizar a lesão conta
giante é a chave da prophylaxia; sem medicamento suftioiente 
e mantendo-se pessoal e material para os dispensarias, .arrisca
se a mal empregar o dinheiro da Nação. 

Além disso, combinadas as disposições pedidas para o la
. borntorio tl para a acquisicão de medicamentos, poderiam ellcs 
ser adquiridos nesta Capital, o que conforme verificou a Con
tab!lidade do departamento redundaria em um augment'l para 
o Governo de cerca de 40 % , . 

Foi tambem augmentada de 26:000$000 a oonslgnaolio 
"Impressos, cartazes e folhetos". Esta oonsignacão é tambem 
de grande importancia para a inspectoria. Conforme estabe
lece a legislação brasileira, a prophylaxia das doeneas ve
nereas baseia-se na educaclio hygienica anti~venerea e DO 
tratamento prophylatioo dos enfermos. Trata-se de por eUa 
fazer. o doente procurar os looaes de tratamento. . 

A consignação de iO :000$000 era manifestamente fnsufff .. 
ciente, tanto que foi necessario pedir~se supprlmento á verba 
dos Estados -para este anno. Estando esta reduzida para. 1925, 
é necessario augmentar aquelles 10:000$000 para 36 :OOOtOOO. 

. Foi tambem augmentada em 20:000$000 a consil!laollo 
"Custeio de enfermarias para leprosos e leitoa para veDtNOI". 
Por esta consignação são custeados os servioos de isolamento 
para leprosos nesta Capital. 

As verbas. de annos anteriores foram de 60 :oootooo. Este 
anno, com verbas reduzidas, foi, como é publico, grande o cla
mor por maior numero de leitos para leprosos, ruAo por que 
julgamos necessario este augmento. 
• Foi tambem augmentada em 50:000$000 a consignaçlo 
"Apparelhos e instrumentos", afim de permittir ao laboratorio 
o fornecimento de medicamentos para os Estados, o que, se
gundo se affirma, será feito com grande eoonomiã para os 
cofres publicas. 

Pede-se tambem o augmento de 6 :000$000 na conairnaoAo 
"Utensilios diversos"; 6:000$000 na consignaçlio "Despesas de 
prompto pagamento e eventuaes",. com diminuição sobre a 
verba deste anno; 500$000 na consignação "Asslgnatura de 
telephone", e 116:600$000 na consignação "Servloos nos El
tados". 

Nüo sendo passivei ao Governo Federal manter por si, 
como tem l'eiLo nté agora, o .serviço de Prophylaxia da Lepra e 
das Doencas Venereas nos Estados, dirigiu o Ministro da JUB
tioa, em fins de outubro, um telegramma aos Presidentes e Go-

'. 
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vcrnadores dos Estados, dando conta desse facto e perguntando 
se não desejavam continuar c'om esse serviço mediante con
tribuição de metade das despesas. Essa resposta devia ser 
dada até o dia 10 de novembro. 

O unico Estado que respondeu affirmativamente foi o de 
Minas Geraes que, acceitando a proposta, concorreria com a 
quantia de 120: 540$000, annualmente. 

Afim de não acabar de vez com um serviço nacional, ·como 
o que era dirigido contra as doenças venereas, alvitrou a inspe
ctoria cm que fos~e concedida a cada Estado dos que não ti
nham respondido a verba de 33:540$000, com a qual se po
deria manter um dispensaria em cada uma das capitaes, 
ficando fóra o fornecimento de medicamljlnto~ que seria :feito 
pelas verbas da inspectoria. 
. Além disso, alguns Estados figuram com maior quantia, 

como se vê da respectiva tabella, afim de se dar cumprintento a 
contractos feitos para o isolamento de leprosos ou constt·uccão 
de leprosarios. 

Pela lei que autorizou a reforma da Saude Publica, ficou 
Ctilabelecido que os leprosarios seriam federaes e, por isso, 
não terão na lista acima os Estados de entrar com metade da 
quantia gasta na construcção, salvo casos regulados poP lllln
tractos especiaes, como o de ·Minas· Geraes, em que o Estado 
entrará com igual quantia. · 

Assim é que na verba de .28.2:540$000 do Estado do Pará 
está incluida a manutenção dos leprosos no leprosario do Prata 
e hospit.al de Tucunduba; na de 432:510$000 no Maranhão está 
inclui da 11. de 375 :000$000 para occorrer ás despezas com a 
construcção ·de leprosarios de S. Luiz e a de 24:000$000 para 
isolamento de leprosos; na de 420 :540$000 de Minas Geraes, 
estão incluídos 300:000$000 para a construc~:ãõ de leprosario, 
entrando o Estado com igual quantia, e 120 :540$000 para a 
pr011hylaxia da lepra e das doencas venereas, entrando tambem 
o Estado com igual quantia. 

Na parte "Material" está a relacão da distribuição de cre
ditas pelos diversos Estados. de accôrdo com esta justificação. 

· 10• -· Hospital Geral· de Assisteneia -Nesta oonsignacão 
a . Camara dos Deputados eliminou o Jogar de jardineiro, para 
fazer a economia de i :000$000. · · 

A Commisslio de Finanças de;Senado vae além, extingue a 
gratificação que compete ao director, em virtude de passar 
este cargo a ser exercido, sem outra remuneração, pelo inspe
ctor geral de assistencia hospitalar, tl os Jogares de um assis
tente, dous escripturarios, tres enfermeiras attendentes ·de 2" 
classe, tres de terceira classe, um .ajudante de pharmacia, tres 
auxiliares de laboratorio, cinco serventes de ·primeira classe, 
cinco de segunda classe, apenas sugmentando uma enfermeira 
de primeira classe e um medico interno. 

Segundo a opinião da "Commissão dos Doze", que aliás 
seria· adoptavel se as .condições da Prefeitura do Distrieto Fe
deral o permittissem no momento, tanto ·o hospital de assis~ 
tencia, como o Pedro II, deviam estar como. um ramo da admi
nistracão municipal . Esta opinião só não deve ser acoeita e 
praticada pelo motivo allegado. · ' · · 

ua - Hospital Pedro II - De referencia a esta con
signac!io nada ha que allegar. A proposta do Governo d a 
mesma da proposicão da Camara dos Deputados e será a da 
.Commisslio de· Finanoas ·do Se~d.o. 

I 
I 
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i2" --- InspC'ctoria de Hygiene InfanLil - Resentia-se o 
paiz da ausencia du um sc:·vi c o especial de hygiene infantil e 
esse abaudono em que perdlll'ava um dos ramos ma.is impor
tante,, da suudo pub!ku, traduzia-se na elevada letalidade 
infantil do Jlio de Janeiro e de outras capitaes dos Estaàos. 
~ra u~·gunte provideueiar a respeito, attendendo em que, na 
mfancm, accumulamos resisLcncias organicas vara a idade 
aclulLa, e nos ouidados proporcionados :l. crianca defendemos 
o l'uturo ela raça. 

A hygicnc infantil eleve merecer do Governo a mesma 
:wcão Lle ~sfm·~o ~olirelcvado que se está dispendendo pela 
propl;yl.nsm l'IIJ'ul, d:t l.ubcrculosc o das doenças vcnereas. 
Comliatidos eslcs perigos o maior indico da nossa letalidade 
o o maior i':w:or elo cnl't~:::.quecimonlo da raça, cumpre medi
das e proviucncia:; orricuzcs pela. saude da infancia, no sen
tido do JH'l'iJ:li'UI' de inicio e!emenlos robustos que confi.rmem 
t: liOSsa :;mntlc:m elo n:wiunulidaclo. 

. A el'ia:Jça não to~·c com essa cfficíencia dese,iada os ca-
r:nhos do poder publ1co c nr::;·e que isso se faou. qUJanto an
i.Cs, Qllé se exocule com as possibiliclarlcs ele exito seguro, na 
convieiJfio do.~ sawnados fruetos que s0 colherão. 

Muilo dfJ!'icientc, pois, quantu se tem executado e deve
se comprchendnr. cpw a l!ygicne infanlil merece ser associada 
:m · accrw .:lo :~u11 dc.seuvolvimcnto c uWidacles, tanto quanto 
aquc'llcs sct·viens ele Jll'Dpliyluxia mais recommendad·os pelos 
C!ll[Jellhm; do Governo. 

A' nova orienlaçür! do serviço publico que está sendo dada 
n;t adminisLraçüo ela Republica, principalmente no que se 
l'<'J'ei'O {t saurh~ !la pop111aufio brasilcir·a, deve ser aggregada a. 
h;:gil'nc inl'anl.i!, da iitcsma J'eila, e realizando-se accôrdos 
wm o3 ~·ovcl'll<JS :>slacluaes parn. ~ rl'l'ect.ivaçii.o desses servi-· 
I!OS, lal comn sr• lrm l'r•ii<J ~se csl:í l'azenelo quanto ao sanea.
llllml.o rul'il! ;; a ro~·opllyl;txJa ela lepra o rloonças venC>reas. 
Por esse meio !fio srímnnte r.í que so insl.allarão dispensarias 
a:J.; l~>ktdn.-;, 1111r lrospilal illl Cn.pil.al da llepublica, o Governo 
imilando o UIIXiliandn :JS insLitui(;ücs pad,iculares que por al~ 
p;1mtas l!nidnrll'.s ~~~ Fetlemefio vüo l'l.mllinndo a obra boneme• 
rila da lly:;ione ini':mW. . .. 

Tl:t p!'opo.,,io~o da Camui'D rins Dnputados so ver1f1ca o 
WI'VÍI!O ?~lm· cir'Cilmscriplo á qapital. Feder·al, have!JdO apen~s 
11111 au:;;l!n J!!il'rt o flt!r~ so ~~;l.a pm!.JCandl> na l~ahl!l, onde Já 
.~,,~ iiHiall:mun r.~ ::i'l~n frwecion:nHin dispensar10s e créches. 
wm ex l.raordi na!'i os provoit.os. 

A i:nnce>~fio de anxilio Llovc, lambenl, estonder-~e ao 
bospiütl de crianc~s ":·~I'i.hur Bomnrdos:·~ :_.Jill esL~b_ele.cimenlo 
t;llc .acaha clr lJ(~\' .nl~l.it.t;lllo para a. 1111~fia11 no~JJ~JSSJma dE' 
umpar:u.• a nr>s:m 111l unr.1a rlesrrrol.r~Jda, quando ,\laeada ~ela~ 
1no!eslin.s rnw :linda s:) rJi~I.J•ihu~r!:! " P'l':l>~nm :ll'~tn CupJLal. 
Para esse hospil.al c sua manutençao a despesa correspondente 
os tá determinada na verba respectiva. . . 
' 13' - Directoria dos Serviços Sanitarios do Dist:Jcto 

.Federal - So fosse preciso exigir a prova · qos prest1mos 
q11c acreditassem c rocommendassom este serviC~ da Saude 
l'uhlica basl::wa o facto da diminuição ela morla.lldade nesta 
Capital,' se nüo csl.ivossc ás vislas elo todos o estado de hy
g:ono quo a uclminisl.raçiio publica vem asscgurand.o, por todo!! 
os meios, para o lJem da collocLiviclnde. 
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lla alguns anuos o Riu de Janeiro ou a Capital dos Esta
dos Unidos tio Brasil infunllm lel'l'Ol' aos visitantes, ora tida 
como o ostHwlallw da morto aos seus proprios habitantes, 
ma-~ ú força da vontade versuasiva, constante o ef.ficientc de 
<;"<H'cmos que, assim, Ui.o !Jem souberam comprehcndor, tudo 
isso desappareceu, p,ara que surgisse, como a·hi está, uma das 
.:idades mais suluJ;res do mundo. 

As convcniencias de conl'irmar essas execuções beneme
riLas crcarum por ultimo a directol'ia, a que esta consignacão 
numera, com it·r::.di&ções providenciues por todo o Distric1Jo 
Federal, o desde esse inieio que a prooccupação oi'ficial é 
toda pelo prestigiar dessa directoria, a quem se reconhe
cem os prcstimos das utilidades technicas e praticas mais 
efficientes. l)ara a sua manuLencúo a proposta do gover
no foi, alitís, um pouco sobria, respeitando o que já resol
vido, e tão sobria que a Gamara dos Deputados não encon
trou, na verba pessoal, onde llle pOr as garras da diminuição 
ou da suppr.essão. Tambom não será a Commissão do l!'i
nanças do Senado que o encontre, .possuida que eslj:í. dos 
mesn.·os desejos pelos servic,os sanilarios do Districto Fe
deral. 

14• - Delegacias de Saúde - Estas repartições são 
subordinadas ao serviço sanitario do Districto Federal, por 
isso mesmo, sem duvida, passaram incolumes na volupia dos 
cortes . 

. Cogitou-se, sem allcg.ar necessidade pura essa execu
C"<ÍO, da ct·ea~.ilo do Jogar o~ mais um delegado de saúde. Pro
vado,· entretanto, SOl' prescindiv·el. 110 momento mais de um 
cargo, quando os delegados actuaes bastam 1iara as conve
niencias e misteres do serviço publico. manteve-se o nu-
n.ero dos existentes, que são oito. · 

A consignação fica tal qual o governo propoz. 
15• - Inspectoria de Hyg1ene Profissional e Industrial -

Na Gamara dos Deputados a proposta governamental tevo 
nesta consignação a reducção de um guarda e pois a eco
nomia Lão sômcnte do 1 :800$000. 

ReconhtJcidas as utilidades da inspectoria, a Commis
são de Finanças do Senado não vae alem dessa medida do 
economia, que e !la acceit.a. 

16' - Inspectoria dos Serviços dr Prophylaxia - Quando 
com tempo de mais sobra pal'a observações a serem feitas no 
curso da administração do Departamento Nacional de Saude Pu
blica, com o intuito de o simplificar na sua burocraLizaçiío e do 
o tornar mais util aos seus fins, tal como agora se começa a 
fazer, cerlamento os serviços parciaes de prophylnxia soffre
riio reformas c fu'sões que importarão na maior prova de suas 
efficiencias. Ainda estamos caminhando por través de sonda
gens de experimentação, felizmente cobertas de promissores 
resultados, 

E' que os serviços de prophylaxia, tanto no Distrwlo 
Federal o assim nos Estados, merecem n:ttoncão e estudos 
que não podem ser fcil.os de uma hora pura outra. 

Sab 11 inLnito da parcirr:onia rigor.osa que so adopl'ou 
seguir e executar, na Gamara rlos Dopt1taàos foram dimi
nuidos 1 encarreg-ado rle secciio, 1 mnchinista, 2 guardas 
desinfectadores c 5 chau[fcurs. A Commissão de Fiunnons 
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do Senado conseguiu mais a diminuioilo do 64 serventes dc 

~c~:n~~~;~~~f15c~d~r a q~~ut:;u lo~~r~s g~;~dai~ogi;n!so~~:,U~gi~0~ 
pensados, õcm perturbar a execuç.ão dos servi()Os. · 

17" - Inspectoria do Prophylaxia da Tuberculose - A 
Luhcrcu!ose foi e ó ainda o maior factor da letalidade nacional 
Só na Capital l!,ederal eleva-se a cerca do 5. 000, todos os annos, 
o numero ele viclimas elo ten·ivel mal. Organizou-se para a 
respectiva campanha um serviço especial aqui, com ramifica
ções pot• alguns Estados, mas ainda não ~ bastante, seuão so
bremaneira insufficientc. A campanha precisa ser continuada 
e com maior desenvolvimento, para isso sendo mantidos os tra
balhos efl'ectivados até agora. 

Cumpre igualmente promover a assistcncia hospitalar da 
tuberculose, evitando que centenas de enfermos, com lesões. 
abertas, por·tnane,;am cm nossas ·habitações collectivas, diffun
dmclo o Cfjfltagip. O tuberculose, deve Ler o seu isolamen-to 
da communhão das gentes e as,Jm se terá feito valioso servi
ço á causa da saude publica. O Governo promova ou facilite 
a organizacilo de preventorios ;;nU-tuberculosos, cuja accilo é 
preponderante na prophylaxia da doença. Havendo no Rio de 
Janeiro, corno em alguns Estados, mstituições com o fim do 
combate á tuberculose, niío se descure o Governo de aprovei
tar das mesmas as efficiencias reconhecidas, promovendo ue
cardos e instituindo obrigações, á vista das quaes só a saude 
publica terá que lucrar. A pr~phylaxia e combate á tuber
culose devem merecer todos os auspicias do Congresso. 

Nesta consignação a Cornl'tissão de Finanças do Senado 
reduziu para qqatro o numero de auxiliares de pharmacia e 
para um o de contínuos. 

iS' - Inspectoria de Fiscalizaçilo de Generos Alimcnticios 
- Outro- ramo das delegacias de saude é a repartição fiscal· 
dos gencros destinados ú alimentacilo publica. Dos seus 
prestimos dirão melhor os seus fins, nessa obra d~ contribui
cão efficaz pela saude publica na Capital da Republica, e de 
êomo se vem desempenhando poderá allcgar o proprio Depar
tamento Nacional, a que está subordinado. 

Em face da proposta do Governo a Gamara dos Depu~ 
tados procedeu reduccão de um guarda de primeira classe, 
apcnas

1 
mas a, Commissão de Finanças do Senado conseguiu 

fazer ao mais, extinguindo um togar especial de guarda e re
duzindo. para dez o numero de serventes. 

Hl' - Serviço de Fiscalização do LeiLe - E' passivei que 
csLe . serviço se esteja executando segundo os dispositivos do 
regulamento que o rege. A' Commissão de Finanças r. o Se
nado não é defeso o indagar disso, porém, confiando na ma
neira de proceder da Camar·a dos Deputados, que respeitou para 
as medidas de economia a proposta do Governo como a roce
bera, não quer, por sua vez, p~omovet' red.u~ções na dotação 
respecliva, deixando-a como csla. na proposJçao. da outra Casa 
iegislatíva. 

20" - Servico de Fiscalização de Carnes Verdes - Pqr 
esta consignadio a Gamara dos De!lulados passou sem que fi
zesse qualquêr alteração para uusmento ou diminuição no 
respectivo pessoal. 

A Commissiío de Financus do Senado faz o mesmo, dei~ 
xando integral a dotação para a despesa. 
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21' - Lahoratorio Bromatologico - A imporLancia te
chnica desta reparticüo, bem como as suas utilidades no con
certo s.eral ~a administração da Saude Publica, não. precisa de 
ser evidenciada. Isso se comproya nos relevantes seJ•viços e 
ajudas prestados á administração. 

A dotação para a sua despesa, proposta pelo Governo. é 
a mesma approvada pela Gamara e que a Commissão de Fi
nanças do Senado lhe confere Lambem. 

22' - Lahoratorio Bacteriologico - Como o anterior, este 
laboratorio tem o seu conceito assegurado na recommendação 
para as efficiencias do serviço publico. E' uma repartição 
mdispensawl pelos seus fins. 

Considerando-lhe isso é que, verificado ser diminuto o 
numero de assistentes que lhe servem, a Commissão de Fi
nanças do Senado transfere pura este laboratorio tres dos 
quatro assistentes do Instituto Vaccinogonico (verba 33'), ten
do já sido feito o augmenlo correspondente na dotacão para 
a despesa re.,pectiva, que destinada aos oito funccionarios será 
de 76:800$000. 

23• - Directoriu de Defesa Sanitaria Maritíma. - O sub
stitutivo desta consignação visa simplificar o regime admi
·nistralivo, sem prcJlllzo pth'a a cfficiencia technica desses ser
viços, realizando a fusão, cm uma directoria uni c a, com o 
mesmo titulo, de lrcs depondcncias da Defesa Sanitaria Marí
tima. Desapparecem, assim, como repartições especiaes, as 
Inspectorias de Propllyla:x.iu Marítima, de Saude do Porto do 
Rio de Janeiro e Sanil.aJ•ia dn lllarinha J\lercante, o que im
porta na simplifica~ão do serviço publico, como na economia 
do pessoal, em cerca de 50 :000$000. 

Os respectivos inspectores, que a essas repartições per
tenciam c que são funccionarios com mais de dez annos de 
serviço, ficam conservados e exercendo suas attribuições nos 
respectivos lagares, e as vagas que occorrerem não serão pro
vidas, o que importará cm maior economia futura. Haverá 
com a fusão o aproveitamento de todos os funccionarios com 
mais de de1. annos de cargo, e o assistente da Inspectoria de 
Propbylaxia da Marinha Mercante, ora exUncta, passará para 
o quadro de medicas ajudantes, sem prejuízo de ven~i
mentos. 

Esta ó a medicla que se afero pelo padrão rlo regime de 
economia e de simplificação administrati:va. 

24" - Inspectoria dos Portos dos Estados - Ficam ex
tinclas as sub-inspectorias dn Amarra~.ão, Cabedello, Aracajú 
c São Francisco e consideradas como do 2' classe na ordem 
das inspectorias as entíw ~UIJ-iitspectortas de São .Luk Natal, 
Maceíó. Victoria, Paranngmí. lt'loJ·i:mooolis e Porto Mni'tinho. 

Essa extincção obedecE< a t·onvetiionc ia.~ do Het•viço pu
blico e a direccão do Departamento o explica. Síio ~.ub-i nsr.H~· 
ctorias de pequeno movimenl.•) marítimo, cujos portos são 
frequentados quasí que por embarcações nacionaes exclusiva
mente, das quaes as ele passaf;ciros ooncluzom a. SNl bordo 
inspectores sanitarios da marinha mercante, não tende;, por 
eonsequencia, necessidade do Sí'·r visitadas pelas autoridades 
sanitarias desses portos. As poucas embarcações estrangeiras 
que demandam os portos ele Cal:Jedepo e São :frnJ)Cisco pode
rão ser desembaraçadas pelas nt.tor1dades samtm•1as de Natal 
ou Recife c de Florianopolis 0'1 Paranaguá. 

Todos esses portos acham-se a pequenas distancias de 
portos dotados de insr ectores de saudo. Cabede!lo acha-se 
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apenas a sete horas de viajem do Recife e oito do Natal· São 
E'ranoisco a sete horas de Flo1'ianopolis e a oito de Parana
guá. Amarra cão e Aracajú qua~i que exclusivamente !'ecebem 
embarcacões com autoridades ~anitarias a bordo. 

A suppressão dessas sub-inspectorias não trará onus do 
especie al!'l'uma com a conservação do pessoal. addido, por
quanto existem quatro vagas de mspectores samtarios de se
gunda classe c o demais pessoal subalterno vitalicio, porven
tura existente, poderá ser aproveitado nas inspectorias de 
saude dos portos onde existem funccionarios de ~ategoria 
equivalente que não são ainda •.>italicios. 

25" - Hospital Paula Candido - Na dotação orçamenta
ria para est.c estabelecimento a Camara dos Deputados apenas 
supprimiu o lagar de :eedreiro cxiBLente no quadro do pes
soal. A Commissão de Finanças do Senado vae mais adeante 
e supprime os cargos de um interprete, um praticante de 
pharmacia, tres enfermeiros sem categoria e reduz dous rema
dores, dous serventes de primeira classe e dous de segunda, do 
numero existente .. Fal-o por comprehender a demasia de taes 
funccionarios para o serviço. 

26• -- Lazareto da Ilha Grande - Muito se cogitou da 
cxtincçilo desse departamento de vigilancia sanitaria, cu,ias 
uLilidades mais se evidenciam em face rias necesõirlade< como 
o lazaret.o se tornou util [lara a popular;ão daqucllaR l"~don
dczas da ilha, ;tcudinrlo-a promplamenl e na execução do pro
videncias que lhe minoram a sorte na eonstnncia da:> mo
!es!ias. 

Essa extinccão não poderia ser bem recebida pelo Sena-
do, como· não o fôra pela Camara. · 

Deu-se, entretanto, alguma reducção no seu corpo de pes
soal, como se vae ver: menos 1 desinfectador, 1 guarda de al
moxarifado, 1 foguista. e 10 serventes, os quaes eram em de
masia para o serviço. A Commissão de Finanças do Senado não 
acceita é que nesta mesma consigna11ão' se,ialU criados pela Ca
maru dos Deputados !(Jgares para 1 [ladeiro. 1 carpinteiro e 
1 bombeiro, por não haver convenioncia pura isso no m!l'mcnto. 

2'7" - Directoria de San.eamrmlo Rural - Estamos rJeante 
ele um dos mais uteis serviços da Saudc Publica Nacional, e 
ele mais merecimento neste instante em que a udministracão 
r.uida com empenho de levar pelo Brasil todo a execução pro
videncial das medidas que realizam o saneamento do nosso 
territorio. 

Serí•a abwrdo que áJS po.pulações de nosso·s campos, jus
tamente a·S que trabalham e que produzom. falt.n.ssem u.s p•ro
vidcncías sanitarias, que deff:'ndem a saudc c a vif.a das po
puliaCÕOO urbanas. E seria absurdo tanto maior poTque no 
interior de no&so immenso terrítorio gra.ssam enrlemias pro
p't'ias d:o•s paízoo que'!l'tes que não prescindem da in.tcrfercncia 
;;a!ul.m· do mcthodo pl'opllylactico. Basta cit.ar. pal'a convcl!ccr 
os maiefidos da mala't'ia e da uncínariose, do~.n~'as endemwas 
em quasi todas as reg·iões do .Brasil e ~o·bre ns quaes devemoR 
actuar com energia ma:xima. Disso depende o aprovcitnmcnh1 

do nosso trabalharlor rural, e portanto a t'e1icidnrlo da ~co
nomia nacioool. Não podemos eon&Gntir que, pclo·R e.rfci!.o:.; 
de doenoas evitaveis. se osgotc a vitalidade da no~sa gcnl.c. 
0 nem tão pouco seria acertado introduzir no paiz colonns rs·· 
l.rnn!,l·eir•ns pum os cnllocnr· r.lll rc;::ii'íes insalubres, sem n 
providencia sanitarin indicada. .Pelo quo, os t.rahnlhns de 
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prophylaxia rura,l attendem a uma das maio'res necessidades da 
hygiene publica do .Brasil, e de modo algum poderemos consen
tir sequer as dimir.aições que porventura firam fundamente 
taes serviços, cujas resultaâos favoraveis se evidenciam em 
extensas zonas do interior. 

Com as utilidades deste serviço, praticadas o executadas 
cm todo o tcrritorio nacional, como se pretende fazer, ter~
mos levantado a importanc1a moral de ndssM po!}ulaçõcs ser
tanejas e lhes assegurado d valor das energias physicas, 'POr 
isso mesmo contribuindo para entregarmos á eeon()mia nacional 
as efficienci·as reaes e positivas do.s verdadeiros constructo
res da grandeza e da riqueza do Brasil. ~ara pr0·duzir mUl
to o J)aiz precisa, principalmente, é do braço naoionai reha
bilitnrlo nas suas funcções physicas, para as effioiencias do 
trabalho, pois que os methodos na exercer esse t.rabalho vi
rão cdm o ensino technico que lhe fôr ministrado. A emigra

. cão est.ra.ngeíra se recommenda maia para o pavoamento dO' 
solo, como o farão tambem os brasileiros com evidente effieu.t~ía 
desde que lhes assegurem as condições normaes de sande, sa
neando-lhes as terras e as moradias e proporcionando-lhes os 
recursos para o combate ás molestias existentes. 

Felir.mente os serviços d!e saneamento rural estão orga
nizados. 

Estabelecida a condi~ão de taes serviços serem feitos 
com a cCYllaboracão financei'l'a dos Estados, estes responderam 
promptnmente pela affirmativ~o rlo 1:ontribuirom com igual 
quantia á que a União despender em cada um delles, respecti-
van1ente. . 

Esse alvitre da igualdade de recursos financeiros Il'ara 
occorrerem as despesas é sobremaneira ,iusto, e pois accei\.avel. 

E' uma demonstrar,ão de que as vantajens dos trabalhos de 
prophylaxia rural já se impuzeram ao oriterio' das ndminis
t,raoões estaduaes, que de modo algum poderiam contl'ibu ir 
para o desappa.recimento de serviços altamente uteis. 

Cumpre nocentuar que a inoorfereneia technica e a con
l.ribuicão financeira da União bem se justificam nesses scr
vieos, porque ;:e trata ahi de uma o'bra nacional. int.ercssa.n
do a todo o pn.iz e não só n.s unidades federaes, E além disso, 
Justamente pnrn que o Thesouro Nacional levasse seu con
curso ao·s ERt.ados. fornm c.reados imposto.~ novos, ou augmen
tadCYS os e.xistentes, com o fim exclusivo de nttender ao cus
teio da prophylaxia. l'tlral. Póde.-se affirmar· com scgnranr.n 
qun as medidas de hygiene publica, hoje praticadas cm nossos 
campos, const.ifncm n hnse fnnànmcnla.l de nossa riqueza, e con
sentir que esses servic-os diminuíssem <lc efficicn<lia, seria 
dcsattcndcr nos interesses do paiz. 

Nos Estados n adminístraçã.o dn praphylaxia rural 6 foita 
ospecialmcntc, indt!penàcntemento c só subordinada_ á Dire
ctoria àe Saneamento Rural no que concerne ás fnnocoes buro
craticas. 

Assim sr.ndo, nüo ha por que so distlngnir na propo5t.n do 
Governo o Sr:rviço no Dislr1:cto F11deral. O Dhl!ricto Fcdcrnt 
não e:ll't.'('.(\ mn i8. senão cm pequeno trecho. dos snrvico~ ela pro
phytaxi~t rnrnl, qunsi todo incorporado ao P!llrírnonio rlaR t.r.r
rns snlulnJ·r~. das terras hnbíl.nvcis, porlanto, aqui se deve 

... 

• 

• 
~ 
I 

' 

r 
r 



• • SESSÃO EM ';à'li DE. DJIZililMBI\0 DE 1924 

cxerct:lr é a acção da Directo~ia. dos Serviços. Sanitarios do 
Dis~ricto .. Federal por inbermedio das suas respectivas luspc
ct.orias. 

De tal sorte impõe-se a t:lxtioccão do Serviço no Distri.cto 
l<'ede-ral, inco'l'!porando o. seu pesso'llil, não dispensado. á Dire
oLor·íu de Saneamonbo F\ural, com as mesmas l'un<:QQes e as 
meslllas vanl.aj,en~ aqui determinadas. 

28" - Serviço de enfct·meiras - O Governo está obri
gado por um alõCÔI'clo com (I FUitdacão Ro.ek{eller a manter 
o sc1•vico. c est~0\(1 f!o. en.l'crmcil/as 'lisitadoras. E que o não 
eslivcsse, lcvauclo-~e. em oonsideracüo os me!'ilos desse ser
vico, as utilidades toohn \c as e praticas como se vae elle des
envolvendo entre nós,. com rm·as c comprovadas effici~ncias, 
cumpria-lhe prestigiar, por todas as razões, concorrendo para 
a e.x1stencia de um dos ramos mais prestimosos ela Saude Pu
blioo nacional. 

Installado n servi~;o, aq:uella Fundacã.o mandou~no.s uma 
profissümal de altos conhooimentas technioos, custeando seus 
vencimentos, o que concorre, annualment.e, para a mí\nutencão 
de La! 80l'l'i00 (Jomo pm·to das I'espootivas despesas, Essa 
profi~sionnl tcrn o titulo do supcrintonctcntE) o o é apenas 
para, nost.n oarnel.er, rlm· o.nnho official á sua aclminlstra-
oüo, poder assignar a correspondenoia, etc. · 

De justioa .é salientar a actividade ·das visil.adoras da 
saude publica, hoje aproveitada em todas as administi•aoões 
sanitarias mod·ernas e que constitue a maior garantia ele of
ficiencia rias medidas de hygiene publica. 

Muitas das attribuioões que cabem aotualmento ao·s inspe
ctores snnitarios, )á o estão sendo pro·r,'1'essiva.meut~ tr<lnsfe
ridas (Is en.l'crmeiras visitadOl'as, o quo permHt,ir4 rcatl'in
S'ir o numero de modicas e consegui!' a reduci)ão aprcoiavel no 
custeio de muitos serviçds. Além disso, a educaoiio teo.hniea 
ele onfermeii'as .para os nossos serviços de hospit.ao~. rea.li
~a-sc agora sob moldes modernos o sel'á um ojcmento valioso 
do aperfeiooamentd medico do paiz. 

Organizados, como &a encontram, os trabalhos praticos e 
o ensino das enfermeiras, não será para muito distante a tem
po em que a.~ noss·aa providencias e execuções sanitarias te
rão o maior apreoo do estrangeiro e as maiores ef:ficienoias 
para a nossa snudc publica. · 

Nn actual escola de enfermeiras, em internato bem di
rigido c sob n0rmas exemplares do disciplina o do vida so
cial, est,udam 50 patricias nossa~. que dentro de curto prazo 
serão elemontos da grnndo efficuoia, nos serviços elo saucle 
publica. Desse modo, nlórrl de efficiencia maior e possível 
economia na administ.racãn sanitaria, temos ahi uma nova 
profissão para t\ mulher brasileira, profissão das mais di
.ç-nas c nabilitnntes, porque nolla seriw aproveitados os sen
J,in:,enl.os de carinho o de piedade das nossas patriciaa, · 

E' ncaessario comprehcnder a arte de enfermeira de modo 
bom diverso daquella em que, até agora, a cansideravnmas. 

Enfermeira prafissionul ó cot1sn muito antra qne serven
te. do cnformnria, o o cxeraicio dessa profissão exige conhe
cimentos technicos amplos, que s6 poclom ser adquiridos om 
um curso regular o systemal1ico, qual o da ncf.ual Esco\n. 
D(lhi essa orgrtnizacüo, quo figtJrn nas t.abellns Ol'çamonlnrms 
o qtJO devo mcrccm; todo apoio no Congt•osso. 
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Quando' nos referimos ao serviço rlo enfermeiras o ii 
Fundacão Rocldcllcr, não é senão para louvar e agradecer as 
suas bCJ.\cmeroncias, pois consignamos aqui a sua acção me
rítoria p:;;la snuclc pulJlica no Brasil. 

A este inst,itu!u amoricane, cujos objectivos de altruis
mo e de llumanidadc visam o aperfeiçoamento da bygieno 
publíca e ela medi-cina social ~:m todo o mundo, muito deve o 
Brasil. 

· E' do justiça referir que a essa l!\mdação devemos os 
ensaios iníciaes da campanha conLm a uncinariose, e que pela 
acção persuasiva dos seu~ medicos conseguimos interessar o 
povo e os govcl'nos na luta contm a maior elas endemias ru
raes de nnsso paiz. Nos t.rabalhoA de prophylaxia rural, em 
diversos Bstados empenhou-se a Ftmdnçflo nockfeller duran
te annos seguidos, ató que Luc~ serviços fossem avocados pelo 
Estado. 

E quando isso ac·mtcccu, a acl.ividade da Fundação fo• 
applicacla em outros ~crviços dr. alf.u valia, qunl a organiza
ção permanente dn. hygiene elos municípios. 

Nesse s0ntido inesLimaveis são os benefícios que nos pro
porciona, nos auxílios !evado~ a <!iversas cidades do interior 
do Brasil, onde hoje funccionam, mr;, pari e CLJsteados pela 
Fundacão, trabalhos valiosos de hygieno. Foi além o seu con
curso nos servicos sanitarios do Brasil c devemos louvar a 
grande obra qué vae ~endo agor~. reali7:ada na r,nm11anhu de
cisiva contra a febre amare !la em Estwdns dn norte. 

A Funàacão, no empenho de cxccntar seu prngramma in
ternacional de npcrfciçn.amr.nt,o medico, offercccu ao nosso 
Governo sna intcrfcrcncia financeira, afim de cnmplcf.ar a 
obra sanitaria de Oswaldo Cruz c errarlienr n. 'fchr0 amarclla 
<lo seus 11ltimos fôcos cm nosso pair.. Esse offcreeimen!.o foi 
dirigido ao Sr. Presidente dn R.cpublicn, que bem acertou em 
acccital-o o em promover, clesso modo. a m:tincçfío de nma 
doença. hoje dcsappnrrcidn rlc quasi t.odo o rrmndo, pela ef
ficicncia do respectivo meLhorlo prophylactico. Os trabnlhos 
r.ont.rn a febre amnrclln, ex~lnsivnmcnl,c custcadns pela Fun
dação, prose~rncm nas cirlaclcs do JiUnrnl n rlo intP-rior dns 
Er.l.nrlos norUsla:-., onde snrgiam, rlc quando cm vez, ~.nrlo~ 
cpir!emicof\ qnc dr.r,mcnl.iam o ,insto prestigio rln nORsa nrlmi
nisl.rnr,.ão sanil.aria. Dcsrle nlA'uns mc-:cs nem nm caso dn 
clor.nr,a ó v.w)fir.aclo. e podemos aRse:;Ul'n.r qnr. dr.nl.ro de cnrt.o 
fll'II?.O !CJ•r.mos libm·tndn o nni:~ rJn.rrnr.llr. l.r.rrh•cl fln~nllo. 

Nem 8r. limit.nm n rQnlizações nrnt,icn~ de l.nnt,o nlcanM 
o~ l•cnofir.ios dn Fund:\r,.iio no Brn$il. Vi~n.nrlo uprll'fci~.onr o;:. 
conhecimentos de nossos hygir.nislns c nmplinr n. cnpncidado 
di<lncf.i'ca dos professores do nossas escolas modicns, n Ro
ckfr.llcr t.r.m nromovirln rlcrrHlrnclos ostnr.dos rlo csl.nflos na 
America do Norte c cm 011 !.I'OS pn.iz0.s, rlc patrícios nossos, 
·'lUC, dcs.qc modo, nn frcqnrmcin de instHnlos csl.rnng-eil'OS, 
toam nr!quiriclo insf.rucoflo tcclmicn cspr.cinliznr!n o 1.1\m am
plindo snn Nlncnçfln pro'fissionnL .ln .possnimos 'Orist.'n-rt.c 
hygionisf.ns diplomnrlos p~lns cscolns am()ric·.mns c nl:;nns dos 
nossos p1•ofrr.sorr.s ho.ir. n.prrwr.itam. r.m ~r11~ cm·sns, n. lnrgn. 
nxpcrienr.in e o r.~plr.ndirlo mr.l110dn rlr. cnRino rln il.mrricn rln 
Nort.n. 

E niín viRn nlJI.rn cn•JRn, ,qrnflo a morlorni?.aQfín o npm·
fnioonmcnf.o rlo~ noR~n~ 1.1•nhnlho~ Ranil.nrio~. o~ ~r.rvi~.os de 
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enfermeiras, organiz:J:dos por m()rcll dos auxílios da Funda
ção e aos quacs nos t,cmos referido nas linhas anteriores. 

A' Fundação Rockfcllcr muito lho devendo, nada lhe po
demos negar, e pois a nenhuma de suas utilidades deixaremos 
de prestar .nosso decidido apoio. 

Gon;, o intuito de melhor corresponder a esses objectivos, 
a Commissão de l~inanças do Senado modificou o quadro do 
·ocssoal dessa con;!ignação, diminuindo 25 visitadoras de hy
gienc o augmentando mais 1 dactylographa e 10 enfermeiras 
de saude publica, que serão admittidas no corrente exercício 
e depois de habilitadas para as funccões. 

29' -.Escola de enfermeiras - Na qonsignacão anterior 
~stá mencionado o merecimento da Escola de Enfermeiras, 
sem nada mais lhe ser preciso adduzir, para o justificar. Em 
começos do anno a primeira turma de enfermeiras da· Saude 
Publica será diplomada, as suas habilitações serão proclama
àas para o exercício das respectivas funccões. 

Na doUtção orçamentaria desta consignação dirr.'inuiram
sc 2 alumnaa internas e augmentaram-se 12 alun:;nas exter
nas c 1 jardineiro. A gratificação, por aula, aos professores, 
ficou a mesma proposta pela Camara dos Deputados. 

Nesle 'transcorrer de exposição em Lorno de todas as con
signações decorrentes da verba 21 •, outro inluito não moveu 
o espírito do Relator deste orçamento senão evidenciar os 
merecimentos e os pontos fracos em que ellas incidem, no que 
concerne ao pessoal respectivo. 

Fica-lhe a convicção de não haver ferido nenhum direito, 
de ter attendido aos interesses geraes que ahi estão em causa, 
mormente em se t.ratando de um serviço como este da Saude 
Publica, a que se prendem toda a equivalencia de nosso pre
sente e todas as garantias efficientes de nosso futuro. 

Como procedeu de referencia ao pessoal desta verba, 
fel-o tambem quanto ao material. Procurou por tudo justi
ficar as· applicacõcs pedidas e ordenadas, verificando o me
recimento das dotações, e do resultado do seu proceder offe
rece o substitutivo presente para a verba 21', na convicção 
de ter correspondido á confiança da illustre Commissão de 
Finanças e aos interesses da administração publica. 

Verba 22' ~ Conselho Superior do Ensino: 
EsRa verba, que é de 40:406$000, na lei vigente, foi ele

vnda a ;.o :5G1$lí00 na proposta para 1925,· e não soffreu nen
humn. all.craoão na Camn.ra dos Deputados. A Commissfio Ro
vism·a da Proposta não lhe ao h ou nenhuma alteração a fazer. 

Emqun.nt.o não é promulgada a reforma do ensino, para a 
qual tem o Governo autorização legislativa, ao Senado, por 
igual, não occorre propor nenhuQl.a modificação na verba, que 
continua a ser a mesma. 

Verba 23" - Subvenções a Instituto de Ensino Official: 
A Camara dos Deputados foi além do rigor da "Commis

sfio dos Doze", quanto a esta verba. Emquanto esta propun~a 
nma reduccão do 15 :00(1$000, aquclla a fez .de toqa a consJ
g·naljiio material permanente. Addicionando mais 28:800$000 
que n ()amara votou, para professores cathedraticos de di
reito in l.crnacionn.l privado, nas Faculdades de Direito do Ro
cil'c e São Paulo, n verba pasõou a sor, em globo, do róis 
ü.745:880$2ú0. 
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A Commissão de Finanças do Senado accresoenta-lhc 
apenas o augmmlto do 60 :000~~000 na sui.Jven~;ão da .l!'uculdade 
do Medicina no Rio do .Janeiro, para a acquisicíío do· um ap
parolilo moderno de radiologia e de 50:000$000 na subven~ 
t~fw cJ:: l!'nculdade de Medicina da Ballia, para a conclusão das 
OlJI'as do sou amllulutorio de clinicas. 

Trata-se de execuções utilissimas e indispensaveis. 
Vorba 24' -Escola Nacional de BeiJas Artes: 
Parecia que a Escola Nacional de Bellas Ar.tes, com verl.la 

já por si mesma diminuída para a melhor largueza dos sou~ 
t'ins; devia passar• incolume das reduccões, acceitando-se ao 
menos a proposta do Governo, que não é no caso portadora 
scnüo do ros tricoões. 

A "Com~ssão dos Doze", com todo o seu rigorismo, nada 
teve a propor. Na Camaru, porllm, ns rednccões se 1'izeram e 
n vcrl)[l Jicott ussJm represent.nda. 

Não as acceita, como vieram da Camara, a Commissão tle 
Finanças do Senado e a este respeito já deu sua approvaçiio a 
emendas procedentes que lhe foram submetLidas. 

Verba 25• - Instituto Naci.onal de Musica: 
Do 474:345$256, papo!, o . 1:200$000, ouro, na lei ·vi

gente, fot esta verba ligeiramonto augrnentada na proposta 
parn 1D25, passando a 477:291$128 papel, mantida a mesma 
dolnor.o ouro. 

Depois da rectificação em pessoal e peq_uenas alterações 
em material, a Camara dos Deputados reduziU a consignação 
papel de 19:800$000. 

A Commissão revieora uncla pt•opoz quanto a esta verba. 
Vorbn 26' - InsLituLo Benjamin Constnnt: 

. No Instituto Benjamin Constant, á vfsta do estallelocido 
par;\ a supprossli.o rlo~ rmrgos rli5ponivcis rruo se vugm·am, 
rlrwc-se fazei.' a rcrlt:ooilo rins voneirncnl.o:l IJ grut.ificnoões ndrli
c ionaes que compeliam 11 funccionnrios desse osl.ahelecimonto, 
e qnc não serão pagos em Hl25, em virl.udo de fallecinwnro 
darJI.Ielles. · . 

Quanto a outros cór!.es, feit.o& p(Jl!l. Gamam dos D\'nnl.n .. 
do~. a Commlssi'io do Finanças do Senado os nceoiln. · 

Vcrl.la 27' - Instituto Nacional de Surdos-.ilfudos: 
Os sorvicos parLicularcs o sob n fiscalização elo Gove:'IH\ 

01.1 :no!hm•, es 8C1'Vi()OR officinli~nrlos f.!)m oomprovado OS ~íl\JS 
rocommondavcis provo i tos administmtiws o cconomlcns. Sfi•l 
mui! os os exmnp!os que se poderiam oit.nr. 

Assim pensando. como o Relator ·t.nmbcm, a "Commis~ão 
do:. Doze" reclama a rcorgani~ação tJrgcnl.o do lnst.il.ul.n. rir. 
Su!'clos-Mt~dos, urhanclo ser mais ncr.rt.ad(J q11c se lho rW :n\l.n
nomia, lnLegrali~nmlo~sc paril issC\ n seu j1n.Lnmonio r)m apn
llcos inallcnnvois o cxcrccllclo-se rig·orosa 'i~rallzueiin tla par!.~ 
r! o Governo. 

:I!:sto a!Vill'e· l1e111 clnvor:t ser adnpl.ndo, quanl.o nnl.cs. 

A Cumal'u dos DotH!i.ados fez nrt sua vcr•lm n.lgnmn~ rnrl'l
cçõe<. qu6 sf10 uqui homologadas. 

I ... 
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Verba 28' - Bibliothoca Nacional: 
A ning·uetn, pul' cedo, 8ct·ú desconhecido que Gslu impo,·

tanlc J•epurlllút>, ~orn inmten,;:u; presludius ;i nossa int.cll1 · 
g·eneiu e tl nossa cullUl'a, seja menos dominada pela lJuro
crutiz!wüu. 

Pega-se cio qmrlro elo o cu pessoal c vii-se eomo é cllc di·· 
minuto pn1·a as neccs~iuaclcs do serviço, como ó escasso pnt·r. 
cort·ospondcr no mumcnlo pr·oprio aos numerosos inlcrcs~:1-
clos que ali vão ,(!. consuHa elo publicacõcs. A imprensa tcrrt 
dilo iBto mesmo, reclamando pHI'U a Bihliotlwca Nacional o;,. 
t1·os desvclus âo Governo. 

].!; por assim compruhcndm· t! dopoi.> rl1: consultar o inle
r·cssc ela atlminislra~i.\o, a Commi~tiiio de Finanças rcslnbc!c~ü 
c mantém, contra o resolvido Jlelu Cn•mara dos Deputados, a; 
sub-consi:;!lnr;úes ns. :!, s, 10 e Jl, .conforme a emenda respe
ctiva. 

Verba 2!l" - Obras: 
Foi acccita pela "Commissiio dos Doze" a dotação do 

500:000$000 no material eles ta verba, proposta pelo Governo, 
supprimindo :ts dotac.ões para obras das diversas rubri<Jas 
orçamentarias o lembrando que esta parLe fosse a:;sim redi
gida: "Conscrva(;úo, adaplur;ão, accroscimos, concertos o re
paros ele cdific'ios, P!'oprios nucionaes ou particulares, cm 
quo cstc.inm ou venham :1 ser insLnllados repartições o scrvi
f;os subordinados no minist.crio." 

A proposição da Gamara dos Deputados reduziu a cifra 
a 100:000\1000 sem acccitnr esse alvitre. 

A Commissúo de Finaneas adopta o conselho da «Commis
são dos Dote" ·C propõe o rcst:d,1clecimcnlo da verba de 
500:000$000, mandando quo r.·ela DirccLor·ia de Obras seja 
:feita a conservação do mausolcu do Mar()chal Floriano Pei
:xolo, de~.pcndenclo nisso, annualmcn!.e, aM a quanlia de 
(:{)0$000. 

Verba 30" - Serviço Eleitoral: 
u -parecer da "Commissfio dos Doze", an tratar desta 

verba. I' o i por que • se lhe reduzisse a elolar;ão pat·a rúiR 
150: OOO~iOO{i' na parto di nt.erial~, ai legando que no proximo 
oxcrc.icio nüo haveria cloinão para. renovat;üo da Camarn dos 
Dopntaclos o [c,rço dn SentÍdo, nem para a pr•csidcncia o vico
presidcncia ria Republica. 

· A doLacão proposta é do 270:000$000, a qual, addicionada 
t\ parte ~Pessoal~. imP·orla nm G48: 000•$000. 

Verba 3:1. • - Corpo de Bombeiros: 
Ao rclatorio ela "Commissiio clo;i Doze" sempre tomamo;; 

n opinião, pnrn n juslificativa do parecer que havemos de aqui 
cmi!.tir c sob o empenho de melhor servirmos t\ ucção iln 
nossn incumbencin. 

Estudnnclo a vcrhn referente · an Corpo do Bombeiro;, 
essa Gommissão, n!lcgnnclo "economias que não Lrazcm pm• 
l.nrhnçüo 1lc scrvicn.'"· propõe-lhe a rcrlnc,~ftn rio 2G3 :352$735. 
Do alguma sorLc hn proposioücs nhi nnr. mnilo se .imLificnm. 

Lnvnna n propnst.n rln Gnvornn :1. Camm·n rlos Dopnlnrlo~. 
om nm tolal rln LOiifl:062$81fl, rRI.a onl.t•on n pt·occdcl' o.i 
c·ól'lcs rrnr. .inlp-on nr•eessnrios, para fixnr n dt•spcsu g-eral cm 
4. G7-1 :.203$584. 
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A Comrnissão de F.inancas, porém, não sendo em tudo 
accorde com a •Camara dos Deputados, ofl'erccc as emendas 
que a estes commcntarios acompanham, no sentido de merll· 
corem a a•pprovacão do Senado. 

Verba 32" - Administração just.iça e outras despesas no 
Tcrritorio do Acre: ' 

Esta é a verba referente 1ú administracão e justica local 
no Territorio do Acre, territorio que tanto carece das maiores 
u mais vigilantes attenções do Governo, para que o seu rutur:> 
não nos venha a ser uma desillusão. P·ela sua situacão geo
graphiea, pela sua importuncia commercial, pela distancia 
em que se encc.ntra da acção immediata do Governo central, 
não só merece c deve, como precisa que se lhe dê uma feição 
administrativa o judiciaria mais conscntanca com as suas nll
cessidades. 

.. 
• -

Confrontando-se os córtes propostos pela "Commissão f, 
elos Doze" e os que executou a Gamara dos Dcplltados, veri
fica-se que cm quanto aquelles foram apenas de 126 :500$000, 
estes . subiram a 1()9:!H8$168, reduz-indo a despesa a 
2.992:288$000. 

Conforme ficou explicado ao estudar a verba. relativa á 
.Justiça do Districto l!'ederal, a Commissão de Financas pro
põe a t.ransferencia, para. ali. das dotações relativas a tres 
desembargadores da Justiça do A,,re. postos em disponibili
dade, visto como a lei manda sejam elles aproveitados na· 
queJla .Justica e assim, pois, comprehendidos para o paga
mento por aquella verba. 

Verba 33' - Instituto Oswalclo Cruz: 
Ha sensível e visível convenienciu :la modificação ad

ro: aistrativa deste instituto, cumprindo se faça uma reforma 
pn!·a conciliar os rcgula•mentos de repartições que lhe sii.n 
sul ordinadas, com o regulamento do proprio instituto. · 

A reforma é, pois, uma necessidade de administracão f' 
deve ser feita quanto antes, mas dentro das respcc!.ivas do
tat]Ões orçamentarias, sem augmentt:> de pessoal nem de ven
cimentos. 

Esta é tambem a opinião da Commissão extra-parlamen
tar. que lembra se faca a emancipação do instituto, cujas 

-r.m;das bastariam para custear as suas despesas, com o au
xilio de uma subvenção que o Governo lhe daria. 

De refm·encia ao sou quadro do pessoal, nem a Gamara 
ào., Deputados nem a ·C:ommissfío de Finanças do Se~ac\r. 
achou que lhe l.ocar para pJ•oceder reducçóeg. Apenas se oz·
dc;wu fazer a transfcrcncia do trcs assistentes do Institut•) 
Vnccinogenico para o Laboratorio Bacteriologico, onde <1S 
se· 1S serviços eram reclamados. 

Modificações, entretanto, foram feitas quanto á c.onsi
gn;~cão "Material", e a Com-missão de Finanças as aceeitou 
como substitutivas. 

Pela propo~ta do Governo a verba importaria em 
{.li46:141$200; n Gamara reduziu-a a !.30~.:039$000 e a 
Commissão de Finanças do Senado a adoptou na importancia 
rle i. 239: r.S9$00•0. 

Verba 34' - Serventuarios do Culto Catholico: 
Esta verba é ina!Lcravel o a redueção que lhe deu a Ca

mara dos Deputados deve ser attribuida 6. diminuiçiW, por 

.·~· .. ''. '·'· ~ .,- .. , .... 
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morte de servontua.rios do c;ulto ·Catholico que por ella perce
biam. 

Verba 35' - Magist-rados em disponibilidade: 
Refere-se est.a verba >a magistrados em disponibilidade o, 

pois, não pó de ser al.terada. 
Verba 36' - Substi~uições: 

A suggestão da ~commissão dos Doze», no sentido de uma 
redacção mais consentanea com a applicação dest.a verba. será 
de todo conveniente, ao menos para evitar que á 'ma sombra 
se justifiquem desp·csas que não são legaes. .F. opinou que se 
dissesse: «substituições em virtude de dispositivo de lei ou re
gulamento, quando não haja cr0dito n.a~ respeBtivas verbas». 

Assim mostrou que se podia reduzir a 80:000$000 a pro-
posta do Governo. que é de 150 :000$00{). 

De pleno accôrdo a Commissli.o de Finanças do Senado. 
Verba 37' - Subvenções : 
Innegavelmuntc cumpre ao Congresso a normalidade, a re

gularização, a moralidade mesmo dcs::;as concessões do sub
venção, fartamente dist.rihuidas, a quem quer que lho bata á 
porta, solicitando-as. . 

Não é sómente no orçamento do Ministerio do Interior 
que ellas proliferam, comquanto aqui cm maior abundancia, 
~m maiores somma.s, neste e naquclles com desvios conside
raveis dos dinheiros publicas para institutos de uWidade c 
a;té de existencia posta em duvida. 

Um critcrio se devia estabelecer no caso. c com o fito de 
regularização. Aos congressistus interessados cumpriria evi
denciar as utilidades, os serviço.\, as [lrestimos das associações 
por .que se cmpen!Jam, pnra, cm uma revisão complcl.a das 
subvenr.ões, deste c de outros Ministcrios, se apurar de verda
de quaês as que mcrcímm. Como os L:.\ c corr.o se vem fazendo 
não é .recommcndavel nem accciLavel. 

Qualquer associação por ahi afóra, sem ob,iect.ivo para 
p·rovados merecimentos ú Gollect.ivid.'!Jcle, sem fundos, sem pa
trimonio, sem nenhuma prova de St\gurançae na exis•tencia, 
apega-fle t\R relacJÕOR politicas que r,orvcntura mantcnho.m os 
seus dirigen~es e atira-se ú obtcnt;lli.O de uma subvenoão, para 
o custeio, a manutenção e quanta vez até o intuito ex·plora
·dor, tendo apenas o rotulo de sociedade. 

Não são poucos desses institutos ber10ficiados que não 
receberam e nem reclamaram o auxilio, durante annos ;,egni
dos, talvez por nem poderem mais provar officialmentc a 
sua existencia. Em casos tacs, verificada 2. revelia rm rJllO 
ficaram as subvenções por excrcinio o. que tinham direito, 
sem que o motivo sc,io por domara ou protelação nas repar
tições incumbidas de informnr o proreAsnrlo. clotnrminn o 
Congresso a annullac;ão dossr diroil.o de requerer onxilios an
teriores ás socirdades hrnClfir.inrln~ qur nenhuma reclnm:H;ão 
fizeram para isso. 

Ha grandes provt:ito., nc~sn meclicln, pnm livrl\1' •1 (l!'nrin 
publico de outras fundaeões de insLit.uto., por nhi aftlra. C•lm 
os mesmos tif.ulos elos hencficiados e ~oh nllcgnçito dr. re
formas, mas ~ómentc para pr.rcrbcrcm dotnc;.ilcs qno lhiJB cha
garão como avultada economia. 

I'' I 
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Por emquanto a. Oommissíio de l•'in:mças rtcccila o qUI.I 
eslà, mas resolve a revisão dessas subvcnr;lios, provando-se 
devidamente a oxistenciu e as z·cacs utilídnr!cs ao bem colle
ctivo tlesses insULtltos beneficiados, como de uutt·os, qu c vi-
rão para os exercícios r.osteriores. . 

E' a mesma feição no coso, SÜQ as mesma5 providencias 
que se reclamaram para as .'iociedades consideradas de utili
dade publica. 

Verba 38' - Eventuaes: 
Esta é a verba de eventuncs. Por sct; eurso pU!lsam as 

despesas extraordinarias e imprevistas, os pagamentos de gra
tificações por serviços, commissõcs, etc., quando não com
prehendidos cm outras verbas. Pesava sobre clla a despesa 
com sub~tituiçúes; como, porém, ha vcl'ba para esse fim, 
e lia poderia ser reduzida de 30:000$000, segundo opina, igual
mrnle, o rela to r da ~commissão dos Doze~. 

Verba 39' - Limites interestaduaes: 
'rralando desta vcr!Ja a ~commissão dos Doze~, cujas opi

niões sempre buscamos, ora para confronto e ora até para 
que as apoiemos, acha ·que os serviços de limites intcresla
duacs não devem Ler quadro de funccionarios. 

Ha muita razão nisto. Taes serviços são de existencia 
transitaria, duram o tempo sufficienLe pa.ra que sejam exe
cutados c assim não ha motivo para um quadro de pessoal 
que o serve. 

A melhor o,pínião, no caso, seria que. nas pror>rias in
strucções para n sua execução, 1'ossem determinados os postos 
e as gral.ificaçõc'l respectivas, apenas consignada no orça
mento a dotaciio correspondente. 

Corno, porém, não fõra feit.o assim, a Oommissão de F'i
nançns do Senado acceita a despes:> como está determinada na 
tabella relativa, offcreccndo a emenda correspondente. 

Verba ~o· - Museu Historico: 
O ·Museu Hislorico, crcado pelo decreto n. 15. 59G, de 2 

de agosto de 1922, é o pa!rimonio de nossas tradiçõ€s, e em 
uma terra ou em um paiz onde tão ceodo já se vão esquecendo 
os valores de nossos primeiros. a sua manutenção B os sacri
fícios qu<> se lhes possam· dispensar devem merecer todo 
cllirinlw. 

E' por isso que a Cornmissão de Finanças procede ao res
tabelccirnentn dn cargo de ajudante de porteiro e integra os 
vencimentos do director, como veio no proposta do Governo, 
para só fazer justiça. 

Verba oll' - Tnsf.iLut.o Medico Legal: 
Refere-se ao Instituto Mrdico Lcg·al n presente \'erba. 
Confrontando o parec.cr da Onmmis~ão e:dra-parlamentar 

para a suggcslfí.o rJos córtrs o o vot.o da Camnra dos Depu
tl!Jdos, na r•educf,.iio desta vc.rbn, ve·ril'ica-so que ambos tri
lharam caminho quosi semclhantr, r>arn .'l solu~fln ele calculos 
t.ambem quasi (}S mesmos. 

A reforma deste Insl.itut.o, renli?.ada pelo decreto nu
mero Hi.670, do 17 de novembro ul Up1o, at.Lendendo a modifica-

' 
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cões no pessoal do mesmo, asson(,ou medidas que rtldundam 
cm augmcnw de vencimonLos do pessoal su,perior ao Lempo cm 
que olvidou os de menor categoria. 

Com intuito de ser justa, a Cornmissão de l•'inancas traz 
algumas emendas a respeito, na convicção de que o Senado 
as ap·provarú por ser de utilidade. 

Verba 42' - Gabinete de IdenLificacão : 
A Gommissii.o de l•'inanç!ls do Senado apreciou a proposi

ção dia Gamara dos DepuLudos no que diz re.sp<lito á verba 42· 
e ,pois aos servicus de identificação e esLatistica. 

No seu objec.Uvo ·de sempre corresponder ús necessidades 
dos serviços pub!icos e em face dos córte.s verificados ali na 
proposta ofJ'erecida pelo Govemo, a Commissão de :finanças 
do Senado traz algumas eme:OOas a respeiw, na certeza de 
merecerem o apoio do Senado. 

Verba 43' - Escola i5 de Novembro: 
Não se desconhecem os merccimenLos des.te insLitulo, que 

pouco a pouco s'e vae acreditando entre os nossos estabeleci
mentos de ensino profissional.· 

Apreciada na Camara dos Deputados a p!'OfJllSLa do Go
verno rel:erente á Esc.ola 15 de Novembro, foi approvacla a di
minuição de um chefe de Lurmu rural e de uma engommadei
rn, com a economia de 2 :21i$3GO. A Comrnissii.o de Finanças 
do Senado não vê por que se protique essa diminuição, dahi 
o seu parecer para que se.iam rest.abclecidos n(}s seus Jogares 
os dous auxiliares. 

E' acceitavel o alVitr.e da Commissão extra~parlamenlar. 
lembrando que para denominar as sub-consignações ~tpessoal 
sullalterno e de nomeação do <lirector) e «para a secção de 
reforma,, se diga <tpessoal de nomeac.ão do director, inclusive 
o da seccão da reforma~. sem entretanto as reparar. 

t• GRUPO 

EMENDAS CO.~ PARECER FAVORAVEL 

N. i 

A' verba ü' -Secretaria do Senado: 
Substitua-se a alteração consta·nte da proposi,)iío pelo 

seguinte: 
Augmentada do 9 :760$500, elevado o toLa! da verba a 

1. 416 :270$500. 
No Pessoal: 
Substilúa-sc a sub-consignação n. 2, "Gratificações cspc-

ciaes», pela seguinte: · 

2- Gratificações especiaes 

Para revisão dos debates e gratificações espcciues 
Para pagamento a um electricista conLrnctndo .. 

32:1t00$000 
G:000:]\000 

ss :4oo.sooo 
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Augmcntuda de 15:500$500, ~endo 4:400$500 na sul.J-cou
signação n. 3, "Gratificações addicionaes" c H: 1GO$ na sob
consignação n. 5, "Dispensados do serviço", quo ficam assiin 
redigidas: 

3- Gratificações addicionaes 

De 15 %: 
Ao official Aprigio dos Anjos ......... , ...... . 
Ao tachygrapho de 2" classe A. LeiLão Filho 

(até 30 de maio) ........................ . 
Idem, Mario Polia ............................ . 
Idem, Aleixo Alves Souza .................... . 
Idem, de 1' classe Americo Metello .......... . 
Idem, de 3" classe José Euwatdo Peixoto .... . 
Ao auxiliar de annaes Adolpho B. Nogueira, 

(até 28 do fevereiro) .................... . 
Idem, José Felix Alves de Souza .. : .......... . 
Ao dactylographo Mario J. Peixoto ........... . 
Idem, Alvaro Rodrigues l!,ilho ................ . 
Ao auxiliar do dacty!ographo, Renato Lima .. . 
Ao chau{(eur Julio N. Pinto (até 30 do junho) 
Ao servente Raphael Brigantc Filho ......... . 
Ao ·servente José Ferreira Mesquita .......... . 
Idem, Manoel de Souza Gomes ................ . 

De 20 o/o: 
Ao bibliothecario Antonio S. Castagnino ..... . 
Ao official José Barreto Ferreira Chaves .... . 
Ao auxiliar do archivo J ob da Silva Rosa .... . 
Ao redactor de debates Pelagio B. Carneiro 

(até 30 de setembro) .................... . 
Ao radactor dos Annaes Alfredo da Silva Neves 
Ao auxiliar dos Annaes Adolpho B. Nogueira 

(desde 1 de março) .................... .. 
Ao tacbygrapho de 2' class.e Antonio P. LeiLão 

(desde :1 de junho) ......... : ............ . 
Ao cltauf{eur Miguel da Costa Loureiro ...... . 
lidem, Julio N. Pinto (desde 1 de julho) ... .. 
Ao tacbygrapho de 3" classe Guilherme Trin-

do:de ...................................... . 
Ao dactylographo Gastão de Britto .......... .. 
Ao continuo da Commissão de Financas Igna-

cio R. Martins .............. ,·,. ·, .. : ...... . 
Ao continuo José N. Ramalho (até 30 de se-

tembro)' .· ............................... . 
Idem, Antonio Alexandrino de Mendonoa .... . 
Idem, Luiz Antonio do Sou~a .... , ........... . 
Idem, Antonio Gomes da Silva (até 30 de maio) 
Ao servente Arthur de Almeida .............. . 
Idem, Miguel Caso li i ......................... . 
Idem, Antonio Pereira Dutra ................. . 

De 25 %: 
Ao dir<Jcfor .Toão Pedro de C. Vieira (até 30 de 

novembro) ............................. ~ .. 

1 :800iJi;OOU 

G75$000 
1:ü20$000 
1 :ü20$000 
1:980$000 
1:2G0$000 

180$000 
i :080$000 

720$000 
720$000 
540$000 
405$000 
540$000 
51t0$000 
540$000 

3:360$000 
2 :lt00$000 
1 :080$000 

1:800$000 
3:21t0$000 

1:200$000 

1:2G0$000 
1:080$00() 

540$000 

:1:680$000 
960$000 

1 :200$000 

810~000 
1 :OSO.SOOO 
1:080$000 

lt50$001) 
720$000 
720$000 
720$000 

4:812$500 

.. 
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Ao vicc-diruelor .Tulio Barbosa M. Corroa .. . 
Ao offidal Jauinlho Josó Coelho ............. . 
Idem, Ubaldo lludrigues A. Porcim .......•... 
Ao coll:scrvallur da bibliotlwca Mario G. l•'cr-

roira .................................... . 
Ao r·cclaclor· elo clcbatos J'olagio Borges Cur~ 

nciJ·o (desde 1 do outubL'oJ ............. . 
Ao tachygraplw .do i" ulasse 1touato do Castt·o. 
Idem, Jorge ela B. Mul'ra .................... .. 
Ao Lachygt·aplw chefe Julio !leis ............ . 
Ao continuo Bcnlo de .!' innu ................. . 
Idem, Claudi onor Corre a do Sá .............. . 
Idem, ·Cecilia C. Brilo ...................... .. 
Idem, Ananlas Antonio Xavier ............... .. 
Idem, Hilarino H. da Silva .................. . 
Idem, L ui~ José da Cunha .................... .. 
Idem, José Nunes llamalho (desde i de ou-

tubro) .................................. .. 
Idem, Antonio Gomes da Silva (desde 1 de 

junho) .................................. . 
Ao servente Severino P. ele Lima ........... . 
Ao ajudante de chauf(cu.r Antonio G. Vascon-

cellos .................................... . 

De 30 %: 

Ao director João Pedro C. Vieira (desde 1 de 
de dezembro) ............................ . 

Ao secretario da acta .r. M. da S. Rosa Junior 
Au archivisLa Gil Gottlal't lô'il!JO ••..•.•..•••.•• 
Ao Secretario da Commissão de Fiuan1;as lle-

ncvenuto dos Santos Pereira ............. . 
Ao chefe da ruclacl;üo de debates João Lopr!H 

E1 lPilllO ... o. ' ••••••••• o •• o. o • ••• o •••• o o ••• 

Ao chefe dó 5et·vi~o lachygraphíco .Francolino 
Cameu ................................... . 

Ao sub-chefe, idem, E. Gastão de Roure .... . 
Ao tachyg·raplio de 1" classe Fredct'ico H. Leite' 
Ao porteiro da secretaria Mario Lop·es de Al-

meida ................................... . 
An porteiro do salão 1\L J. Peixoto ........ . 
Ao ajudante do porteiro do salão P. Gomes 
. 1\farinho ,_ .................................. . 
Idem da secretaria, Heynuldo Gomes Proenca. 
Ao conf,inuo Francisco Bernardo de Senna .... 

5- Dispensados do serviço 

Um director .................................. . 
Um 'Chefe da redacção elos debates ........... . 
Um nrcllivisLn. .............. .................. . 
Um redactor dos debates .... D ................ . 
Um o:!'ficial. .................................. ·. 
Um cantint1o .. ................................ . 

S. - Vol. XI. 

'\ :!l50$0UO 
3:000$000 
:J:000$000 

:J :ooo.:;ooo 
750$000 

3:300$000 
:.1:300$000 
1:500$000 
1:::150$000 
1:::150$000 
:J.::J50$000 
:J.::J50$000 
:J. :350$000 
i:350$000 

::1::17$500 

'787$500 
900.$000 

900.$000 

525.$000 
5:760$000 
5:010$000 

5:010$090 

4:8G0$000 

5:400$000 
4:8G0$000 
3:9GO$ÓOO 

2:700$000 
2:700$000 

2:070$000 
2:070$000 
1:020$000 

12/1 :8112$500 

27:800$000 
i5:000$000 
18:720$000 
13:800$000 
12:000$000 

.4 :7G2$000 
28 

.. 

• 
• • 

•• 

I 

•• 
11 
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Um eOilLinuo .. ,,,,, .. , . , ........... , ......... . 
Um sot'venlc ................. ................. . 
Um ujudantCJ do chau{{eu1'., ...... , ........ . 

No "Material": 

3 :0001'!1000 
5:ü70$0UO 
5:490$000 

121:332$000 

Diminuída do 5 :800$, í'lcando . assim rodigidn esta C0\1-
signaoi\o: 

Material - I - Pet•manente: 

1. .Tornaos, revistas, livros o oncaderna1\ÕCS. 
2, Publicacão dos :1nnaas do 1840 u 1857 ... 

II-De consumo: 
3. Objectos de expediente ................... . 
4. Gaz, illuminaoão e energia alecLJ•icas .. , .. 
5. Cons9rvu_1;ão do odificio, dos moveis c do 

Jard1m .............................. . 
6. Custeio e conservacão dos· automovois ... . 

III-Despesas diVersas : 

7. Para assignatura de teluphoncs,. , ....... . 
8. Para serviços extraordinarios da Secretaria 
O. Eventuaos ............................... . 

10. Taxa de esgoto .......................... . 
:1 i. Consumo de agua ....................... .. 
t2. Impressão c publicar.ão dos debates na 

Imprensa Nacional. .................. . 
·, . , ':·· . '• ; ' 

' I .. '•I 

15:000$000 
-12:000$000 

27:000$000 

20 : OOO.f,OOO 
12:000$000 

20 :000.$000 
-:10:000$000 

92:000$000 

10 :000.$000 
16:000$000 
S7:000$000 

100lil000 
396$000 

180:000$000 

243 : 4[)6$000 

Sala das scsstles, em 13 do dezembro do 1924. -.4. Azr.
l'eda. Prosidcnto. -Mendonça Mm·Uns, 1• Secr·ctario. -Pires 
Jrebello, s• Secretario, ·servindo do 2•. - Pcrci1·a Lobo, 2" Se
ct•otario, servindo de 3•. 

A maioria da Commissüo, contra li voto do l'olator, acccita 
a Qmenda. 

N,., 8 

A' verba 12'- Justiça Federal: 

Material: 

Nas sub-oonsignações ns. 40 c U, sob a rubrica; "Jui1.o 
Seccional do Estado do Ceará", cm vc1. de: "Objectos do ox
podionlo", 500$; diga-se: "objectos de oxpedietli,e", 700$000, 
· Em voz do: "Publicações do oclilaes, etc.", 500$; digu-so: 
"Publicações ele cditaes, o te.", 300$000.- T h o ma: Rod1•ianes ,. 

... ... 
• 

t 
t. 
I 

L 
l 
~l!!l 

t. 
• 

1. 
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PAI\ECEI\ 

l~sla enwudu disL!'iiJue a verba ~lal.el'iul da suiJ-cu!lsi
g-rr~erw- J Lllzo ~e!Jciunal do Cearú- lrarrspunau de lflllli!lUIJL 

paL'a ob,ie!JI.os de expeüienLe JHll'a publica~'üc::; a lJLtanlia de 
~v0$0UO. '!'ralando-se de emenda que nüo lraz nealJuJn au
guwnlo llc despesa puJJli!Ja, anlcs Jll'Oeur·a cutl()ifiur o inlu
resse publico denlro dos limites Ol'(iUI!lenlarius, cllu csl.á nus 
casos de se1· UpjJrovuda. 

N. 3 

Verba 12"- J ustint l•'edul'Ul: 
. . 

lteslalJulut;a-se a [H'opuslu do CuvuJ.·rw, accr·uscida tlo au
;;nwrJlo voladu jJela Gamara dos Dupul.adu:; para urn juiz ,;ee
cional um dispuniJJilir.Iade, 12:000$UUO. -J'aulu de Pruulin. 

P.ll\llCEl\ 
: ·;:·'~:h 

A emenda do Sr. Paulo de FronLin l'CslalJ,!lece a !H'U
pm;la do Governo, c rnanlém a verba de ·12:000:~ !Hll'à paga.: 
nienl.o de veuciJJtcr!lus a uut ,juiz J'eder·tL! ent disvoni!Jilidade, 
o Dt·. ·~laUlia,; Olympio uu 1\lcllo, aclualuwnlrJ nu u~:c•rekio 
de l'residculc du Esladu do l'iaull;,•. 

Merece o apoio do rclalor e duvu ser· uppr·ovada a ulliwa 
pado da emenda lTlaLiva ao pngawenl.o du vcncimonlos ao 
V!'. J.\lal.hias Olympio de Mollo. 

A maior·ia ela Comrnissüo, JlOt'úm, acecil.a :.1 emelllla, r:om 
as seg·uinles 

SUD-EMllND,\S 

Excop~ão quanlo ás sub-consignaoõcs ns. 4, 5 o G - elo 
Material .. 

A' verba 12"-Supremo 'l'l'ibu nul Pedor·al, no --Pessoal 
cm vez de: 

3 clwuffeu1's - di:;a-~e: 
3 ajudantes de r:hau[feurs 

chau{{tmrs. 

dois chaufj'rm.r-Y; ern vez do: 
d iga-sc: de• is ujudanlcs de 

At·cr·useL'nlando->:i·l) nn insurip~:io da \'t!l'ht: "dcvcnrln n 
(:over·nD entrar cm ucc,)rdo corn os inler·cs.sndn.o; no ~l!lll.id•) 
de rever o eonl.racl.o para serem rnodil'icndas as olH'ig·aeüus 
do 'l'hOSOU!'O." 

N. 4 

Cor·r·ijn-so na vcr·hn pn.t•n a .Tuslit;a dn Distr·ieln J"pd;•r·:tl 
;r ,:rrh-l'nnsignnefio ]lnr·a nB Vl'llCitn:~ntns 1ln Cut·urlor do .rrrizo 
do Monor·cs qur.. ~orno os dos onl.r·os eut•ntlori)S. dnvem '''1.' 
assim d j,;Lr·ibnldos: or·t.lnnado l G :ono~:, r,!'nl.i l'iea1;iio 1-l :0110$; c 
do cscr·ivúo elo mesmo juizo rrue, eomo os ·dOs est·r·ivücs elo 

.i • 

,, 

J 

.. 

• 

-
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Tribunal do .Tury e do Juizo ElciLoral, devem sct• tlisl.!'ibuidos 
por esta fórma: ordenado ü :400$, graLiJ'icar;ilo 3 :200$000. -
Benjamin Banoso. 

PARECER 

A emenda tem por fim oorJ•igir a Lubclla relativa aos 
i'unccionarios do Juizo de Menores. Deve, pois, ser appt;o
vada. 

EMENDAS 

N. 5 

Corrija-se a verba XIII, onde diz: Primeiro Juizo de Me
nores, um medico (7 :200$000) sete contos e duzentos mil 
réis, para (13 :800$000) treze contos e oitocentos mil ré is. 

Sala das sessões, 13 de dez·embro de 1924. - Dion:usio 
Rente~. 

PARECER 

Apezar da justificativa que o seu illusLre autor fez 
acompanhar esta emenda, ella não póde merecer· a appro
vacão do Senado. Basta para justifica e o seu par.ecer con
trario, o facto de serem aug'Jl1entados os vencimentos do 
funccionario a ·que ella se refere, o qual passaria a ler um 
augmento de 550$ mensaes, ou melhor: passaria a percehr.t• 
:13 :SOO$, quando tem fixados actualmente os seus venci
mentos em 7:200$000. Não pócle, por isso, ser· approvada 
a emenda. 

A maioria da Commissüo, porém, ucceila a emenda. 

N. 6 

A' V·erba 13'- Justiça do Districto Federal- Sub-con
signação "Juizo de Menores", no - Material - n. VIII, I 
Despesas diversas", n. 24 "Expediente do .Tuizo de Menores", 
nccrescente-so, in-fine: e para cliaria ele transporto para os 
commissarios de vigilancia cm serviço externo do invesl.i
gação de menores, 5$ a cada um, 10:800$000. -Benjamin 
Barroso. 

PARECER 

A Commlssão acccila a emenda, offereccndo o seguinte 

Substitutivo 

A' verba 13" -Justiça do DistricLo Fecler·al: 
Para transporto de menores o do funccionarios do .Tuir,o 

de Menores cm sorviço externo, 1 O: 000$000. 

. 
i 
• 
f 

r 

'"' 
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N. 7 

Juizos de Menores - Offi.ciaes de justiça - Onde se 
diz: "2 officiaes de justiça, ordenado 1 :000$, graLificação 
500$, total 1 :500$, diga-se: "4 officiaes de .iusliça, or{ie
nado 1:000$, gratifi'cação 500$, total 6 :000$000". - Ben
jamin Barroso. 

PARECER 

A Commissão allceita a emenda porque ella providencia 
para a dotação nocessaria ao pagamento de dois officiaes çle 
jusliça, no Juizo de Menores, Jogares arcados por lei, mas 
sem dotuçiio orçamentaria. 

N. 8 

A' verba 16" Policia MHitar: 
Altere-se o total, awrescentando-se ás consignaõcs cor

respondentes as importancias necessarias para: 
1" abonar a gratificação de 1$, diarios, ás praças en-

g~adas; · 
2', equiparar em vencimentos os musicos do 1' o 2.• 

classes, respectivamente, aos terceiros sargentos o cabos de 
esquadra, dando aos de terceira a gratificação diaria de 
300 ré is; 

3•, elevar o valor da 

Sala das sessões, em 
Cavalcanti. 

etapa das prac:is a 3$, diurios. 
12 de dezembro de 1924. -Carl(ls 

A Commissão propõe a seguinte emenda substitutiva, que 
considera necessaria. 

Emenda substitntiva 

Verba :tG• - Policia Militar: 
Altere-se o total da verba, do modo a que sejam con

templados: · 
a) para as praças, a etapa ele 2$500; 
b) para as praças rcengajadas, a gratil'iC'ar,.ão rliarin de 

$500; 
c) pura os musicas de 1' e 2• classes, vencimentos igua;!s 

aos de terceiros sargentos o cabos de esquadra, resr>cctivn
mente; . 

d) para os musicos de 3" classe, n grnLificaçfin rliaria ele 
8300, desde que niio sejam praoas rcenga,iaclns. 

ks disposições ela emenda snhslif.uliva, a ele n. 13, são 
extensivas ás praças e musicas elo Corpo dr Bomllriros. 

N. 9 

Vcr!Jn 19•·- AT'Chivo Nacional: 
ncstnbeleça-sc n sub-consignaçiio "Pessoal", consl.anlc rln 

proposta do Governo. - Panlo de P.rontfn. 
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PARECER 
--~ 

A Gamara dos Deputados, votando o orcamenLo para 
1!J2ú, fez uma rcducoão do 18:900$, sendo no "Pessoal", pela 
suppressão do cmco auxiliares, 10:800$ o no• "Mnlorial~, 
9 :100.~, para supprcssão ele far•dnmcnlo para os serventes, etc. 

A suppressão proposta não deve ser manlicla,· porque não 
só os auxiliares são ncccssarios aos serviços do archivo, comn 
l.ambom, no "Material", a verba supprimida vem perturbar a 
organização daquel!a rcparLir;ão. Os serventes toem direi lo 
ao fardamento c si o Esta•do não lhes dér esse fnrdamenlo 
elles lerão que comparecer no trabalho sem esse uniforme. o 
que concorrerá para uma natural confusão entre os funccil)
narios, confusão que o fardamento evita. 

A emenda eleve ser approvacla, pelos fundamonlos ex
postos, 

N. 10 

Verba 20". N. 18-Amhulntorio Rivndnvia: 
Consignem-se 10 :SOO$, para gratificaoão ele trcs assis

tentes extranumerarios do consultorio à e pediatria. 
Rio, dozomhro de 1924. - .Te1'onvmo lJJonteiro. 

PARECER 

Apc.r.ar da juslificaoão que acompanha a emenda, n;1o 
pôde esta ser approvnda, porquanto o Amhulatorio llivadavia 
.iá tem uma verlm de 104 :3'10$ vara o "Pessoal", cuja r.liscri
minar:iío se rmcont1~a na labella explicativa, havendo, para 
cinco assistentes a verba do 18:000$, quantia sufficicnte pam 
t:wR gr:ttil'icnuües. Além disso existem nada menos que JO 
mcrlicos parn os diversos servioos do Amhulutorio, os quacs 
ainda toem para auxiliai-os al1liU dos cinco assistentes ,iít ci
tados, mais os seguintes: oito enfermeiras, uma enfcrmcira
clwrc c seis moniloras de hygicne mental, pessoal esse su!'fi
cicnte para a~lcnder aos que nccossilam dos serviços do Am
hnlatorio. Ademais não se está cm uma siluaeão cm que, 
para proporcionar relativo descanso n funccionarios que siio 
]mgos para determinados serviços, se conceda vorb(ls no area
mento para pagar-se a nuxiliarQs, as quaos, certamente, pot• 
foroa do regulamentos, toem a obrigação de àosempenhar cer
tas funcçõos. A actual situnoão financeira do pniz exige a 
maior parcimonia nos gastos puhlic'Ds, devendo nquolles qno 
toem a responsnbilidnrlc pelas · rlespesas publicas, proctu-ar 
reslringil-as no minimo possivol, ovitnndo que sejam ollns au
g·mcnladas .sob qualquer pretexto, como no caso actual ele que 
cogita a emenda. 

Pelo e:\'posto, o Holulor tí de parecer que elln sc,in ro.ioi
tarla. 

A Commissão, porém, acccila a emenda. 

• • 

( 
... 

I 
[ 

• 
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N. :11 

Verba 20' - kssisLoncln nos Alienados: 
Hestnboloça-se a consignação "Pessoal", de conformidade 

com a proposta do Governo. 
' Reduza-se de 50:000$, i'icando em 100:000$, a sub-consi

gnação n. 79, para a nssislencia helel'O-i'amiliar. -· Paulo 
de F'rontin. 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda que foi amplamente jus
lificnda pe,lo seu autor, em discurso proferido da tribun;.t., 

N. 12 

A' verba 23•: 
Augmcntndn do o o :DOO$ n subvençuo rJn Faculdade do 

Medicina do llio do Janeiro, para ncqulslção de um uppar·elho 
moderno de radiúlogia. 

Sala das sessões, 13 de clezcmbro do 1924. - José Eu
sebio. 

PARECER 

A medida proposta poJa emenda, é da ordom daquell;~s 
que merecem o assentimento da Commissão, pois trata-se 
rlc consignar uma ver•ba destinada á aequisição de um appa
J•cllio. moderno de NlfliQlogin pura a Faculdarle de Medicina 
do Rio de Janeiro, apintrelho de gJ'anrle utilidade ·pura o en
~ino e cu,ia acquisi~'ão ~~ de S'l'llnrlc necessiclaclc pa!'a n Fa
culdade. 

Deve, poIs, a omoncln ,qer upprovndn. ·' 

N. 13 

Escola Nncionn·l rlo Bcllas Arles: 
Deslaqnc-so ela sub-consignneão do 'malOJ'ial (verbas 38• 

ou <11") pam n renõvnçüo rlas gt•ndcs c moldums elos quadr·os 
rins g·alrt•ins ou acquisição c concertos de moveis, ele., 
1 :200$ para gT•aLificaçiio h um srr'venl.ó qLTO I.Pabalha de cnr
Jl in t.c il·o. 

Sala elas scssilos, 11 de dezembro ele J 02~ . - l' espudo 
de li breu. 

PARECER 

A providencia conl.irl:t nn emenda t\ jusln, poiA, o sorvcnlo 
n qnn r.lla sr rnfcrr., nl1\m elas ohr·ip;nçõcs qtw lhr. cnhr.m Jwln 
nnl.m'ozn elo son nnt•gn, rlcsnmpcnhn ainrln as de cnt•pinlriro 
ria I'CPar·!.i(:.iio, srrvieo rsse 11110, ·Rn fnssn feito pot• ll!ll pl'fl
fissinnal l.oclns as wzc·s elo qnr. rlnllc hnjn nrcessirlnrlP, ll'lll'ia 
Jllll'n ns eoft·o~; puhllcns cln~prsaR n1niOJ'r~ qur aqnrlln ril! qt!IJ 
eng·ila :t Pfllf'IHJn. Aclr>mais, no cnso, n~o lia nonlinmn :t[i'tO'a-
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vacilo para os cofres publicas, apenas •Se regulariza uma si
tuaoão, destacanclo-so elo material a quantia neccssaria l)fiÍ'a 
remunerar um serviço exl.raordinnrio, foi lo pelo servente a 
que alindo a emenda. Merece, pois, a emenda o assentimento 
da Commtssü.o. 

N. il1 

Verbas 211", 25", 2ü' e 27': 

Restabelcoa-se para cada uma dellas a proposta do Go
verno. - Paulo de Frontin. 

PARECER 

A Commissúo acceita a emenda, quanto· á verba 2ft", 
menos no tocante ás suh-consignacões Material, elos ns. 2, 
3 c !l, em que man~ém o voto da Camara. 

E' acceita a emenda quanto á verba 25", menos na sub
consignação - Material, n. 2. 

N. 15 

Ao al't. 1•, n. 29 - Obras : 
Accrescentc-sc onde convier: 
... cleslncada a quantia de GOO$ annuaes para conser

vação do tumulo do Marecllal F.Joriano Peixoto. - Merulan('H 
llfm•tfns. 

PARECER 

A emenda supra determina que a conservaciio do man
soléo elo marechal Floriano Peixoto, soja feita por conta da 
verba Ohras, despendendo-se annualmenle ati\ a quantia de 
600$000. 

E' uma homenagem jugta, maximé cm se tratando do 
tumnlo do consolidador rla nepnblica. 

A Commissão. cnl.endc, qnr melhor srl'{t qnc o Scnndo 
approve o seguinte 

Substit11.Nvo 

A' vcrha 29' - Obrrus: 
A conscrvaçfi.o rlo mnnsoléo rli'l mnrccllnl Flo1·innn Pri

xo1.o se1':'t Ieila pelo Minisl.m·io da .Tustiç.a, por inl.crmrrlio 
rla Dirrr.l.orin r!f' Oh1·ns, rlcspenrlenào nnnnnlmcnlc até n 
quantia de G00$000. 

N. 1G 

Snhslil.n:nn-sc l.odns as rm rndns :í vr.1'1111 3i" - Sn hvon
çõe;; - pcln seguinte 

' 

!: 

• • 

' .. 
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EMENDA 

A' verba 37" - Subvenções: 

mcvada da quantia de 6. 203 :770.~, para o restabeleci
mento da verba 37" - Subvenções - pelas seguintes insti
tuições em todos os Estados da Républica. 

Districto Federal: 
Patronato de Menores, para manutencão 

e custeio dos .seguintes ee~tabelecimen
Los, cuja administração lhe foi confiada 
pelo Governo o tambem para auxiliar a 
assistencia de seus estabelecimentos: 
Casa dn Infancia (Instituto do Puericul
·Lura) e Asylo de N. S. d·e Pompeia, para 
as filhas desvalidas dos sentenciados, in
·clusive despesas de inspecção e trans
porte proprio, 456:000$, assim distri
buídos: Casa de Preservação, 200:000$, 
Asylo Agrícola de Santa Isabel, com a 
inclusão do aluguel da propriedade, na 
importancia de 12 :000$, annua{ls, 
72:000$; Casa de Prevenção e Reforma, 
100 :000$; Orphanato Osorio, 60 :000$; 
Casa da lnfancia, 12:000$, e Asylo N. S. 
de Pompeia, 12:000$000 ............... . 

Instituto de Protecção e Assistencia á In-
fancia, como auxilio para aluguel de 
casa ................................... . 

Instituto Historico e. Geograpllioo Brasileiro 
Dispensaria de S. Vicente de Paula, dirigido 

pela irmã Paula ..................... : .. 
Hospital de N. S. das Dôres, Sanatorio 

de Cascadura, inclusive. 10 :000$ para 
custeio do ambulaotrio para occorrer :i 
metade da despesa com o custeio annual, 
como forem apuradas as contas bimes-
tralmente .............................. . 

Lycée Fraicais do Rio d·e Janeiro ..... , ... . 
Cruzada Naêional contra a Tuberculose .... . 
Legião da Mulher Brasileira ......... · ...... . 
Para serviço de gynccologia do Hospital São 

Francisco ele Assis, inclusive 10:000$, 
para o serviço de cirurgia de homens elo 
Ho~p.it.al S .• Toií() Bapl.istn, em Botafogo 

Escola de Tnstrucç::io Primaria c Profissio
nal, gratuita, destina-da aos filhos dos 
oper:n·ios, pe.lo Syndicat.o Profissional 
dos Opornrios. l'Asidont.es na GavM .... 

Lyccu dr, Artes n Officios do Rio ele Janeiro 
Associação rlc Chronist.as DMport.ivos nn 

Capital .Forlcral ........................ . 
Lig-a rio Hy:;icno Monl.nl. ............... , ... . 
Bt•nsilia Ligo Espcrnnlisl.a rio Rio rio .Taneit·o 

~50:000$000 

6:000$000 
40:000$000 
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Faculdade li ahncmanniana .......•.......... 
Hospital Mar i limo Müllel' dos Ileis ....... . 
Associa0ão Proledora dos Cégos Dozesole de 

i:lclcmbro, manlcnedora da Escola Pro
fissional e Asylo pal'a Cégos Adultos .. 

In~'liLulo de Proleccão e Assistencia á In-
l'anciu, na Capital lêcderal. ........... . 

Hospital S. João Baptista da Lugôa, pura o 
serviço de gynecologia e partos ....... . 

llo>spilal da Santa Casa do Rio de Janoiro, 
para melhorar as condições da clínica 
s;rphiligra:phica da Faculdade do Medi-
cina ................................... . 

Casa Maternal Mo !lo MaL Los ...•.•...•...•.. 
OrplJanato Santo Antonio ....•...•..•....... 
Asylo Bom llastor . .... , ......... , ... , ...... , 
Orplwnalo Claret, no Mey.er ..........•..... 
OrpiHmalo S. José, com a obrigação de re-

ceber menores mandados pela juiz do 
menores ............................... . 

A' Escola Santo Adolpbo, com a mesma obri-
gação o ,o o o o o o I I O I o o o I o o I o o o I I I o o i o f o I 1 o o 

Para a Fundaçi:W "Liga contra a Tuber
culose" - construcoão, inslallaclío e 
custeio do hospital e preventorios para 
tuberculosos, de accôrdo com o contra
cto a ser lavrado enlre aqLtella Funda-
ção c o Governo ...................... . 

As::oclacão do Hospital Evangelico ......... . 
Di::pon~ario S. José ........................ . 
Amhulul.orio do Hospicio S .• João Baptista, 

cm l3otafogo ........................... . 
Sor:icdado de Gengt'aphln do llio rJc .rancit•o 
A' "Escola Primar ln", poln remessa ela rc

vis•tn ús escolas primarias o pr•orissio
nnc;;, mantirlns ou subvencionarias ]Joio 
Govnrno ................. , ....... , ..... . 

Ho:lpil.nl Hahnemnnninno, mnnt.iclo pelo Tn-
sl.ii.nln Hnhncmanninno rio Brasil. ...... 

i\r:trlnmia Nacional de Mcr!icinn •. , •. ,.,., .. 
A:;::ocinçuQ PPcí-Mal.r•c ...................... . 
A~::! o S. Luiz da Vclhico DosnmJ)arnrln ... . 
O!'p!Janal.o de Santo Antonio ............... . 
Ror:ierlarlc Brasileira do Bellns ArLo~ ...•... 
Ro·:'.iotlnrld Propngarlora t.lns Bcllu~ ·Al'lr.s .. .. 
Rihliof.hocn Popular ........... , ..... , .... , .. 
Af: .. wcia(.~fio elo Jmprcnsn ....... , ... , ... ....... . 
CiJ•cnJo dn Imprensa., ........ , ... .. , .. ·, .. ,. 
Mnnf.cpio rJns OpcrnrioA da Fahricn do Tr-

cirloA rio Bnngll. I •••••••••••• Oollloii.' I 

i\sylo Bom Pasi.1W, com a oln•ignr:fio de t•r~ 
echnr, rlc nrrlrm rio .iuiz rln mrnor'I'K, 
n nnmm•o rle mcnorrs f!IHJ o nm•nr·nn 
f'i'x•n.ll I o O O I O O O 0 0 I 0 O I 0 O 0 O o o I O O o O O i O o 0 o 1 O o o 
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Para a publicaçiio da "fievisLa do InsLil.ulo 
Hislorico c GcogTaphitJo Brasileiro" c . I 

rios volunw's da "Inl.rodncc.iio Geral do 
Diccionat·io Hislorico c Gcographico 
do Brasil", r1uo contimwt·iio a ser feitos 
na Imprensa Nucionul, nos lermos da 
lel./.t•a a, da clausula 3", do accôrdo ce
Je!Jrado entre o Governo c o Insl.il.ulo 
r!isl.ot'ico, na wnformidade da lei nu
mero 1. 402, de 18 de janeiro de 1022. 

rnslil ul.o ria Ordem dos Advogados Bt'asi-
Jojrors ............................ '~~ ... . 

Cruz Vermelha Brasileira .................. . 
A,sylo Isabel ............................... . 
ÜI1lhnnalo Agricolu Pwl'issional Sete de Se-

tembro ................................ . 
fnsl.il.ulo Alvaro Alvim ................... . 
"A' J? I " ~se o a ................................. . 
Casa San la Ig·nez .......................... . 
Liga conlm a Tuberouloso do Rio de .Tanciro 
G1·11che ria Casa dos Expostos, com a obri-

g·ar..ão consolanl.c do n. 13, do at·l. 3", da 
lei n. lr.555, de 10 rio agosto de ·1022 .. 

Abr·irw Thcreza de .Tesus, para a infancia 
rlosvalida ..................... · ........ . 

Para consl.rucção de um pavilhão no Hos
Jli/.a! Nacional de Alir.nnrlos, para clinica 
ncnrolog-ica, com 20 leitos, um lnhoru
imio, um consull.orio cxl.cr·no c uma 
f;nJa 11rn·n prr.lccçüos ................... . 

Gnllrrtio tln Pr·ovirloncin .................... . 

Nos Estados 
Amazonas: 

Tn~l.itnl.o Pas-l.r.m ........................... . 
Tns I ilnln Ern.inm in r.onsl.lln 1.. .............. . 
f-1anln. Crt•;:l rln Mi~Nicrmiin rlr 1\fnn:l.nR .... . 
Iro:>nilnl rln Ganrlr•lnl'in. nm Pnrl.n Vf'lltn .. . 
Hnnl.n r:nHn Snlr·sinnn rin S. Gahl'iCI· rio lllo 

N.r'g'PO .•.. o • I I • o •••••••• o •• I ••••• ' •••• o • 

Tnsl.il.nl.n Snlrsinnn Dom TIORco ............•. 
JTnspil.nl rir Cnlr•:·hesr ria Prrlnz!n rlr llio 

TII•nt1r.(} ...•.•.........••.. , •... , •.•..... 
A' Jli'l'rriiPI'n ,\nMiniir'n r!n Jlio Nrgr•n, nnm 

~PI'\'ÍCf1!1 rir Jll'nphy!nxin. n.osislrnrin " 
rn~!nn .................. · .. · · ...... · .. .. 

Vnrn]rlnrln dP nir·ril n. o o •••• o ••• o ........ ' j I. 

~!nlrl"1idnil•• llli1111idn twln Snnln r:nsn rlr• 
ATi.~PI'ienr•rlin . , . ,,,, ...........•.......•. 
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Instituto de Protecção e Assistencia á In-
J'ancia Desvalida ....................... . 

Santa Casa do Misericordia ................. . 
Santa Casa de Obidos ...................... . 
Insl.il.u-to Historico c Geographico do Pará. 
Sociedade Mecani·ca Beneficente Paraensc .. 

Maranhão: 

Santa Casa do Maranhão ................. .. 
Asylo de Mendicidade do Maranhão .... .' .. . 
Faculdade de Direito do Maranhão ........ . 
Maternidade Benedicto Leite ............... . 
Inslituto do Assistoncia á Infancia ... : . .... . 
Escola de Enfermagem .................... .. 
Para continuação dos serviços de postos 

anti-ophidicos contractados com o In
stituto Vita.l Brasil, dependendo a res
pccUva localização de indicação do Mi-
nisterio da Justiça ................... .. 

Hospital de Tuberculose no Maranhão, 
custeio e construcção ................. .. 

Piauhy: 
San 1a Casa de The'rezina .................. .. 
San:a Casa de Parnahy'ha .................. . 
Asy~o de Alienados, Therezina ............ .. 

Ceará: 
Ma-inrnidado do Ceará ................•.... 

· Insl i l.ui.o do Protecção e As,sistencia á ln-
fanei a ................................. . 

Fac'lldnde rJn Pharmacia c Odontologia .... . 
San•a Casa de Misericordia de Fortaleza .. .. 
San la Casa ele Misericordia de Sobral ...... . 
Asylo de Mendicidade de Fortaleza ......... . 
Asy;o de Alienados de Poranga:ba .......... . 
Disnensnrio dos Pobres de Forl.alezn ....... . 
Tnsl.il.ui.o Pasteur ............................ . 

Rio GJ•ande rio Norte: 
Tnsl.it.uto I-Iisl.oricn c GeographiNl, Nal.nl .... . 
Escola Unifío Caixnirnl. Mossoró ........... . 
Escola Domrsl.icn. Nata 1 .................... .. 
Hnspil.nl .Tovino Bnl'l'rl.n, Nal.nl ............ .. 
Assoriar,fio clns Damas de Cariclnde, Natal .. . 

7:000$000 
30:000$000 
5:000$000 
6:000$000 

15:000$000 

98:000$000 

15:000$000 
15:000$000 
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5:000$000 
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Collegio Sanl() Antonio, Natal. ............. . 
Escola Feminina de Commorcio, Nula!. .... . 
Escola dos Pobres elo Collcgio Immuculadu 

Concoir;ão, Na la!. ................. , ..... . 
Associação de N armai is las, Mosso ró ....... . 

· Col!cgio Corar;ão do Maria, Mossará ........ . 
Educadora Caicoenso, Caicó ................. . 
Escola elos Pobres, a cargo elo vigario, Maea-

hylla ... · .......................... . 
Associar;ão dos Professores do fiio Grande do 

Norte, Nula!. ......................... . 
Escola Padre .Toão Maria, Natal. .......... . 
Centro Operaria Natalense, Natal. ........ . 
Liga Artístico-Operaria, Natal ............. . 
Instituto de Protecção o Assislcncia {t Infan-

cia, Natal ........................... . 

Pn,rahyba do Norte: 
Auxilio para consLrucção do predio da Socie-

dade S. Vicente de Paulo ........... . 
Orphana I o D. Ulrico ........... , ....... . 
Casa de Caridade de Campina Grande ..... . 
Instituto de Assístencia c Protecr;ão (t In-

faneia ............................. . 
Escola da Sociedade de Arl.i•stas Mccanicos e 

Liberdade ......................... . 
Asylo de Mendicidade da Parahyba ....... . 
Santa Cas:t da Capital da Paraiiyba ....... . 
Instituto Jiistorico e· Geographico ......... . 
Escola 1\'ot·mal de Cajay,o iras ............. . 
Para continuaçüo dos serviços de postos anLi-

ophiclicos, conLractados com o Instilu Lo 
Vital Brasil, dependendo a sua localiza
ção de indicação do Ministerio da .Jus-
tiça .......................... • ... · · 

Pernambuco: 
Escola de Engenharia ................. , .. 
Faculdade de Medicina ................... . 
Instituto do Proteccão á Infancia ......... . 
Lyceu de Artes e Officíos ............... . 
Collegio de Orphãos, de Bom Conselho ..... . 
Instituto Pasteur ...................... , .. 
Liga contra a Tuberculose de Pernambuco .. 
Asylo Bom Pastor de Rccil'e ..... , .. , ..... 

Alago as 

Para auxiliar a conslrucnüo da Santa Casa do 
. Miguel dos Campos ................. . 
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Hospital de Caridade de Vicosa ........... . 
Santa Casa de Vicosaoo oo 00 oo oo 00 00 00 00 00 

Hospital de Caridade de Maceió ........... . 
i\Ialet·nidado de .Manúos .................. . 
Itccolllirnenlo de Orphfios da cidade de Ala-

güas .............................. . 
Asylo do Orp!Jii.os Desvalidos ............. . 
B,;co!a mantida pela Sociedade Montopiu dos 

At·Lislas ........................... . 
So~ieclade Nossa Sonhom do Bom Conselho 
Orphannto São Domingos ............... . 
Succursnl do InsLiluLo Gommcl·cial do ILiu 

d1o ,T tUJ cil·o, cm Macció ............. . 
Sociocludo .Pe.rsovcrau~a o Auxilio dos Em-

pregados no Commercio ............. . 
Jn.sLmclot·a V.i~ose!lrsc ................... . 
Auxilia>dora dos Christãos ................ , 

Sergipe 

llospilal de Annapolis ................... . 
Huspilal do .Tapara tuba .................. . 
Escola Sn!esiana São José ............... . 
Hospital de Sanla Isabel. ................ . 
,\sylo de Mendicidade do Hio Brunco.. . .. . 
Asylo do Sanlo Antonio ela EsLancia ....... . 
Qrphanalo de São Cltrislovão ............. . 
Hospital de Caridade S. João de Deus, cm 

Larangeira. . . .. oo 00 oo .... 00 00 00 .... 

Bahiu: 

Capital do Estado: 

Escola Polytcehnica ...................... . 
Faculdade de Direito ............ .' ....... . 
Santa Casa de Misericordia ............... . 
Inslilulo ele .Protecção c AssisLcncia á Infan-

cia ................................ . 
lnslilulo Gcographico c Hislorieo ......... . 
Associação das Senhoras de Caridade ..... . 
Co!legio elos Orphãos de São .Tonquirn ..... . 
LyC'Cll ''!l'!<alcs·iano ............ ·· ........... . 
]~se ola São Vicente de Paulo ......... ; .. 
Centro Opernrio ....................... . 
Asylo Bom Pastor ....................... . 
Asylo dos Expostos ..................... . 
Abrigo dos Filhos do Povo ............. . 
Unifio Caixeiral da Bnl1ia ................ . 
J-yceu de Artes c Ofl'icios ............... . 
Faculdade df1 Medicina para o nmhulalm•io 

de clínicas cil·urg·icas ................ . 
Instituto S. .Tosó ....................... . 
Asylo Conde llcrcira Marinho ............. . 
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Colle~:>io N. S. da Sallclc ................. . 
Collegio Sagrado Coração de Jesus ....... . 
Colleg·io da Imrnaculada Conceição de N. S. 

.do Desterro ......................... . 
Para os serviços do postos anLi-ophidicos 

contractados com o InsLHulo Vida! Bra
sil, dependendo a sua locwlizaçüo de in-
clicacão do MinisLorio da Justiça ..... . 

Interior do Estado: 
llospilal de Misericordia de Alugoinha ..... . 
Santa Casa de Ilhéos .................. .. 
S11nta Casa do Santo Ama~·o .............. . 
S11nta Casa de Valenoa ................... . 
Santa Casa de Hubuna ................... . 
Santa Casa de Nazareth ................. . 
Sant,a Casa de Cachoeira ................. . 
San La Casa de Oliveira dos Campinhos ..... . 
San lu Ca,s~'t de Conqu i>s La ............... . 
Sociedade Silo Vicente de Paulo, de ILalmna 
Associa~ilo dos Empregados do Commercio 

do I)hóos ........................... . 
Santa Casa da Feira de Sant'Anna ........ . 
Santa Casa de Misericordia de Santo Anlonio 

de .Jesus ............................ . 
Asylo N assa Senhot'a ele Lo urdes da .Feira 

ele Sant'Anna ........................ . 
Santa Casa da Caridade de Bomfim ......... . 
llfonlepio dos Artistas Feireuscs ........... . 
Santa Casa de Misoricordia de Joazoiro ... . 
Sociedade Beneficente Luz Protectora de 

Santo Amaro ........................ . 
Collegio N. S. da Piedade de Ilheus .... .. 

'foUal ......................... . 

Espírito Santo: 
Santa Casa ele Victoria ................... . 
Sunta Casa de Cachoeiro do Il.apemorim ... . 
Orphanato elo Co!legio elo Cut·mo, cm Vi-

ctoria ............................. . 
Orphnnafo(l da Santa Casa do Miisoricordia, 

em Victoria ......................... . 

Rio de Janeiro: 
Casa ode· Carirlarlc elo Nova Friburgo ....... . 
Santa Casa ele AngTa dos Reis ............. . 
:F'nwldnclo do Direito elo Nict!tot•oy elo E.stnclo 

elo Rio elo .Janeiro ......... : ... , ..... . 
· Hospital de San tu 'fhcrela do Po trapo! is •... 

447 

5:000$000 
5:000$000 

5:000$000 

12:000$000 

317:500$000 

10:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
G:OÔ0$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

5:000$000 
5:000$000 

5:000$000 

5:000$000 
5:000$00Ó 
1:500$000 
5:000$000 

3:000$000 
10:000$000 

115:000$000 

22:500$000 
3:000$000 

5:000$000 

5:000$000 

35:500$000 

1:875$000 
3:750$000 

:lO :000$000 
13:500$000 



ANNAES DO SENADO 

Escola Domestica Cecilia Munleit·o -de Bar-
ros, -de Barra .Mansa ................. . 

San la Casa de Uiserieurdiu de 1' j,t•aiJ v ..... . 
Sanla Casa de 1\Iisoricordiu -de São :roãu da 

Hal'J'a ............................. . 
Casa de Mi·sel'icordia da Burra elo Pit·ahy .. . 
Ho:i[Jilal ele Caridade da ParuhylJa do Sul. . 
Casa do Cm· idade de Rezende ............. . 
Casa do Caridacl e ele Mucahú ............. . 
InsLiLt1Lo do Protecção ú Infunciu de Ni-

l.het·oy ............................. . 
Casa do Misel'icordia ·ela Cidarlc ele Y.as-

::;ourns ............................ . 
Asylo '.l~urquim ......................... . 
Casa do Ca-l'irlaelc de Valença ............. . 
Casa de ll[isericordia de ILa;;uahy ......... . 
Casa do 1\Iisel'icordia de Cubo Frio ........ . 
Associação Protectora Reeolhimcn Lo dos 

Desvalidos ele PcLropolis ............. . 
J~seola Domestica o Asylo Nossa Senhora do 
JnsLiluieão de AssisLencia á Inl'ancia de 

Petropolis ......................... . 
Escolas Prol'issionaes Salesianas de Ni-

Lhe-roy ............................. . 
Co!leg·io Salesiano de Nil.hm·oy ............. . 

São Paulo: 
Gabinete de iLeil.ura de Taubatú ......... . 
GoLLas de L c i Lc de Aramquara ........... . 
San La Casa de Misericorclia de São Carlos 

do Pinhal. .......................... . 
Sanla Casa de Miscricordia de Pi·racicnba .. 
Maternidade de S. Paulo ................. . 
Cr~che Baroneza de Limeira ............. . 
Escola da Lo.ia Sete de. Setembro ........... . 
Santa Casa de Baurtí .................. .. 
Santa Casa de S. Manoel. ................ . 
Casa de Misericordia de Sorocaba ......... . 
Asylo de Invalídos da Cidade de Campinas. 
Maternidade de Campinas ................ . 
Hospital do Circulo Italiano União de Cam-

pinas .............................. ·. 
Hospício de Dementes de Campinas ....... . 
Hospital de MorpheLicos de Campinas ..... . 
Crécho de Jundiahy ..................... . 
Orphanato Santa V cronica de Tauba,Lé .... . 
J:I.ospiLnl ele .Tacarehy ..................... . 
Hospital de S. Luiz de Parahytinga ....... . 
Santa Casa de Misericordia de Pindamon-

nhangaba ........................... . 
Asylo de Mendicidade de Limeira ......... . 
Asylo Amalia Franco, Rio PreLo ........... . 
Santa Casa de Misericordia de Xiririca ... . 
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SESSÃO EM 27 DE DEZE:.VIDRO DE 1924' 

Institulo A;;sisteneia ít ln i'ancia de IUboi-
~·ão l.'t·eto, , , . , . , .. , , .... , .. , .. , . , , , . 

llosJJiLal ::ianlu l:;u!Jul du Tau!Jal.é ....... . 
::lanla Casa ele i\Iisct·il.:ordia de Liweiru ... , 
Hospital ::i . .Josli tios Campus ........... . 
Asy lu ::; • ,J osú ·de 'J.'aubul•', . , , .... , .. , ... , 
Lia·a 1'aulisla contra a 'J.'uLercu!ose. , ... , 

.Paraná: 

J!'ac!lldade de l!:ngonllat•ia., ...... , ..... ,. 
Fnculclud'l de Dit•cito .... , .... , , ........ . 
J?aeulcladc de Medicina de Curityba .. , ... , 
Suul.u Casa de illisericarrJia ele Cut·iLvlJa ... , 
Para custeio dos scrvi(;u:< ercndos pelo 

dem·eto n, l::J.OI.I, Llt! ·Í de maio de 
1!HS (nacionalização do cu;;ino1, sendo 
21 ü :000$000 rlc subwtH:iia e !I :G00$000 
pat·a g~·a:J.i~'ica(;.âu· elo intsp·eclot· l'is
cu!, 2 :.\G0$000 para a,, cliarias de 
inspcc~ão de 120 e,;colu:;, 2 ;.IQ0$000 
para o ·clactylogrupho e GOO$ vat·a o 
SCl'Venlc, , . . . . , .. , . , .............. , . 

Snnta Cathal'ina: . 
. \;;ylo ele Orpllãus S. Yiccnlc de Paulo .... 
Asylo du Mencliciclaclc elo lruJilo .Joaqnirn .. 
Hospíl.al de Cnl'idade cm .L•'lol'ianopolis .... 
./'avillnio de Alienados no Hospital de Axam-

hu,ia, HJ•usqllc ..................... . 
JlOSJlitul de Cariciado ele B. Francisco.,, .. 
Hospital du Caridade Ha,ialty., . , . , .. , .... 
Hospital du Garic.lade drJ Lng'ltna ... , .. ,.,. 
Hospital de Cnriclncle 'l'ijuca .. , ......... . 
IIospi La! de Caridade de Lag;c,; ....... , .. , 
Asylo ele Ot•phãus e Desvalidos ele Joinville 
Para cLtsLcio dos sct·vi(;os et•c:u:lus pelo dc-

ct·clo Ji. 13; 01.1, de ·Í de maio ele HHS 
(n'aeio·nalixac'ii'O d•o ensino), •s c n do 
:1~2 :000$ de subvcnt;úo c O :GOOIJ; pat•a 
gr·al.ifictH;ão llo inspector fiscal, 3 :\lOO$ 
pat:a as diadas ele inspccl,)ão de HlO es
colas, 2:-100$ pura o dactylographo c 
000$ para O SCl'\'IJlllC, ... , , .. , . , ....• 

Hio Grande do Sul: 
Fnculdndo dt~ Medicina elo Porto Alegro .... 
Santa Casa de M·ísct·icordia de Porto Alegro 

S. - Vul. XI. 
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l0:000$UOO 
lO:OOO*UOO 
5:000$000 
2:000$000 
ií:000$000 
1:1:000$000 

188:870$000 

50:000$000 
20:000$000 

100:000$000 
7:500$000 

231:0G0$000 

4.08:500$000 

10:000$000 
!0:000$000 
20:000$000 

H:000$000 
::J:000$000 
8:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
:J :000$000 
3:000$000 

358:500$000 

. .127:500$000 

100:000$000 
22:500$000 
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lnsLiLu lo elo Engenharia de Por lo Alegre, lei 
11 • .1 .3.\l:l, de 8 ele de~emLru ele 1!J21, 
at·L. 2". . .......................... . 

Para custeio dos scrVi('os creudos pelo de· 
c relo n. 13.014, ele 4 de maio ele 1 !H8 
(nacionali%a('üo do ensino), sendo ré is 
252:000$ de subvenção o !J :üOO$ de 
gralil'icu~iío du inspector Jbcal, 2 :SG5$ 
para a:; dial'iu; de ins·pec~ão de 11,0 
·e;eola>i, 2:.\00$ ]Jaru u duclylug'l'Uipho 
c üOO$ ]Jara u servente ............. . 

Para o Laboraloriu de vnccinas e ;õros, no 
Estado cto Hio Grande do Sul, constru
c1;ões, reconslrucções e installações, lei 
n. 4. 348, de 8 de dezembro de 1921, 
art O 2", o O o O o 0 0 0 0 o O f 0 0 0 0 I I O 0 0 0 0 I O 0 O 

Ma llo G1•osso : 
San La Casa de .Misericurdiu de Cuyabá .... 
Socied/Ud,e de BeneJ'icencilil Cllt'LIIlllbaense .. 
l'uru continuação dos serviço; de Postos an-

I I 

Liophidicos conlractados com o Instituto 
Vila! Brasil dependendo a sua localí
zacão de indicação do Ministerio da 
Justiça. .. ...................... . 

Goyaz: 
Collegio Secund•at•io de Bôa Vista ........ . 
Asylo de S. Vicente de Paulo ........... . 
Hospital de Caridade. . ................ .. 
Escola de Direito. . .................... . 
Collcgio de Instruccfio Secundaria para me-

ninos mantido pela m'Clern de S. Domin-
s·os, em Porto Nacional. ............ . 

Para conlinnavtLO dos serviços de postos an
tiophidicos contl'actados com o InstiLutu 
Vital Brasil, dependendo a sua locali
zação de indicação do 1\iini,slerio da 
Justiça. . ..............•......... 

... ., ... , . 
•' ' 

Minas Geracs: 
Ca,;a elo Carirlarle de Leopoldina ......... , 
Asylo de S. Salvador d~ S. .Tos é de Além 

Pat•ahybti. . . ...................... . 
Hospil.n! de Ca!'icladc rle Catag·uazos ...... . 
Hospital de Cnl'idacle ·ele U!Jà ............ . 
H'ospital de Cat•iclude de Viçosa ......... . 
Hospital clt• Curidarlo de Sanla Luzia de 

Curangola. . . . ..............•....... 

50:000$000 

.2ü7:.\ü5$000 

1::!0:000$000 

569:965$000 

15:000$000 
7:500$000 

12_: OQ0$000 

34:500$000 

5:000$000 
3:750$000 
7:000$000 

20:000$000 

2:000$000 

i2:000$000 

49:750$000 

7:500$000 

1:[)00$000 
:I : !í00$000 
1 : 500$P.:itl 
1:500$000 

3 :750$00!) 

I 
• 
• 
• I 

• ll .. 
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Hospital de Caridade llu illar clu llospunlw. 
Hospital de Uaritlade Li e lliu Bt'ttllcu ••.• , • 
~UIILU ua~u du Mi~ul'lcuruiu de Ulll'U Jlrelu .. 
Ül'JJllunulu de :;unlu .l.nloniu llu Ultt·u J't•clu., 
Ly~uLt de Arles u UJ'J'iuio~ du Uuru PreLu,. 
Cu~u de Cul'idadc de l\luzumbinlw ....... . 
llo,;pilul de Caridttdu de filo llrunco., ... , 
l:!nnl•u Cu~u de Miset·icordia de Juill uc Ftíra 
Asylu San lo Antonio du Uberubu .. , .. ,,,,. 
Collegio At:;ricula do Guelwciru du Cuuwu. 

· A8ylo Bom Pastor, de Bailo Hol'izunl•~ .... 
Ho~p i Lul elo Barbucena. . . , ........... , , .. 
H o,; pilai de l'almYI'u. , ........ , . , . , .. , , .. 
H·o~pilul du Qttefúz. . ............. , , , , .. 
l:lu::tpiLul du l\l•arianna. . . , , . , , , , .. , , .... . 
Ho::tpilal de Oliveira .................. , .. . 
Orphnnnl.o de Sanlo Anloniu dÓ Bc!lu Hol'l· 

zo11le. . . . ........ , ................ . 
San la Cuoa de Hajubú ..................... . 
Hu::~pilnl de Ponte l\"ovu.,,., .. ,,.,, ..... . 
llo::~pilal de i'iranga ..... , , ... , , ..... , , .. 
San la Casa de Pa~sa·QuaLru ...... ,.,,,,,. 
Orpilunuto ele SanL'Anna cm Passu-Qualt·o 
folunlu Cu~a ele :;anlu Anluniu de Jacul.ingu,, 
E~eola de En~:r•~nltflt•iu de .Tu ir. ele J"llt•u .... 
l"uculdude de Medicina de Bollo Hot·izonlc .. 
In~l.ilnlo Commcrcial Mineiro, do Juiz do 

lfú l'U, . . ..........•... o o I ••• ' • o ••• o 

:bylo de Orphãos de Bat'IJaccna., ....... . 
Santa Casa ,de AbacLé ... , ..... , ......... . 
San lu Casa de Passos ...................• 
Sunl.u Casa de Guarancsia ........... ,,, .. 
Santa Ca-:m rJ•J Guaxnp•L ......... ,, .. ,, .. 
Santn Casa de Monle Santo ....... , ... , , . 
Santu Casa ele Ul1crabinhu .............. , 
~anta Casa ele S. SobusLião tio l'aruiso ... . 
l'íio do San lo Antonio ele Bello HorizonLc. , 

. Santa' Cusa de Santa Rila de Juculingu •. ,. 
A~ylo llc Invalidas de S. ViccnLc de l'uu•lo, 

do Cnrang:ola. . . . ...... , ..... , ... , .. . 
Suntu Casa Antonio Moreira, de Sunla lliLn 

·do Sapucuhy. . . . ...... , .......... . 
Orpltanato D. Silvm·io, cm CuLuf!:uazcs ... , 
Asy!o João J~milio, de .Juiz de Fút•a ..... . 
Cusn de Cal"idade de 'furvo. , ..•.. , , .•. , , 
Asylo de Mendigo~ do Jtdz do Ft\ra,, •.. , , 
Casa de Caridade da Cidade do l'ará ..... . 
Sociedade de S. Vicente dê Paulo de Ayu-

z·uoca. . . . ............. , .... , .... , . 
~usa dn Cai· idade de ~;vlvostru FcH~·a~ 4 ; •• 4 ~ 
flnsn !lo Caridade ele San lu Quitm•ia ..... , 
Casa de Caridade Hucpcndy .. , .•. , , ..... . 
Cusn de Cnt•idarle de Ouro Fino .... ,,., .. 
A~ylo, de lnvalidos rio Piio de San lu Antonio, 

eJih Diamantina. . . .. .. , ........... . 
Asylo M'S. Joaquim du Coneei~i~o do f:lerro 
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1 :úOO.~OOO 
:J : 7íiu.wuu 
il : UOUI!IUUU 
íi:UUOI;IOUU 
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2:000$000 
1:Si001j;OOO 
1:500$000 

500$000 
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Gollog·io .Providencia ue Mm.·ianna ....... . 
ln:;Wulo r.lu Haclium ele Bullo Horizunlu ... . 
Hospital Cas~iano Campolino de Entre llios 
::lantu Casa de Perdões ........ , ......... . 
lnstiLuto de Protecção á lnl'ancia de Juiz ele 

li'óra ............................ .. 
~:;cola Prol'i~sionnl Feminina ele Bello Hori-

zonte ............................ .. 
~xlcrnato uo Patronato Campo~ Salles, an

nexo á Escola de Agricultura e Peeuaría 
Passa-Quatro. . . ................... . 

Casa ue Misericoruio. ue Villo. Braz ...... . 
Sociedade Amante de Instrucção e 'l'rabo.lho 

de Boi! o Horizonte ................... .. 
t\.sylo. do Caridade Bom Suecesso ........ . 
HospJlal da Santa C a~ a de .l'i·ados ......... . 
Santa Casa da Cidade de Campanha ...... . 
Casa de Caridade S. Vicente de. Paulo de 

Pouso Alegre. . . . ................. . 
Casa de Caridade da Villa de Paraopeba ... . 
Casa de Caridade de S . .Toiio Baptista ... . 
lnsLitulo de .AssisLencia ít Infa-neia de Bello 

Horizonte .......................... . 
Santa Casa de Sete Lagoas ............. . 
Pavii!Jfw ue Tuberculose da Santa Casa de 

Lavras ................. · .......... . 
Santa Casa de Bom Despacho ........... . 
Casa de Caridade de Sabm·ú ............. . 
Hospital ele Misericordia da cidade .do Parú 
Associação Beneficente Irmãos Artistas de 

Juiz de l!'óra. . .................... . 
Hospital ela Villa Antonio Dias .......... . 
Cu~ a de Caridade de Conquista .......... . 
Casa de Caridade de Alfenas ............. . 
Faculduele de Direito. . ................ . 
Instituto Profissional Feminino de Santa 

Rita do Sapucahy. . ................ . 
Lyceu de i\! ur.ambinho. . ................ . 
HospiLal de Misericol'dia de Caldas ...... . 
Casa de Cal·i.dade elo Paraisopolis ........ . 
Asylo Santa Isabel, de Hn,iubú ........... . 
Asylo Analia Franco, de Uberaba ........ . 
Santa Casa ele Misoricordia do Rio das Ve~ 

lhas .............................. . 
Lig·a Mineira Progresso Feminino ....... . 
Asylo de Invalidas "D. Maria Adelaide", 

Brazopolis. . . . ......... , .......... . 
Santa Casa de Miscricordia· lle Bello Hori~ 

· zonte, para seus servicos ........... . 
AssisLencia Dentaria, annexa aos gi'l.lpos es-

colares de Juiz ele Fóra ............. . 
Hospital da Casa de Caridade da Villa de 

S. .Toüo Evangelista. . ............. . 
IJ os pilai Alto Hio Doe o ................. . 
Ot•phanal:o S. José, annexo á Escola At·thur 

Bernardes, em Carangqla .............. . 

1:500$000 
100:000$000 

1:500$000 
1:500$000 

2:375$000 

·12 :000$000 

20:000$000 
1:500$000 

2:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
1:500$000 

1:500$000 
1.:500$000 
1:500$000 

1:500$000 
4:500$000 

1:875$000 
3:750$000 
1:500$000 
1:500$000 

2:000$000 
3:000$000 
1:875$000 
1:500$000 

20:000$000 

5:000$000 
5:000$000 
3:750$000 

10:000$000 
3:750$000 
1:875$000 

1:500$000 
10:000$000 

5:000$000 
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p,avilltiio de 'fuberculosos da Santa Casa 
ele 1\lii!'l)t'ieot·clia ele Dello Horizonte .. 

Hospital rlu Habit•a do MaLta Dentro, inclu-
s i v c a: 000$, para reconsLrucoiio ..... . 

Santa Ca~a de S. João Evangelista ...... . 
Santa Cu,;a do Cill'isLina ................ . 
Sociecladu de S. Vicente de Paulo de Ca-

xambú. . . . . . .................... . 
Casa de Ca!'irJade ele Caxambú ............ . 
Orphanalo do N. ::i. do Cn.rmo, do Carmo 

do Itio Claro ....................... . 
Asvlo S. Vicenle de Paulo de Doeavnva .. 
Hospital Santa !tosa! ia ele 'l'heophilo · OLLoni 
Hospital de Tuberculosos rle :ramlat·ia ... . 
Sanla Casa de S. 1\Iiguel de Guanhães ... . 
Hospital ele S. Vicrnte de Paulo de Bello 

Horizonte ... ,, ........................ .. 
Associação elas Damas rle Caridade ....... . 
Lyceu ele ArLes e O l'Iicios de Guaxu pé ..... . 
San ta Casa do i\lon L e San Lo ............. . 
Santa Casa de :Misericol'dia da cidade elo 

Scrl'O .............................. . 
Sanla Casa de iiiisericordia de DiamanLinn 
Santa Cnsa de Misel•icordia de .Jag'l.lary .... . 
Asylo de Orphãos S . .Tosé, Campanha ..... . 

Justi['icaçlto 

8:000$000 

G:000$000 
.2:000$000 
1:500$000 

1:500$000 
1:500$000 

5:000$000 
.2:000$000 
.2: Oô0$000 
2:000$000 
2:000$000 

4:000$000 
3:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

i0:000$000 
10:000$000 
5:000$000 
3:000$000 

669:500$000 

As inslilui~úcs a que se refere a emenda Lr,em sido auxi
liadas pela União, c com tal auxilio contam. Em uma época 
da vida diJ'I'icil a suppress:ío inesperada c llrmea acnl'rclaria 
prol'umlo 'descquilillrio an l'unccionnmenlo dos mesmos. 

N ,, 134 

Accresccnte-se: 
Art. Continúa cm vigor, çmquanto não fõr expressa. 

mente rnvogarln, a disposição do nrt. I O do clecrülo legisla
livo n. 4.555, ele 10 do agosto de 1022; mantida pelo arl.. 18 
rla lei n. r..G32, de ü de janeiro de HJ2a. - Cunha. Jlacharlo· 

PARECER 

A clisposif,iio mandada continuar cm vigor clispüc sollrr. 
quotas c pcrcêntagens de !'uuccionurios da mag·islralura. 

A Commissão niio acceiLa a emenda. 

N. i7 

lfm~ba 40: 
ncsl:Íbelcça-;:c o ajudanlc de JlOl'leit•o corn o Ol'clcnaclo da 

,tahcllu. - .I oaquim M o1•ci1•a. 
I 
I 
r 
f 
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PARECEI\ 

Esl.a emenda manda rostahclccer o lagar de ajudante de 
porlr>iro do Museu Hislnrico, togar que a Uamnt•a suppt•imill. 

Pelo rcg·ulnmcnto daquclla !'oparl.içfio, o a,iurJante rle por
teit•o ,·, o suhlitulo do porl.cil'o, cabendo-llic I'1111C~ões nnll'as 
como sr~ja a vigilancia dü quem entra o õahc, vi:;ilnncia l.nnl.o 
111ai.~ JH•cc~snt·ia. quanto !.t•al.a-so rlc 11111 csl.abclccimcnl.o qurJ 
:;nm·dn rcliquiaí' e oll,jcctos prrciosos, po1• isõo mesmo 1'[11'0~ e 
de rlif.ficil acquisição. 

A snppressão e/esse Jogai', trazendo certas cliffículdades 
ao ;;crvico niio rí 'economia digna para os cofres publicas, na 
actnal sil.ttw:ão. Além disso, pelos motivos adduzicloõ, a snp
pt•c;~são desse morlcsLo togar vac ferir profundamente um lm
milde sm·vidor rlo J~stado, que na medida rins ~~w~ l'or·ça~. vem 
l!l'c;:l.ando ~na nct.ividado cm hem dn repart.içiin u l[lll! pui'
Lence. 

A Commissão, pois, é. de parecer que a rmrndu :'i<J,ia 
app!'onda, ma111ido Msim o lognr· rlc njnclanLe rlc pol'Leil'o. 

N. 18 

Onde convier: 
Conl i11úa rm vigor a aulori7.ac.ão con~t.antc do nl'l. 3", 

n. VIU, da lei 11. 4.793, do 7 rle janeiro rle 1924. 
'1 '1 ele df'7.rmhro rlo 192-1. - Panln r/(! Ji'T'fmtin. 1 

~ . 

• 
PARECER 

A emenda manda revigorar o rlisposiLivo que anto1·iza o • 
Govr•1·no faze!' a !'eforma rlo ensino ~ccundnrio e SLlPei'Íor I 
da Hcpuhlica nas bases qne estabelece. 

A Commis~iio accritn a emenda. 

N. 1 !l 

Onde convier: 
0;; prazos n qne se refere o nrl .. fi" da lei 11. 4.·12fl. de 28 

dP rlrZPlllhi'O rJn l!l21, qli(J providr11ci:r Fühl'" eonsl.l'ller;iín de 
~nnitm·io;; pn1•n tuhrrruJm;o.~ e o dn vigcncin do rlecreto que 
ahl'iu cr•erlito para ns J'csrrcUvns consl.r•tJCr,•iírs, dr ncclh'flo 
com os contractos celebrados, vigorarão até 31 dr. rtúzemilro 
ele 1 [)~[i. - Jna.quim . .Vn1'ei1·n. 

PARECER 

O nrt. 5" da loi n. 4.428, de 1921, cit.ndn na pr·P~Pid.e 
emPnrla. nntori7.n emprr."timn~ do 000 n SOO contos. nos f.l'f'S 
pt·imcil•os sannt.orios para luhr.rcolosos f!tlc, rlrnlt•o dt! 11111 
nnnn, a cont.nr dr 28 dr rlrr.rmhi'D dnqnrllr nrmn. livrl'f'Jil s11n~ 
cnnstr·nrciír.~ inirinrlns r l.rl'minnrla;; rlPntr•o rlP rlnns nnnn~. fi
r·nn,t:ln o, nl:lxinln ,dr;;;;rs Plllfli'Pilt.imos a ,i11iz1! d11 r:n\'1'1'1111, flllfJ 
n 11~:11'11 rt1• :rrr'"1'iln rnm n lllllllri'O di' l1'1/11~ do ~nnnl.nl·io 
mNli:rnt .. (" c•nndi(·õr~ fJIIP ~·~lnbelccc. ' 

A emenda mnncln Jlr·orogar o prazo cslabclccido, na mesma 
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lei, nf.rl :11 elo rlr7.rmllro de 1!l2li, i•s'lo é, prorogn-o por mais 
dons annos, ,illSLiJ'icando o seu autor essa prorogação pela ne
er.ssidadc de serem atf.endidas certas exignccias que surgi
l·arn dr:p11is clu apresentadas tros propostas, cnll'c as qnacs a 
dPIIlOI'rt d.o rcgisLr•u pelo Tribuna! dr Con Las. 

:\,;,;im, l.l·alnnrlo-,;o rlc assnmplo ,i.;í mgui:Hlo rm lei r•s
l"'rial votada cplo Congrr.sso. a presente emenda JH'Ot'oganrJo 
o p1·aw IH!lla fixaria, rlr..vo ser approvarln. 

F.MENDAS 

N. 20 

A' verha 12 - .Tusl.ica F·edcral : 
xvr - .Tnizo FMlrral na Sere fio elo Bslado dn Ballia: 
Material: 
Snbstif.na-se pr.lo srg·uinl.o: 
Consumo: 

Oll,iectos rlo expNJi.cnte 
Dl'sposa~ fl ivorsas : 

Publicações dn cditncs ..................... . 
As;; e i o do erliJ'icio .......................... . 
gyr.nl.nnes ................................. . 

Serviços induslriacs elo Eslndo: 
n.) ~·orviço tclegraphico ..................... . 
IJ) pnblicn(:fio no JJiru·io Official ............. . 

Para conserva0ão rln prr.dio elo .Tnizo Seccional 

soo~ooo 

100~000 
G00$000 
200$000 

200$000 
:!00$000 

i:G00$000 
4:000$000 

Exnminaclní' essas parccllas ou sub-consignacõcs: 
Quanl.o i 1", "ob,iccto de .expediente", logo se vil que é 

pr.qn r.nn: SOO~. por anno. E' l.odo o mal.erinl neccssario no des
empenho rins fnncções ,judicinl'ins do ,iuiz fr.dr.rnl r. rlo :;ru 
sn!Jsl ilulo: para corl'C'3Jll'\ndencin cm geral !compl'rllC)nrlida 
a J',~fi'J'Cntc no;; nulns r.iwis. a Cl'iminnl. n rlroilornl P lamlwm 
a cqrrnspondr.nr,ia officinl - rnmmunicnçõrs, ng'!'ndccinwnlns, 
Ptc. I: papel rJ envcloppr.,; I irnl1rnrlos. pal'a offirins, Pl'olocnl
ln;;, l.inl.n, cnncln>. pr.nnns, mnlnhol'l'iío: para andil'ncin I' ga
llincl,os, além rlaqur•l!es: Linl.cirns. t.alllpfics, lnpis, cr.~las, ras
padeiras, etc. 'l'oclo o mntr.rial, cml'im, impl'cscinclivrd :í dr
r'r>ndn r h<1n nJ"rlcm rio SOl'\'i(:.fl. T•: Jlal'U l.ncln isso ainrln niio 
,:, Slll'ficirniP a Sllh-consignar,ão aJll'rcincln de R00$000. 

Qnnnlo :í :!". "pnhlir.ar::õrs rle cdiln·r~". ri r.xcrs!'i\'n. Nfio 
"" g·ns!am :1011* com a.~ piihlicaçürs do Nlilarl'. Al'6rn n;; J'r•l'r
I'en!P;; nos !'rJ'\·icns rlriloi'Ul 1• Cl'i.Jninal. rm f;lln qnn~i lnlnli-. . 
rlnrlr: rllr,; sfin pa:,m;; prJn;; pnl'irs. Q1m11dn l'rqnrl'irln~ Jlf'in Fn
:.:,·:lll'r.<'i:winn;~l i<fif,, qua;;i lor!M. rir> p1·nr:n fip hrn,; JH•nillll'adns 
1'111 I!XI!CIII.ivos fisoae,;, os qunes, \'CIH!irlos, com o I'e~lill.ado 
UPU_l'ndo siio pugns aqucllns puhlicncões; pagamt•nlo quo só 
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se V{ll'il'ica quando o produr;l.u da nnda não cobre a impot-ltm
cia cobradn c custas; o que J'<ll'O acunlcce. Pôde-se, poi~. di
minr!it• u;;la snJJ-consig-nur~iiu JlUt'n I00$000, 

Qrranl.o ú 3", "uosciu' ri c erlifieio ", nüo sn COillfll'CiJ(•rHIO 
como " prcelio fn.·nn<io, dr• ir•e,.; pavirncnto~. H jancllas, .!G 
Clllllj)ill'l.ilill'lilo.,, pu.-:,;a .«·J' a:<.'l'iarlo .apcna,; com 100* pm· 
:11111 ll, C' I Hü,iU!Il t!$3:J:J j)OJ' 1 IW%, ]~' Jll'CCSSUr j O O <illg'lllll Ill.ü dcs /.a 
sull-co;:sig1Jaeii.o para 500$, que dão H:;iGGü pot• mcr.. 

Qrwnlo :'t 1", "crcnLuacs", é rawnvcl. 
Quanto :í 5", "sci'YiQo l.olcg'l'a]lhico", 11~0 ·1• $IJI'ficicnl.c

n .e11lr! c·lnl'D.. llcrcJ'o-sc <~o scrvirJo oCio Tclegl'apho Nacional'? 
:~ão t\ possível; pois g·ozando, como g·ozam, .os Jnizos, do 
l't·anquia Lolcgraphica, não se com]Wchcnrle linlilnçilo a e~sa 
.t't•anquia. Ou se rcl'ct·o :\ sm·\·iços Loleg·l'aphicos não do Go
YCJ'nu Federal"! De qualqn••t' modo 1! uma sub-consígnação 
díspvnsavcl, por inuW. A .JJfto scl'rm ·os tclegt•ammas ol'ficiaes, 
(JlHtsi l.odos os outros silo pagos pelas pal'lcs c os que nilo o 
:l'm·cn1 podr.•t·~n srn• salísl'r•itll~ pela sull-cnnsig-naeiw '"uvon
tu:ws". · 

Quanlo :.í. ü", '"puhlica(~ücs no Ditwio O(('icial", nmil.o ru
ramenlc so PtJIJiicam r.rlilar!s no Diaria O[{icial ela Uniüo e, 
quuurlo isto aconlcce, vagam.n'os as Jlurlcs interessadas na 
publicaçüo. ]~· oul.1·a suh-consignaQiio disponsavcl. 

Assim, poi;; paJ•ecc-nos que, Hom augmcnlo da destlesa, 
rsla é a melhor cliscriminaeão para allendcr ás necessidades 
elo juizo. 

· Consumo: 
Objectos do r:>xpcdícntc 

Despesas diversas: 
Publicnr.ões de editaes ..................... . 
\ . 'd d'f" ' , sseto , o c 1 !CIO ••••••••••••••••••.••••••• 
Erentuacs ................................. . 

800$000 

f00$000 
500$000 
2Ó0$000 

Ficm·íum snprD~.:;as, por dcsnecos;;al'ias, as duns u!Limas 
snb-consig·ncnõcs ela lei m·unmcnlaria do cor!'cntc cxel'cício 
pas;;anr.lo as impor.inncias r.lcsla;; pat•a onlras que n~o saLis
J'nzcm por insignificantes. As despesas dessas sub-consigua
ciies snpprcssas poderão SCI' satisfeiLus pela "cven luaes". . 

O .Juiw Federal da Bahia não se Lllílizou, até julho, nem 
pretende i'ar.cl-o dul'ante torlo o am1o de 1924, da vcl'ba or. 
r.amenlaria para este exercício, isto devido ús rlifJ'iculclades 
ê!'CU{las pela Dclcgut'ão do 'l.'l'ibunnl de Contas, cspcciulmqnLe 
cm referencia ás despesas do cxcJ•cicio de :1.923. Vem, por 
isso, lntan(IO eom n~ maiat•cs di!'!'icnleludcs: prcdio sem as
seio, ( que• tem consistido. r!Xclusivuntenlr!, rJ,, varredura) o 
mntel'ial rlc expeclionlc reduzido, sendo essas despesas Jeitas 
pelo pessoal do .Juiz-o. 

AqucHa dclcgau1io exige, para pagamento das despesas de 
matcl'ial f!C' nxpediente, que ellas ~enham sido c·m.prmlwdus e 
qtJu t.onhn havido c~ncm·;encin,. Uma e out;-~ cnisn deman9a;n 
lllll (rallaJIIn I'<'POC!Ul, Sll jlOSSIVCI do SIH' lcJI.o Clll t•rpat'i.!ÇUCI 
pnblicn, pela t•c•.,;pccliva secçãu do conlabilidadc, 

Além i.la sua impJ•nlicahilkJudo, .lr!tHID r.•111 vislu a iu
signiricancia ela verba pura ma.Lcl'ial do ·oxped!elll~ o as des
pczns a se fazerem, dentre outras as de. pubhcur;ua dos res-. 

I· • • 
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pecl.i\'os cdiLnes. n processo dn concurreLwia exige cuidados 
e all.enr;<ies particulnt'<!5, e o t!lll}lenlw, al•ím desses euiclado:< 
c aU.r•llí!lies, tnua e,;cJ·ipi.IIJ.'U(;itu ospecial. 

·Um .illiw niín 6 uma rcparlir;ão. 
lia ncllü, juizos, escl'ivãe~ e nrt'iciaes de ,jusLi(.'a. E' l.olio 

o seu pcssonl. 
· Aos Jll'illlcit·os sel'ia nllsul'do aL.: adrniiLiL' a possibilitlndc 

de sn iuciiJ.tÜiiJ•em daquellcs SCl'vicos. 
Ao;; scgunclns cabem de,·cl'C' espcci l'ic:telos em lei: ns l'fJ

J'et·cnles ils suas l'liJICÇÕr!S jtldiciarias r•, alú!Jl dosscs. s,·, o de 
fazc•t··~lll a COI't'cspondencia ol'ficial dus ,itiÍzc;;; e, pois, não ha 
como con1peLil-os u :<CJ'I'i(.'os do cat·aclel' puramiJnte adminis
trnli\·o, q11e 11ão os inLm·es;;um c nflo são pt·e~criplos em loi. 

Aos tcl'cciros, al•.!m Jc se aclJnl'em ''111 siluneão idenf.ica tt 
rlns seg-undos, J'nllan1-lh~~. cm geral, habilit.açõcs para tacs 
sJ·cvir;os. 

SiJg·gCJ·imos, pois, aqui um alvitre, que porá a :rusliua 
Fr:r/eral a ;;alvo das exigcncia;; das dclegaçües elo Tribunal de 
Conl as rJ nOJ·mal izar;í i1 sna sHnnção: que COJ\CII!'J.'encia, em. 
penl1n u mais J'ol'!naiidar.Je,; do Corligo ele Cunta/Ji!idwcle, :;e.iam 
J'eilo.' polns delegacia:; J'iscam•, q11e furão o pagmnento das 
di'SJlt•zns qnc, dcnLro da verba orr;amcnLal'ia, lhes dcvcr{t ser 
J'cqui.,ilado pelos j11iws seccionaes, ele cujo pagamento as 
l'Cl'I'J.'idn;; delegacias prestal'iio conl.as ao respectivo 'l'ribunal. 

O predio em q110 fúncciona o .lnizo F-ederal, 11a Bahia, 
,; ela União. 

l~m 1!l2I foram. nelle feitas grandes obras. O rincão, po
t'úm, foi l'eito ele matel'ial ordinario que se estragou completa
mcnle c, nessa~ condições, deixa infil1.rnrem~sc as agua~ pc
las parcclr.·s, .iá se achunrlo damnil'icacla gmndf' paJ•I.r ria pin. 
!ma interna do 2" andar. 

E' noccssario a urgente sulJstil.uiçiio elo actual rincfio, quo 
l~m cerca de !íO metros, por otltt·o, de cobre, cujo cuslo, i11~ 
cln~ive a sua col!o('ai;ão, <! calculado cm 2:000$000. 

Tambem lodo o mohilial'io e si á necc·ssitnndo ele asseio 
e Y:í1·ias pc(Jas g'I'Uncles ri c grandes concertos. 

Rolici!..a-se uma \'crha c;;pecial de 4 :OOOl!\. na lei ot·
çnmrntal'ia pnl'a 1!!25, Yrrha e~sa q1Je ·sr ele,~Unnr(t a concerto 
elo JWcdio e ti rerm·ma elo wn mohHi:1t'io. a qual devrl'ú ,Wl' 
paga, rio \'CZ 011 pal'c•'llailanwnLf', eonl'ut·mn 1'<11' requisitado 
JWIIJ juiz l'ederal, ú dcJ,,.gacia fiscal, que pJ•estará conLa desta 
dnspcza no Tribtmal. 

Yrrhn. -12 - .Tustir..a Fedcl'al - Con;;ig;nur,ão "Malel'ial": 

a - ~Uni~lerio .Plllllico. (l'!'OCIIJ'allol'ia G0J'(ll da lle
j)lJlJI i c a) : 

Hoslnlwlt'C-n-;;e a 'liub-consignariío n. 17 - "Li-
wo~ r. pncadet'lllll.:lii!S".... . . . . . . . . . . . . . . . . . 500)\lOOO 

J11'.'llnlwlecn-so u sub-consignar:ão n. ·IR - "Ac-
ql1i~ir:i'in n r.oner•I·Ir• ri I.' lllO\'Pis. ele ..... , . . 1 :000~1100 

811 h-cwt,dgmll;:io n, 1 !J-" Ob,kc lo,, de CX!Welirn/c "-Onde 
so di~ tiOOlj\, diga-se 3:100$000. 

., 

'•.', 

',,' 

. . 
: ... 
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Sub-consignacão n. 20 - "Evcntnaes, el.c." - Onde sa 
diz 500$, diga-se 1 :000$000. 

Snb-comignaçfio n. 21 - Bupprima-se. 
XXVI - Material geral: 
Suh-consignnoão n. 75 - "Aluguel de salas ou casa des

tinadas tís tllldicncias dos ,juizes soccionaes, ct.c." - Angnwn
tro-.~o de 4 :tloo.~. pn!'a pagamento do aluguel rle casn do juizo · 
seccional ~c BeiJo Horir.onlo, nfio ineluido no c•rerl.il.o da 
PI'·Oposta. ... _, . , , ·-· _ . _ 

N. 22 

Verba 12" - Justiça Federal - consignação "Material": 
Juizos seccionaes do Districto Federal: 
Suh-consignação n. 22, ''Oh.icctos de cxpeclicntr." - Au

gmcn Le-se de 250$000. 
Juizo Seccional do Estado de S. Paulo: 
Sub-consignação n. 58, "Ob,ircl.os de cxpedienl.e" - Au-

gmente-se de GOO$tOOO. · 
Sub-consignacflo n. 5!l, "Publicações de editaes, ele." -

Augmente-sc de 600$000. 
Juizo Seccional do Eslado de Minas Goracs: 
Sub-consignação n. üli, "Ob,iecl.os de expedienl.c" - Au

gmenle-sc do G00$1.000. 

Sub-consignaçã.o n. 07, "Pnblicnções do cditaes, olc." -
Augmente-~e ele 000$000. 

Os referidos augmcnl.os são provenientes da crcução de 
novas varas nos ,juizos scccionacs do Dislt·icl,o Fedet·nl, de 
~. Paulo e Minas Geraes. 

N. 23 

Verbo 12" - .Jnsl.iça Federnl: 

Suh-cons ig·naçiio n. 5, "Pes!'oa I" (.! u izu;; Sf'ec inmws elo 
Dislriel.o Fcdoral,l - Accrcsccnlu-sc: 

1 ,juiz: 

Ot'denndo. 
u t·a l i.!'i c ue:i n. 

l substituto; 

flt·dnnado. 
C: t•n I. ii' i C I](' ii o. 

flt·dl'ttadn. , 
,.: l'f.Üi l'it'.al.'fio. 

o o o o o o o 'I o o o 

• • o •••• ' •• 

• ••••• '' •• o 

'o'. . : ...... . 

21::133$333 
J O :üGG~üli7 

18 :33:3$3.9::! 
ü:Gliü$üü7 

2 :-100$01l0 
l:200$01l0 

32:000.$000 

20:000~000 

:J:ü00$000 

I 

' 
I 

•• . .• 

•• 
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G ofl'iciac~ de .TusLioa: 

Cl r~ tificn(i~O. . . \100~000 5 ;1,00$000 

Gi:000$000 

Snb-conRignnçiio n. 21, "Pc~sonl" (Jnizn Seccional do ·~;s
f.arlo do S. Paulo) - Accrcscenlc-se: 

.i u !z: 

. OJ•denndo. . . . ......... . 
nraf.i!'icu(i~O. . . .. ...... . 

1 snbsLitn!.o: 

Ordenado ............. . 
Gratificação . . ........ . 

1 Pl'OCurador rla nr.pJJhlicn; 

Ordenado. . . . .....•...• 
G ~·tltificn(!ito. . . .. ...... . 

!) officincs ·de Justiça·: 

· Gral.ificnção. . . . ....... . 

10:000$000 
8:000!\iOOO 

!l:000$000 
1:800$000 

5:000$000 
2 :800~~000 

000$000 

2!1 :000$000 

H :t.00$000 

8:100$000 

1:800$000 

4 8 ; {\00$000 

Sub-consignaciio n. 25 "Pessoal" (.Tuizo Seccional no Es
tado de Minas Gerae;;) - Accrescente-se: 
1 .iuiz: 

Orrlnnnrlo. . . . ......... . 
G rn I i fi cn r, fio. . . . ...... . 

1 sn h!'t.il u to: 
Ot•dcnndo .............. . 
Gt·ntificnc.fio . .... :· ........ . 

10:000$000 
8:000$000 

9:G00$000 
4:800$000 

24:000$000 

1lt :400$000 

38 ;/10()$000 

Os rcfcl'irln~ cargo:; fnrnm crr.nclos om virtudr elo ni'L. 15 
do drcJ'rln n .. 1,St,R, rln 1::! rlc ngosfn rle 1921,. 

N. 24 

··. VPI'hn 1:1"- .Tusli~n rln Dislrirln Fodrrnl: 
Rttlt-enn;:i~J;nne~o n. R, "Pro.>snnl"- Onrlr. se di~ "11rn Pl'O

ectJ'ndnc· itl'l'lll, nt•drnnrln 22 ;.lOO$, t.rc•nl ific!tH::in I I :200~000, to
lu! :J:l :GOO:ii, dig·u-;;c!: "um pl'ucltt'illluc.· S'l!l'ul, ol'donudo 27:200$, 
grali1'icucüo :13:600$, tolul 40 :800$000" , 

: 

•• ~~ 

.. 
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N. 25 

Verba 13" - .htsLica do Districto Federal: 
l:I!Stuque-sc da verba 32" "Administra·ol!o, Justiça c outras 

desp:in . .; do 'l.'ct•t•il.ot·io do Acre", a dotação de ()0:000$, cor
respondentes aos wncimentos do,; desembargadores Alberto 
Augu,;fo Diniz, .João Jlodrigues do .Lago c ;roão Alves de Castro. 
c nccl'escente-;;c nn:iLa vnrba uma nova sub-consignnr,.ão em 
P1·ssool, a sabcw: 

"N. 3. Magistrados cm disponibilidade da Justiça do Acre 
a serem aproveitados na .TusLiça do Districto Federal (art. 3•, 
n. 2, dn lei n. 3 .232, de 5 de janeiro de 1917, e accórdãos do 
Suprrmo Tribunal, de 13 de agosto rle 1921, de 2 de maio de 
1922 e de 20 elo outubro ele ·1923): 

Dcscmhal'gadot• Alberto Aug·uslo Diniz, venci-
mentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000$000 

Dcsrmbnrgaclor .Tofio flndrigucs do Lago, venci-
mentos. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20:000$000 

Desembargador .T oão Alves rlc Castro, venci-
mentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000$000 

.Justificação 

A lei n. 3. 332, de 5 de janeiro de 1917, dispõe, no art. 3•: 
"E' o Presidente da Republica autorizado: 

••.•••••••• o •••••••••••• o , •• , o o o o •••• o ••••••••• o o 

N. 2 - A .reformar a Justiça Civil e Criminal do 
Territori o do Acre, podendo supprimir um dos dous 
TJ'ibunaes de Appellação, reduzir o numero de comarcas 
e dos termos, sem pre,iuizo dos interesses da Justiça. 

§ 1'. Os juizes vitnlicios qu0 não forem aproveitados 
cm virtude ela reforma, ficarão um disponibilidade, com 
dous tel'ços dos vencimentos, considerados como orde
nado, para lodos os effcitos, até que sejam aproveitados 
na .Tustiça Federal, ou local do Dtc;tricto Federal, ou 
aposentados nos termos da lei vigente." 

De nccurdo com as disposições transcriptas, o Governo 
poz cm clisponillilidarle os doscmhnr·gadorcs acima enumerados, 
devendo cm lal sl.iuação permanecerem, até que forem apro
veitados na .Tust.iça Federal ou local do Districto Federal. 

Tendo, porém, o Governo designado o segundo dos dosem
hnrgaclores referidos, para servir no Tribunal do Acre, o 
mesmo entendendo que era illegal o acto da sua nomea11ão, 
rccot·rcu ao l,orlet· .Tudiciario, que. nor Rcnlenca de 12 de iw
vembro do 1920, julg·ou nullo o acto- do Governo, sentença que 
foi confirmada pelo Egregio Supremo .Tribunal Federal, pelos 
ncçót•clãos seguintes: 

"O Supremo l'ribunal, resolvendo preliminarmente, 
admitti.r o assistente que compareceu untes de contes
tada a lirl11 r excluir n que compareceu depois dn sen-
1 fmea - Dt\ provimen I. o a appellnção, pm·n reformar 
:t sentença appcllada, sómento na parlo cm que con
clemnou a União a pagar ao uppcllado assim como ao as-

I 

-n 

-
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sistenle, os vencimcnlos inlegraes, como se em ei'fecUvo 
exercício estivessem, confirmando-a no mais por seus 
jurídicos fundamentos para que continuem o autor ap
pellado e o assistente, em disponibilidade, com dous 
Ler~os dos vencimentos, até que sejam aproveitados na 
Juslir;a l~edoral ou Local do Distrieto Federal, obser
vados os preceitos reguladores da investidura em uma 
e outra justica, ou aposentados nos termos da lei vi
gente." (Revista do Supremo 2'ribunal, vol$. XXXI, pa
gina 269, e XXXV, pag. 76) . 

Embargado o accórdão transcripto, foram os embargos 
rejeitados pelo accórdão seguinte: 

"Vistos, expostos e discutidos estes autos de appel
laçiio civel, sobre embargos, em que é embargante a 
l''azenda Nacional i! embargado o Dr. João Ro.drigues 
do Lago: 

Accórdão rejeitar os embargos de fls. 102, para 
eonl'irmar o accórdão embargado, porquanto a maLerirL 
nelles articulada é a mesma que vem sendo allegada na 
acção e na appellar;lío e já foi devidamente apreciada 
pela sentenc-a cujos fundamentos o accórdão adoptou, e 
pelos votos vencedores dos ministros que o subscre
veram. Custas, pé lo embargante." (Revista do Suprerna 
1.'!•ibunal, vol. XLIII, pag. 74). 

l'elos acc6rdãos transcriptos, ficou, pelo Egregio Supremo 
Tribunal Federal, firmado de modo incontestavel, o direito 
que l.ecm os desembargadores citados, de só serem aprovei
tados na Justiça Federal ou Local do Districto Federal, nenhu
mu ligar;ão tendo mais com a .Tust.ica do Acre. 

Quando, porém, alguma duvida podcssc haver, seria des
feiLa pelas considerações constantes do accórdãq proferido no 
Aggrnvo n. 3.661, que se encontra no vol. LXI da Revista do 
Supremo Tribunal, á png. 53 e que :são as seguintes: 

"Por forca dessa lei (lei n. 3.232), r'icou o aggra~ 
v ado (Dr .. ToãQ. RodrigLH'S do Lago). desligado de modo 
definitivo da magistratura do Territorio do Acre. Não 
podendo mais, cm hupothese alouma, a ella volver, como 
ellc mesmo o declara na inicial da acção. 

Ot·u, não sendo ellc. nem podendo ser nunca. mats 
desembm•oador do Tribunal de Appellação do Acre, por
que só deixar;í a situação em que se encontra. si fór 
:l]woveilado na .TuBtica J?oclrt·nl, ou Local, rJo Distrioto 
Federal, ou aposentado regularmente, como ha de par
ticipar· da melhoria de vencimentos e do ou~ras van-
tagens de que venham a gozar· os desembargadores do 
Tribunal de que faz parte? 

n'n·-üanscJ·ipcão que aealta de seJ• feita. fica evidenciado 
(]liO os desembargadores referidos não poderão, em hypothese, 
alguma, voltar ao Tribunnl do Acre o que, portanto, não po
rlr!J•ão gozm· da;; \'al)Lagcn~ quo tiv()t•cm os rnemlll'os do refe
rido ·rribunal, pois ~lio pertencem mais úquella magistratura., 
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l<'i~tll'Um, porLunl.o, perLom:emlo ú magisLt·11Lm•u do DisLt•icto 
l•'edurul, ~u,ius vunLugens flcut•Jtlll incorporudns n sou pal'.'i
JIItlllin Jl!ll'a l.odu~ o~ uJ'J'eitus. 

l·:w vista dus ru~õe~ exposlus, 1.1. emenda nãu JlÚtlc tloixut' 
di) ,;c!' uppruvnclu, fuzonclu u Lruu~l'ot·oncin da verba indicada. 

Verba 15' - Policia do DMricLu Federal: 
::iulJ-cun,dguw;ãu 11. 1 - l'eodutd - Na cu!ll'orJJIÍdade da 

l.nlwlla urmuxa ao roguluuwnLo que baixou com u decreLo nu
mero Hi. 500, de !O de setembro de 1 !!24, acorosoenlc-se : 
7 ccn:;orcs elas casas de diversões: 
OJ•dcnndo ................... , . 
GraLificLLIJàu ...•......•... , ... . 

5:600$000 
2:800$000 

8:400$000 5H:S00$0VU 

::iub-conslgnUt;ão 11. 13 - Pessoal - Accresceule-se: · 
Cornclio Soares de Azeredo (guarda civil) . . . . 1 :800$000 
Mat·üt da Conceição e Abigail, filila~ do guarda 

civil Antonio Salles Nogueira..... • . • . • . • • • 1 :800$00!1 

V eriJa 15' - Policia do DistricLo Federnl: 

Sub~consignacilu 

N. 1-l\luehlllU::i, apvaJ•t.lllw:;, iudlt'llmcutos, 
1'CJ'L'Ul!WJ1La:; e uleu::~illo,; das uJ'l'ü.:ina; .••. 

N. 8-Illuminac.ão e forca molri~ ...• ,., ..... 
N. !) - Cust<Cio c acccssorios do malcl'ial de 

lrausporlo du Policia, iuclusivu ua Ouurda 
Clvll c da ln::~jJCcLoria dc VuhiJ;ul<•ti .•. , •. 

N. 1 i - ConscJ•vucâo u diversos corwe!'lua do 
edíficio da HcpurLícão Central, concertos c 
l'CPUI'o::~ nu; dolcgncias, c::~lu,:üqs e postos 
pollclaes. . . . , ..•....................• 

N, 14- Ob,lcclos de CXJH!ll ienle, itwluslvc 
3 :ooa• pnru u lnspecluJ·itt de Vigilantes 
No c lut·nos. . . . ........................ . 

N, 2- Livro~. as::~ignalura~ d<! jornaos, t•cvis-
tus, cncndoJ•nu~õcs, irntH'e::i::~ücs, etc ..... . 

N. 3- ,\cquisit:ão do· moveis ............. . 
:'i. 18- GoncorLo de moveis ....... , . , ..... . 
N. 21 - Pugamcn Lu u peritos .............. , 
N. .2()- Evcnluaes. . . . ........ ~ . , ....... . 
N. - Candlcciío de cnJ'ct'JllOd, uli1.nludos c 

cndn,.·ol'es. . . . ..... , ................. . 

Verba Hi" - 1'oliciu Militar: 

Proposta do 
lrDVel'IJQ 

28:000$000 
70;U00$00U 

:Jil : UOO~OO!J 

77 : 000$001J 

:J:000$001J 
:; :oou.~ooo 

1 ü: 000$(JIJ(J 
20!000$000 
10:000$000 

27~:000$ilil0 

Sul:r-t.:on,;igmtQúo n .- I! - JlcswuJ Modiflquo-st•, om 
vil'tude do lllclllOria de rcl'ormu, os vcncirmmLos dos seguin
tes officiucs: 

Mnjor EdURI'do Eugenio Ducrdclloin - Ontle :;o ~!Ir.; 
3 :360MOO, cllgn-sc 7 :5!l!J~!J[)f.!. 

llfajoJ' grnrlunclo .o\nlonía .To.~f! rln Co~La c i:iouzu - Or;:lt) 
~c diz: 3:270,0Uf.!, diga-se 7:320,000. 

j 
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1" tenente lJt·. Luiz .Figueim i\ladmdo -- Onde ~e diz:· 
1: G:l::l$:l2-i, diga-~u o\: 5UO$U!Hi, 

2" l.cuenle illanocl i\lalltias da Cus la - Onde ~e diz: 
1:.\\0$000, diga-~e :J :ü00$000, 

Acc!•escenl.e-:~w, na uw:::rua ~ub-l!uu;;ig·utu.;úu u~ :;cguinles 
t•cJ'ormado,; : 
•runentu-cot·otwl José :laJ•ci,;u de Carvalho,,., 
'l'cnenle-coroncl Joaquim Rodrigues Fonte,; .. , 
'l'cnente-corouel :\!Iredo Gomes de Jesu:;. ... 
'l'enenlc-curonel 1'edro de ~ouzu 'l'elles, , .. , , 
Tenunto-eoronel gt·aduado J osú Estanbltío 

Baruo:;a da Silva ... , ..... , ... , ..... , , , 
1\la,iot· Fernando Vieira l•'erreiru, , , .. , , . , . , , , 
1\la,ior g·raduado Jayme dos Santos Lima.,,,., 
Capilüo Ft·aneisco Vieit•a de Azevedo Coutinho 
Capil.ãu Alcebiades Ribeit.·o Catalão .... ,, .. ,, 
1" tenente Augu:;to Lopes Mendes .. , ... , , .. , 
2" lcnente Bcn,inmin da Fonseca Lima., ... , , 
2" tenente Hcnt·ic'ltw Xavier Hapti:;ta , ...... , 
2'' tenente Pau lu Camel'inu Corrêa Leile., .. . 
2" tenente Manocl 'l'eixoira Pinheiro.,,,,, .• 
2" tenente .José Lucio Btll'bosu , . , , , , , , . , , .. , 
2" tenente .Tuvcnal Augusto de l•'ran~:a .. ,,., 
2o tencnLe J~uiz Giarnlmrbu ............... . 
2o Lcnente Mario Gmnes .................... . 

Verba 1G -Policia Militar, 

ift :151$!100 
1 a: 01 08!l!Hl 
13:U10'i:i\J90 
H: 151$!HJO 

10:751$8% 
10 :5üO'li00(1 

8:800$000 
8:320$000 
8 :320$00l' 
ü :4.\7\íO!If 
5:200$000 
5:200$000 
5:200$001) 
5: 3(}3$9!J:l 
5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 

Sub-cons ignação n. 1 - .J>essual - Oi'ficiacs, 
De accurclu com o dec. n. 16.540, de 5 ele ngoslo ele 11J2!J, 

subslilua-s a. tabella pela seguinte: 
1 commanduntc gct·al (general 

ou coronel) (gratificação) 
4 oJ'J'iciaes elo Exercito, com-· 

mandanle:; de corpos e 
directm·es de reparti
ções ( coroncis ou tenenc
l.cs-coroneis) (gratifica-
ção l . . . . .............. . 

7 tcncntes-coroneis: 
Soldo. . . . . .......... , .. 
Gratificu~ão. , , , '·, , , , , , 

H Ma.iorcs: 
Soldo . .. · .............. . 
Gt·atifimu:ão. , , , , , , , , , , .. 

1 Sect'J!Int•iu gut•nl (rna,iot• ou 
CUl Ji.[ ÚO) : 

Holdu>, , , , .......... . 
Gt:uliJ'ica1:iio ... , .. , . , , , , 

8:700$0!)3 

.,.:,;a·· 
' .".jo..~:·•••; 

G:!JO!J$!l!JO 

11:500$!!02 
5:800$008 

7 : 4 0(}$(}00 

0:500$083 
4:800$012 

11:400$000 

o :5[)0.$088 
4:800$012 

14: 400$00(} 

8 :7!J!l$!196 

27 :!J00$08·1 

121:800~000 

158:400$000 

:14:400$000 
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1 OHicial ús ordeus do c!Jcfo 
ele policia (ma,iot· on ca
JlíLilo) : 
Soldo. . ........... . 
Gra li J'i cacão. . . . ...... . 

50 capitães : 
Soldo. . . . ............. . 
GraLil'icaçüo ..•.......... 

~l.uxiliur do servico de ele
cLricidude (capiLão) : 
f:iolclo. . ............. . 
Grn tificaciio .............. . 

41 Primeiros tenentes: 

Soldo .................. . 
Gra tiJ'icar;iío. • ...... . 

1 Auxiliar do servico de en-
gcnharif! (1 • t!).nenLe ou 

2" tcnen te) : 
Soldo .................. . 
Grn tificação. . ..... . 

2 Encm.·rcs·ados clu duas da~ 
secções ela assisLencia elo 
pesêoal (primeiros tenen
tes ou segundos Lenenle
tes) : 
Soldo .................. . 
Gratificação. . • •..... 

3 Encrm·cgados das Lres da's 
secções da Inlenclencia 
(primeiros tenentes ou 

segundos tenentes) : 
Soldo .................. . 
Gratificação. . . ..... . 

S Primcit·os tenente~ inLen
clcnLes ou secreLarios dos 
corpos: 
Soldo .................. . 
Gralii'icaoão. . ..... . 

O: 5!J!J.~!J8S 
4:800$012 

i4 :400$000 

7:999$992 
4:000$008 

f.1 :400$000 

12:000$000 000:000$000 

7:999$992 
4:00$008 

12:000$000 

6:199.$992 
3:100$008 

!):300$000 

o :199$992 
3: 100.~001:1 

!) :300.9000 

o: 199.~902 
3:100$008 

0:300$000 

o :199$992 
3:100$008 

9:300$000 

ü:199$9!l2 
:3:100$008 

9:300$000 

:12: ooo.sooo 

381:300$000 

!l:::J00$000 

27:900~000 

71! ;1!00$000 

-

I 

i 
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S Segundos tenentes inten
dentes ou secretaries dos 
corpos: 

Soldo . ................. . 
Gratifica~;ãõ. . . . ...... . 

2 Commandantes do scc,:ücs 
do Corpo do Serviços Au
xiliares (primeiros-tenen
tes ou segundos tencn
l~s) : 
Soldo .................. . 
Gratificação ............ . 

72 segundos tenentes: 

Soldo ................. . 
Gt·atil'ica('ão. . . . ........ . 

N. 30 

5:!99$996 
2:600$004 

'1.: 800$000 

6:199$992 
3:100$008 

9:300$000 

5:199$996 
2:000$004 

G2:400$000 

18:600$000 

7:800$000 G\il :üOOti02:) 

2.111:899$980 

V crba 1 ú' - Policia l\!ililar Sub-con·signacão n. 2, 
"Pessoal - Pra~.as de pret": 

De accôrdo com o decreto n. itl. 540, de 5 de ai01lsto de 
1!121, suustitua-sc a l.abella pela seguinte: 
21 sargentos a:;piranlcs: 

Soldo .................. . 
t::-NJ LifiCtlfl,ijQ, • • ' • ' • • • • • • . 

Hi sargenLos-aJuàanLcs c inten
dentes: 
Soldo ................... . 
Gratificação ............ . 

lH primeiros sargentos: 
Soldo ................. . 
Gru t.ificação ........•.... 

', 

DO scguntlos sargentos: 
Soldo ................. . 
Gru tii'ictu;ão. . . . ....... . 

2:295$000 
1:2-17$500 

3:442$500 

2:295$000 
1:247$500 

3 :442$500 

1:773$33~ 
886$666 

72:292$500 

55:080$000 

2 :GG0$000 Hi2 :2ü0$00U 

1 : .Ul.SOG'T 
705$833 

2:117$500 1!l0:57fi$00~ 

S. - Vo!. XI.. 30 

·• 
~ 

l 
I 
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120 terceiros sargentos: 
Soldo ................. . 
GraLificucão. . . . ........ . 

i : 258$0!1'/ . 
!i29$333 

.. 4:888$000 220:560$000 

!i mestres de iíiüslêã: 
Soldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . i :7738334 
Gratificacão. . . . . . . . . . . . . . 886$666 

!i corneteiros móres: 
Soldo. . . . ............ . 
Gratificação ............ . 

2:660$000 

i :411$667 
705$833 

15:960$000 

2:ii7$500 12:705$000 

!i contra-mestres de musica: 
Soldo. . . . ............. . 
Gratificação .. ; ......... . 

i :411$667 
705$833 

2:117$500 12:705$000 
1 mestre de fanfarra: 

. Soldo. . . . ............. . 
Gratificação ............ . 

1 claritn~mór: 

Soldo. . . . ............. . 
GrlltíficMão ............ . 

1 mostre corríeiro : 
Soldo. . . . ............ . 
Gratíficacão •••.......... 

1 mostre ferrador•: '' 

i :411$667 
705$833 

2 :1i7$500 

:1 :41i$667 
705$833 

2:117$500 

:1 :411$667 
705$833 

2::117$500 

Soldo. . . .. .. .. .. .. .. .. :1 :41i$1Jil7 
Gratifica~ão. . . . . . . . . . . . . 705$833 

1 mestre conducLor: 
Solclo. . . . . . , .......... . 
Grtllificn~ão ............ . 

1 mostt·c motorista: 
Soldo. . . , ............. , 
Gl'alificucüo . ........... . 

• •I, 

'" 

2::1.17$500 

i :41:1$067 
705$833 

2:117$500 

:1 :4:11$(](]7 
705$833 

2 :1i7$500 

2::117$500 

2:1:17$500 

2:1:17$500 

2::1 i 7$[)00 

2::11 7$GOO 

2:117$500 

I 
;. 

I 
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420 cabos de esquadra o assi
milados: 

t:loldo. . . . . ............ . 
G!•aliJ'iea~ão ........... . 

. 1 : 081$33-í 
540$6(1(1 

1:622$000 681:240$000 

3.487 outras praca·s: 

SoJdo . .........•.......• 
GraL!J'ícu': ão. . . ......... . 

872$61i7 
436$333 

1:300$000 4.564:4831000 

6.006:565$500 

N. 31 

Verba 16" - Policia Militar: 

Sub-consignacão n. 3 - Pessoal - Gratificacões e au-
:dlios diversos: · 

Elll virludo das allora~;úe.s determinadas pelo ll.~cJ•eto 
u. 16.540, do 5 de ago:;lo de 1924, subsLiLua-Ro a tui.Jclla da 
proposla pela seguinte: 

Pura as praças engajadas, de · muito bom 
comportamento, com mais de 12 annos 
de serviço . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . 15:000$000 

Jlm·a ns ordenanças do . Ministcrio da Jus-
Liça. . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . • • . • . • . • 1 : 080$000 

Ao I>asnr par;t quebras . . . . . . . . . . . • . . . . • . 600$000 
A 35 :;urgcnlos diplomados pela Escola Pt·o-

físsional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 :G00$000 
Alirnr.nfacão para praças . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.121 :2!19~75() 
Pat'damcnf.o para pracns. inclusivo ca!l;aclo e 

ulcnsilios crorelalivos . . . . . . . . . . . . . . . . í!ü7 :528$:306 
.l"ot'ragcm, rorrns·cm e currilivos dos animaes 1.123 :H f~liOO 
Gt•nlirienl;fio ]JHrn 15 Jll'ul'c~so!·cs da Escola 

Profissional, a 3 :GOO$ cnda nm......... M :000$000 
Gt·nl.ificnl;iío pnJ•a u encat•J•cgado ela Escola 

ProJ'issional . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. 1 :i:l00$000 
Gt·ntificacãu Jllll'a o p!·evnradot· de physica c 

chimicu da Escola Profissional. . . . . . . . 1 :S00$000 
Para pngnmcn!n ele officinos e prncns cm 

dilig·cncin J'úrn du Dislr·iclo Feclct·al... (i :000$000 
', 

G.505:1l9~GG11 

Sub-consignaoão n. 7 - Pessoal - Pessonl dos servicos 
do cl~oLricidadc, ele. : 

Augmunle-se· do 1 :201l$000. 



468 .\NNAES DO SllNADO 

N. 32 

Verba i 6' - Policia Militar: 
Sub-consignacão n. 8 - Pessoal: 
Accrescente-se: 

2" tenente Bonedicto Canario Porto ........... . 
:z· tenente Ali pio Fernandes dos Santos ....... . 
:Z" tenente Manoel Gonçalves Vieira ......... . 
:l" tenente .Tosé Buar·que de Gusmão ........ .. 
2" Limente Chcrubim da Si! v eira Brasil. ...... . 
2" Lenen te .r o~é Eloy ~rmvassos Sarinho ........ . 

Sub-consignacão n. 9 - Pessoal: 

Accrescente-se: 

3" sargento J...ino Antonio da Silva ............ . 
3" sargento .To sé Gomes da Silveira ........... . 
3" sargento Antonio de Souza Lameira ......... . 
:3" sargento Manoel Pedro de Barros ........... . 
3' sargento .Julio José l\lendes ................. . 
3" stwg·cnl.u Antonio Gomes de Oliveira ......... . 
:J" sargeul.o Saint-C!air Bento da Silva ......... . 
3" sarg·enlo graduado Hcrmillo Avcl.ino de lcreiLas 
Cabo de esquadra Tancredo Pinto de Moraes .... 
·cabo de esqua:dt·a Galdino Mnrt.ins de Oliveira. 
Cabo de esquadra Rapllacl J~orlunato dos Santos 
Cabo de esquadJ'ti João Henrique Pessôa ....... . 
Cabo de esquadra Eduardo .Tosé da Silva ...... . 
Cabo de esquadra i.\lanoel Antonio dos Santos 

(segundo) .............................. . 
Anspm;ada .. Antonio Ferreira ................. . 
Soldado Osmando Gonçaves Gatlo ............. . 
Soldado Aristides de Oliveü·a. Serrano .......... . 
Soldado Frmwisco da Costa Callado .. ; ...... . 
So!da·do José Pereira Bastos ................. . 

N.33 

Verba :to• - Policia Militar: 

Sub-consiguação n. 8 - Pessoal: 

Accrescente-se: 

5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 
5:200$000 

1:258$667 
1:258$667 
1:258$667 
1:258$667 
1:258$667 
1:258$607 
1:258$667 
1:258$007 
1:081$334 
1:081$334 
1:081$334 
1:081$334 
1:081$334 

1:081$334 
872$667 
872$667 
872$667 
872$667 
872$667 

2" tenente Pedro Anapurús ........ , ..... , . . . 5:199$996 
2" tenente Antonio José Casado: .. ;............ 5:199$996 

Sub-consignncão n. 9 - Pessoal: 
Accrcscentc-se: 

1" sargento Clamcnle Sabino Antonio ......... . 
3" sargento .T oão Elias da Silva ............... . 
Cabo de C!squadra Armando Carneiro da Cunha .. 
Cabo de esquadra Alfredo Gasl.ão de Almeida ... . 
Soldado Sebastião Antonio ele .Paula ........... . 
Soldado J-conidas Arêas ..................... . 
Musico 1\Ianoel Cavalcante de Azevedo ......... . 

886$667 
1:258$667 
1:081$334 
1:081$334 

872$667 
872$667 
87,2$~~71 

• 

' 
•. 

.. 

:.. 
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N .34 

Verba 16" - Policia Militar: 
Sub-consignação n. 9 - Pessoal: 
Accrescente-se: 
llcduza-sc de H: 193$839, eliminando-se, em virtude de 

fallccimonl.o, os seguintes reformados: 
2" sargento José Francisco de Souza Magalhães .. 
2" sargento E!yseu Alves TavaJ•es . , . , . , . , ... , . , 
ao sargento Manoel Subi no da Cosf.a .. , ........ . 
Cabo ele csquadr·a Basilio de Oliveira .Frazão ... . 
Cabo rJe esquadra Gentil José da Silva . , ..... , 
Anspcçada .J o só Martins Borges . , ........... . 
Anspeçacla .rosé Alves de Lima ............. . 
Anspc1;ada Antonio Camillo da Costa ......... . 
Soldado Henrique Santiago .................• 
Soldado Marcolino Paos de Souza ............. . 
Soldado Antonio Fernandes de Souza ......... . 
Soldado Seraphim Augusto da Silva ......... . 
Soldado Melchiaclns .Tosé do Oliveira ......... . 
Soldado 'J:homaz Dias elos San tos ............. . 
Soldado .Perh·o Feancisco lVlondes dr Aleantnra .. 
Soldado Aug·usto Ibernon da Cruz ........... . 
Soldado Honorato Curvello ................... . 

N.35 

Verba 16• - Policia Militar: 
Accrescente-se: 

839$500 
1:399$492 
1 :283$000 

760.~500 
766$500 
872$667 
7:~0$000 
730$000 
970$000 
486$180 
730$000 
730$000 
730$000 
730$000 
7:30$000 
970$000 
730$000 

Sub-consignação n. 9 - Pessoal - Accrescente-se os se
guintes reformados : 
Soldado .T oão Cancio de- Lima ............... . 
Soldado Irineu Tavares r.lo Rego ............. . 
Soldado Francisco Bento ................... . 
Soldado .Tosé Alves ele Oliveira ............... . 
Soldado Anisio de Oliveira Esf eves ......... . 
Soldado Alvaro Maximiano de Souza ...... , .. . 

Sub-consignaçáo n. 8 - Pessoal: 

872$667 
872$667 
872$667 
872$667 
872$667 
436$:333 

Ileduza-sn ele 16:936$192, eliminnnclo-se, rm virtude do 
fallecimento, os seguintes reformados: 
Capif.ão .Tosé l\faximiano Gaivão .......... , .. . 
Capitão Aurelinno Gama rlc Alcant.nrn ....... . 
1" tenente .r os1\ Lourr.nço rlc Aznvcdo ....... . 
1" trncnl.n Alftwlo do Rantn B:1l'barn ........... . 
•rr.nr;nte Bnlhino Fmnci;;co clc Oliveira ....... . 

N. 36 

Verba 16'- Policia Militar: 
Consignaciio "Material": 

7:320$000 
1:152$200 
2:239$9!12 
1t :78Hi000 
1:4.\0~000 

Restabeleça-se a sub-consignacão n. 4 - "Acquisic.ilo ele 
vehiculo's, inclusive automoveis, ete." ·15 :000$000. 

•. 

• . 

I 
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Sub-consignaçfi.o n. 7 - "Hcmonln rlo nnimncs" - 1\!an
ton h a-se o ct·cdil.o de 42:000$000 

::::uh-consignação n. 11 - "Ob.icctos rio rxpcdiento" 
Mnnl.onl!a-so o ct·edil.o drJ 35:000$000. 

Sub-consil;nação n. 18 - "Madeiras, couro~. etc." -
1\fanlcnhn-se o cecdilo do 50:000$000. 

N. 37 

V crba 17• - Casa de Detenção: 
Rest.nbelcçmn-se, no mal.or•inl. os crcdit.os dns soguin!.c!! 

su b-con~ ignaçõcs: 
N .13 - "Consr.rvaç;io do cr!ificio, ele." ....... . 
N. !G - "Cuslr.io, etc., rio mnlerinl rorlnnlo" ..• 

N. 38 

Verba 18' - Casa rlo Cm•rccção: 

24 : ooo.~ooo 
24 :Q00$000 

Suh-consignnção n. 12 - Mal.ct•inl - "ComhuBI.ivcl, lu
hrificnnlr., clr."- /lfanlrnhn-~r o credito rlc 2:1:000$000. 

N. 39 

Vorhn 13' - ,\!'rhi\'o Nacional: 
lle.,lahelrr:n-sr, no maioria!. a su!J-consignncfio n .. 1 -

"Livr·o;; impressos sohrr o Brasil" - 700$000. 
Ruh-consignação n. 7 - "1\Ia!,rl'inl pm'n M I.L·ahnlhn~ rle 

{•ncadf'i'nncno, rlc." - 1\laniPnhn-sn o Ct'Nliln rlc 2 :R00$000. 
Suh-con.,ignncãn n. R-. "Oh.irrlo~ rle rxpnrllenlr'' _,;. Hr!

rluzn··SI' ri I' 200$000. 
nrsl.nhr.lrc.n-;;r a ;;uh-ron;;ignnçfió n. Hi - '"l.'elephone", 

rNluz irln rir 200$000. 

N. 40 

Vrrba 20' ~ Assislcncin n AlionnrloR: 
r:on;;ignncfio "Mnlrrinl": 
llr;;lnhr!Pcnm-;;r os rrrrlii·M dn~ ;;rgninles ;;nh-ronsignn-

c::cjr~: · 

N. :J- "Acquisi~ão r. concc!rlo ele movei R".. 3!l :3<1()$500 
N. '10-"Mrrlirnmcnlns. r!J•og·n~ r vnsilbame".. 100:394$0:lii 
N. 1:1- "f:onsrJ·vnçfio rio ]ll'Prlio P do mnlcrinl 

l'nclnnlr. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .40:000$000 

nnslnhrlrr;n-sr n snhrnnsignn~;ão n. :w. reduzida ele 
400$, firnndo ns~irn rerliglrla: ".\lngucl rlr ll'li'phn1w dro ma~ 
nirornio". 

N. J, I 

Yrl'l1n 20• - A;;sislrncin a Alirnnclos. 
Consignncfin prssonl: 

D~~l.nqun-~r :lo n. 3.; "P:u·n gr•nl.ifir.a(:fio no pn~Ronl nx
trnordlll:rr·w preciSo por• excc~sn de lotação" - 11 importan;.; 

.. 
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·~ 
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cin do 3:000$, o acorosoonte-so ossn mesma imporlanclu no' 
n. 5, pnrn uma cnfcrmeirn-chel'o do servioo do oto-rhino-ln
ryngologiu. 

Suh-consignnclio n. 19 - Secção Feminina da Escola 
Profisaionnl ele Enfermeiros- - "Pil/l'n gJ•atificações a 30 
nlumnos, ol.c... nr.ctifiquc-sc o total de 7:000$ para réis 
9:900$000. 

N. 12 

Verba 20• - AssiRI.encin a Alienados - Hospital Na-
cional. 

Pessoal de nomcac.fio do director e rlo administrador. 
Sub-consignacão n. li - Tnstit.ulo de Neuropnthologin. 
Dign-so: - Um conservndoJ• technico - 3:600$. um con-

servndnr do gabinete de psychologin exporimentnl, 2:100$, 
e l.res auxiliares n 77!0$, 2 :250$, li e ncoMrlo com n proposta 
do orçamento, 

Justificação 

A Gamara rios Si' R. Depn Lados, na sub-cnnsignacão G•, 
votou n ~JJ[l[lJ"o;;siin de Jllll conseJ•v:HIOl' l.ochnien, gral.ificnc.ão 
rir. :J :GOO$, rir um eon~oJ·v:HioJ· rir gnhinoi.P rle psyohologin ex
fllll'imentul. grulificnção ·de .2 :tOO$, c um dos Ires unxilinrcs 
a 750$000 

.\ suppt•es;;~o rios IJ·c~ empt·egados r.onsl.anl.os pre.lnrlicnl'á 
gTanrlr.mrnlr. o rnsinn ri·r psnliiaiTia nn Pavilhão de Nenro
Pathologin. r. trln fnnccinna n clinica psychint.ricn da .Facul
dade dr• Merlicina do fiio rle .Taneiro. Implicaria na impossi
bilirladr, JlO!' fn!l.n ri<' jH•s;:;nal. rlç s1~ continnnt· a faze:· o ser
viro· rle JlSycholngin rxpel'imenl.al. Este representa :·ocnrso 
de valor innsl.imawl para a prrfci1.:1 diagnose das doenças 
mentacs, c, con,;eq111•n l.emcnl r.. hon nrienl açfin na sua cura. 
Em l.odns n;; clinicns rle nlienarlos a JlSychnlog·ia expe!'imontnl 
vem tendo Im·gn npp!icncão r é rlo!oJ•n,;o qnr .insl.amcnle eslo 
nnnu, em que n wt·Yi(:n l.cvr, mais umvlo rlesenvolvimento, se 
cuirlr rlc n inlrnomper, relrograrlnnrlo scienl.ificnment.e e 
nhandonanrlo-sr :'i inacl ivirlncl1~ llll1 mal.eria I cus I osissimo. 

l'OI' crl'lo n S1·. t•nlnlor·, mrlhoJ· e,;clat·r.cirlo agOJ•a, man
l.rr:'t a pt•oposln rln Gowrnn, r não srnl.ir:'t. mais tàt·rlr. o J'r
mor,;n pot• hnvr1· ntl'Ol'•hinrln n r•nsino ria ps~·chialr·ia, qnr. é 
l.iin nrrrs.,aPin. mi'JJ'mrniP nn,, I rmpos rrnr r.orprm. 

Vr1·lln 20" - A,;si,;lrnein n ,\limlndn,; - lfMJlilal Nn-
cionnl. . 

:\ uxil i o - Suh-cnnsig-nnr:iin 11. 1. 
Dir,·:t-:::n - .\11xilin rir• illcFIIrl rir. rnsn pn1'n o pllar·rnn

eutrlil'll- 1 :Enn.~. r·nmn Psl:'t na Jli'Ol1osla. 

J ns l'i(l:cn('rio 

A finmnra dn~ R1·s. DcpnlnriM mnnrlou Rllj)Jll'Inlll' na 
~niH·OJL'iS'IJ:JI'.:i'' n. ·\. Jll'oposln pelo GnYPJ'no, n q111~ rliz: Alu
G'Ucl an nas a·· rmrn o phurmnccul.ico -· 1 :800$000. 

.. 
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O pharmnceulico do Hospital Nacional, pela exigencia do 
~e1·viço, deve l'Csidit· no mesmo hospital, mas não havendo 
acenmmorlaeiio ou local api'OJII'iado piit'n sua l'esidencin, todos 
o,; Oi'l,;:mwnl.os Jla~sados, o acLunl r a proposta uarn 192G, 
eon:<iJ!'IH\111 a doLn1:ão ele .I :SOO$ rmm la! fim. Do mesmo modo 
sv 11'111 Pi'OCrrlirlo pa1·a com n,.; dil'ucLnrcs, o.~ meclicos c nssis
lonl.p,;, l•hai'III<ICI'Ulico,; e :Jd!llinisl.racloros, rln~ ColoninA rlo 
Alien:i,IM c de Alienarias. 

()11anln :w alnguel rl:1 cn;;n do phaJ•maceuUco do llos]l)tal 
:o-:acionnl - a Camut·n ,.,.~ a iiUJlJH'essiw da dol.aç1ío, 0 quunlo 
:~o,; rlirecl.m•t.•8 e rlemais citados, funccionario;; das duas Co
lo•nitJ;; - mantem a;; re;qwcl.ivns r!ol.ar;ões, X fio 1í ruzoavol 
Piil a excepção. · 

O ;;erYi(;o 1í considl'l'a\·elmenl.r• maior no IIospital Nacio
nal n o l'unccionul'io nl'fecl.ado lem mais do 10 annos de 
cxereicio cffectivo. :E', porl.anlo, odiosa c contraproducente 
a suppressão proposta. 

N. 44 

VEBBA 21' - DEPAHTAMENTO ~ACTONAJ .. DE SAUDE 
PUBLICA 

(J~ei n. :l.!l87. rl~ Z clP ,ianciJ·n r decretos ns. 14.354, de 1G 
de ~elemhro; iLHO, de 1:J rJc outubro de 1920; 14.471, rle 
11 de novcmh1·o de !1920; ·15.003, ele de setembro de 1921, 
o 1 ü. 300, de 31 de rlezembro de 1923) : 

I 
I 



Natureza da despesa 
J 

PESSOAL 
1._ Dif'ectol'ia ge1•al: 

/ 

f director geral: 
Ordenado ..... o •• o o o •• o •• o ••••• o •••••••••• 

Gratificação. . . . ......................... . 

1 assistente, gratificação 

71 inspecto1·es sanitarios :. 
Ordenado. . . . . .......................... . 
Gratificação ............................. . 

18 sub-inspectores sanitarios: 
Ordenado; ................................ . 
GI·atificacão ........................•.•... 

10 medicos dos hospilaes de isolamento: 
Ordenado ...............•..•.............. 

· Gratificação .............................• 

2. Procw·adoria dos Feitos: 

1 procurador: 
Ordenado. o •••• o ••• o •••• " •• o o ••• o • o ••• 

Gratificação. . . . . . ........................ . 

o-,; ........ ,;~ ""'" ____ .... ..;, 

18:000$000 
9:000$000 

I 

7:200~000 

8:000$000 
4:000$000 

6:400$000 
3:200$000 

6 ;.iQ0$000 
3:200$000 

8:000$000 
4:000$000 

-~~"'"- i•• ~ llllilíiili 

P.~PEL 

Fixa 

27:000$000 

7::?00~000 

852:000$000 

172:800$000 

96:000$000 

J .• 155; 000$000 

12:000$000 

Yariavel 

liill~~ow.. ' 
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Natureza !la despesa 

" adju:!los úe procurador: 
Ordenado ................••.......... - . - .. 
Gratificação. . . • . -....................... . 

1 esct·ipturario: 
. Ot·denado ... 
Gt·atificação. 

3. ::íccrctal'ia gc1·al: 
1 sccrclario gm·al: 

.... " .. ~ ~ ~ 

Ot·denarlo. . . . ............................ . 
Gi'alificacão. . . ........... -.................. . 

1 suh-secrclario, gratificação 

1 f.Iit•t•clor <la contahilidade: 
Ordenado ..........••............••....... 
Gratificação ..•.•.....•.. • ..•........ , ... ; . 

2 pdméit·o" officiacs: 
Ordenado . .. · : . ................... · ... · . · .. · 
Gratificação ...••.•.•...•••••.••.•.....•.. 

1 guarfla-JiYros: 
Ordenado. . • . ...••••..•.......•........ · . · 
Gratificação . ........ : ~- ........ • ......... . 

5:600$000 
2:800BOOO 

2: IOIJSOOO 
1 :2008000 

12:I00$000 
6:200$000 

3:000$00& 

12:000$000 
6:000t:OOO 

6:400$000 
3:200$000 

li :-100-'lOOO 
3 :200~000. 

P,\PEL 

Fi.ra Variavel 

10:800~000 

3:600~000 

32: -100~000 

18:600$000 

3:000BOOO 

19:200~000 

19:200~000 

9:600~000 

--~- ~- --~ m .. -~:s:m ., ---· rn·z =.:. 
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4 segundos offiicaes: 
Ordenado .....................•...•...••..• 
Gra tiftcação. • . . •...•••..........•...••.•••. 

' 
3 lei•cei{os officiaes: 

Ordenado. . . . ........•.••..•........•••.. -.-.
Gralificacão .........................•..... 

i O e~ct·ipl m·arios: 
Ot·denado. . . . .........•.................. 
Gz·atificação ..................•............ 

t archiYisla: 

Ordenado. . . . ...........•. · ......• -.· .• -.·.·.· .· .· 
Gratificação ......................... " .. ·.· .· 

t encarregado do deposito: 
Ordenado. . . . . ....................•...... 
Gratificação ......................... ; ; ; ; ; 

1 porleil'O: 
Ordenado ................................ . 
Gralificacão .................... ' ... '' ';;': 

1 ajudante de pm·teii·o: 
Ordenado. • . . . ....... .- .•... .-: . .- •.. • • • .. .- •· 
Gratificação. . . . ......................... ·· 

f COrl'f'ÍO; 
Onlenado ............................... . 
Gratifical)ão ......•.••......••..••........ 

-~ :800:)'000 
2:-1.00~000 

3:600$000 
1 :800-5000 

2 :~OO:SOOtl 
t :200>;000 

-----....!• 

.. ;;!S;SOOfOOO 

hi : 200f000 

36:000$000 

6:600~000 -i : -íOOI$000 . _ 
2 :2oo.sooo ;~:L., 

2:000$000 
1:000SOOO 

;{ :tiOO~OOO 
1 :800$000' 

·1o 

2 :-i00$000 
f:200SOOO 

2 ;.\00$000 
1 :200~000 
--~---

3:000~000 

5:400~000 

3:600$000 

3:600$000 

I L -- a-....r;.,·lll!li!ll .,..._ ;..,;. .. -. .- ... - • ' -...ii" ••• '->-- ~--·-·--- ....... ~~" .,; .· -.-
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Natureza da despesa 

4 contínuos: 
Ordenado. . . . ........................•••• 
Gratificação .............................• 

1 encarregado do elevador (salario annual) ..... . 
8 ·serventes (salario annual) ................•• 

1 almox1u·ife gel'al: 
Ordenado .............................•.. , 
Gratificação ..............................• 

1 ajudante do almoxa!'ife: 
· Ordenado. . . . ..........................•.. 

Gratificação ...............•..............• 

2 escripturarios: 
Ordenado. . . . ........................... . 
Gratificacão. . . • . ................. · . · · · • • · 

i continuo: 
Ordenado. . . . . .......................... . 
Gralificacão. . . . . .................... · · · · • 

3 serventes (salario annual) ................•• 

2:400$000 
1:200$000 

' 1:800$000 
1:800$000 ____ , 
6:400$000 
3:200$000 

3:600$000 
1:800$000 ·. 

2:400$000 
1:200$000 

2:400$000 
1:200$000 

1:8005000 

·' 

P,\PEL 

Fixa "ai'Ílwcl 

H :400$0000 

1:800$000 
14:400$000 

9:600$000 

5:400$000 

7:200$000 

3:600$000 

. 5:400$000 

233:400$000 

l!=a!!!!l!l!!!!:!llll;:;;;; JIIIIIIIIP ~- .. r; .... ·~·· m>.ao=<J·~ij -
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4. Ins·pectoJ·ia. de Dernogrciphia Sanitaria: 

1 inspeefor: 
Ordénado. . . . . . ....•..•..•............... 
Grát.ificação . ............................. . 

1 assistente: 
Ordenado . . . .•....•...................... 
Gratificação ....•.•.•.•.•.•.• · ..•. · .• · · . · · · 

3 ajudantes: 
Ot•denado ..... 
Gratificação .. 

............................. 

1 cartogl'apho: 
Ordenado .....•..•..•.••..•............... 
Gra li ficação. . . . ......................... . 

1 segundo official: 
Ordenado .............•................... 
Gra li ficação. . . . ......................... . 

2 terceiros officiaes: 
Ordenado ..........•..............•....... 
Gra t ificacão. . . . ......................... . 

5 escripturarios: 

Ordenado. . . . . ..•......... · · · · · · · · · · · · · · · 
Gratificação. . . • . ••..... , •.•••... : .. · ... · · 

J"í~· ... ~ .. uos ----·-.. ., ..... " ..... ,;-··" ... -~'"i 
-~ 

10:800$000 
5:400$000 

8:000$000 
4:000$000 

6:400$000 
3:200$000 

4 :800·$000 
2:400$000 ___ ___,. 

4:800$000 
2:400$000 

3:600$000 
1:800$000 

2:400$000 
1:200$000 

..... r.: ... . l-~ .1!1 iiid-.i .. , 

16:200$000 

12:000$000 

28:800$000 

7:200$000 

7:200$000 

10:800$000 

18:000$000 

' 
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Natureza da de~pesa 

1 auxilim· rle r~critJia: 
Ordenado. . . . ...•..................•..... 
Gral ifica~ão ........... , ........ , ......... . 

2 enéari·eg:~rlo~ de arrfliyo: 
Ordenndo ............•.................... 
Gra!Hicn~;ão .............................. . 

J cbefe de offieina. de composicão o impressão: 
01·denndo. . . . . . . ........................ . 
Gratificacão ... · ....... : . ................. : . 

1 correio: 
Ordenado ................................ . 
Gralificn!:ão; ; : . ; ... ; . :. ; ........ · · . · . · · · ; 

1 continuo: 
Ordenado ................................ . 
Gralifil'acão: ............................ . 

5 serventes (~nlario annual) .................. . 

Oflicirws: . ····~·~5~········ 

PAPEL 

Fixa 

1;600$000 
800$000 

2:400$000 

I :H0$000 
720$000 4:320,000 

4:000$000 
2:000$000 6:000,000 

< i :600$000 2:400$000 
800$000 

1:600$000 2:-100$000 
800$000 

!l:000$000 
1:8008000 

126:7201'000 

1 fundi um·· mccanÍl'!l a I 4$ rliarios ................ : ............................ . 
2 monotypi~las a 128 rliarios ................................................... . 
2 caixistas a 9>;; diarios .......................................................... . 
2 caixistas de segunda rlas:"o a 7~ diarios .•.....•............•...................• 

~- . -- '-- - - - ·- •• ' "···-•···-=a•e ·-~~· ·· -~~ .. .. .... ' 

VUÍ'iavel 

5: 110~000 
8:760~000 
6:570~000 
5: 11~000 

1111!1!1~···~ 
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f iiDJH'c;;sor·, de prímeit·a classe a 9$ diarios .............•..•.................•... 
1 impressor de ségunda' classe ·a 7$ diarios ... ·. • • . .. .. .. . . . . . . . .................. . 
1 t'llt!tll'l'ei;arlo tia lim,)eza a liS diarios ...................... • • ................... . 

1 encadernador· de segunda classe a 7$ diarios ................................... . 
f encarregado da limpeza a 6$ díarias ............................................. . 
1 aprendiz a 3$500 diarios .... · .... · .............................................. . 
1 impl'essm· de :!" classe a 9$ diarios ............................................ . 
1 impressm· de segunda classe a 7$ diarios ..................................... . 
1 cncadm·nadm· a 9$ diarios-•....•...................•.....•.................•.... 
1 duUI'tlff!ll' ;1 S!;l di;u•j(l~ .... ; ............ · ..... · .. ·. ·. · • • • • • • • • • · · · • · • • • • · • • • • · • · • • · 
1 m:n·gt•ador a 7$ diarios ................. ' .................. · · · · . · · · · · · · · • · · · · ·. 
2 dobraliore~ a G$ diarios ......................................... __ ............... . 
i cortador a 7.$ diarios, . " : .. _. u . ... , . • .................. : • · . · .... · · · ., .. · · · · · .. 
2 ap1·ndizes a· 3$500· diarios·. ·. ·. · .. ·. ·. ·. -., . ; • • •........................... · .... · ..... . 
i ajudante de fundidor a 7$ díarios .................................. · .... · ... · .. 

. ~ .... , . . . . ' . . ' 
Se1·vú;o de educação ·e propayauda: · · · · · · · 

i' dr!legndo de saude (chefe do sel'viço) : 
Ordena elo •. -•. ·.•.: ·.: •• -.: •• ·• ·.-.·.·.·.·.·.·.·.·. -.-•• ·. -•••• 
Gratificac;:ão: 4 •• ~ ~:: ; ; ; ; ; • : : ; • • • o • • o o • • •• • •• 

1 encar·r·egado da bibliolheca: 
Ordena do ... .'. : : . : : : :: : ; ; : : : : : : : : : : : : : :; ; : 
Grat.ificacão .. •. ·. ·. ·. ·. · .. ·. ·. -. ·. ·. ·. · .. ·.::: : : :: :: : -. -. -. 

-1 e;o;criptnral'ío: 
Onlenado ................•............... 
Gra li ficar:ão. . . . . .....................•.... 

9:600$000 .................. .. 
4 :800$000 -'-- i ' ; 

2:800f000 
1:400tOOO 

2 :-W0$000 
:1:200$000 

~~~~P:iiíf"R-- -_--:~·- iM r• ·~- ..... -.. --t;i·rrl···'c,-' --~ ..._:___:::..:..:._. __ ... 

. ,, llilfil!ll&:.i 

3:285$000 
2:555$000 
3:285~000 
2:555~000 
2:190$000 
1:277$500 
3:2858000 
2:555~000 
3:2858000 
2:920~000 
2:555!3000 
4:3808000 
2:555$000 
2:5558000 
2:555~000 

67:3'.28500 

:14:400$000 

'• :200~000 

3:600~000 
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Natureza da despesa 

2 auxilia1•es de escripta: 
Ordenado. . . . ....•.. • · • · . · · • • · • · · • • • · • • · · 
Gratificação. . ........................... . 

i eon:;ervador do museu: 
01~denado. . . . . , .... , .................... . 
Gratificação. ~ ........................ , ... . 

2 guardas sanilarios: 
Ordenado. . . . ............................ . 
Gratificação . ..•..•••.... • ........... , ..... . 

2 guardas: 
Ordenado. . . . .....•....................... 
Gra ti ficacão. . . . ....................... · · · . 

6. lllsJlcclol·íu de Engenhm·ia sa·nitaria: 
~ --~ '1 

1 inspector: 

Ordenado. . . . .............. · · · · · · · · · · · · · · · 
Gratificacão ................. · ... · . · · · · · · · · 

3 engenheit-os chefes de seccão: 
Ordenado. . . • ......•...•.••.........•..... 
Ora t.ificação. . . . ................. -........... . 

-· ., ______ _ 

1:600$000 
800$000 

2:800$000 
1:400f;OOO 

1:760$000 
880$000 

1:200$000 
600$000 

10:800$000 
5:400$000 

10:000$000 
5:000$000 

PAPEL 

Fixa 1' al'iavel 

••• • ••• o o o ••• o o 4:800$000 

4:200*000 

5:28.0$000 

3:600$000 

40:080$000 

16:200$000 

45:000$000 

® 
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5 engenheiros de primeira classe: 
Ordenado. . . . ........................... . 
Gratificação. . . . . ........................ . 

4 engnheiros de segunda classe: 
Ordenado. . . . ....................•........ 
Gra lificação. . . . . ........................ . 

3 conductores de serviço : 
Ordenado. . . . ............................ . 
Gr~alificação ........•............. ; ....... . 

1 desenhista de primeira classe: 
Ordenado. . . . ..................•.......... 
Gratificação .............................. . 

2 desenhistas de segunda classe: 
Ordenado. . . . ............................ . 
Gratificação .............................. . 

1 segundo official: 
Ordenado. . . . . ... & ••••••••••••••••••••••• 

Gratificação ....................•.......... 

1 contador: 
Ordenado. 
Gratificação . ..................•. • ....... . 

4 terceiros officiaes: 

8 000$000 
4:000$000 

( 
6:000$000 
3:200$000 

4:800$000 
2:000$000 

4:000$000 
2:000$000 

3:600$000 
1:800$000 

4:800$000 
2:400$000 

4:000$000 
2:0008000 

60:000$000 

38: iOOSOOO 

18:000$000 

6_:000$000 

10:800$000 

7:200$000 

6:000$000 
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Natureza da despesa 

Ordenado. . . . . . ........•.......•... ; ..... 
Gratificação ............•.................• 

5 cscripturarios: 
Ordenado ................................ . 
Gratificação. . . . ................. , ........ . 

4 auxiliares: 
Ordenado ......•.................•........ 
Gratificação ......................•...•..•. 

2 contínuos: 
Ordenado ... 
Gratificação. 

3:600$000 
1:800$000 

2:400$000 
1:200$000 

2:400$000 
1:200$000 

1:600$000 
800$000 

5 serventes (salario annual) ............................... . 

f. InspectoJ'ia de Fiscalização do Exercício da Medicina: 

:1 inspector: 
Ordenado. . . . ........•.•.............•.•.. 
Gratificação ..........................•.... 

3 pharmaceuticos inspectores: 

10:800$000 
5:400$000 

PAPEL 

Fixa Variavel 

21 :600$000 

18:000$000 

14:400$000 

-i :800$000 

9:000$000 

275:400$000 

16:200$000 

~ 

> 

~ 
"' UJ 

g 
"' "' ~ g 
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Ordenado. . . . . ......................... · .. 
Gratificação. . . . . ...... · . · · · · · · · · · · · · · · · · • 

5 ·pharmaceuticoi sub-inspectores: 
Ordenado ................................ . 
Gratificação. . . . .......................... . 

2 pharmaceuticos chimicos: 
Ordenado. . . . . .......................... . 
Gt·atificação. . . . ........................ . 

8 medicos assistentes: 
Ordenado. . . . . ........................... . 
Gratificação. . . . .......................... . 

1 segundo official: 
Ordenado. . . . . ............ , .............. , 
Gratificação .............................. . 

1 terceiro official: 
Ordenado. . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Gratificação. . . . .....•..................... 

~ escripturarios: 
Ordenado ... 
Gratificacão . ......... · . · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 

6:400$000 
3:200$000 

4:8008000 
2:400$000 

4:800$000 
2:400$000 

6:400$000 
3:200$000 

4:8008000 
2:400$000 

3:600$000 
1:800$000 

2:400$000 
1:200$000 

28:800$000 

36:000$000 

14:400$000 

76:800$000 

7:200$200 

5:400$000 

7:200$000 
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Natureza da despesa 

2 guardas sani!arios: 
Ordenado. . . . . ....•............•.......... 
Gratificação. . ........................... . 

1 serventes (salario annual) ................ . 

1:760$000 
880$000 

1:800$000 

8. bi.'IJJectoria de Prophyla:cia da Lepra e Doenças vemweas: 

1 inspector: 
Ordenado. . . . ............................ . 
Gratificação ............................... . 

1 assistente: 
Ordenado. . . . . ......................... . 

Gratificação ..•..................•..•...... 

1 terceiro official: 
Ordenado. . . . . ........................•.. 
Gratificação ...................•........... 

1 ajudante de almoxarife: 

Ordenado. . . . . .......................... . 
Gratificação ..............•................ 

10:000$000 
5:400$000 

8:0008000 
4:000$000 

3:600$000 
1:800$000 

3:600$000 
1:800$000 

<~-_! --·-------'···--4,._':' 1 .• -d---.____ 

PAPEL ~ 
Fi:ca l' ariavel 

5:280$000 

12:600$000 

200:680$000 

16:200$000. 

12:0003000 

5:400$000 

5:400$000 
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2 scripturarios: 
Ordenado. . . . . .......................... . 
Gratificação ..•..• • ............••.••••..•.• 

·t dactylogi'apho: 
Ordenado. . . . . •.•.........•....•..•..••.. 
Gratificação. . . . .••••....•...............• 

1 porteirP.: 
Ordnado ......•.•.................... ; .... 
Gratificação. . . . . ......•.................. 

1 con!inuo: 
Ordenado. . . . ............................ . 
Gratificação ................•.............. 

2 serwntes (salario annual) ................••. 

JI ensalistas: 

2:400$000 
1:200$000 

2:240$000 
1:120$000 

2:000$000 
:1.:000$00~ 

1:600$000 
800.$000 

1:800$000 

1 medico chefe de laboralorio ................•.••.•.......... 
4 assistentes de laboralorio a 400$ mensaes ................. . 
4 auxiliares de laboratorio a 200$ mensaes ...........•........ 
3 ajudantes leclmicos de laboratorio a 200$ · idem ........... . 

l lraductor dactylographo a 300$000 .......................... . 
2 dactylographos a 250$000 .............•.................... 
1 photographo a 200$000 ..................................... ;, • 
4 auxiliares de escripta a 300$000 .........•................. 
2 medicos incumbidos de vigilancia sanitaria a 500$000 ..... . 
8 gua·rdas a 200$000 . ......................................... . 

"""'""-- -~·· &&LA 

7:200$000 

3:360$000 

2:400$000 

3:600$000 

58:560$000 

9:600$000 
19:200$000 
9:600$000 
7:2008000 

3:600$000 
6:000$000 
2:400$000 

14:400$000 
12:000$000 
19:200$000 
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ll'atztreza da despesa 

f S';r-yentes a 150$000 ....•......................... ; ........ _ 
v1gm a 1 00$000 ............................................. . 

3 serventes de laboratorio a 150!$000 ...•........•............ 
1 cozinheiro a 100~000 ........................................ . 
3 ajudantes de enfermeiro a 50$000 ....................... . 
3 ajudantes de enfermeiro a 25$000 ....................... . 
1 ajudante de cozinha a 25$000 ............................... . 

9. Secçõo de Assistencia Hospitalar: 

1 inspector geral de assistencia: 
Ordenado ................................. . 
Gratificação .............................. . 

Hospital de S. Sebastião: 

1 director: 
: 

Ordenado ...........•..•......••••....•..• 
Gratificação ...................•.••••..... 

1 vice-director: 
Ordenado ....................... · ... · · . · · · · ·-
Gratificação ........................ ~ .... . 

-----<------~~~A 

10:000$000 
5:400$000 

8:800$000 
4:400$000 

7:200$000 
3:600$0QO 

PAPEL 

Fixa 

14:400~000 
1:200$000 
5:400$000 
1:200$000 
1:800$000 

900$000 
3008000 

128:400$000 

16:200$000 

16:200$000 

13:200$000 

10:800$000 
..:.__ ~ 
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1 aju!lanle de almoxal'ife: 
Ordenado ................................... 3:600$000 
Gratificação ..... _ ........................... 1:800$000 5:400$000 

1 pharmaceutico: 
Ordenado .................................. 4:000$090 
Gratificação 2:000$000 6:000$000 m ............................... 1;;1 

m 
m 

1 terceir() official: >• o 
Ordenado· ............................. : .... 3:600$000 1;;1 

Gratificação ................................ 1:800$000 5:400$000 is: 

"" -4 . --. 
2 escripturarios: o 

"' Ordenado ................................... 2:400$000 o 
Gratificação ............................. 1:20(1$000 7:200$00 -~ 

1;;1 
N 
1;;1 

5 a uxi liarcs : is: 
"' Ordenado 2:000$000 !l' ................................. o 

Gratificação ............................... 1:000$))00 15:000$000 o 
1;;1 

1 auxiliar de pharmacia: ..... 
"' Ordenado ................................... 2:800$000 "" .... 

Gratificação ................................ 1:400$000 4:200$000 

1 machinisla: 
01·denado .................................. 2:880$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:440$000 4:320$000 .... 

QO _, 



Natureza da despesa 

1 porteiro: 
Ordenado ................................ , . 
Gratificação ..•••.........................•. 

5 internos: 
Ordenado ................................ . 
Gratificação .............................. . 

1 enfermeiro-mór a ............................. . 
1 roupeira a ................................. . 
1 cozinheiro a ................................. . 
1 electricista a ............................... . 
1 encarregado do necrotei'io a ................. . 
1 zelador do laboratorio a ..................... . 
4 enfermeiros de 1' classe a .................. . 
4 enfermeiros {!e 2• classe a .................. . 
1 foguisla a ................................... . 
2 lavadeiras a ................................ . 
2 praticos de pharmacia a ..................... . 
1 carpinteiro a ................................ . 
1 ajudante de cozinha a ....................... . 
1 ferreiro a ................................... . 
1 janlineiro a .................................. . 
1 cocheiro a .................................. . 
1 dispenseiro a ................................ . 
1 correio a ............................ · · · · · · · · 

'~' 
·---~-~~~"'""'- - :'="""-~--:--=--=---;+; ---=--

'· 

PAPEL 
Fixa Va1·iavel 

2:000~000 
1:000$000 3:000$000 --
1:000$000 7:500$000 

500$000 
82:020$000 

200$000 2:400$000 
180$000 2:160$000 
156$000 1:872$000 
156$000 1:872$000 
150$000 1:800$000 
150$000 1:800$000 
180$000 8:640$000 
156$000 7:488$000 
150$000 1:800$000 
150$000 3:600$000 
150$000 3:600$000 
150$01)0 1:800$000 
144$001) 1:728$000 
150$00(1 I :800$000 
150$000 l :800$000 
150$00C 1 :800$000 
150$000 1:872$000 
150$00ú J :S00$000 

·-·· -- --.:..~~". 
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1 .pedreiro a . ................... -.............. . 
1 pintor a ..................... ............... . 
:1 bombeiro a . ................................ . 
1 chefe de copa a ..................•......•... 
1 t.elephonista a ............................... . 

1 aj.udante de porteiro a ................... . 
4 ajudantes de enfermeiros a .................. . 
5 rondantes a ......................... · ...... · · 

40 -serventes de i • classe a ..................... . 
50 serventes de 2• classe a .................. -... . 

10. Directoria Geral de Assistcncia: 

'- . 

120$000 
120$000 
120$000 
120$000 
156$000 
120$000 
125$000 
125$000 
106$250 

81$250 

H medicos chefes de enfermarias a 10$ diarios ................ . 
i 5 assistentés a 5$ diarios ..................................... . 
3 medicos par:> serviços auxiliares a 12$ diarios ............. . 
5 medicos internos (gratificação)............... 7:200$000 

.1 lJharmaceulico (gratificação).................. 7:200$000 
1 admfnistrador (do Departamento) (gratifica-

ção) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:600$000 
4 auxilim·es de escripta (gratificação)........... 3:000$000 
2 dactylographos (gratificação).... . . . . . . . . . . . . 3:600$000 
1 vol'leiro (do Departamento) (gratificação).... 1 :800$000 
4 ajudantes (gratificação) .............. :. . . . . . . . . 1 :800$000 
1 enfermeira de 1• classe (gratificação)........ 7:200$000 

15 enfermeiras attendentes de 1• classe a........ 3:000$000 
12 enfermeiras altendentes de 2• classe (gratifi-

cação) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:400$000 
12 enfermeiras attendentes de 3• classe (gratifi-

cação) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :800$000 

1:440$000 
1:440$000 
1:440$ÕOO 
1:440$000 
1:872$000 
1:4408000 
6:000$000 
4:800$000 

51:000$000 
48:750$000 

169:254$000 

40:150$000 
27:375$000 
13:140$000 
36:000$000 
7:200$000 

3:6008000 
12:000$000 

7:200$000 
1:800$000 
7:200$000 
7:200$000 

45:000$000 

28:800$000 

21 :600$000 
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1: 

Natm·eza da despesa ' 
i mordoma (gt•atificação) ....................... "" 
4 auxiliares de escripta (gratificação) .......... . 
3 auxiliares de laboratorio (gratificação) ....... . 
1 roupeira (gratificação) ....................... . 
2 ajudantes (gratificação) ...................... .. 
4 costureiras (gratificação) ........ ; ............ . 
3 lavadeiras .................................... . 
2 engommadeiras (gratificação) ................ . 
i encan•egado da lavanderia (gratificação) ..... . 
i cozinheiro (gratificação) .................... . 
2 ajudantes (gratificacão) ....................... . 
I copeiro (gratificação) ......................... . 
1 mecanico electricista (gratificação) ........... . 
i pedreiro (gratificação) ....................... .. 
1 carpinteiro (gratificação) ..................... . 
1 pintor (gratificação) ......................... .. 
1 foguisla (gratificação) ....................... .. 

10 serventes de 1• classe (gratificação) ......... . 
20 serventes de 2• classe (gratificação) ......... . 

3:600$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
1:800$000 
1:200$000 
1:200$000 
3:600$001) 
2:400$0ÕO 
1:800$000 
1 :SOOSOOO 
3:6008000 
3:600$000 
3:600$000 
3:600$000 
2:400$000 
1:800$0ÓO 
1 :44.0$000 

H. Hospital D. Pedro II: 

1 director (ins.Peclor sanifario em commissão) ............... . 
Gratificação, na razão de 25$ díarios, ao sub-inspector que 

pernoitar no hospital . ............. • ...................• ; _ 

-~,. --: :;:_ ·, 
1'!":0.. L -

. 
t.-;;' 

PAPEL 

Fixa 

9:600$000 
3:600$000 
9:000$000 
3:000$000 
4:800$000 
7:200$000 
3:600$000 
2:400$000 
3:600$000 
2:400$000 
3:600$000 
1:800$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:600$000 
2:400$000 

18:000$000 
28:800$00Ó 

376:465$000 

7:200$000 

9:125$000 
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Variavel 
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f administrador, funccionario do Departamento, em commissão 
(gra ti fi caç ão) .......................................... . 

1 encal'l'egado do expediente, idem (gt•atificação) ............ . 
:1 escripl urario, idem (gratificação) ........................... . 
1 porteiro, empregado no Departamento, em commissão (gra-

tificação) ........................................... · ... . 
1 ajudante de porteiro, idem (gratificação) ................ . 
:1 barbeiro, idem (gratificação) ............................... . 
1 electricista, idem (gratificação) .......................... . 
1 estafeta, idem (gratificação) ................................ . 
1 pharmaceutico .......................................... . 
1 ajudante de pllarmacia ..................... : .. ............ : . . 
2 internos a 125$000 ••.•••••..................•..... · ..... _. . 
1 auxiliar de laboratorio ...................•...............•. 
1 enfermeira de J• classe ..................................... . 
3 enfermeiras de 2• classe a t 56$000 ......................• 
1 cozinheiro .....................................•............. 
1 ajudante do cozinha ..................................... . 
1 copeiro o •••• -0 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 serventes a 106$250 ....................••...•........... 
2 ~~r~·enles (mulheres) a 720$000 ............................ . 
1 ''Igta o o o o ••• o o o • o o o • o o o o o ••• o o • o • o o o o •••••••• o •• _ •••••••••••• 

i car.pinleiro o o o o o o ••• o o. o. o. o o • o o. o. o o o • o o o o ••••••• o ••••••• o •• 

i2. Inspectoria de llyyiene Infantil: 

1 inspector: 
Ordenado ......................... · · · .. · · · · 
Gratificação ............................... . 

10:800$000 
5:400$000 

·-

'~ . 

---i~ ..;._-.o:;:_,_·.::~ ~.s~- --· -~~,.,:..:"i-&§! 

2:400$000 
2:400$000 
2:400$000 

1:080$000 
960$000 
540$000 

1:080$000 
720$000 

6:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
5:616$000 
1:872$000 
1:728$000 
1:200$000 

12:750$000 
1:440$000 
1:200$000 
2:880$000 

--
73:391$000 --

' 16:200$000 
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Natureza da despesa 

5 medicos: 
Gratificação •••• o o o •••• o •••••••••• o .. o ••••• o 

1 escripl urario: 
Ordenado ......•......................••.... 
Gratificação ...•......•......•....•...... 

1 auxiliar de escripta: · 
Ordenado .......••..........•.....•....•...• 
Gratificação .......•...•.................. 

4 gua1·das sanilarios: 
Ordenado .................... · · .... · .. · .... · 
Gratificação .••..••......••.••••••........ 

1 encarregado de archivo: 

01·denado .........•...... · · . · · · • · · · .. · · · · · 
Gratificação ..............•...........•..... 

6 guardas: 
Ordenado ....•........... · · · · · · · • · · · · · · • · · 
Gratificação .......................•........ 

i servente: 
Sala rio annual. ............................ . 

9:600$000 

2:400$000 
1:200$000 

i :600$000 
800$000 

1 :760$000 
B80$0QO 

•!. 

1 :440$000 .. 
720$000 

1:200$000 
600$000 

1:800$000 

. ··~~-- :."!..""" •_ê:-'-_:_-.,-.~---,~=---_:_=~~~--:::; 
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PAPEL 

Fixa 

57:600$000 

3:600$000 

2:400$000 

10:560$000 

2:160$000 

10:800$000 

1:800$000 

105:120$000 

Variavel 
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; 
Mensa{istas 

i manipuladora ............................... . 
5 auxiliares de dispensarias a ................. . 
1 encarregado do ma lerial a ................... . 

1 porteiro zelaQQr a ....................•... 
i servente de primeira classe a ................ . 
6 serventes de segunda classe a ................ . 

Pm·a o Hospilal de Crianças "Arthu1• 
Bernardes" 

1 director, gratificação ........................ . 
3 medicos, gratificação ........................ . 
5 internos, gratificação ........................ . 
i pharmaceutiéo, gi'alificação .................. . 
i director de laboralor i o, gratificação., ....... . 
1 ajudante de laboraloi·io, gratificação ........ . 
6 enfermeiras, g1·atificação .................... . 

1 adminish·ador, gi'alifi cação .............. , .... . 
i dactylographa, gratificação ................... . 
i roupeira, gratificação ......................... . 
1 lavadeira, gratificação ....................... . 
i cozinheira, gratificação ...................... . 
2 vigias, gratificação .......................... . 
2 operar i os, gratificação ....................... . 

350$000 
250$000 
160$000 
120$000 
150$000 
i30$000 

3:600$000 
2:400$000 
1:200$000 
3:000$000 
4:800$000 
2:400$000 
i:S00$000 

4:800$000 
1:800$000 
i:800$000 
2:400$000 
2:400$000 
2:400$000 
2:400$000 

4:200$000 
15:000$000 
1:920$000 
1:920$000 
1:800$000 
9:360$000 

34:200$000 

3:600$000 
7:200$000 
6:000$000 
3:000$000 
4:800$000 
2:400$000 

!0:800$000 

37:800$000 

4:800$000 
i:800$000 
i:S00$000 
2:400$000 
2:400$000 
4:800$000 
,:800$000 
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; -
Natureza da despesa 

i guardiã, gratificação ......................... . 
12 serventes, gratificação ....•................... 

Dil•ectoria dos Serviços San·ital"ios do Dis
t;·iclo Federal: 

i director: 
Ordenado ..........................•.••.•. 
Gratificação ...........................•.•. 

i secretario (medico) : 
Ordenado .................................. . 
Gratifica~ão ............................. . 

1 primeiro official: 
Ordenado ...... ;, ........... -............... . 
Gratificação ..........•......•............ 

1 segundo official: 

Ordenado ........................... • · .. • . · 
Gratificação ..................... · · · •..... 

'·- ~---

·~-" ··--- ··- -7-.,w=:o..._,~-,.----~~.:'~=~~ 

2:000$000 
!:560$000 

13:200$000 
6:600$090 

6:4008000 
3:200$000 

6:400$000 
3:200$000 

4:800$000 
2:400$000 

• 

PAPEL 

Fixa 

2:000$000 
18:720$000 

43:520$000 

19 :800,~000 

9:600$000 

9:600$000 

7:200$000 

Variavel 
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2 terceiros officiaes: 
Ordenado ................................. · .. 
Gratificação ............................. . 

4 ewripturarios: 
Ordenado. . ............................... . 
Gratificar:ão ....................... ·. ·. ·. · · · 

1 porteiro: 
Ordenado ............................... · .. 
Gratificação ...........•...•...•............ 

2 continuas: 
Ordenado ........•.......................... 
Gratificação ............................... . 

1 guarda: 
1 Ordenado ........................ ·. · .... · .• 

Gratificação ....................•......•... 

3 serventes: 
Salario annual. ............................ . 

3:600$000 
1:800$000 

2:400~000 
1:200$000 

2:000$000 
1:000$000 

1:600$000 
800$000 

1:200$000 
600$000 

1:800$000 

H Deleyacias de Saude: 

8 delegados de saude: 
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 9 :600$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . • . 4:800$000 c:·----

10:800$000 

14:400$000 

3:000$000 

4:800$000 

1:800$000 

5:400$000 

86:400$000 

115:200$000 
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Natw·eza da despesa 

5 escriplurarios : 
Ordenado .......................•.......... 
Gràtificação ............................... . 

11 auxili a1·es de escripla: 
Ordenado ....................... · · · · · ..... .. 
Gratificação ........................•....... 

11 guardas sanilarios: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................... . 

5 encarregados de arcbiYo: 
Ordenado ...................... · ..... · ·. · · · . 
Gratificarão ............................. . 

34 guardas: 
Ordenado ........................... · · · .. .. 
Gratificação .............................. . 

15. I11spectoria de Huuiene Pro[issio11al e In-
dustJ'iol. 

1 inspector: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................. · .. . 

'"-~ ... ~~~ _··~~-·--~- .__ -~ ~-~~~~_;_-_-~-~~~~~:~~~-~ 

2:400$000 
1:2008000 

1:600$000 
800$001) 

1:760$000 
880$000 

1 :440$000 
720$000 

1:200$000 
600$000 

10:800$000 
5:400$000 

·. 

PAPEL 

Fixa 

21:600$000 

26:400$000 

29:040$000 

10:800$000 

61:200$000 

264:240$000 

16:200$000 

Variavel 
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f escripturario: 

rn / Ordenado .......................... ·. · · · · · · 
Gratificação ............................... . 

/ 

2 auxiliares de escripta: 
Ordenado ...................... ·. · . · . · · · · · · · 
Gratificação ................... · .. · · · · · · · · · · 

<1 
o -
e:; 

3 guardas sanHarios: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................. . 

f encarregado de archivo: 
Ordenado ................................. . 
Gratificação ............................. . 

5 guardas: 
( 

Ordenado ........... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gratificação ......... .- .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

16. Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia: 

f inspector: 

::8 Ordenado ................. · · · · · ·· · · · · · · · · · · · 
Gratificação ............................... . 

2:400$000 
1 :200$000 

1:600$000 
800$000 

1:760$000 
880$000 

1:440$000 
720$000 

1:200$000 
600$000 

10:800$000 
5:400$000 

3:600$000 

4:800$000 

7:920$000 

2:160$000 

9:000$000 

43:680$000 

16:200$000 
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I Natureza da despesa 

1 sub-inspector: 
Ordenado ..••.................. · .... · ..... . 
Gi'atificação .............................. . 

l administrador geral: 
Ordenado ................................. .. 
Gz~atificação ............................ . 

3 administradores do desinfectorio: 
Ordenado ...................... · · .. · · · · · . · · · 
'Gratificação ............................ . 

t segundo ófficial: 
Ordenado ..................•............... 
Gratificação •••....•..................••• 

3 terceiros Qfficiaes, a: 

Ordenado ................... · · ... · .... · · · · · · 
Gratificação ...............................• 

21 escripturarios, a 
Ordenado ................................. . 
Gratificação .............................. . 

3 ajudantes de alnioxarife, a: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................... . 

--=z::=::: -~ 4 ....,. . E • 

9:600$000 
4:800$0fj0 

7:200$000 
3:600$000 

5:600$000 
2:800$000 

4:800$000 
2:400$000 

3:600$000 
:1:800$000 

2:400$000 
1 :200$000 

3:600!$000 
f:S00$000 

·. 

PAPEL 

Fixa 

!4:400$000 

fO:S00$000 

25:200$000 

7:200$000 

16:200$000 

75:000$000 

16:200$000 

·~--··-·--·__:;__:::o 

Variavel 
~ 

> z z g; 
w 

8 
w 

"' ~ 
8 



• ,,:i;). '" .,,,. 

' .á distribuidores de servico, a: 
Ordenado ................................. . 
Gratificação .................•.... : . ...... . 

4 encarregados de secção, a: 
Ordenado •................................. 
Gratificacão .............................. · 

tO chefes de turma3, a: 
Ordenado ................................. .. 
Gratificação . . . . . . . ................... . 

t porteiro: 

Ordenado ................ ·. · . · · · · · · · · · · · · · · 
Gratificação . , ............................ . 

' 
3 porteiros auxiliares, a: 

Ordenado ................................. .. 
Gratificação ............................. . 

i continuo: 
Ordenado ................................. .. 
Gratificação ............................. . 

3 machinislas, a: 
Ordenado ........................... · · · . · · · 
Gratificação .............................. . 

3:200$000 
1:600$000 

3:200$000 
1:600$000 

·r~~gg~gg~ 

2:400$000 
1:200$000 

2:000$000 
1:000$000 

1:600$000 
800$000 

2:880$000 
1:440$000 

_I 

14:400$000 

33:600$000 

42:000$000 

3:600$000 

9:000$000 

2:400$000 

12:960$000 
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Nature;;a da despesa 

38 guardas desinfectadores de t•. classe, a: 
Ordenado .........•............. · .......... . 
Gratificar;ão ............................. . 

Mensulistas 

30 aeadcmicos vaccinadorcs (cm commissão) ... . 
120 guardas desinfectadores de 2• classe ......... . 

8 tclcphonistas a ...••.......................... 
228 desinfectadores a ........................... . 
395 serventes de 1• classe a ..................... . 
300 serventes de 2• classe a ..................... . 

1 encarregado da conservação do material ro-
dante a .....••........................... 

f feitor de garagc a ........................ . 
1 fiel de deposito a ........................... . 
3 chau({elll'S a ................................. . 

35 chau({eurs a ................................. . 
1 feitor de cocheira a ........................ . 
3 ajudantes de feitor de cocheira, a ........... . 

t5 cocheiros de primeira classe a .............. . 
25 cocheiros de segunda classe a ................ . 

4 carroceiros a ....•........................... · 
20 moços de cavallariça ·a ...................... . 

t. tosado r de animaes a ....................•.... 

~---·~ ••.. ~:~~7,~j-~--2i-~~':?:~~--~- ~~~;_t~~~;=~1-

PAPEL "' o o 

Fixa Yariavel 

2:000$000 
1:000~000 114:000$000 

--
H3:760$000 

> z z 
200$000 72:000$000 > 
200$000 288:0008000 "' "' 200$000 19:200.$000 "' 162$000 .\43:232$000 ~ 

162$000 767:880$000 "' "' 156$000 561:600$000 z 
> o 

350$000 4.:200$000 
o 

350$000 4.:200$000 
300$000 3:600$000 
300$000 10:800$000 
240$000 100:800$000 
350$000 4.:200$000 
250$000 9:000$000 
180$000 32:4.00$000 
151$200 .\5 :360$000 
H.0$000 6:720$000 
140$000 33:600$000 
180$000 2:160$000 
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3 'rigias a . ...................................... .. 
5 -~uardas portão a ............................. , 

Diaristas 

1 mecanico a ................................... . 
1 ajudante de mecanico a ...................... . 
2 ajustadores de mecanica a ................... . 
2 limadores a ................................ . 
1 torneira a ................................... . 
1 ajudante de torneira a ...................... . 
1 ferreiro do mecanica a ...................... . 
1 ferreiro de obra commum a ................. . 
1 cm1pinleiro encarregado a .................... . 
7 carpinteiros a ............................... . 
1 ajudante do carpinteiro (mcnsaes) .......... . 
1 mestre do pedreiro 1a ........................ . 
3 pcdi·ciros a: ................................ . 
5 aprendizes em officinas de mecanica, carpin-

tci!·o c bombeiro, a ..................... . 
1 electricista a ................................. . 
1 .latoeiro a ........... , ........................ . 
2 bombeiros a ............................... . 

12 foguistas a ................................... . 
1 correci!·o, cortador de obra, a .............. . 
1 correeiro forrador a ......................... . 
3 correeii·os posponladores, a ...... : ........... . 
2 pintores a .................... ·.···· · · · · · · · · · · 

180$000 
144$000 

-16$000 
10$000 

9$000 
8$000. 
9$000 
5$000 
7$0ÓO 
7$000 
8$000 
7$000 

180$000 
10$000 

7$000 

1$785 
8$000 
8$000 
7$01)0 
7$000 
9$000 
7$000 
6$000 
7$000 

6:480$000 
8:G40$000 

2.424:072$000 

5:840$000 
3:650$000 
6:570$000 
5 :8-i0$000 
3:285$000 
1:825$000 
2:555$000 
2:555$000 
2:920$000 

17:885$000 
2:160$000 
3:650$000 
7:665$000 

3:4218875 
2:920$000 
2:9208000 
5:110$000 

30:660$000 
3:2858000 
2:555$000 
6:5708000 
5:110$000 

128:951$875 
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- Nature:oa da despesa 

t7. InspectoJ•ia de Prophylm:via da Tuberculose: 

1 inspector: 
Ordenado ..............••...... -...........• 
Gratificação ...............................• 

i assistente (inspector ou sub-inspector sani-
tario), gratificação ...................... . 

1 terceiro official: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação .............. ; ............... . 

1 archivista: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ......•...................... 

i esnripturario: 
Ordenado ................................. . 
Gratifiilação ............................... . 

10:800$000 
5:400$0QO 

2:400$(!00 

3:600$000 
1:800$0(10 

2:800$000 
1:400$0!10 

2:400$000 
1:200$000 

2 dactylographos ............................................. . 
1 nontinuo ..................................•...........• 
8 guardas sanitarios: 

Ordenado .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. 1 :760$000 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880$000 

PAPEL 

Fixa 

16:200$000 

2:400$00ó 

5:400$000 

4:200$000 

3:600$000 

6:720$000 
2:400$000 

21 : 120$00!) 

62:040$000 
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Mensali.stas 
/ 

1 encarregado geral de dispensario ............ . 
6 auxiliares technicos .......................... . 
5 .encarregados de dispensarios ................ . 

22 auxiliares de dispensarios •••.••. ; .••.••..••.• 
1 encarregado de posito ......•••••••••••••• 

1 microscopista de 1" classe .................. .. 
4 microscopistas de 2• classe .................. . 
1 pharmaceutica de 1• classe .................. . 

4 praticos de pharmacia ...•................ 
4 auxiliares de pharm&cia ..................... . 
7 auxiliares de escripta ....................... . 
1 operador photographico ...................... . 
1 porteiro ................................. . 
1 telephonista ................................. . 
4 guardas ................................... . 
2 mecanicos ........•........................ 

22 serventes ............ t • ••••••••••••••••••••••• 

I 
lS. Inspectoria de Fiscalização de Ge11eros Ali-

. menti cios: 

1 inspector: 

Ordenado ................ · . · · · · · • · · · · · · · · · · · 
Gratificação ............................ . 

500$000 
500$000 
350$000 
300$000 
300$000 
300$000 
230$000 
300$000 
230$000 
20.0$000 
280$000 
300$000 
250$000 
200$000 
220$0!!0 
300$000 
180$00(! 

l9:800MOO 
5:400$000 

85?---tis& -·--tAA&fill 

6:000$000 
36:000$000 
21:000$000 
79:200$000 

3:600$000 m 

"' 3:600$000 m 
11 :040$000 UJ 

>• 
3:600$000 o 

u :040$000 "' 9:600$000 i': 
23:520$000 ~ ..., 
3:600$000 t> 3:000$000 ·"' 2:400$000 t> 

10:560$000 "' ... 
7:200$000 "' ;;: 47:520$000 (II 

~ o 
262:480$000 e 
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16:200$000 o 
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Natureza da despesa 

i chefe de serviço: 
Ordenado ...............•............•... 
Gratificação .........................•.•... 

i assistente: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................ . 

4 ~ecticos inspectores: 

Ordenado .................................. . 
Gratíficl!-cão ............................ . 

i segqndo pfficial: 
· ·Ordenado .. ; .............................. . 

(l:ratifiçaçi;ío , , ......... · · · . · · · · • • · · · · · · · 

1 terceiro of{jcial: 

Orden~qo ., .... , .......................... .. 
Gratificacão ......................•...... 

t ;~judante de almo~ªrife: 

Ordenado ................................. .. 
Gratificaç.ão ............................ . 

----= Li .sZL L W r#·f ~-----' -5f""#'B~•II' " !IJ • 

8:800$000 
4:400$0ÔO 

8:000$000 
4:000$000 

6:666$666 
3:333$(1"3~ 

4:800$000 
2:40Q$0ÓÍ1 

3:600$()01) 
1:800$000 

3:600$000 
t:S00$000 

PAPEI. 

Fi3Ja 

13:200$000 

72:00(}$000 

10:000$1)00 

7:200~000 

l'):400$001;) 

5:400$000 

Variavel 
~ 

> 

~ 
l'l 
<,n 

g 
(ll 

~ 
g 
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' 2 escriplurarios: _ 
Ordénado .........................•.. · .•.. · . 
Grlitificação ...........•.............•.•• 

' 
~ au?,:iliares de escripla: 

Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................ . 

2 contínuos: 
Ordenado ............................ · ..... · 
Gratificação ............................ . 

J ;porteiro: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................... . 

18 guardas de 1' classe: 
Ordenado ............. < ..•..•.•••••..•••..•. 
Gratificação ............................ . 

10 guardas de 2'_ classe (salario annual) ...... . 
10 serventes (salario annual) .................. . 

19. Se1·viço de Fiscalização do Leité: 

i chefe de serviço do leite e lacticínios: 
Ordenado ...................... · .. ·. · · . ·. · · 
GI•atificaçãó ............ , ................ . 

2:400$000 
1;200$QOO 

1:600$0!10 
800$000 

1:600$000 
800$000 

2:000$000 
1:000$001! 

2:400$000 
1:200$000 

2:400$000 
1:800$000 

8:800$000 
4:400$000 

!ll 11 

]:200f000 

4;800$000 

4:800$000 

3:000$000 

34:800$000 

24:000$000 
18:000$000 

256:000$000 

13:200$000 
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Nattu·e::a da despesa 

i chi mico especialista: 

Ordenado. . . . .•........ · · · · . · · · · · · · · · 
Gratificação ...................... · · · · · · · 

8 auxiliares de laboratorio a: 

Ordenado ................................. .. 
Gratificação ............................... . 

i escripturario: 

Ordenado ...................... · ...... · · · · · · 
Gratificação ............................... . 

2 serventes (salario annual) ................... . 
1 chimico especialista .......................... . 
i microbiologista ............................. . 
2 veterinarios, a .............................. . 
2 ensaiadores, a ............................... . 
i auxiliar microbiologista ..................... .. 
4 serventes de .Jaboratorio, a .................. . 

~---"-·-~-- ,;o-~ i" 

5:600$000 
2:800$000 

3:200$000 
1:600$000 

2:400$000 
1:200$000. 

1:800$000 
8:400$000 
8:400$000 
7:200$000 
7:200$000 
4:800$000 
t·:S00$000 

"·· ,>' _...___.!.:.~~~'2.~--~-:.....:::"~~~~-:.._~-~t'--: = 

PAPBL 

Fixa 

8:400$000 

38:400$000 

3:600$000 

3:600$000 
8:400$000 
8:400$000 

!4:400$000 
!4:400$000 
4:800$000 
7:200$000 

124:800$000 

Variavel 
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20. Serviço de F'iscaUzação de Carnes Verdes: 

1 veterina)'ÍO chefe encarregado da direcção do 
S~r'vico S:mitario do Matadouro de Santa 
Çruz: 

Ordenado .......................... · . · ... . 
Gratificação .............................. . 

4 veterina1•ios diplomados, a: 

Ordenado .................................. . 
Graitficação .............. , ................ . 

2 auxiliares de laboratorio, a: 

Ordenado .............• · ...... · · . · . · · · · · . · . · 
Gratificação ............................... . 

1 ter-ceh·o official: 

Ordenado ..................... · ..... · · · · . · . · 
Gratificarão ...................... · · ·· · · ·. 

3 veter·ina1·ios, a: 

Ordenado .................................. . 
Gratificação .............................. . 

4 ajudantes de veterinarios .......•......•.•.... 

8:000$000 
4:000$00!l· 

4:800$000 
2:400$000 

2:400$000 
1:200$000 

3:600$000 
1:800$000 

4: 800$0[f() 
2:400$000 

2:880$000 

12:000$000 

28:800$000 

7:200$000 

5:400$000 

21:600$000 

11:520$000 
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Natureza da despesa 

4 limp&dor(l!l de carnes, a....................... 2:520$000 
5 carimbadores, a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :520$000 
~ serventes (salario annual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i :800$000 
4 veterinarios a 600$ mens·aes.................. 7 :200$000 
6 marcadores de carne a 5$ diariol;l .......................... . 

Di~ria, na razão de 15$, ao encarregado do serviço no l\la
tqdquro, <le accôrdo com o art. i. i89, § 3", do Regulà-
mento .............. · · .. · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · • · • 

Laboral o rio Brom-a,tologico: 

1 director: 
Ordenado ....................... · · · .. · · . · . · . 8:800$000 

- ~.? -:-~ 

Fixa 

PAPEI. 

10:080$000 
12:600$000 
10:800$000 
28:800$000 
10:950$000 

5:475$000 

165:225$000 

Grátificação ......................•...... 4:400$0pO 13:200SOOO 

4 chtmicos chefes: 
Ordenado .................................. . 
Gratificl!cão ............................ . 

4 chirpicos a~iliares, a: 
Ordenado .................................. . 
Gratiffcação .................... _ ......... . 

1 microscopista chefe: 
Ordenado ................ · · .. · · · · ·· · · · · · · · · · 
Gratificação ................... · ........ · 

7:200$000 
3:600$000 43:200$000 

6:000$000 
3:000$01lC 

7:200$000 
3:600$000 

36:000$000 

10:800$000 

Variavel ~ 
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i microycopisla auxiliar: 
Dpõenado ........................... : ...... . 
·!Jratificação ............................. . 

i idem de secção de microscopia: 
Ordenado ..................... · . · . · · · · · · · · · · 
Gratificação ............................... . 

_i terceiro official : 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................. . 

i escripturario: 
- Ordenado .............. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Gratificação ....................... · ... , · 
I 

2 auxiliares de escripla, a: 
Ordenado ..................... · . · · · · · · · · · · · 
Gratificação ............................. . 

i porteiro: 
Ordenado. . . . .............. · · .. · ... · · 

Gratificação ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

i continuo: 
Ordenado .................... · · . · · · . · · · · · · · 
Gratificação .................. · ... · .. · .. · · 

-i :000$000 
2:000$000 

2 :400$01)0 
1:200$00() 

3:600$000 
1:800$0!JO 

2:406$000 
1:200$0(10 

1:600$000 
800$000 

2:000$000 
1:000$000 

1:600$000 
800$000 

6:000$000 

3:600$000 

5:400$000 

3:600$000 

4:800$000 

3:000$000 

2:400$000 
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Natureza da despesa 

4 serventes (salario annual) ................... . 1:800$000 

20 ensaiadores a 600$ mensaes ...•.•....•••..••.•••............ 

2Z. Laflo•·atorio Bacte1•iolouico: 

1 director: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................ . 

i chefe· de serviço: 
Ordenado ................................. . 
Gratificação .. ; ......................... . 

8 assistentes : 
Ordenado ................................. . 
Gratificação ............................. . 

2 internos: 
Ordenado .............. · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Gratificação ............................ . 

f terceiro offieial: 
Ordenado .................... · ....... · . · · · · · 
Gratificação ........... : . ............... . 

3 escripturarios, a: 

C:~c< "'~.<; '... 'x-+3·• ·;•!jiilj!!!i 

8:800$000 
4:400$0!)0 

8:000$00il 
4:000$000 

6:400$000 
3:200$000 

1 :440$000 
720$ÓOO 

3:600$00() 
1:800$000 

PAPEL 

Fixa 

7:200$000 

144:000$000 

283:200$000 

13:200$000 

12:000$000 

76:800$000 

4:320$000 

5:400$000 

Variavel 
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' 

Ordenado ................................. . 
Gr)ltificação .•.............•...• · ·• ·'·. ·. · • 

/ 

i bibliothecario arehivista: 
Ot·denado .................................. . 
Gratificação ...................... , ..... . 

i zelador: 
Ordenado ................................. . 
Gratificação .............................. . 

f continuo: 
Ordenado ...........................•...... · 
Gratificação ............................. . 

-l serventes de t• classe (salario annual) ...... . 

5 serventes de 2• classe (salario annual) ..... . 

Directoria de· Defesa Smz:itm·ia .llaritima: 

f director: 
Ordenado ................................. . 
Gratificação .............................. . 

f inspector de Prophylaxia Marítima: 
Ordenado .......................... · · . · · · · · · 
Gratificação .............................. . 

iliiii;;;;;:;l• 1111111!1 - -

2:400$000 
1:200$000 

2:800$000 
1:400$000 

2:000$000 
1:000$000 

1:600$000 
800$000 

2:400$00:., 

1:800$000 

13:200$000 
6:600$000 

10:800$000 
5:400$000 

10:800$000 

4:200$000 

3:000$000 

2:400$000 

9:600$000 

9:000$000 

150:720$000 

19:800$000 

16:200$000 
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NatUl·eza da despesa 

1 inspector geral de Saude do Porto do Rio de 
Janeiro: 

Ordenado .................................. . 
Gratificação .............................. . 

1 inspector sanitario de Marinha Mercante: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação .............................. . 

f secretario: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................... . 

8 inspectores de Saude do Porto do Rio tle Ja
neiro: 

Qrdenado ........................... · ... · . 
Gratificação .............................. . 

5 ajudantes medicos: 
Ordenado ........ , ............ · ·. · . • · • · · · · · ·. 
Gratificação ; ; ...................... • • .. • .. . 

t primeiro official: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................... . 

~ ---.!.< -~~2\-e:::-•tt#F*&the·= ..... - -,_ ___ "" -...:_·_~--~ ----- -. ..., ........ _ 

10:800$000 
5:400$000 

10:800$000 
5:400$000 

6:400$000 
3:200$000 

9:600$000 
4:800$000 

6:400$000 
3:200$000 

6:400$000 
3:200$0110 

-----------·----

PAPEL 

J.'i:r:a 

16:200$000 

16:200$000 

9:600$000 

115:200$000 

48:000$000 

·9:600$000 

Vm•iavel 
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1 segundo official: . ,/ . - ' . - . 
rn Orde_nf!odO __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 : 800$000 

GratifJCaçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2:400$000 7:200$000 

1 administrador: 
~ o . . 
~ rde_n~do _ .......................... , .... _,." 4 :800!000 m 
· Gratiflcacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :400tOOO 7 :200$000 ~;~ 
~ . . . ~ 
,_, 1 ajudante de administrador: g;•· 

Ordenado ·.: ...............•........... .' .... : 3:200$000 ~;~ 
Gratificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 :600$000 4 :800$000 ~ 

t-6 
4 auxiliares academicos: _, · 

t:l-

"" Orde_nf!odO _..................... ... . . . . . . . . . . . 1 :600$000 t:l 

GrahfJCaçao ..........................•. : 800$090 9 :600$000 ~-
~;~ 

1 ajudante: de almoxarife: r ~-
:<>: Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 3:600$000 o 

Gratificação ............................ ; ; 1 :800$000 5 :400$00Q t:l . . .. . "" 
" escripturarios: ~~ 

t-:1 
Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:400$000 ~-
Gratificação ............................ ; ; ; 1 :200$00Q 14 :400$00Q 

2 interpretes: · . . w ' . . . ... 
w Ordenado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :400$000 

Gratificação. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . 2 :200$0ó0 13:200$000 "" -...... 



~ .. ........ . ... 

1\'ature:::a da despesa 

t a~xiliar de escripla: 
Ordenado .................................. . 
Gratific:tção : . .......................... . 

2 dactylogi·apllos: 
Ordenado .................................. . 
Gratificaf}ão ............................ . 

1 pol'leiro: 
Ordenado ................................. . 
Gratificação ............................. . 

2 oontinuos: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................ . 

6 se~venles (salario annual) ................... . 
•• r- • 

7 guardas sanitarios marítimos: 
Ordenado ................................. . 
Gratificação ..................... , ...... ·. 

9 mestres: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................ . 

1:600$000 
800$000 

2:240$000 
1:120$Qüú 

2:000$000 
1:000$000 

1:600$QOQ 
800$000 

1:800$000 

2:000$000 
1:000$000 

2:880~000 
1:440$000 

·~ ...,,_ ,___._._··-~~;.i~.i·~5-~-0.~~~:~·~,~~;~-·1.~~~;!~~;~·~::;;~ 

PAPEI• 
Fi3:a 

2:400$000 

6:720$00(} 

3:000$000 

4:800$00Q 

10:800$000 

21:000,000 

38:880$000 

Vm·iavel 
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~..:.;..:;.....::-~:fj.l'!!i·zj"; !?Bill 5!. ~"· .,-n-=.~~ .. ~--- !. 

6 machinistas: 
Ordenado ~ ................................ .. 
Grati.fic;1cão ...................... · .. · • · · 

/ 

i~ foguislas: 
Ordenado .. · ............................... .. 
Gratificação ............................ . 

a motoristas : 
Ordenado ................................ . 
Gratificação .............................. . 

i chefe de turma de desinfecção: 
Ordenado .................................. . 
Gratificação ............................ . 

4 desinfectadores de 1• classe: 
Ordenado .............. r. .............. . 
Gratificação .......................... .. 

3 desinfectadores d~ 2• classe: 
Ordenado. . ............................ . 
Gratificação. . . ..•..........•........... 

i machinisfa sanitario: 
Ordenado. . ............................ . 
Gratificação. . . . ....................... . ,-.,_, 

---~~ ....... _, __ ., •• -- •• - ••J·• . .., -:;;..--:c;.-=g-__.....;:'-_~,.<:~J,;~,. -----~~~t· 

2:880$000 
1:!40$000 

1:920$000 
960$000 

2:400$000 
1:200$000 

2:800$00(1 
1:400$000 

2:000$000 
f:000$000 

1:600$000 
800$000 

2:880$000 
1 :440$000 

25:920$000 

40:320$000 

10:800$000 

4:200$000 

12:000$000 

7:200$oro 

4:320$000 
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- . . 
. NatUJ'eza da despc$a 

32 marinheiros (salai'io annnal) .............. . 
6 moços (salai·io anmial) ........... ; ·.;;.;;; ·. ·. 

Iuspec(óJ'ias e sub-inspectorias ·de· saude· · 
._ . dos pol'tos dos Estados · 

.. 
. 2:400$000 

1:500$000 

·Inspectoria · de· Sande · dos J>o1·tos de 1\lanítos, Belém, 
Fortaleza, !\ceife, S. Sal\'ador, Santos e Rio -Grande 
do Sul - Su!J-tnspcctorias de saude· dos portos de 

. S. Luiz do· ·:\faranllãq; ~ala~. · Maceió, Victoria, 
J>a1·anagwí,. Florianop~lis e Pol'lo Murtinho: 

7 inspectores. de saude: 
Ordenado. . . · .. :. : ............. : ... ·. 1:. : . 

·: Gralificacão ......................... · .. . 

22 sub.-inspectores de oaude: 
Ordenado ..... · ............... : .... ·:· .. : .. 
Gratificacão. . . .. ...................... . 

7 secreta I· i os: 

Ordenado. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
.. Gratificação . 

6:400$000 
3:200$000 

5:200$000 
2:600$000 

2:880$000 
i:H0$000 

PAPEL 

Fi;ca 

76:800$000 
9:000$000 

590:760$000 

67:200$000 

171:600$000 

29:400$000 

Val'iavel 
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25. 

f4 eseriplurarios-arcllivistas: 
Ordenado. . . . .............•.........••• 
Gra tífiéacão. . . . ......•.............. • .. 

/ 
35 guaÍ'dás sanilarios: 

Ordenado. . . . ........................•.. 
Gratifilltação. . . . ...................... . 

2:000$000 
1:000$000 

1:200$000 
600$000 

21. mestres de lancha a 9$ diarios ...•........................ 
21 machinistas ou motoristas a 9$ diarios ......•............. 
13 foguistas a 6$ diarios .............. ~ .................... . 
14 desinfectadores, a 6$ diarios .............•...............• 
56 marinheiros de i' classe a 6$ diarios .....•................ 
28 marinheiros de 2" classe a 4$800 diarios ................... . 

Hospita~ Pau-la Candido 

i direc Lo r : • r 
01'denado. . . . .......................... . 
Gratificação. . . . ....................... . 

i pbarmaceutico: 
Ordenado. . . . .......................... . 
Gratificação ............................ . 

8:800$000 
4:400$000 

4:000$000 
2:000$000 

-·"'ê· 

p 

~-:. 

1 ajudante de almoxarife: 
Ordenado. . . . ......... ~ .. · .....•......... 3:G00$000 , 
Gralificacão ....... · .................... ·. 1:800$000 

-~. 
•:..•.:-. 

• 42:000$000 

~ 

63:000$000 

68:985$000 
68 :985$000 ~ 
28:-i70$000 
30:660$000 

122 :6-i0$000 
4 9 :056$000 L ·"!: 

--
7 41 : 996$000 ;.• 

-:o 

<· 

F . 
13:200$000 r, -

6:000$000 

• . 
5:400$.000 . . 
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Natureza da despesa 

1 terceiro ofricial : 
Ordenado. . . . .......................... . 
Gratificação ............................ . 

2 escripturarios: 
Orderuido. . . . ........•.......•............ 
Gratificação. . . .. ....•................... 

1 machinisfa: 
Ordenado. . . . .......................... . 
Gratificação. . . . ....................... . 

i porteiro: 
Ordenado. . . . ......................... . 
Gratificação. . . . ........•......... ' .... . 

1 auxiliar de pharmacia a .•...........•...... 
2 internos a. . . . ......................... · .. . 
1 enfermeiro-mór a. . . .. ................... . 
1 enfermeiro de 1 a classe a ................. . 
4 enfermeiros de 2• classe a ................. . 
1 pedreiro a. . . .. ......................... .. 
1 cozinheiro a. . . . .......................... . 
1 aj~dan te de cozinheiro a .................. . 
1 auxiliar de· cozinha a ..................... . 
1 guarda a. . . . ............................ . 

~--- =;z ·o _______ ..... 2-P·l€5-..., ?F-::h'"f:"'t9 ? III I • 

3:600$000 
1:800$000 

2:400$000 
!:200$000 

2:880$000 
1:440$000 

2:000$000 
1:000$000 

150$000 
120$000 
200$000 
180$000 
150$000 
150$000 
168$000 
144$000 
126$000 
200$000 

·--

PAPBI. 

Fixa 

5:400$000 

7:200$000 

4:320$000 

3:000$000 

1:800$000 
1:800$000 
2:400$000 
2:160$000 
7:200$000 
1:800$000 
2:016$000 
1:728$000 
1:512$000 
2:400$000 

<.R -<» 
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1 carpinteiro a. . . . ................. , ,-..... . 
3 lavádJ>.fras a. . . . .................... · ....•. 
1 fogui5ta a ................................ . 
1 disjÍenseiro a. . . . ... : - - ...... - ... - - - - - . - - · 
1 jardin~iro a ............................... . 
1 roupe~ra a. . ........................... - .. 

10 serventes de 1' classe a ................... . 
lO serventes dte 2• classe a ................... . 

1 remador. . . . ............................. . 

26. La.zareto da Ilha Grande: 

1 director (em commissão) : 
Gratificação. . ............................. 

1 pharmaceutico: r 
Ordenado. . . . .. _ ....... _ ............. , .. 
Gratificacão ................ - - - . - - - - - - · - · 

i ajudante de almoxarife: 
Ordenado. . . _ ........ - - ................ . 
Gratificação. . . .............. · · - - · - - - - - - -

1 terceiro official: 
Ordenado. . . . ................... - · - • - · - .. 
G 1·a tificação. . . . .................. - . · . · . · 

. .. "'- .. .ao'" IIII '" • lloollõ:, 

150$000 
106$250 
150$000 
150$000 
150$000 
180$000 
112$500 
87$500 

120$000 

4:800$000 

4:000$000 
2:000$000 

3:600$000 
1~800$000 

3:600$000 
i:800$000 

·.:. : 
. .(" 

r 

1:800$000 
3:825$000 
1:800$000 
1:800$000 
1:800$000 
2:160$000 

13:500$000 
10:500$000 
f:H0$000 

ÍÓ9:041$000 

'4 :800$000 

6:000$000 

"5 :400$000 

5:-1008000 
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i\'atur·e::a da despesa 

i' machinista: 
Ordenado. . . . ........ , ............ • ...•. 
Gratificação ..........................•. 

i: porteiro: 

Ordenado. . . . .............. · . · · · · · . · · · · · . · 
Gratificação ............................ . 

:l motorista a ............................... . 
:l auxiliar de pharmacia a ................... . 
1 chefe de turma a ......................... .. 
1· desinfectador a. : . . ; .. · ... · ................ .. 
i enfermeiro a ..............••............... 
i cozinheiro a ....... , ...................... . 
f padeiro a. . . .. ........................... . 

i O serventes a. . . . .......................... . 

24. Directoria de Saneamento Rural: 

f director: 
Ordenado. . . . ......................•.•.. 
Gratificação. . . . ....................... . 

J 

' 

2-:880$000 
1:440$000 

2:400$000 
1_:200$000 

300$000 
250$000 
250$000 
225$000 
225$000 
225$000 
225SOOO 
120$000 

13:200$000 
6:600$000 

·····-· -·J- ~~_,_.~_Jl:_:c~:~~~~..::E" .. ,_ ."~; :;~~i.~~i.c-~~~~1~-!~~F ~ 

PAPEL. ~-
o· 

Fixa Variavel 
.. 
~~i 

i l ! .. -

4:320$000 
~~i!. 

... 
3:600$0QO -. i....:.. > 

~- -z -z 
> 3:600$000 1':1 

"' 3:000$000 
8 3:000$000 

2:700$000 m· 
2:700$000 ~-
2:700$000 8 2:700$000 

14:400$000 
-

64:320$000 

i9:800$000 



.. '~--·· -.·.""..:'f?dê'"'W?11f' E i ii iiiliiiliiõ;;;oo:iii:l:::l:!!:i!!!!'ll!!!!!!lll :-:O<.J ... ~.-~ ---,t'-">~'"-:~.....,...._.._.,<:''c-·. I. .. ~ -~-...,....-"~-~ • -~-_..·~.:"'!?'1. 

·1 secretario: 
Ordenado.- . . ............................. . 
GratificaÇão. . ................ ·- ....... . 

.i segundó official: 
Ordenado. . . . ............ · .. • ... ·.·.·o· .•..••• 
Gratificação. . ...... · ..... :. :. :::: . ...... . .... ~ . ' .. 

,2 terceiros officiaes: · · · · · · ·, · 
Ordenado. . . . ..........•................ 
Gratificação ....................•...••.•.. 

. à escripturarios: 
Ordenado ..................... o ••••••••••• 

· Gratificação .................•........... 

1 ajudante de almoxarife: 
Ordenado. . . . . o ••••••••••••••••••••••••• 

Gratificação ....... o •••.•••••••••••••••• :. 

{ 

2 dactylogi·aphos: 
Ordenado. . . . .......................... . 
Gratificação.'. ........................ 

1 porteiro: 
Ordenado. . . . .................•........ 
Gratificação. . . .................•....... 

6:400$000 
3:200$000 9:600$000 

-
4:800$000 

7:200$000 2:400$900 tD ., 
m 
m 
>• o 

3:600$000 i'> 

1:800$000 10:800$000 is: 
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-l 

o 
i'> 

"2 :400$000 
1:200$000 10:800$000 

o ., ... 
"' is: 
1:!1 
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-3:600$000 o 
1:800$000 5:4.00$0CJ t::1 
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-t"' 

2:.24.0$000 .. 
1:120$000 6:720$000 

-
2:000$000 
1:000$000 3:000$000 ~ -



i\'aturc::a da despe~a 

1 continuo: 
Ordenado. . ............................• 
Gratificação. . ....................•..... 

3 serventes (salario annual) ; .... , ........... . 

27. Ser,· iço no Districto Federal: 
1 chefe do laboratol'io, gratificaçãa .....••••... 

12 inspectores sanilarios ruraes, gratificação .... 
!5 sub-inspectores ide!'n, gratificação •....... 

H medicos auxiliares, gt·atificação. .. ......... . 
10 microscopistas, gratificação ................ . 

1 escripturario a1'chivista, gratificação. . ..... . 
4 escripturarios, gratificação. . .....•.•....... 
1 desenhista, gratificação. . .................. . 
fO ecvreveptes, gratificação. . • . ..•••..... 

10 auxiliares de escripta, gratificação ••.....•.. 
1 ajudante de almoxarife, gratificação .•....... 
1 auxiliar do almoxarife, gratificação ......... . 

1 photographo, gratificação .................. . 
1 ajudante de photographo, gratificação ....•.. 
1 pharmaceutico, gratificação ............... . 
2 ajudantes de pharmacia, gratificação ....... . 

~·, ~·- ~- liliíf§z·s · !!!-..-'!! :; " 

1:600$000 
800$000 

1:800$000 

1:000$000 
1:000$000 

800$000 
450$000 
2!)0$000 
450$000 
300$000 
850$000 
200$000 
150$000 
500$000 
:?!>!>~O()!.J 
500$000 
300$000 
500$000 
150$000 

P~EL 

Fixa 

2:-i00$000 

5:400$000 

81:120$000 

12:000$000 
tH:000$000 
144 :000$000 

75:600$000 
24:1>Ó0$000 

5:400$000 
H :400$000 
4:200$000 

24:000$000 
t8:ooosooo 
6:000$000 
3:000$000 
6:000$000 
3:1lôó$odo 
6:000$000 
3:600$000 

VaríaveL 
~ 

> z z 
;.. 

"' "' 8 
CD .. 
~ 
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i porteiro, gratificação. . ................••.• 
i continuo, g1·atificação. . . . ...............••• 

2 fiscaes de turmª, gratificação ...•...••... 
20 guardas de 'primeira classe, gratificação ..... . 
60 guardas de segunda classe, gratificacão .. ':. .. . 
8 capatazes, gratificação .................... . 
4chau{{ei"S, gratificação. . . . .. óó •......... 
1 carpinteiro, gratificação. . . . .............. . 
i ferreiro, gratifica~.ão. . . . ........... ; ..... . 

220 trabalhadores, diaria de 3$500 .............• 
5 serventes, gt•atificação. . . . ........•...•.... 

Serviço de enfermeiras: 

i superintendente geral, gratificação. . ....... . 
7 enfet•n"fuii"as chefes, gratificação. . .........• 

10 enfm•meiras de saude publica (de 1 de marco 
a 31 de dezembl'O), gl'atificação ..... . 

i secretai"ia stenograp]la, gratificação. . ...... . 

i escl'Ípturario: ( 

Ordenado. . . . ............................. . 
Gratificação .. ,- ......................... . 

3 dactylographas, g1•atificação. . .. , .......... . 
35 visitadoras de Iwgiene, gratificação ......... . . . 

I •·_.:.....::!.,~ lllifllaol·ol~ ~ ,.,., 

250$000 
200$000 
450$000 
200$000 
150$000 
·150$000 
2~0$000 
210$000 
240$000 

120$000 

100$000 
800$000 

600$000 
500$000 

2:400$000 
1:200$000 

250$000 
350$000 

l . ' ... -: . ::-;: 

3:000$000 
2:400$000 

10:800$000 
48:000$000 

i08:000$000 
14:400$000 
U:520$000 
2:880$000 
2:880$000 

281 :050$001l 
7:200$000 

985:930$000 

1:200$000 
67:200$000 

72:000$000 
6:000$000 

3:600$000 

9:000$000 
147:000$000 

306:000$000 
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Natm·eza da despesa 
.:.:~~:t-~: -~- -.. 

-29. Escolas de enfermeiras: 

1 directora, gratificação. . .................. . 
7 enfermeiras chefes, gratificação. . ......... . 
1 secretaria stenographa, gl'atificação. . ....... . 
i dactylograpba, gt•atifícação. . .............. . 

28 alumnas internas, gratificação. . ........... . 
22 alumnas externas, gratitficação. . .......•... 

2 mOJ.·donas. . . . .......................•..... 
2 cozinheiras, gTatificação. . ..............•... 
3 copeiras, gratificação. . . . ................. . 
5 serventes, gratificação ..................... . 
2 lavandeiras, gt·atificação ................... . 
i jardineiro, gratificação ................•... ~ 

Para pagamento aos professores, na razão de 

-- 8001$000 
600$000 
500$000 
250$000 
f00$000 
200$000 
400$000 
150$000 
100$000 
100$000 

75$000 
100$000 

JO$ a 15$000 por aula ............................... . 

lllATERIAL 

I -- SECRETARIA GERAL 

Per-manente 

i. Utensilio.s diversos. ........................... ,.· ................. . 

1_-&,;:F· -g;,_,~,.,....,._,_; ;':1"':1\"'ff'QiiGif* ==....,. ...,.....,---

PAPEL 

Fhca 

9:600$000 
50:400$000 

6:000$000 
3:000$000 

33:600$000 
52:800$000 

9:600$000 
3:600$000 
3:600$000 
6:000$000 
1:800$000 
1:200$000 

6:000$000 

187:200$000 

.. ........... _ ......... • ... 
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Variavel 
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Material ele eonsumo 

2. Objeetos de expediente, inclusive para a Inspectoria de Esta
tística Demogi'aphica Sanitaria, Fiscalização do Exercício 
da llledicina e .Prophylaxia da Lepra e Doenças Venereas ... . 

-3. Conservação do material e do predio ... -.. , ................... . 
4. Custeio do automovel do director geral. ...................... . 

Despesas diversas 

5. Assignaturas de apparelhos tdephonicos ..................... . 
ô. Eventuaes e despesas de prompto pagamento ................. : 

II - INSPECTORIA DE DEliiOGR.~PIIIA SANITARIA 

Permanénte 

: 7. ·Utensi_lios diversos ... 

Jlaterial ele COllSIIIIIO 

8. 1\laterial do carlog·raphia ....................................• 

o. • ••• o • o •• o • o ••• 

:· ............. . 

· -- ~n.. -------=..,.-Tf. 

~ 

3-i:000$000 
6:000$000 
6:000$000 

46:000$000 

6:000$000 
9:000$000 

15:000$000 

1:400$000 

1 :400$000 

2:000$000 
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Nature;a da despesa 

9. Papel de impressão (boletins, armarios c rclato):'ios da Inspe
ctoria) c acquisição de cartões para as macllinas de apuração 
(systema Hcllcrith). . .................................. . 

i O. Custeio das officinas ....................................... . 

Despesas -diversas 

H. Assignatura de telcphoncs c cventuaes ....................... . 
Despesas de prompto pagamento ............................. . 
Aluguel e machinas de apuração ............................ . 

III - SERVIÇO DE PROPAGA..~DA E EDUCAÇÃO SANITARIA 

Material permanente 

14. ~cquisição de macbinas para escrever .........•.............. 
15. Utensilios diversos. . ...................................... , .. 
i6. Ampliação dQ :Museu ........................................ . 
17. Móveis ... · ............ · .................................... . 
18. Livros para a bibliolheca ................................... . 
1~. Assignaturas de revistas e jornacs scientificos ................ . 

r.-.c;e:P·..:. ·-- ~c-.·i,•.,-:-pu;o;:a:r•! ' ·• ~-- ·• 

'•:- '-•"- -r-~~~ -•I-~-~~o_~--~V-fif--:~~~~~~~~d~~-~2 

PAPEL ~ 
Fi$a ·val'iavel 

10:000$000 
10:000$000 

22:000$000 
--

> z 
2:000$000 ~ 
1:200$000 "1 

13:000$000 "' 
8 

!6:200$000 "' "' z 
> g 

1:500$000 
1:500$000 
1:000$000 
1:200$000 

• •••••......• I. 1:000$000 . , ............. . 500$000 

6:700$000 



...... - ........ ___ . -...-.. 1 iliiitnm:m iF'Z' • . _ ! .. !1, 
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Mate1·ial de consumo· 

20. Papel de impress~o. folhetos, cartazes, clichés, material par~o 
impressão, para photographia, cinématographia e demons
trações publicas e objectos de ·eJqiediente;.;; •..•........•• 

Despesas diversas 

2:(. Assignatura de télephones .................................. . 
22. :Pespesas dé prompto pagamento ............................. . 
23. Publicações e eventuaes .................................... . 

IV - INSPECTOI.UA DE ENGElliHARIA SANITARIA, 

Matm·ial pennaneute 

24. Utensilios divet'S9S e apparelhos ............................. . 
25. Conservação de apparelhos .... 

1 
. ............................ . 

' Despesas dive,·sas 

26. Despesas de prompto pagamento c eventuacs ................. . 
21. Assignatura de apparclhos telephonicos e publicações ......... , 
28. Aluguel de casa .........••.............................•... 

........ - ' ..... 

24:300$000 

24:300$000 

1:100$000 
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2:000$000 
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Natw·eza da despesa 

29. Custeio e conservação de galerias de aguas pmvlaes {serviços 
contractados com a The Rio· de Janeiro City Improvements). 

V --: INSPECTORIA DE FISIJALIZÁÇÃO DO EXERCI(JIO DA MEDICINA 

Mate1•ial permanen~e_ 

80. Apparelhos de cirurgia e de laboratorio ..................... . 

Mate1•iqZ de consumo 

3t. Drogas e productos chimicos ............................... . 
RZ ,. Combustivel. . . ............................................ . 

Despesas diversas 

33. Despesas de prompto paganiento .............. ; .. ; ; ; ......... ; 
3,, Assigi!atura de telephones e event.uaes ....•••.•.•.• · ........... · 

•. ;ft-·ç -~·.: _.dQ~· ··---

-. 1 1 ••-~---~.._, , ..... _~,!~: .. ::I;..5;~p~0~6~~!t:~4-
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................ 

Variavel 
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\"1 - IXSPEGTORI.\ DE PIIOPIIYLAXIA IH I.EPII.\ E DOENÇAS VENEREAS 

Jlaterial permanente 

35. 
3!L 

37. 

38. 

39. 

40. 
41. 
·t2. 
.-'13. 
".j . 
.j5. 

' ' t:LensiJios dirersos . ...................... ·-· ...........•• •-..:•: 
..-\pparclhos e· instrun1enlo.s . ................ ; .........••. _._.:..:.: 

Jfa/ei'iaf de eOIISIII/10 

Acquisit;ão e fabeieo di' medicamentos para os ser,·iços da pro
phylaxia da lf'PI'a {' d;1~ doenras ,·enm·eas no Dislricto 
Federal e nos Esf a<los ................................. . 

Impressos, eael azes, fo! ht-1 o~. ma !e !'ia! plwlograph ico e cinema-
tographico. . . . .....................................•.• 

Custeio ria enfel'mat·ia pa1·a leprows e leitos para venereos ..••.• , 

Despesas dh•eJ'sas 

Conducção e expediente .................................••• "'. 
Despesas de prompto pagamento r eYenluaes ............•.•• •X 

:\i'signatura de telephones ................................••• 
"\uxilios aos lepi'Osos isolados c suas famílias ............•...••. 
8nhYeneão ú Fundarão Gaff1·é e Guinll' ......................•• 
8Pr,·i(:os de prophylaxia da lepm e das doenças Yene1·eas na zona 

rlli'a! do Dislrielo Federal. ........................•••••. ., 

-·· ••••• o o •• ~ •••• 

-.............. . 
":.• •••• o o • o •••• 
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10:0008000 
12:000$000 
2:500$000 

15:000$000 
590:000$000 

36:0008000 
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49. 

50. 

51. 

5.:-.t 

53. 

5 j .. 

ú5. 

l\'atw·eza da despesa 

SEHnÇOS DE PI\OPHYLAXIA DA LEPJIA E DAS DOENÇAS 
\'E!\EJIE.\S l\OS ESTADOS 

Cu~leio tlu .sei'\"Í(;o no Amazonas, inclusive pe,%oal, cumprindo 
ao Estado enlrat· com igual quantia ..................... . 

cu~leiu do ~en·iço no Par:í, inch1siYe pessoal, custeio de lepro. 
,;ariu dto Praia. e auxilio ao l!ospi!al de Leprosos de 
TucunduLa, cumprindo ao Estado cnh·ar com igual quantia .. 

Custeio do ser\·i~·o no ~hu·anhão, inclusi\·e pessoal, :!75 :000~ 
para occo,., ... ,. üs dcs}Jesas com a construccão do lcprosario 
:,;. Luiz, 2-i :000$ para auxilio do i:mlamenlo de leprosos 
3:! :5-101:> para custeio do llispensa•·io, cumprindo ao Estado 
enl•·a,· com a quantia !lt• 57:5W$000 ....................•. 

Cu>lcio tio H'ITi<:o _no l'iauhy, inciusiYc pessoal, cumprindo ao 
Estado enlrat· com igual quantia ........................• 

Custeio do scrvi!)l ·no Ccar:í, inclusil"e pessoal, cumprindo ao 
Estado ent1·ar com igual quanlia ......................... . 

Cus!t•io do se•·,·içu IW lliro Gramll' do Xo1·le, inc-lusive pessoal, 
cumprindo ao E.•lado entrar com ig·ual quanlia ............. . 

Cusleio do i'l'l"\'il,'o na l'm·ahyha. inclusiYe pessoal, cumprindo ao 
Estado enl•·ar com igual quanlia ........... · .......... .-.-.-.·.-

Cu;:l~io do .sl'n·i~.o em J'cnJamhuco, inclnsiYe ppssoal, cumprindo 
ao E~ lado Pnlrar com igual quantia .......................• 

Cu~lcio do ."l'I'\·i~;o em Alagôas. ínclusin' pessoal, eumprindo ao 
Eslatlo !'HII'ai· com igual quanlia ........................ . 

Cn;:ll•in rio sen•iço 1'111 Sergip!', inclusiYc pessoal, cumprinrlo· ao 
Eslado !'nlrar com igual quantia .....•........... ; ....... . 

,·~-- -~-,_~ .. """~- .. _ ~--#J &. g:_gg ~ ! !:!!!I III 111"1 l!illli)!OC:J. W 
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282:5'10BOOO 

432:540$0UU 
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·-··- .............. ~ i:l<io ,,,~, 

56. Custeio do scr\·i~o na Bahia, inclusive })essoal, cumpi·indo- ao- -,. 
Estado enii·ai' com igual quantia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • """' 

57. Custeio do scn·i..:o cm E>l>ÍI'ito };auto, inclusin~ pessoal, cum-
prindo ao Estado cutrar c o ... igual quantia ............... . 

58. Custeio do serviço no Hio de Janeiro, inclusive pessoal, cum. 
primlo ao Estado entrar com igual quantia .............••. 

511. Custeio !lo scrvi~'O em Minas Geracs, inclusive pessoal, 300:000$ 
para eonsh·ucciio de IC'prosarios de accurdo com o contracto 
fii'Illado com a Cnião, pelo qual se compromelleu o Estado, -
a enlrm· com igual quantia !20 :5 íOS para custeio de dispen,.~ 
saJ•io~. entrando o J'),<J ado com igual quantia ............... . 

. ............. . 
:o: o-. .-o o;o:_.:o;o o o o o·o 

:;J·•.:•:• ••••••••••• 

i ~~-t'!"',..-~J. 

. 100:000~000 

33:5,10$000 

60:000~000 

.... )..,~.-

Ch 
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60. Custeio do servir;o no Pm·an;í, inchisive pPssoal, cumprindo 11.0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 420: 5-i0$000 

33 :5-i0$000 

33 :5i0$000 

"' Estado Pli!I':ll' com igual ~uanlia ............. -........... . 
üi. Custeio do servicu em Santa Cathm·ina. inclusin• pei'soal, eum-

PI'iiHio ao Estado ent1·at· com igual quantia ............... . 
62. Custeio do sei'\·iço no Hio G1·arnll' do SuL inclusive pessoal, cum-

prindo ao Estado entrar com igual quantia ............... . 
63. Custeio do sl'l'\'ico em l\Iallo Gros:<o. inclush·e pessoal, cumprindo· 

ao Eslado 1mlrm· rom igual tjWIIlli~:. ..•...........•.....• -

VIII - HOSPIT"\T' DE S. SED.-ISTIÃO 

r 
Jfa/t?I'Íilf JICI'JIIWICil/(' 

6-i. Ul<-tl;;:;ilio~ <li\·et\so:::. ~ ...........................•.....•.••.••• 
65. Appat·elhos de lahoralorios ..............................•..• 
66. Oh.ierlo~ p:JJ':J pharmnrin ..........................•......••• 
67. Malerial cliniro ............................................ . 

...... -:··~.:··· •• o:o: 

................ 

............... 

. .. . . . . . . . . .. . . . -

. ............. . 

33:5~08000 
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1 • 898: 1008000 
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2:000$000 
-1 :0(108000 

10:0(108000 

~ 

~-

"' "' 
"' "' ,. 
"' ,. . 
;; 
6 
t:1 

"" ,..._ . 
.:J 
l<> •,;..-., 

26: 000~000 tn 
w,_ 

iíiiJ 



rl"- ~~~-

lj'alu,·e:;a da despesa 

,llatcriol de consrono 

68. ZIIalel'ial pam a cousct'\'a<:flo tio pt·edio ...........•........•.•• 
69. Dietas_ ..... _ .............................................• 
70. Alimentac.ão do pe55oal. ..............................•.••• '"' 
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Natureza da despesa 
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~94. Para custeio do sf'r,·iro anli-rabieo ................•..••••.• ·.~. 
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XIX --- LABOB.XfOIIIO DAG'l'ERIOLOGICO 

Matel'ial permanente 

Hl5. Appal'elhos, instrumentos c utensilios dh-ersos ........•...•••• 
196. Livros. rcYislas scienlificas e encadernações ..........• :.: .•• :. 
H- I · ·~ . . .. -
_._ti. 1\ 0\CJ~ ... ············································••!!! 

Jlaterial de consumo 
. ~ :..., <!';j~C.,f~ 

198. 1\lalel'fial para funccionamenlo, "éorisel'\"ação, asseio e biolerio .... 
199. Substancias eltimicas. , .........................•.••....••.•• 
200. Gaz, i Iluminação c energia elccl !"i c a .........................•• 
201. Objectos d(' expedil'nf[' e impressos ......................... :: · 

Despesas di L"ersas 

202. Assigoalura de apparelllos lelephonicos ...............•.....•• 
203. Evcnt.uaes e despesas de p1·omplo pagamento ............... . 

•••• o o • 

XX - DlllEGTOlliA IJ.\ IJEFEZ.I SXXIT.InJ.\ l\!ARI'fll\1.-\ .. • o - ... · 

,l/ateria!. 11CI'IIlll11CI11e 

204. Acquisi«;:iio de malei·ial para o~ portos do Rio de .Janeiro e dos 
I4~Sl ndoE=. . . . ..................... .: .....................•• 

............. ~ .. 
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205. 
20G. 

207. 

208. 

209. 
210. 
211. 

~ 
2t~. 
213. 
214. 
215. 
210. 

•reza da despesa 

Ua/crial de consumo 

,.,- ,,. 

Objectos de expediente .................•.•...•.•••••••• ux•.:.; 
Impressos, publicações, ncquisições e encadernação de livros, 

assignatura de rc\·islas e jornaes .. .......... , ...... ·=-·.x•:• 
Combustível c lub:·ificautes .......................•......•••• 

.:..· ~--

;~Jatcria) . de custeio, conservac;ão - e reparos dos transportes 
nlarJ{.JillOs .................................•..•..••••• •: 

Desinfeclanlcs e mdcrial para dcsinfcc~,()es .......••..••••••• 
:uaterial para vaccinação ............................••••••• _ 
Material para asseio, conse:·vação c concertos ...........•••••• 

n.~spesas divei'sas 

Transportes, frei-es e ajuda de custo ........•........•.••• , • ., 
Illuminacão e material para illuminacãó .............•..••••• 
Conser\'a~ão e limpeza do edifício .....................•• ; ; •• 
Assignatm·a de appa:·clllos telcphonicos e cham-adas interurbanas 
-Despesas de pron1pto png;:unPnto . ...............••..•••••• •:•_ 
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XXI - INSPECTORIA E SUB-INSPECTORIAS 
PORTOS DOS ESTADOS 

-~ .-

Mate1·ial de consumo 

DE SAUDE DOS 

' .. 

-, 
llfaterial pat•a conservação, asseio e conserto ...............••• 

2!8. 
g. 219. 

Expedient~, impressos e publicações ........................ . 
Desinfectantes e material para desinfecções ................. . 

220. 
X 221. .... . 

Combusti\'el e ~ubl'ificantes ................................ . 
Custeio, consenação e reparos dos transportes marítimos e 

hospitaes de isolamento ................................ . 
222. Illuminação e abastecimento dagua ......................... . 

,.,. 

DeSJJesas divei'Sas 

223. Assignaluras de apparellws telephonicos .................... . 
224. Despesas de prompto pagamento ........................... . 
225. Alugueis de casas ......................................... . 

XXIl - HOSPITAL PAULA CANDIDO 

Mate1·ial pe1•manente 

2.26. Apparelhos de laboratorio ................................. . 
227. Objectos para pbarmacia .................................. . 

~ 
228. Material clínico .........................•........•.. · · · · · · 
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r~·----·: .... ·---:,·-·-:·-,---- -_---_- ---~,~ 
~ · Natureza da despesa · 

Material de consumo 

229. Material par:~ a conservação do predio ...................... . 
230. Dietas ........... - .....................•..••............. 
231. Alimentação do pessoal. ...............••................... 
232. l\Iedicamentos . . . . . . .. . . . . . . ............................. .. 
233. Desinfectantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
234. 'Lubrificantes e combustível. .............................. . 
235. Conservação do material ...............••.•..•......•....... 
236. Illuminacão ·. . . . . . . . . . . . . ................••...•.......... 
21l7i. Roupa-s ..... - .............................................. . 
2.38. Objectos de expediente ..................................... . 
239. Sustento, fonagem e ferragem dos animacs .................. . 

Despesas dive1·sas 

240. Despesas de prompto pagamento .... : ....................... . 
24:t. Assignatura de apparelho& telephonicos ....•.•.................• 

XXlli -· LAl!ARETn D"AI ffiHk GRANDE 

Mater.iat de consumo 

242. ~ledicamentos .........................................•.•..•• 
243. Objectos de expediente ....•...... _ ............................... . 

--!!!!!!!!!!!!!!!!!li ___ • -
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,244. Illuminação do predio ..................•....•............... 
/ 245. Conservação do material da usina electrica e dos predios ....... . 

Diversas despesas 

24ô. Despesas de promplo pagam-ento ... ".·'····'·'····'······· .. ······'" 

. ~ - . - .. ' .. ~ . 
XXI\' - DlltECTOR!A DE SANEA:I>IENTO HURAL 

Material JJm·malwnte 

274. Utensilios dJYCI'So~ ..•••••••.••.••••••••••••••••••••••••• 

,1/ale,.ial de consumo 
·::. ..... ~ 
·-·- """.!; 

248. Oh.ier.L'Js de expediente e impressos .......................•... 

DesJJesas diversas 
,~,,.~ 

'-- ;~ 1 SJ 

249. Para diaria.-; por se•·,·icos de ins/)écção nos Estados ............• 
250. Assignatura3 de n)lpal:elllos teleplwnieos .. , ..................• 
251. DP.spes?.s de promplo pagamento e eventuaes .................. . 
i~~:r-~~i(~-t~:. '_t~; ::~_:_ _:_. ' í 
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Natureza da de~pesa 

XXV - SERVIÇO NO DISTRICTO FEDERAr, 

Mate1·ial permanente 

252. Instrumentos cirurgicos ..............•....•...•.•.•.•.•...•• 
253. 1\Iaterial de construcção ...................••....•....•....•• 
254. Ulen~il'os diversos .......................•...•••...•.•...... 
255. Arreios e correames ...................•...•..•••......•..... 

Mate1•ial de consumo 
• 
' 25ô. Drog;as ...... ~ ..................... • ·~· .. •;• .- .•..•..• ·~· ..... _.~. 

257. J\ledicamenLos .............•...•...•••.•••••••....•.•..••••• 
258. 1\Iaterial de labo:ratorio .............•.•...•....•.•..•.••....• 
259. Ill1tn1inação .............................................. . 
260. 1\Iaterial de expediente e im1Jressos ...••....•.••••••••••.•.••• 
261. Generos alimenti•ios e forragem ......•.•......•..•...•.••.•• 
262. Combustível e lubrificantes ..........•..•.•.•.•••.•••••.••.•• 
263. llfaterial pbotogr~pllico e cinematographico ..•..•..••••••••.••. 
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Despesas diversas 

26t AssJgnalura de :1pparelbos , telephonicos ...............•....••• 
/265. De~pesas de promplo pagamento .........................•..•. 

/ 266. Aluguel de casa. . . . . . . . . . . • . . • . . • . • • • • • • . . • . . . . · ...••••• 

;).X\'I - SERVIÇO NOS ESTADOS 

267. Amazonas ................................ : ..............•• 
268. Pm·á ................................................ · ...•• 
269. ~im·anhão ...............................................•. 
270. Piauhy ...............•..................................• 
271. Ceará .. · · .... - ......... · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
272.Rio Grande do Norl~ ........................... ·. · ....... • ·. · 
273. Parahyba ............................................••... 
27 ~. Pernambuco .................••.•.................... · · · · · · 
-2-75. Alagôas ...•....•••.•••..... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • ··• · · · · · 
276. Sergipe ..........•.................................. • ..... . 
277. Bahia .........•................. · · · · ·. ·. · · · · · · · · · · · • · · · · · · 
278. Espirita Sanw ..•.................................•... · .. · .. 
279. Rio de Janeiro. - ...................................•..... · · . 
280. ;~fin;1s Geraes ........................................ · · ..•.. 
281. Santa Calharina ........................................... · 
282. 2\Ialio Grosso ..................................... ·········• 
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PAPEL 
i\'alUl'eza da despesa 

Fi:Ea 

XXVI - SER\'IÇO DE ENFERMEIRAS 

~Jlaterial peJ'IIZU/Wnte 

283. Acquisição e concerlo de moveis ... .' ...........................• :o· • • • • • • • • • • • • • • 
-;?S4. Utensilios di,rer:;os . .. -· ............................................................. . ............... 

Jfaterial de consumo 

285. li! a Leria! de expPdiente, inclusive, cartões .....................• 
286. Asseio e conserva~ão do material ............................ . 
287. ")Ia teria! clinieo e de pharmacia, inclusive vidros, rolhas, 

~eringas, etc ........................................ · · .. . ~- ............. . 

Despesas ·divel'sas 

288. Assignaturas de apparellws telephonicos ...................••• 
289. Despesas de promplo pagamento e eventuaes ................ . . .............. . 

-~!!!!!!!! !! !I!!! -· 
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XXVII -- ESCOLA DE ENFERMEIRAS 

Material permanente 

29if.' Ac([Uls1ção e concerto de moveis ............................ . 
2_9.1. Utensilios diversos ..............•....••.. _ ••.....••.••••••• 
( 

292. 
.293. 
29-í. 
2!l5. 
2!l6. 
297. 

2U8. 
2!l!l. 
300. 
301. 
30'.'. 

Material de consumo 

Asseio e conservarão do n]{lteríal. ..................•........• 
Novas insta Ilações e conservação dos predios .................• 
i\Iaier.ial de -expediente, demonstrações e ensino ... · ............• 
Houpas ..•....•.....•...............•..........•........ · · • 
CombusLivel e lubrificantes ................................. . 
Illumínação ........................................ · · · • · • · 

-: ...... ·:':J 

Despesas diversas 

Assignalura de telephono .....................•.....•........ 
Despesas de prompl o pagamento ............................. . 
Aluguel de {)Usa .........•...................•...•.......... 
Alimentação .••...•.....•....•.....•... · ...• · . · . · · • · · · · · · · • 
Tran~portes e despesas •de viagem do pessoal eontmctado no 

Pstrangeiro .......................................... · • • 

............... 
................. 

. ............. . ............... . ............. . ............... 
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Natw•eza da despesa 

Emquanto não passar para o 1\Iinisterio da Viação o serviço 
· contractado com a City Improvements, correrão por este as 
seguintes despesas·. 

XXXII - SERVIÇO CONTHAGTADO CO:I.I A CO:I.IPANHJ.-\ 
1HE RIO DE JANEIRO CITY I:I.IPROVEJ\IENTS. 

......... , .. 
(Decretos ns. 3. 540, de 29 de dez';;riibro de 1899, 

3. 893, de 20 de fevereiro de 1900 e 3. 724, de 
1 de agosto de 1900). 

303. Taxas de esgoto de predios, economias e cortiços, 
;C 373.487-15-0, convertidas em moeda na
eion<~ razão de 8$889, ouro, por libra es-
terlinc. ................................ . 

304 _ Garantia de juros de 9 % ao anno sobre o capital 
de ;e 239.617-4-5 % empregado nos trabalhos 
de esgoto de Copacahana, Leme e Ipanema, 
libras 21.565-11-0, menos a taxa de ;e 4-15-0 
sobre 2. 585 predios libras 12.278-15-0, ou 
sejam ;C 9. 286-16-0, convertidas em moeda 
nacional, á razüo de 8$889, ouro, por libra 
esterlina .............................. . 

Variavel 

OURO 

3.319:032$6f0 

82:550$365 
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305. Garantia de juros de 9 % ao anno sobre o capital 
de, .t: 64. 952-3-8 *, empregadas nos trabalhos 
dé esgotos da Ilha de Paquetá, .t: 5.845-13-11 * 
1nenos a taxa de .t: -L 15-0, sobre 354 predios, 

/ .t: 1.681-10-0, ou sejam .t: 4.164-3-11 *• con
/ vertidas em moeda nacional á razão de 8$889, 
' ouro, por libra esterlina. . . . . . . . . • . . . . . . • • 37:015$545 

3.439:498$520 

' 
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N. 45 

Verba 23" - Subvenções a insiiLutos do ensino ol'J'icial: 
Accroscenle~se, Ioga após ú sub-consignaci!.o n. 4 (sub

vcn(:õcs), a seguinte nova sub-consignação: "'Pura a conti
llllat;ão ela manutenção do InsLiLulo F.ranco-Bru,sileiro de Alta 
Cu!Luru Scicntificu e Litteruria, 50:000$000. . 

N. 46 

Verba 23': 
Inclua-se na verba "Subvcnoões a intitutos de ensino 

superior", a consignação de 50:000$, pura a conclusão das 
obras do ambulutorio de clinicas da Faculdude de Medicina 
da Bahia. 

Justificação 

Truta-se de uma construcção .iá muito adeant,nda. A sus
pensão das obras por falta de recursos impor~al'ia em evi
dente prejuízo. O orçamento elas despesas com a respecti\'a 
conclusão se exprime nos algarismos da dotaclio proposta, 
cuja concessão se impõe. 

N. 47 

Verba 26' - Instituto Benjamin Constunt: 
ncrluza-sc dr. 5 :sso.~. eliminando-se na sub-consignacno 

n. 4, "Pessoal", as gratifica0õcs adclicionues do professor 
l"ranclsco Gm•gulino de Souza c do repetidor Mamede Hen
rique Torres, que fallcceram. 

N. 48 

Verba 2G" - Instituto Benjamin Constanl: 
fierluzn-sc elo 8 :!tOO$, morlificundo-sc, na sub~consignaniiu 

n. 2, "Pcgsoal". o numero rlc professores de musica, de nôvo 
para oHo, visto ler sido supprimiclo o cargo cjo um qno 
J'allcceu. · 

N. 49 

Verba 2G' - Instituto J3cnjamin Constanl: 

Consignação "Material": 
Rcslahcleçn-so a sub-consignação n. 1, assim redigida: 

"!Livros de cscripl.mação do csLabclccimcnf,o, '1 :000$000. Man
tcnlla-sc o crcdiln rln pt·oposla, nu snb-consignn1,:iio n. 3, que 
Jicar:í ussin11 rctligidu: "Acquisi~.úo de ulcnsilios para clot·nli
torio, do insl,t·nmuntal, concertos do,; mesmos o acc.:J~>oJ'i,)~, 
9 ; 000$000". 

•• 

•• 

I 
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N. 50 

VoJ·!Ja 28" -. BilllioUwca Nacional: 
Consignnefto '11\'lnlm·inl,,: 

. nesta!Jclcçn-se a sub-consignnçfío n. lO, "Custeio do um 
volllculo", i :000$000. 

/N. 5:1. 

Verba 24' -. Escola Nacional de Bollas Artes: 

Suh-consignnvão n. ·14, "1'/Iaterial ", onde se di7.: "Para 
disLribuiefw de prcmios n ,jqjr,o do ,iury da J~xposioiio", etc., 
diga-se "Para distrihuir\iio de premias a cJ•iterio do Conselho 
Suvm·ior do Ballus Arli;s", o mais como cstn na pPoposLa. 

N. 52 

Verba 31" - Corpo de Bombeiros: 
Consignação lHa teria!: 
SnlJ-consignaciio n. 5 "Ampliação elo quartel, cL.;.", diga- · 

~c: '100 :OOOfp, em vez de 50 :000~000. 
Sp)J-consignncão n. D "Illuminaçüo e energia electrio~. 

elJ!. ", eleve-se de 10:000$00\l, O · 
Sqb·-consignnoiio n, 10 "•1\fqterial' c custeio da enfermaria, 

ele.", ang-menLe-se de 28:000$000. 
Sub-consignação n. 20 "Para pagamento de assignaturas 

ele to!cp!wnes, ele, "Restabeleça-se o credito da prooosta . 
. Uestabeleça-sc a sub-consignação n. 1li "Consorva(ião dos 

navws, etc.", 15:000$000. 

N. 53 

Vorbn 31" - Co!'po çi!J Bombeiros: 
Tteduza-sc de 2-í: 103$500, eliminando-se, om virtude de 

J'nllecimcnlo, os scsllinl.cs reJ'ormnclos: 
Tonnnlo-coronel .Josó .Joaquim elo Soma..... 10:7528000 
Tcnrnl.c-eoroncl Emygclio Mig·ucl ela Silva.... o :\18.\$000 
Cnbo rio r'squadJ•a .Tos li FnJCtuoso elo V11lle ... , 765$500 
Solrlilflo ;)l[anocl Alves Teixo:ra.............. 5'11$000 
SolrJnrJo :\t·mnnclo .Tos•é dn Silva.,........... 1 :000$000 
Solclndo Appo!inario Perei1•a da Costa,....... 1 :000$000 

:• :~i.:f:l• ·1.~,:·; 1• (,r::;.~·:.~.: :·li·~~::.:: i.\;tt'/;·nr· i 111"\\;1 '''tH ~·.;'.•; 1 · . ; ' ~ 
Fat;nm-se, na sub-consignução n. H "Pessoal",, as so

gu!nlcs alterações: 
P1•imciro snt·g-cnl.os Francisco llorJPig·nes CaPcioso e .Toiio 

r~uiz-.Poroim Malt.oso ,TtmiOl', Ondo se rli~: ;?.:~OZ*045; diga
se: 2: i'Sií$000. 

So~unclo saJ•genlo Edmundo Oclnvio Fet•reira. Onclr. so 
rliv.; I :.001$0.\5; dig·a-se l :G77~1175. 

Tnrcoiro snt·g·cnlos Nicolau M11ria Moig·a o .Jolio Oliva 
DnlJ)}lil)). Onde se diz: 1 ;533$, clig~-Ro: l :520$055. 

Cubo de osqunclm Olympio Moreir•n Puõsos. Onde so diz: 
·J ::17 i $5\10, dig·a-se 1 : 3GG$500. 
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Soldado Manoel Cresccncio do Athayde. 
76G$500, diga-se 871$890. 

Augmente-se de 10:195$180, incluindo-se 
. reformados: 

Onde se diz: 

os .seguint~s 

Terceiro sargento Manoel da Costa Barbosa 
Terceiro sargento Augusto Goncalves Dias .. . 
Cabo de esquadra Antonio José Gonçalves ... . 
Cabo de esquadra José Tavares de Oliveira .. . 
Soldado Geraldo da Silva Gastão ........... . 
Soldado Julio Eugenio Tavares ............ . 
Soldado Ernesto Vieira Ramalho ........... . 
Soldado Octavio de· Azevedo Mal tez ......... . 

rSub-consignacão n. :10 "Pessoal" : 

1:533$000 
1:533$000 
1:374$590 
1:374$590 
1:095$000 
1:095$000 
1:095$000 
1:095$000 

rCoronel Eugenio Rodrigues Jardim. Onde se diz: 5:520$, 
diga-se: 12:991$991, em virtude de melhoria de reforma, que 
foi concedida. 

N. 55 

:Verba 31• - Corpo de Bombeiros: 
Augmente-se de 136:592$897, incluindo-se os seguintes 

reformadas : 
Coronel Dr. José Joaquim de Azevedo Brandão 
Coronel graduado Antonio Fernandes ....... . 
T·enente-carane! graduado José Pedro dos Santos 
Tenente-coronel graduado Antonio Lopes da 

.Silva . . . . . . . . . . . . . .... · · ... · · . · · · · · 
Moraes Junior ........................... . 
Major Ormindo Hocha ..................... . 
Capitão João ·Narciso Ribeiro .............. . 
Capitão graduado Adolpho de I.W:endonça ..... . 
Capitão graduado Francisco de Souza ·Camillo. 
Segundo tenente Christovão da rCruz Carrila .. 
Segundo tenente Domingos Dias da Silva ... . 
Segundo tenente João de Azevedo Teixeira .. . 
Segundo tenente Albertino Ignacio Pimentel. . 
Segundo tenente Thomaz Alcantara de Santa 

Anna ............................ · · · ·· 
Segundo tenente Eurico Ferri .............. . 
Terceiro sargent.o Rodolpho Alves de Noronha. 
Terceiro sargento Alberto Roque de Rezende .. 
Terceiro sargento Euclides de Souza ....... . 
Terceiro sargento José Rodrigues .......... . 
Cabo de ·esquadra João Soares de Lima ...... . 
Cabo de esquadra Antonio Victor Alvaro da Luz 
Cabo de esquadra .José Esmerio ............ . 
Cabo de esquadra Antonio Francisco de Mello 
Cabo de esquadra Alvaro Vieira da Silva ..... 
Cabo de esquadra Henrique Gomes da Costa .. 
Cabo de esquadra graduado Josl\ Fernandes Ma-

·()hado . . . . . . . . . . . ................. · · 
Soldado Luiz Perroira 'Soares .............. . 
Soldado Jayme do Carvalho ............... . 
Soldado Antonio FernandCfl de Souzn ....... . 
Soldado .José Vicente da Silva ............. . 
Soldado Bento Manool da Silva ............. . 

17:079$990 
13:445$990 
10:943$997 

$ 
10:751$997 
9:983$998 
8:159$991 
6:943$991 
7:615$991 
5:199$996 
5 :Hl9$996 
5:199$996 
5:199$996 

5:199$99-6 
5:199$996 
1:533$000 
1:533$000 
1:691$045 
1:691$M5 
1:378$356 
1:378$356 
1 :378$356 
1:378$353 
1:378$356 
1:378$356 

1 :0!)15$000 
1:095$000 
1:095$000 

()30$750 
''38$000 

1:095$000 

• 

I 
•• 
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N. 56 

Verba 32" - Administração, Justiça c outras despesas do 
Territori o do Aerc : 

Material do Tribunal do Appellação: 
Sub-consignacão n. 18 "Objecto de expediente', diga-se: 

5:500$, em vez de 2:000$000. 
· Sub-consignacão n. 20, "Aluguel de ca~a. etc.", diga-se 
4 :SOO$, em vez de 5:000$000. 

Sub-consignacão n. 21 "Publicações {l eventuaes", diga
se: 700$, em vez de 1 :000$000. 



:N. 57 

Natw·e:;a da despesa 

"VERBA 33• ~ INSTI'I'UTO OSWALDO CRUZ 

!Lei!' ns. 3 .. \55, de 6 de janeiro de 1918 (art. 7"), 3. 991, de 5 de 
janeiro de 1920, 4..242, de 5 de janeiro de 1921 e 4.555, de 10 
de agosto de 1922. Decretos ns. 1.802, de 12 de dezembra de 
1907; 6.891, de 19 de marco de 1903; 13.527, de 26 de março 
de 1919; 4.354, de 15 de setembro de 1920, e 4.38-i, de 8 de 
dezembro de 1921. 

PESSOAL 

. :1. Administração: 

1 director: 
ÜI'denado ............................. . 
Gratificação ........................... . 

6 chefes de serviço: 
Ordenado ............................. . 
Graiificação .........••................ 

9 assistentes: 
OrdC'nado ............................. . 
GI·atificação .......................... . 

- ------·~--· 

12: OOO!pOOO 
6:0008000 

9:600$000 
4:800$000 

7:200$000 
3:600$000 

.. -

PAPEL 

Fixa 

18:000$000 

86:400$000 

97:200$000 

.Variavel 

~ 

:-. 
2 z 
:.. 
~ 
g 

"' ~ 
2 
> g 



7 adjuntos de assistentes: 
/ Órde:n~do _ ........•......... ._ ..•........ 
. Gratlfwacao .................... · .. · · · • 

/ 

/ 
· i secretario: 

Ordenado ................ · · · · · · · · · • · • · • 
Gratificação ................. · · · · · · · · · · 

i thesoureiro: 

Ordenado - - - ----- ..•...... -- .... - •• ·- - ·· - - - • -. 
Gratificação ........................... . 

1 zelador: 

Gratificacão ......... · .. · · • . · · · · · .. • • · · . 
O~rdenado .................... · ........ . 

1 almoxarife: 
Ordenajlo ............•................• 
Gratificação ........................... . 

f fiel de almoxarife: 
Ordenado .................... · · · · · · · · · · 
Gra lificação ........................................... . 

6:000$000 
3:0{)()$"000 

7:200$000 
3':600$00(} 

5:~600$000: 
2:800$000 

2:800$000 
~-: 500$!)00 

4:000$000 
2:000$000 

' 2:4oo:;;ooo ' 
!:200$000 

. ii ! 

!} ~;~000$000 

!0:800$000 

8:400$000 

8:400$000 

6:000$000 

3:600$000 

UJ 

"" "' m 
>• o 

"" 15:: 
t<> 
~ 

t:1 

"" 
t:1 

"" ! 
~ 
t:1 

"" .... 
<O 
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~ 
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i guarda-livros: 

--;~: ·---;---~~- ~.;.:.·--:;:s--=:~~!p;-~~; 

Natureza da despesa 

Ordenado ................................... . 
Gratificação .......................... . 

1 escripturario: 

Ordenado ............................. . 
Gratificação .......•.................... 

1 archivista: 

Ordenado ............................. . 
Gratificação ......•.................... · 

1 bibliothooario: 

Ordenado ............................. . 
Gratificação ....••.••••................. 

1 ajudante de bibliothecario: 

Ordenado ............................. . 
Gratificação .......•.........•.......... 

4:800$000 
2:400$000 

3:200$000 
1:600$000 

2:400$000 
1:200$000 

4:800$000 
2:400$000 

1.600$000 
800$000 

~~--~~~--~~~~--Bm~BB~BB--------~~---

PAPEL 

Fixa 

7:200$000 

4:800$000 

3:600$000 

7:200$000 

.1:400$000 

! 

Yariavel 

tn 

~ 

> 
!2: 
2: 
> 
"' m 

8 
rn 
"' Z' 
> c 
c 

--~·!1 



deserihisla: 
/Órdeuado ............................. . 

Ul // Gratificação ........................... . 

< o - I ajudante de des~nhista: 
Ordenado ............................. . 

X 
Gralifica~ão ........................... . 

..... 
1 photographo: 

Ordenado ............................. . 
GraLificação ........................... . 

1 I ypographo: 

Ordenado .......................... · .. · 
Gratificação ........................... . 

1 administrador do hospital: 
Ordenado .......................... , .. . 
Gratificação ........................... . 

1 administrador das cavallariças: 
Ordenado •. , •..•....................... 

~ Gratificação ........................... . 

~~J·~-~ ·- ! i -" :...... ·- -····· -"' -.-... :-'""" 

·I :OC0$000 
2:000$000 

2 :800>300J 
1:4<!0$000 

3:200~000 
1:600$000 

3:200$000 
1:600$000 

-1 :0008000 
2:000(<000 

4:000$000 
2:000'3000 

6:000$000 

4:200$000 

·'i :800$000 

.\ :800$000 

6:000$000 

6:000$000 

"' "' rD 

"' >•· o 

"' :;: 
t<> ..., 
o 
"' o 
"' N 

"' i!: 
"' ;!' 
D 

o 
"' 
~

"' t><> 

"' 

(Jt. 

"' ---



Natm·eza da despesa 

1 distribuidor de sôros e Yuccinas: 

Ordenado ............................. . 
Gratificação ........................... . 

1 mestre: 

Ordenado ....................... _ ...... . 
Gratificação ........................... . 

2 machinislas: 
Ordenado ............................. . 
Gratificação ........................... . 

1 preparador de meios de costura: 

Ordenado ............................. . 
Gratificação ............................ . 

i encurregado de museu: 
Ordenado ............................. . 
Gratificação ...... : . ................... . 

3:200$000 
1:600$000 

3:600$000 
1 :800$000 

3:600$000 
1:800$000 

2:400$000 
1:200$000 

2:-W0$000 
1:200$000 

!!!! !!!!!!!!!! -!!!!!!!! !! I -

PAPEL 

Fixa 

4:8008000 

5:-1008000 

10:800$000 

3:600$000 

3:600$000 

l'ariavel 

tn 
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;.. 
z· 
z 
> 
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1 carpinteiro: 
Ordenado .•............................ 
G tT -r51 r ;caçao ........................... . 

/ 
1 lJÓmlJeíro: 

; Ordenado ............................. . 
Gratificação ............... , ........... . 

5 auxiliares de laboralorio; 

Ordenado ............................. . 
Gratificação ........................... . 

6 serventes de 1• classe: 

Ordenado .........•.................... 
Gratificação ........................... . 

6 serventes de 2• (:lasse: 

Ordenado ...........................•.. 
GraLificacão ........................... . 

1 O ser,·entes de a• classe: 
Ordena do ............................. . 
Gratificação ........................... . 

2:400$000 
j :2003000 

2:4.00l;;OOO 
1:200:';\000 

2:4008000 
1:200$000 

2:000$000 
1:0008000 

1:6008000 
800$000 

1 ·t.\03000 
720$000 

.. . .. " ... .. .•. I! lliiiiiiõãii:;o;:::::::=!!!!!l 

3:600$000 

3:600$000 

18:0008000 

18:000$000 

H:-i00$000 

21 :600$000 

--

rD· 

"" "' "' :>• o 

"" ii:: 
t-:>. 
-l 

t:> 

"" t:> 

"" N 

"" ;,::· 
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~ 
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Natzo·eza da despesa 

6 serventes de 4• elasse: 

Ordenado ............................. . 
Gratificação ........................... . 

1 encarregado da conservação do edificio: 

Ordenado ............................. . 
Gra tificacão ........................... . 

:f telephonista: 
Ordenado ............................. . 
GraLificação ........................... . 

1 pintor: 

Ordenado ............................. . 
Gratificação ........................... . 

2 ajudantes de carpinteiro: 
Ordenado ............................. . 
Gratificação ........................... . 

1:440$000 
7208000 

3:200$000 
1:600$000 

j :6008000 
800$000 

1 :600$000 
800$000 

1:000800() 
8008000 

PAPEl ... 

F'ia.·a 

12:960$000 

i:800$000 

2:400$000 

2:400$000 

4:8008000 

III-=·-
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2 foguislas: 
Ordenádo ...........................•.. 

C• ··r· -~ra,.1 Icaçao ............................ . 
/ 

/ 
1 lustrador: 

Ordenado ............................. . 
Gr:tt.ificação ........................... . 

2. Ajudas de custo: 

1:600$000 
800$000 

1:600$000 
S00$000 

Para pagamento de ajudas de cust.o ................ : .......•• 

3. Gratificações exlraordinarias: 

Para gratificações por commissões ou serviços extraordinarios .. 

4. Pessoal jornaleiro: 

Para o pessoal jornaleiro empregado nos serviços de conservação 
dos edifícios e estradas, sendo um pedreiro, um ajudante e 
seis trabalhadores .................................. ; .. . 

5. Instituto VaccinogÍmico: 
1 e-hefe de serviço: 

Ordenado ............................. . 
Gra li ficaç.ão ........................... . 

-:_!.,.;~:;~·--~·---·iii~-.,._,..::~.~·:-:'.·,_·,,··· .. <• 

!):6008000 
~:800$000 

4:800$000 

2 :-i00$000 

500:7GOSOGO 

............... 3:0003000 

7:000$000 

............... 12:243$000 

14:400$000 

"' l'l 

"' tD 
>• o 
l'l 
~ 
«> _, 

"' l'l 

t:l 
"' N 
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6 
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Natureza da despesa 

1 assistente: 

Ordenado .............. · .... · · • • • · · · · • • 
Gratificação .....................•••..•• 

:1 auxiliar academko: 

Ordenado ...........................•.. 
Gratificação ....................••..•..• 

2 escriptnrarios: 

Ordenado .........................•..•• 
Gratificação ......................•..•.. 

1 fiel de almoxarife: 

Ordenado .......................•••••.• 
Gratificacão ........................... . 

2 ser\'entes de 1• classe, gmtificação ......... . 

2 ser\'entes de 2• classe, gratificação ....••....• 
2 .sen·entes de 3' classe, gratificação ....•..... 

1 carpinteiro, gratificação ........••.••••••••• 

!! 

7:200$000 
3:600$000 

1:600$000 
800$000 

2:400$000 
1:200$000 

4.000$000 
2:000$000 

3:000$000 

2:100$000 
2:160$00::1 

3:000$000 

= -

PAPEL 

Fixa 

10:800$000 

2:400$000 

7:200$000 

6:000$000 

6:000$000 

4:800$000 
4:320$000 

3:000$000 

l'ariavel 

Ot 
c:n 
c:n 
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..... ., .... ..~ .. ~~~....... ~·- . III_ 

4 fechadores de adubos, gi·atificação .......... 
/ 

1:200~000 4:800$000 

/ 
' 

63:720$000 
' 

6. HoEpital de Doenças Tropicacs: 

2 enfermeiras, gratificações .......... · ........ 2:160$000 -i :320$000 rn 
~ 

2 serventes para mulhet•es, gratificacão ........ 1:500$000 3:000t'OOO 
rn 
éD 
>• 

2 serventes para homens, gratificação .•...•.... 1 :500$000 3:000$000 
o 
l':l 

1 electricisl.a, gratificação ............•.•.•.•• 3: 000~0.00 3!600$000 
;;::: 

"" ..., 
1 ajudante de electricista, gi•alificação ......... 2:160$000 2:160$000 t:J 

l':l 

1 rodante, gratificação ................•.•.... 2:400$000 2:400$000 t:J 

"' N 
i ,~ozinheiro, gratificação .............•.•.... 2:400$000 2:400$000 "' i!': 

"' 20:880$000 ;;> 
o 
t:J 

7. Insl!tuto Filial em Bciio Horizonte: "' .... 
2 auxiliares mcdicos, 5ratificação ...•.••.•... 7:200$000 

tO 
14:400$000 "" ' "" 

1 zelador preparador .................•...... .o: 000$000 0:000$000 
----

3 serventes ........ -........................ 2:1608000 0:480$000 

20:880$000 c.n 
C) ..., 



-

l\'at11reza da despesa 

-8. fnsLitulo Filial no l'.laranhão: 

:1 ajudante de assistente, gi'atifieação ......... . 

1 almoxarife escriplurario, gratificação ....... . 

1 chauffeur, g1•atificação .................... . 

.j serventes, gratificação .................... . 

i\IATERIAL 

I - INSTITUTO OSWALDO CRUZ 

I - Permanente 

9:6001$000 

6:000~000 

3:000$000 

2:160iil000 

1. J"i\'ros, jornaes e revistas ..................................•.. 
2. Acquisição de ma!ei•ial para o laboratorio de chimica appiicada ... 
.3. Louça~ .................................... ' . · . · · · · · · · · · · · · 

PAPEL 

Fixa 

9:600$000 

6:000$000 

3:0008000 

8:640$000 

27:240$000 

~.-... 'tl-.' 

Yariavel 

10:000$000 
20:000$000 

500$000 

30:500$000 

! I • --- • 

' 

~ 
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o 
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II - DE COXSU::\!0. OU DE TRANSFORi\IAÇ,\0 

4. Alimentação . ·/·'· ............................... : . .........• 
5. --\ppat·eiiJ~s,_ !lccessorios de laboratorio, vidraria e productos 

clunuyos ........................... -... ; ............. . 
6. Objectos de' expediente .....................................•• 
7. Ferragens ............................ • ..................... . 
8. Combustível, lubrificantes e material de lubrificação ........... . 
!l. Alirnenlação, acquisição e custeio de grnndos e pequenos animaes. 

10. Para custeio das puhlicações seientificas do instituto ........... . 
ff. Conservação de edifícios e estradas ........................... . 
12. Gaz, luz e energia electrica ................................... . 
13. i\! a leria! e accessorios para pho!ographias ..................... . 
1!1. Fazendas, armarinhos e confecções ........................... . 
15. 1\ladciras ..................... · ............................. . 
i6. l~lalerial c acccssorios para electricidade ................•....•. • 

III - DESPESAS DIVERSAS 

17. ArquisiçãÓ de eavallos jlara a Dre!)ara<:ão de sôros .............. . 
18. Para a conclusão ela installa~ão electl'ica do instituto ............ . 
Hl. Ji:yentuacs ............ : . .......................•...... · · ...• 

II - JXSTITUTO YACCIXOGEXICO 
. l ~'f;.',~ 

I - De co1!S!llllO 

20. Pr(lduclos cbimicos e drogas ................................. . 
2 J.. Gaz, luz e energ·ia electrica e acccssorios . ...................... . 

~
~· ""i' . ..,..~-•--' .. ., --~~"'l.._T· 
~ I -

. ::.~~. .. - ,...,. .... : .... _,---.; -~ -.-

75:0008000 

50:000$0()() 
1:8808000 

10:0008000 
12:0008000 

126:000$000 
40:000SOOO 
5:0008000 
2:000800() 
2 :!100$000 
3:000:'<000 

18:000$000 
2:200$000 

347:480$000 

Hi: ooo.:;ooo 
20:0008000 
2:5\\Q~QOO 

38:500$000 

10:0008000 
1:1508000 
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i\'atureza da despesa 
PAPEL 

Fi.xa 

22. Ulensilios de laboratorios e vidraria ........••......•.......... 
23. Objectos de expediente ...................................... . 
2-i. Sustento de animaes ............................•............ 

............... ............... 

• 
li -Despesas diversas 

25. Aluguel de vitellos, acquisições e waemnizações de animaes mortos 

26. 
ou inutilizados em serviços ............................ . 

Evenluaes ................................................ . ............... 

III - HOSPIT.\L DE DOENÇAS TROPICAES 

I - Permanente 

27. Louças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ...........................• 

li - De COIISIHilO 

28. Fazendas, armarinhos e confecçoes ............................ . 
29. Alimentação dos doentes ............................•......... 
30. Productos cllimicos, medicamentos e ut.ensilios de pharmacia ..... 

............... 

................ 

--·-----··---- - ~--~----
!1!11!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1! - !11! !!!'!! !!!!!! . . M I 

Variavel 

10:0008000 
550$000 

6:000$000 
-

27:750$000 
--

25:000$000 
1:4008000 

26:4.008000 

1:000$000 

6:000$000 
40:000$000 
8:000$000 
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31. Gaz, ener·gia elech;ica c acccssorios ...•....•.••.•.............• 
32. Combustivel . : : . ..........•.......••....•.• _ ••............... 

/ 
/ 

III - Despesas diversas 

:13. (lln·as de transformação no ho~pital ..............•............. 
3-i.. E\'ent.tJaes ............................................... · · .. 

I\' - 1:\STITUTO Flf,JAL E::\l BELLO HORJZO'NTE 

1 - De consumo 

35. Objectos de expediente ..............•.......... 
36. Prod uc!os chimicos e drogas ................... . 
~17. Vidraria .............................•....... 

II- Despezas diversas 

38. E\·entuaes 

4008000 
1:200$000 

ü00$000 

2:200$000 

2:0008000 

............. ·- .. 

........... o •• " • 

• "' .I !iii&il=::!!!!!! 

8:936$000' 
2:000$000 

64:936$000 

30:000-6000 
3:0008000 

33: 000·$000 

c\008000 
1:2008000 

GOOSOOO 

2:200$000 

2:000$000 

UJ 

"' "' UJ 
>• o 

"' ;;;: 
t<> 
~ 

t:l 

"' t:l 

"' N 

"' ;;;: 
~ 
o 
t:l 

"' .... 
o 
t-o ,. 

~ -

-



Xatw·eza da despesa 
Fixa 

,Yatul'eza da despesa 

Y - INSTITuTO FILIAL NO MARANHÃO 

I - De eonsu.mo 

3il. Objectos de expediente .........................•••......•...• 
40. Produelos chimicos c drogas ................................. . 
41. Vidraria ............................................•...••. 

II- Despesas diversas 

42. E\·enluaes •••••••••••• o • o o ••• o •• o o •• o o o o ..... o ••••• o o ••••• o •• 

PAPEL 

Yariavel 
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!lllCAPI'rULAÇÃO 

Pessoal 

Despesa fixa .......................... . 
Despesa variava! ...................... . 

Jllatcrial (va1'iavcl) 

Material permanente ................... . 
Material de con,;umo ou Lransformanão ... . 
Despesas diversas ............... : . .... . 

039:1808000 
:!2:243$000 

601:723$000 

31:500$000 
44.4: 560.~000 
10.1:900$000 

577:9üG$000 

Tola! da dcsoesa fixa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G39: .180$GOO 
'l'olal da de ,, coa variavel. . . . . . . . . . . . . . . . üOO :209$000 

ToLa! da verba................... 1.239:089$000 

N. 58 

A' verba 38: 

Augmentada de 75 :000$ para uttender ao pagamento 
de pa)lsag·ens cm emprezas do Lt•anspot·le subvencionadas 
pela União dos membros do Governo, elo Vicc-p•·esiclente da 
Hepublica e dos membros do Congresso Nacional do accurdo 
com o disposto no art. 112 da lei n. -1. G32, de G ele janeiro 
de 1923, que fica mantido. 

N. 59 

Verba 41' - InstiLULO Medico Legal: 

ncslabeleçam-se as seguintes sub-consignações: 
Mantenha-se o credito da proposta na sub-consignuçlío 

n. 9 - Drogas, para Jaboratorios, etc., substituindo-se as 
palavras "gabinetes de photographia" pelas seguintes "gubi
noles de radiologia". 

"-. 8ub-consignação n. 3 - Apparelhos de plJ,)'siea, chimi
cu, etc. - Aug·mcnte-su de 3:000$000. 

'· 

N. 00 

A' verba H•- InsLiLuLo' :.\icdico Legal: 

Elevada a consignação - Material - do 50:000$ para 
auxilio á conslruceüo e installacüo do nc•Jrotel'io do mesmo 
instituto. • 

·) 

... 

' r 

• ·I 

i• • 
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N. 61 

A' verba H•- InsWuto Medico Legal: 
Subslitua-sc. a LnJ)tJlla do pessoj.\l da r.;ub-consignação 

n. 1, pelas scg'lllnlcs, que pas~ariío a eonsW.uir as sub-con
signu~.ües ns. 1, 2, 3 e -1.: 

1 director· ............... . 
1 o medicos lcg·islas ....... . 
1 medico legista chcl'e do ln

boratorio de toxicolo-
gia. . ............. . 

1 medico legista chefe do la
boratorio de anatomia 
paLhologica e micros-
copica ............ . 

1 modico radiologista ...... . 
2 ajudantes de laboratorios .. 

Sec1•etatia 

1 clJCfe de secção ......... . 
1 conLabilisla ............ . 
1 ·Clll'[O!'ll:l'ÍO .•• , . , • , • , •• , , 
2 escr·ip~urarios .......... . 
2 amanuenses ............ . 
4 escreventes ............ . 

Porta1·ia 

1 porteiro ............... . 
1 continuo .............. . 
4 serventes com o salario an-

nual de 2: 160*000 ... 
2 enfermeiros ............ . 
1 pholographo ........... . 
1 modelador e desenh ist.a .. . 
1 a,iudante ............... . 

N ecroterw 

1 administrador .......... . 
1 ajudante ............... . 
2 escreventes ............ . 
2 serventes-auxiliares de au-

topsias ........... . 
G serventes com salario an

nual de 2:160$000 ... 

Ord. GraL. Total 
10:800$ 5:400$ 16:200$000 

0:200$ 4:600$ 138:000$00(; 

O :200$ ~ ;,600$ 

0:200$ ~:GOO$ 
5:600$ 2:800$ 
2:500.$ 1:280$ 

6:100$ 3 :200.$ 
5:600$ 2:800$ 
5 :,600$ 2:800$ 
1 :o o o.~ 2 :o o o$ 
3:200$ 1:600$ 
~.·SOO$ 1 '00'' - : '! ii' 

3:200$ :1:600$ 
2:000$ 1:000$ 

:1:760$ 
2:400$ 
4 :ooo.~ 
1:200$ 

880$ 
1 :200$ 
2:000$ 

600$ 

lt:OOO$ 2:000$ 
2.: ~00$ 1 :200$ 
2:800$ 1 :400$ 

2:400$ 1:200$ 

13:800$000 

:13:800$000 
8: lt00$000 
7:680$000 

9:000$000 
8: 1t00$000 
8:400$000 

:12:000$000 
9:600$000 

16:800$000 

4:800$000 
3:000$000 

8:640$000 
5:280$000 
3:600$000 
6:000$000 
1:800$000 

6:000$000 
3:600$000 
8:400$000 

7:200$000 

12:9G0$000 

A altcra~.ão de que se trata é proveniente da approva
cão do novo regulamento que baixou com o decreto numero 
10.070, de :17 de novembro de· :1.92'1. 

N. 62 

Verba ~2· - Gabinete de Identificacão e Estatislioa: 

Accresccnle-se: Para a!11!lliação do serviço de identifi
cacão relativo ~o alislarnonlo cleilorul, no caso i.lo excesso 
de: alistandos, :15 :000$000. 

., .. 
•• 

.. 
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N. 63 

Verba 42• - Gabinete de Identificação e Eslatislica: 

Consignacão Material: 
Restabeleça-se a sub-consignação n. 2 com o credito da 

proposta, supprimidas as palavras ":I.ivros c revistas te
chnicas". 

Sub-consignação n. 10 - Onde se diz "Combustível, lu
brificantes, etc.", 10:000$000 - diga-se "Limpeza e conser
vação de machinismos e appareli.os", 2:0008000. 

Sub-consignação n. 11 - Onde se diz "Acccssorios e re
paros de um automovel", 2 :000~000, diga-se "Transporto em 
serviço", 1 O: 000$000. 

N. 64 

. Fica o Governo autorizado a applicar o saldo do fundo 
especial de saneamento, ,iá arrecadado, c de que tratam os 
arts. 72, da lei n. 4. 783, de 31 de dezembro de 1923, e :r nu
mero XIX, da lei n. 4, 793, de 7 de ,janeiro do 192", nos ser
viços de combate á tuberculose, assistencia hospitalar a 
creanças e assistencia a alienados. 

2• GRUPO 

EMENDAS COM PARECER PARA PRQ.TJlC,TO JlSPECTAT

N, 65 

Onde convier: 
Substitua-se o art. 17 e seus pnragraphos .do regulamento 

que baixou 'com o decreto n. 15.776, de fi de novembro rle 
1922, pelo seguinte:. . 

Art. 17. A casa de penhores que realizar empreslimos 
sob garantias de objectos furtados ou roubados, sertí obrigada 
a restituil-os aos seus verdadeiros donos, mesmo sem reltnvel.' 
do mutuaria a quantia emprestada, desde que tenha passado 
em ,julgado e se ache em cumprimento a senLen(;a comlcmna
toria proferida contra o aulor do furto on J•oullo. 

Paragrapho unico. Na expressão "furto" se compt•ohen
dem a apropriação indebita e o eslellionalo. - .lati() 7'homA. 

PARECER 

A emenda do Sr . .Toão Thomé mantendo a obrigatbrie~ 
dade da restituição dos objectos furtados ou roubados r dados 
n penhor1 tem em vista, melhor garantir o direilo dos presta
mistas nas transacções cm boa fó, sobre tnes objectos. 

Não h a·, nenhum inconveniente em ser approvada a 
emenda, tanto' mais que e lia não importa em nenhum au
gmenf.o de despesa, mas para constituir projecto em separado, 
OLtvidas as commissües teclmicas. 

Justificação 

A emenda, mantendo a obrigatoriedade da restituição 
dos objcçtos furtados ou roubados dados a nenhor, de que 
cogita o dispositivo regulamentar, tem em vista, por sua vez, 
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melhor cm bona ['ide, sobre taes objectos, e evitar que i'iqueni 
as casas de penhores ú morei\ de simulações dolosas, levadas 
a cfl'eiLo por pretensos mutuarias a servico criminoso, com-
binado com legitimas donos de objectos penhorados para o 
J'im de lesar as alludidas casas, o que frequentemente acon
tece, acarretando para ellas graves prejuizos. 

Assegurando direitos e visando a repressão de uma pra
tica criminosa, a emenda por esses fundamentos merece a 
approvttção do Senado. 

Sala das se§~ões, H de dezembro de Hl2L-Joáo 1'honuJ. 

N. 65 

Onde convier: 
Art. Aos funccionarios de que trata o decreto n. 13.878, 

de 13 de rwvembr·o de 191!1, serão applicadas as dJsposicões do 
art. 121, da lei n. 2. \)21,, de 5 de janeiro de 1915, sem pra
juizo da pensão ,iú esta!Jelecida em lei, nos casos de lesões re
cebidas em actos 1unccionacs e as dos arts. 30 e 33, do de
creto n. 1G.511, do 16 de agosto rle 1922. 

Art.. A lnbella anncxa ao decreto o. 13.818, cit. fica, 
assim modificada. na pai' te rel'crenle á administração da cor
pomcão: 

1 inspector. . . . ............. . 
1 sub-inspector. . . . .....•.... 
i almoxaril'e. . . . .......... .. 

10 primeiros J'iscaes (actuaes fis-
caes) . . . . . ........ · · · ·. · · 

35 segundos J'iscaes (acLuaes uju-
dan tes. . . . . . . ~·-......... . 

PARECER 

1:500$000 
900$000 
700$000 

18:000$000 
10:800$000 
8:400$000 

600$000 288:000$000 

500.$000 210:000$000 
Pereira Lobo. 

A materia contida nesta emenda é da ordem daquellas que re
clama detido estudo, ra2.ão porque a Commissão de Finanças 
opina que ella seja destacada para constitaJr pro1ecto especia', 
ouvido a respeito o Governo e as cummJssões teclmicas. 

Justificação 

.o~ runccionar ios de que trala esta emenda, são: mspector, 
sub-inspector, almoxarife e os chefes e sub-chefes das secções 
em que se divide a Guarda Civil desta Capital. E' ,justo que 
runccionurios de taes ctolegorias, possam ponceber os venci
mentos imfimos qLW elles percebem ·t Basta citar os chefes de 
secções; que Leem 275$000 o seus ajudantes, 250$000. Venci
mentos que, mesmo accrescidos con1 a tabolla <>:Lyra», não che
ga para um individu-o, mesmo que este possa andar em man
gas ele camisa. Ora, estes 1'unccionarios necessitam andar 
fardados com certa deccncia e são lodos chefes de familia, 
que leem filhos a educar e outras responsabilidades sociaes. 

Quanto a aposentadoria, é uma questão da uniformidade 
a mais nada, visto que, ao temp·o em .que se votou a pensão 
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actual, a Guarda era composta de diaristas, que não podiam 
ter aposentadoria, acLua.lme_nLe, porém, todo pessoal é fun-
ccionario titulado como os das outras repai'líções. . 

O nusmento de despeza, é pequeníssimo, não chegando a 
:16:000$, mensaes, pois, seu total é de 182 :Si0$000, annua.es •. 

Actualmente, os funccionarios de que trata esta emenda 
percebem: 

Categoria~ 

O inspector. . . . . . .................. , .... . 
O sub-inspector. . . . ..................... . 
O almoxarife. . . . .•.... , ... , ......... ~ .. 
Cada fiscal ( 40) . . . . ....................... . 
Cada ajudante (5) ....•........•. , .••.•.• 

Despeza actual, . . , .............. , .. . 

Annua!mente. 
12::100$000 
6:696$000 
5:2U$000 
4:560$000 
4:107$000 

352:390$000 
Sala das sessões, 13 de dezembro de 1924. - Pereira 

Lobo. 

N. 67 

Accrcscente-se onde convier: 
§ Fica relevada a prescripção em que incorreram a 

vi uva e filhos do finado Dr, João Carlos 'l'eixeira Brandão, 
lent,e cathed1•atíco da Escola de Medicina do Rio de Janeiro 
para receber a diffcrenca. de vencimentos que deixou de re
ceber, emquanto o mesmo exerceu o mandato de Deputado 
pelo Rio de Janeiro, no período de 190'! a 1920, ficando aber
to o respectivo creditD. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1924. - Joaquim! 
Moreira/ 

PARECER 

A presente emenda, relevando de prescripcão o direito de 
herdeiros do Dr. Teixeira Brandão, não deve figurar em o r .. 
camento. E' assumpto que merece estudo mais minucioso e 
por is~o a Commissíio aconselha. ao Senado que a ella dê ~ua 
app~.:ovaçllo para ser destacada para projecto especial. 

lutti(icaç/lo 

Fundamentos da emenda: ' 
O Supren:o Tribunal Federal julgou illegnl o desconto 

feito. nos vencimentos do Dr. Barata Ribeiro, lento da mesma 
escoht}.quando no ex~rpicio do mar.dato de Sonador pelo Dis
lrícto Feqeral, tendo o Senado já votado emenda sAmelbante 
para pagamento aos herdeiros daqttelle Senador. 

N. 68 
Onde convier: 
Art. 1.• Os acf.uaes sargentos asplt<antes da Policia MI

litar do Districto Federal passam a denominar-se <Aspiran
tes a offloial,. 

S. - Vol. XI. '. 

'.i 
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ArL. 2: Gor.ar·iio do~ lllcsmos direiLos o regalias quf3 os 
aspiranl.es a ol'ficial do Exercito, cxcepLo na parLe referente 
a vencimentos o fardamllnl.o; c ser·ão incluídos no respectfvo 
qua·dro por ordem de nrorecimenLo intellectual, comprovado 
pela média das approvacões e independentemente dos demais 
r.equisit.us do que Lra.ta o arL 17 e seus numeras do regula
mento da corporacão. 

§ 1." Ern igualdade do conclicõe.s de mer1ecimenLo intel
lerl.ual, a colloca~'ão no rcl'erido .qullJdt·o obdecerá aas prin
ci]Jios de maior gmduar.:ão, tempo de servico prestado na 
corpora1;ão ou melhor tJonclutJla, successivamente. 

§ ~.· Os sargentos de uma turma não poderão ser ad
miLtidos no quadro de aspirantes cmquanto não o forem to-
dos os d:L l.urma anl,nrior. · 

ArL. 3." Só poderão ser .promovidos na· Polida Miliiar a 
2" Lencn!.c combatente os aspirantes a official, obedecida, po
rém, a ordem rigorosa de mcrecim:elllto intellectual de cada 
um. 

§ 1.• Não poderão ser promovidos a 2" tenente os aspi
rantes rir. rrn·ra turma subs0qucnt.e, emquant.o não o tenham 
sido to rios os ria tur·rnn anterior. 

Art, ~:· Emqunnl.o houver sargcnt,os que, na dal.a. da 
publicação dcs!a lei, p.OSSUit•em olS l'P.qUisitOS dO que t.ra!.a. O 
arL 1 i, do rcgrJimi'Jcnl.o aeLual, metade das vagas de 2" te
nente conrbatenf.e será por elles preenchida. 

Art. 5." Na escola p·rofissional da mesma corporacão 
funccionat·á. juntamente com a aula de tactica, um curso 
praLico de infanl.aria e cava.llaria com a dura~ão do 3 rnezes, 
dosl.inadn a sub~tif.uit• n estagio de que trata a ultima parte 
do n. 1. rlo citnrlo art.. 17, do alludido regulamento. 

Art. li." o, nlumnos matriculados na escola profissional 
no comr.ço de I !J2~. fnriio n rcspccth•o curso cm 2 aiiDos. 

,\ rt. 7." ncvogam-se as disposições cm contrario. 

R. i o, I 3 de dcr.cmbt•o dr. Hl2.L - Pau.lo de Frontin. 

Juatificaçll.o 

A presente emenda não traz augmento de despeza. · 
Não se ,justifica que sendo os officiaes da Policia Mili

tar do Disl.ricto l<'ederal, equiparados aos do Exercito Nacio
nal e do qual é a Policia forca auxiliar, não gozem tambem. 
os seus aspirantes do mesmo titulo, direitos e regalias que 
os daquelle, não só porque seria crear um novo posto na 
hierarchia militar de duas corporações que obedecem, quanto 
á o'rganização, disciplina e instruccão, aos mesmos prineipios, 
oomo porque appareceria desigualdade sómente na classe de 
aspirantes. • 

E facto .é que para estimular os alumnos da escala pro
fis~ionul ria corporacão, concitando-os ao estudo. é indispen
savel que prcvalecn para a promo'cão ao primeiro posto do 
nffic ialaf.o e clnssificacão no quadro de aspirantes, a média 
geral das approvações no rleco·rrer de t.odo o curso, não 
como ~o tem procedido prosenlemenLe, que além de nãd ter 
sido obedecido. afé agora. um principio unico, na maiaria 
rlo:s ca~os, Lcm f'oilo valer n tempo de serviço e nestas con
dições um alumM que passa tangencialmente em todas as 



• 
" 

SESSÃO EM ;27 DE DEZEMB!IO J)B 1 ü24 579 

mate.rias tem a prioridade sobro um outro que tirou o curso 
plenificado em todas as cadeiras. Outrosim, a ol.'dem de otas~ 
sificQ.~:ão por média, em cada turma, assegurando-lhe isto o 
direito !le promocão, muito concorrerá para o desenvolvi
mento do alumno. 

'l'ambem não se comprelwnde que um sargento possa 
ser alumno de uma escola cujas aulas frequenta durant~ l.res 
annos, sem preJnizo do se.rviço, e não gose, uma vez di:Plo'
ma.do, dos beneficias que ella concede e vá, ainda, satisfa
zer l'lliJUísllos, como O' de sargentoacão, que nada mais é que 
o scrvico propriamente ditO' de SaJt'gento e em cujo posto, só 
cursando .a. escola, tirou 3 annos: Ainda mais: só os sargen
tos e offlciaes podem ser matriCulados; portanto, quan
c candidato á escola consegue ser matriculado, já leva tempo 
de serviço no posto de sargento. Tambem não é justo que se 
e:rcija de um sargento que estudou durante tres annos, para 
l1rar o curso um estagio de dous nnnos, quando na Policia, 
indistinctamente, os sa.rgentos sez:vem na infantaria e na oa
vallaria. 

Cau~a tambem surprezn, saber-se que em uma corporacão 
armada, haja uma escola para o preparo de candidatos ao offi
cialato, cujo diploma é conquistado durante tres annos de es
tudos consecutivos e comprehendidos em quinze cadeiras, não 
se levando em conta hesto argumento a ·reprovação de. uma 
só que é. o quanto basta para a repetição de mais um anno 
de estudos, e que, nessa mesma corporação, candidatos ha 
par·a o mesmo fim, que. basta um simples cexame pratico das 
armas), feito cm tres ou quatro dias no maximo, que lhes 
confere mais direitos que áquelles, pois actualmente, dous 
terços elas rromoções são concedidas aos que não estudaram, 
cabendo aos que perderam as suas noites de somno apenas 
um terço... · 

O Estado mantém na corporacão um curso completamente 
apparelhaelo para habilitar os sargentos á promoção a 2• te
nente, pagando para tal 12 professores, além de um encarre
Sl1do da escola c de um preparador de physica e chlmica, das 
dcspezas .feitas com laboratorío, museu criminal e dito para 
estudos de Historia Natural, mobilial'io~. etc,, e continuam 
sargentos a tirarem requisitos para aquella promoção por 
meio de .:exame pratico das ar.mas, (feito como já foi· dito 
cm trcs on quatJ'O dias), o que importa dizer que estes, se 
preparam sem csforcos c ficam com mais Jireito que os seus 
col!egas que estudaram durante tres annos sem medir sacri
fícios pecuniar·ios o pessoaos, concorrendo em todo o serviço 
da corporacão, compra.ndo livros. Ora, si o exame pratico cor
respondia á especLativa, não fosse então creada a Escola Pro
fsRional, para que não se assistisse, como hoje, á promoção de 
numero ele sargento muito mais elevado dos sem ,curso, a 
official. · 
' ." As vantagens de que gosam os sargentos quo não toem 
o cm~~o. são tão mais superiores dns dos outros, que osles, 
dopois Il.'!osmo qno completam o cm•so, requerem c:r.ante P'''!l
lico da.1· m<~.nos, :rfim rlo concorrerem á promoção por este mo1o, 
ahanrlonandh- n seu diploma que o pôlz, ó irrisorio dizer, em. 
infcl'ioridado de condicões. 
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Quando baixaram as acLuaes instrucções que ~agem a Es~ 
cola Profissional, os actuaes alumnos do primeiro anno, já 
csLavam em quasi metade do curso. assim, deve-se conceder 
11 estes terminal-o de accôrdo com as in~truceões anterioi·es. 

N. 69 

Onde convicJ'. Fica cm vig·oJ' o dispositivo do art. 168 
paragrapho primeiro do decreto n. 9. 263 de 28 de dezembro 
de i!JH c revogado o artigo 142 rlo decreto n. 16.273 de 20 
de dezembro de J !l23, -· Carlos B·!rbosa. 

P.AR:S:OER 

Esta emenda contém duas partes. Na primeira manda 
continuar em vigor o art. 1<68, § 1 •, do decreto n. 9. 263, de 
1911 e nas segunda revoga o art. 142 do decreto n. 16.273, 
de 1923 . 

.O primeiro dispositivo ciLa•do determina a i.ncumbencia 
do primeiro distribuidor do Districto Federal; o segundo 
dispõe ainda soore actos do distribuidor. 

A justificação que acompanha a emenda demonstra que 
em um anno de execução a pratica da distribuição obriga~ 
toria, no envez do resultado esperado, foi o peior possível, 
pojjque deu lognr aos obamados "papagaios", denominação 
dada ás petições de partes inexistentes e de demal).das hypo. 
tbeticas destinados a preencherem as ·formalidades da distri~ 
bulcão de varas até que caiba a vez da qual se desejll. que 
conheça da causa. 

A emenda visa acabar com essa anomalia, facultando a 
distribuição dos f eítos, pondo um paradeiro a esta pratica, 

. permittindo a distribuição alternada quando a parte não in
dicar a vara. 

Por estes fundamentos, a . Com missão é de parecer que 
a emenda seJa approvada, para constituir projecto especial, 
ouvidas as oommissões teohnicas. 

Justificação 

A disposição que a emenda supra se propõe a revigorar 
do decreto n. 9.263, de 19H, contém disposição moralisadora 
em mataria de distribuição aos respectivos esorivíies dos fei
tos presentes do conhecimento da Justiça do Districto Fe
deral. 

Essa disposicíio ordene que os feitos sejam distribuídos 
alternadamente á cada escrivão, segundo a ordem numero, 
desde que o apresentante não indique o serventuario compe
tente que preferir. 

Reorganizada a Justiça do Districto Federal pelo de
creto n. 16.273, de 20 do dezembro de 1923, julgando-se quiJ 
melhor se verificaria a igualdade de serviços, declarou-se ta
xativamente que a distribuição seria obriuatoriamente al
ternada. 

Em um nnno do execuçiio dessa nova pratica se consta
t~u que, ao envez do resultado esperado, foi elle o peor pos
Bivel, porque surgiram "os papagaios" ""-- denominaaão dada 
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ás petições de partes inexistentes e de demandas hypothe
ticas; - destinadas a preencherem 'a distribuição de varas 
até que caiba a vez da que deseja o requerente que conlleca 
da sua causa. 

Assim, as distribuições para as varas, feitas por taes pR
tições, não lhes dão o serviço que o decreto n. 16.273, de 
1923, teve em vista contemplar, obriganqo a distribuicão al
ternada. Elias não representam causa . 

Revigorando o dispositivo do decreto n. 9.263, de 1911, 
citado na emenda, põe-se um paradeiro á referida pratica, 
sobejamente immoral ......,. e dá-se ao i • distribuidor - oprjga
cão de fazer as distribuições alternadament.e quando a parte 
não indicar a Vara que deseja. - Carlos Barbosa. 

N. 711 

As accões de desquite por mutuo consentimento, na jus
tiça local do Distrioto Federal, serão propostos perante o juiz 
de direito do cível que a parte escolher, devendo a distri ... 
buicão sev feita após o tevmo de ratifiêacão. Nas demais 
aocões e nas precatarias das autoridades judiciarias dos Es
tados, para cujo cumprimento são competentes os juizes de 
di~eitÇl do civel, a distribuü;ão será feita de aocôrdo com o 
cr1ter10 estabelecido nos §§ 1" e 2• dos arts. 142 e 143 da 
actu111 organização judiciaria. 

Rio, dezembro de 1924. - Jeronvmo Monteiro. - Fer
reira Cllaves, 

PARBCER 

Assumpto de magna importancía contém a presente 
emenda, por isso mesmo deve ella merecer detido estudo das 
Qommissões technicas. Dahi a Commissão aconselhar a sua 
appvovaoão para projecto especial, ouvida a Commissão rte 
Justiça ~~ Legislação. 

Justificaç4a 
A medida constante da emenda supra é urgente e vem 

sendo reclamada diariamente pelos .interessados e pela im
prlensa da Capital e foi ha pouao pleiteada pelo illustrado 
Dr. procurador geral do Districto Federal, na Cf)rte de Ap
pellação, conforme se vê do topico que transcrevemos a se
guir da Ga:eta Juridica, de 22 de novembro ultimo: 

"O illustrado Dr. André qo 'Faria Pereira, eminente 
procurador geral do Districto, ao dizer hontem, em uns autos 
do des,quite por mut,uo consentimento, apre,ciou mais uma 
vez a "De lenda Cw·tlwao", levantada em torna da distribuição 
dos-Jeitos daquella natureza logo após a vigoncia da recente 
rcfor11~ judiciaria. 

Como é sabido, além de ter essa reforma transferido dos 
pretorcs aiveis para os juizos de direito do cível a compe
tencia para o processo o ,iuJ.gnmont.o dos desquites am.igaveis, 
determinou, outrosim, a distribuição nlternntiva o obrigato
rin dos feitos, Jslo é, quo os magistrados não poderão tomar 
conhecimento ele qunlqnor J'eilo sem que oslc lhe lenha sido 
pr6viamonte distribuído, o que dou Jogar a que muitos en-

' 
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tendessem que semelhante disposição impol'Lnva. na rovogaeiio 
dos rJii;posilivos do decreto n. 181, de 2ft de ,ianoil'o de 1800, 
que g·m·anl.cm o mais absoluto sigillo do rcqucPimento tl•J 
rJesquile amigavcl na lJY!lolbcse dos conjugcs se arrcpon
dcrom. 

Bem opinou o i Ilustrado Dr. procurador pelo pronuncia
mento da Uurtc sobro o caso, ponderando que, em sã rJontrJ
ua, oR dispositivos de curactut• gorai dos arl.8. HO e H da r~J
l'ot·mu ,jurlicial'ia, que fixam a competencia dos jui~es do clvcl 
pela disl.l'ibuição a!Lct·nadu e obrigatorin dos feitos, com o 
pagamento prévio da La.xn .iudicinria, não devem revogar o 
vt·eccito expresso dos urts. Sü e 87 elo decreto n. i81, de 
1890, que determinou o mencionado sigillo da pelicão de des
quite amigavcl, por parte do magistrado, até que as partes 
desquitadas o ratifiquem em Juizo, tanto mais quanto lllO
Livos de alto interess.e social aconselham esse sigillo na pl'i
mcira phase do processo, dada a previsão de passivei recon
ciliação dos con,juges; mas, adverte oS. Ex. - a adoptar-se 
esta interpretação, resultarú uma grave anomalia processual 
decorrente do facto de serem os conjuges ouvidos por um 
,juiz perante quem .ratificam o pedido, e o respectivo termo 
de ratificação ser feito perante juiz differente, que prosegue 
no feito até final. 

Lembra ainda o Dr. André de Faria que nem todos os 
juizes estão dando idenLica inl.erpi·elação aos mencionados dis
positivos, resultar.<lo disso crit,erios differentes que, a bem dos 
intel'esses das partes c rJa justi(,la, não podem deixar de ser 
uniformizados, 

Folgamos muif.o em constatar essa altitude do illustrado 
chefe do Ministerio Publico do Districto Federal, at,titude que 
vem ao encontro do que, sobre o assumpto, mais de uma vez 
temos escripto nestas colnmnas. 

Em verdade, a simplas formalidade ordinatoria da dis
t.ribuição, cuja falta nem sequer acarreta nullidade para o 
feito, não póde ser sobreposta a intOO'esses sacr;af,i·ssimos, 
cu,ia cautela precipua, qual é o sigillo nos de~quites amiga
veis, é uma cor.dição imprescindivcl á {]cfesa social e dos 
p ropri os il;ücrcsses l'nm íl i ares.» 

A segunrln pndc da •Jmcndn vi8a unificar o processo elt
t.abelecido para as distribuições das acções na Justiça local, 
visto haver divct•sidade de criterio dentro da actual organi
zação ,ju{]icinria, o que convém eliminar pelos inconvenientes 
qne acarreta. 

N. 71 

Ondo convier: 

Art. Ficam insl.if.uidos 200 premias de 2:000$ cada 
um para serem conferidos n cada professor par·f.iculnr que, 
no correr do annn, cor:scgn ir ensinar a lê I', cscrCI'CI' c contar 
cot·r~ntemrmt•J n qunt'l'nla annlphabol.ns pelo menos. 

Para o e!'l'cilo d.:~~a digposi\•iio lrn\·nr•rL no .Tuiw FtJderal 
da stlclo de cndn ~ecr}Dn um livt•o espoeial de l'f'g'istr·o, no qual 
so inscrrl\'er:í o nnalpl!nl,cl.o nnlrs de inír:iar o cs!,udo, e osse 
re~isf.J•o ser:i efl'oeluarlo meili:111l.c al.lesl.aclo do ,iuiz soccio.-
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r.nl c de duns Lcsl.cmunlln.s idonens, affirmando a inteira 
ignor·nncia dn inloressado r. nomcnnrlo o profe;,sor com que 
vac· r~;;lnda:·. 

Essa despeza será custeada preferencialmente pelo producto 
do imposto sobre loterias, em gerai.-]eronymo MonteirJ. 

PARECER 

O assumpto contido nesta emenda é de grande alcance no 
combate ao analphabetismo. A providencia vem ao encontro dos 
poderes publlcos que procuram diminuir o numero dos analpha
betos existentes entre nós. Todavia, o assumpto deve ser enca
rado sob outra feição e não em cauda orçamentaria, razão pela 
qual a Commissão aconselha a sua approvação para constitllir 
projecto especial, ouvindo-se o Governo e as commissões te
chnicas •. 

Jus fi l'ioar;ão 

Esla medida rlispcnsn qualqner defesa. Em paiz Lão po
voado rlc nnalphabelos como. o nosso, não se póde deixar de 
receber com u,pplau~u l.udas u~ mcuiclas teJ~denl.es n diminuir 
(I nuiriCI'O desses ·il!J'elizes, a qucrr.. a sorte em ludo desfavo
receu, porque nãr· lhes deLI essa faixa preciosa de luz que 
orienta, guia e esclarece a sua, quem sabe si brilhante intel
ligencia. 

Parece que mais que favorecer as casas de caridade, é. 
juslo que se ampare e proteja a áiffusiio do ensino. 

Sala das sP.ssões, -13 do dezembro de !924. - Je1'onvmo 
Jlh.:::·i1'n. · 

N. 72 
Onde convier. 

O Governo abrirá os .::reditos de 378:610$319, para occorrer 
ao pagamento das etapas ou •diarias de alimentação• devidas de 
1913 a 1922, ac.; pessoal das embarcaçõC's da Saude Publica da 
Capital Fede1ai, nas seguintr:5 categorias: mestres, machinistas, 
contra-mestres, 2·'" machinistas, motoristas, foguistas, marinheiros, 
moços e um machinista sanitario. 

Rio 13 de dezembro de 1924. - Paulo de Frontin. 
' 

PAUECEI\ ··, 
A presente. emcncla determina que o Governo abrirá creditos 

na importancia de 378:610$319, para p:•gamcnto de etapas ou 
diarias a funccionarios que a c lias sa julgam com direito. 

A justificativa que :1 acompanha traz alguns esclarecimento> 
sobre a questão. Mas, :i Colllllli~sào pare c~ de melhor alvitre 
que a emenda seja destacada para cunstituir projecto (;spcd~l, 
ouvindo-se préviamente a opinião do Govemo sobre o assumpto. 
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Justificação 

Os patrões ou mestres de vapor, os contra-mostres, vs 
machinistas, os segundos machlnistas\ os motoristas, os foguio·· 
tas, os marinheiros e os mocas, funccJOnarios do Departamento 
Nacional de Saude Publica, Seocão de Prophylaxia Maritimu 
do Districto Federal, solicitam a abertura de urr.. credito, na 
import.ancia de 378:610$319, para pagamento das etapas (dia
rias de alimentação) a que teem direito, de accOrdo com as 
razões que passam a adduzir. 

Dos funccíonarios acima mencionados só existiam tHn 
1913 (quando foi feita a equiparação que lhP.s deu o direit~ 
reclamado actualmente), os seguintes: rr.estres ou patrões, 
machinistas, frg11ist.as e marinheiros. Em 19!8 foi creado " 
lagar de motorista e... posteriormente, em 1920 e 1921 
accrescentaram-se os Jogares de contra-mestres, segundos nt<~
chinisf.as c moços, tudo conforme a tabella annexa á presente. 
exposicão. 

O ordenado dos embarcadiços da Saude Publica, no Di~
tricto Federal, era constituído, até 1913, por diarias, nu.i<: 
somma mensal não attingia os vencimentos dos funccionarios 
de idontica categoria dos arsenaes de Guerra e de Marinha. 

:A lei n. 2. 738, de 4 de janeiro de 1913 equiparou as van
tagens de uns ás dos outros,praticando um acto de boa .iu~
tica, uma vez que as funcções, a prestação de serviços, a re
sponsabilidade destes eram identicas ás daquelles. 

A verba destinada a essa equiparação não foi, entretanto, 
votada pelo Congresso, nem cm 1913, nem nos annos subs~~ 
quonf.es até 1917, data cm que os interessados propuzeram 

uma acção contra a Fazenda no Juizo da Segunda Vara, que 
a julgou procedente. 

Offíciou, então, a Se~r..1nda Procuradoria da Republica :&o 
Sr. Ministro da Jusf.iça (officio n. 41l0, de 2~ de agosto diJ 
f!H 7). ponderando sobre a necessidade de se dar cumprlmen~:> 
á .citada lei n. 2. 738, de 1!l13, visto que a Fazenda perderia 
afmal na nccllo proposta com aggravncllo de despezas para o 
erario publico, Dahl, a Mguinte m11nsagem enviada ao Can~ 
gresso pelo S1·. Presidente da Republica: 

cSrs. Membros do Conb"''esso Nacional: 

. Tendo e!l) conslderactto o que pondera o Ministro da .Jus-· 
t~ca e Negoocws Intez:i~res, na exposic.!lo ,i unta, sobl.'' a nece~· 
s1dad~ de serem .oohCJI.ados no Congresso Nacional. D credit.o 
cspecwl de 6~~:~03$677. para occorrm· o pagamento .rrue com
pet.e nos exorctr;JOs de 1913 n 1917. aos remadores. foA"uist.as. 
P?trõAs e mach!nisfDs dns embnroacíle~ !ln Saude Publica. cm 
v1rt.ude dos art1go~ 6 .e 7 dn. lei n. ?.. 738. de 4 de Janeiro dr. 
1 fl! 3. e ~ ~xtrnorpmarJO de 130 :235$335, para identíca. d'espeza 
no extll'CJCJO nn 1 !l1A. rnbe-mr. n honrn r:! c •nbJT'Ctf.llr o nssnm
pto a vo;;Ba Mr.lnrnr.idn npreciacão, afim do cruc vo~ cli!m•l'1 
resolvrl-·o corr:o fôr acertácl.l. · 

Rio de Janeiro. H de novemhro de 1917. - WcnccslárJ 
Bra: Pereira Gomes. 
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TERCEIRO GRUPO 

I'JMENDAS COM PARECER CONTRARIO 

N. 78 

Verba 6' -- Material -· Augrnentada de 10:651$496, 
sendo: 

4: 628$·1-00, para pagamento das gratil'icacões addicionaes 
de 15 % a quatro continuas, sete serventes e doue chauf
{eurs; 20 %, a sete continuas, dous servantes e a. um ajudante 
de chauffeur; 25 %, ao .porteiro da Secretaria, dous continuas 
e a. um servente; ::!O %, ao porteiro do salão e aos dous aju
dantes de porteiro, sobre o augmento de vencimentos que lhes 
foi concedido a partir de t de janeJro do corrente anno; 

1 :664$, para pagamento das gratificações addicionaes d•l 
15 %, a um tacllygrapho de 1' classe, a um de a• e a um da· 
otylographo; 20 %, ao official Secretario da Presidepcia, a 
dous tachygraphos de 1' alasse e ao dactylographo chefe; 
25 %, ao official encarregado das actas; 30 %, ao chefe da 
redacção dos debates, ao chefe e ao sub-chefe :io servieo ta
chygraphico e a um tnchygraprw de 1' classl';, sobre o au
S'mento de vencimentos que lhes foi concedido a partir cl9 
i de setembro do corrente anno; 

i :836$7!}6, para psgilmento ao vice~director, ao archi • 
vista e ao bibliothecario, do accre~címo de vencimentos que 
lhes foi concedido a partir de 8 de outubro do corrente anno, 
e das gratificações addicionaes, correspondentes a esse accres~ 
cimo, sendo estas de 20 o/Íl ao viae-director até 30 de nevem· 
bro; de 25 %, ao m~smo vice-dirwtor, a partir de 1 de dez em~ 
bro; de 30 % ao archivista e de 15 % ao bibliothecario; 

1 :620$, pnra pagamento das Sl'atificacõos 11ddicionaes d~ 
5 o/o sobre '12 :DOO$ a um officip.l, de ~. de janeiro a 31 de 
dezembro de 1920; de mais 5 % sobre 3:000$ a um servente. 
de f de janeiro a 31 de dezembro de 1920, isto é, em sete 
mezes; de mais 5 o/o sobre 3:000$ a um ajudante de chauf
(eur, de 1 dé janeiro a 3t de dezembro de 1'920; 

e de 922$7$2, especial, para pagamento das gratificacõe~ 
addicionaes: de mais 5 % sobre 12:000$ a um official, de 15 
de setembro a 31 de dezembro de 1919; de Hi % sobre 4:752$ 
a um chatt{{eur, de 1 de janeiro a :.11 de dezembro de 1919; de 
mais 5 % sobre il :000$ a um ajudante de chauf(eur, de 6 .:te 
outubro a 31 de dezembro ae 1!:119. 

Rio. dezembl'o de 1924.- Jcronymo Monteiro. 

MRECER 

Esta. emenrla, subscripta pelo Sr. Jeronymô Monteiro. 
ms.nda angmentar a verba- IM!atel'ial- de 10:&51$496, para 
pagamento de dífferenca de gratificação addicíona.l a varias 
funcci onnrios da Secret.aria do Senado, gratifi-cação a que fi
z~Tam .iús em 1919. 'l'anto basta para se v&ifica.r que e!la 
não p'ó4o ser a.pprovada, vi·sto tratar de rn.nteria que o area
mento pàm 1 !)25 não comporta. Demais, conforme n propria 
ju~tiicação. declru-a, existe na Camnra um projecto do lei, da 
iniciativa da Mosa do Senado, approvado por este, e que de
pcndc;o de solucüo daquella Casa do Congresso. A emenda, poi'l., 
não deve ser DJP'Provada. 

. . 
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N. 74 

Verba 6" - Secl'rtnrin do Senarlo: 
Onde convier: 
Ficam estendidos os favores desta lei, de que já gosam os 

ccnLinnos da Commissão de Finanças c os do recinto, ao actual 
~ontim:o que f.raha!ha na porta principal do Senado .Federal. 
-- Mendes 7'avares. · 

PARECER 

A presente emenda visa conceder no continuo da porf.n 
uma gratificaoáo mensal de 50$, como actualmcnf.c percebem 
os que servem Junto á Mesa, no recinto das sessões. Não pa
rece á Commissão que um funccionario, sómente pelo facto 
de fazer determinado serviço, para que 'foi designado pelo di
rector, tenha direito a uma gratií'icacão especial. E' verdade 
r1ue muitos outros funccionarios percebem gratificações es~ 
peciaes por serviços que lhes cumprem de accôrdo com o Re
gulamento da Secretaria. Mas este é um regimen que, longe 
rJc ser estendido, deve ser restringido, porquanto não se com
pr·ehende que haja funccionarios qne, não desempenhando 
fnncção a!g11ma, c não é preciso citações, percebem gratificn
l:ü••s que só rlcvam ACT' conferidas áquelles 1que prestam ser
vioos cxf.rnordinarios, fóra das horas do expediente normal, 
como succcde em quasi todas as repartições. Por estes fun
dament<>s, a emenda não merece o apoio da Commissão e deve 
~c r rejeitada. 

N. 75 

V&rba i o• - Secretaria de Estado: 
Restl\beleoa-se a sub-consignaoão n. 4- "Pessoal" -da 

propostr~ do Governo. - P.aulo de Frontin. 

PARI!!OER 

A Commissão niío aceeita a emenda. 

N. 7ú 

EllmNDA og ltll!lAC(!.\0 ,\ VF.IlBA 12" DO OJu;Al"\11C:'<TO DO l\f!NlS'rEill(J 
DO !NTICIUOlt 

Onr!e convier: 
Em vez elo: 

.TniZ federal do Acre, 
cm rlisponihilidadc 

Juiz fode!'lll rio Acre. 
Diga-se: 

.Tn iz Ferlm•al do Act'l\ 
rm disponi!Jilirlnr!P 

.Tu iz ferlm·:d do Art'l' .. 

Ordenado 1 
10:400$000 
·J O : 6(i(i$Gli7 

urntificnr,.fí.o Tol.n l 

20:800$000 31:200$0(\() 
21 · 33'' ID33" ,'J". •• ooo.~. ·oot·l ... ""' ... - ., 

ÜT'rlcnnrlo Grn t.ificn0ão Tnl.nl 

:!D :R00$000 10 :,i00$000 :11 :.'!00.~00$ 
21 :333$33~ 10:GUDIOG7 32:S00$000 

S11lu dns sessões, 11 de dezomht•o de 192!~, - Pi·1·es Re
hello, 

• 

i 
I 
11 



1 
~ .• 
i 
' ~ 
' i ., 
1 

I 

a 
a 

25 

~F.RS:\0 Ellf 27 DE DEZF:MBRO DE 1 !124 587 

PARECER 

Esta emenda, plcnnmcnlc .iusl.ifieacla pela rxposic~o qlll! 
aco1'hpnnlw, Jlll1l'l~cr o apoio ria Commis~ão, cp1e ol'i'<>J'ece 
sogninlr: .; 

Suh-emcnrla: 
Observando-sr. o disposto no art. 2" da lei n. 4.569, de 

d1' agosto de 1. 922. 
A Commiss~o por(•m não ncccil.n a Prncnrla . 

N. 77 

PARECER 

Na ve!'hn ·I :l" - Consignação X - .Tu izo dP Menm·cs 
AcCPP~ernl.••-se: "I advogado ele mcno1·r.s. m·donado 1:! :000$, 
f:t·ali t'icaçii.o ü: 000$, I ola I 18:000$000". - BenJamin Barroso. 

PA!lECJm 

E•Ln rmrmdn niio pÓde mcrr.ccr o nsscnliment.o da Com
lll issão. Elia visa crcar um Jogar no .iu izo de Menores, um 
Jogar de advogado com os vencimentos annuaes de réJs 
18:000$000. O Jnizo de •Menores é ele creacão recente e, se o 
Jogar que a emenda !)l'Ocura crear em lei oroarnentaria, o que 
aliás constitue uma il·regularidade, certamente o titular da 
pasta da .Tnstiça o teria incluído no quadro quando subrnet.
l.eu ao ·Congresso a ap.provaQão da tabellla de pessoal c de 
V!lncimcnlos para os a Iludidos scrventuarios. 

N. 78 

Vrl'bn 13' _.:. .Tnsti~n rio Dislricl.o Federal: 
Resl.nhelern-sn a vr~•lm, no;; IPI'Jnos da J>l'oposla do Go

verno, mnntiri'n. .porf.n1, n SIIPPI'I!Rslio na sn'll-consignação 
n. 8, "Pessoa I". diJ um procu,·ador geral em rlispon ihilidade, 
29 :250$000. - Paulo' de Fronlin. 

PARECER 

A Com missão não accelta a emenda. ' 

N. 79 

-,Juizo rle Menores - Officiacs de ,iustioa - Onde se diz: 
«2 óUiciacs rlc .imUr!n do .Tuizo rf() Menores, ord. 1 :000$, gra
l.ifie:wilo. 500•~. lo ln i 3 :000$», diga-se: «lo officines de ,jus
l.il:n dn .T: lizo d~ ~\·rnf\J'r,;, nrclrnnrln 2 :000$, grat.i l'ienção róis 
1:000$, tnlnl 12:00{)$»; e necl·rscenlc nn suh-coúsil:\'llação re
spectiva: «Pal'll pngamrr.l.o Ui\ diarias dnrnnte :1üü dias aos 
4 offlcincs de .iusLi('a do .Tuizo de 1\lenOl'es, 2 :D3ü$00» • ......, 
Benjamin Ba7'1'o.~o. 



588 

A omenda supra contém tres partes: eleva para quatro o 
numero dos officiaes de justiça do Juizo de :Menores, dupli
ca-lhes os vencimentos e ainda lhes dá uma diaria durante 366 
dia3 no anno. 

!Basta este enunciado para que a Commissão de Finança~ 
negue seu assentimento a ella, 

N. 80 

A' verba 13' - Justiça do Distric!o .F'ederal - Sob
consignação 1i" (.fuizo de Menores~: 

Onde se lê: «seis commis~arioB de vígilancia a 2:000$ 
de ordenado e 1 :000$ de gratificação~, diga-se: «3 :200$ de 
ordenado e 1 :800$ de gratificação,; 28:800\$, elevada n verba 
da quantia nece~saria. - Benjamlin Ban·oso. 

PARECI!R 

Não merece o assentimento da Commissão esta emenda por
que augmenta vencimentos. 

N. 81 

~a verba 13", con:lign~çiio 10', «Juizo de M,enores,, em 
ve~ de um escrevenlo, ol'denado 1 :800$, gratificação 800$, 
total, 2:400$,, diga-so: ~1 escrevente, orden~~odo 3:200$, gra
tificação 1 :600$000,. - Brmjamán BarrOJo. 

PAR.I!CBR 

Esta emenda nlio merece o apoio da Commissio porque du
plica os vencimentos do funcclonarlo a que ella se refere. 

N.82 

A' verba - Policia Militar do Districto Federal: 
Na rubrica, onde se diz: callmer..tação para praças,, ac- · 

crescent,e-se o seg'l,linte, «iMlusive meia etapa para os cabos 
e seus assemelhados, elavlldll a importanoia da quanLia de
vida,, 

Em 13 de dezorr.vro de 1924. - Dionvsio Bentes. 

PAIU~CII~ 

A emenda assignada pelo Ilustre Senador pelo Pará J>ro
videncla sobre a concessão de meia etapa aos cabos da Po· 
llcla Militar e assemelhados. A sua approvação eleva de 
centenas de contos as despezas publicas e, no momento actual, 
basta essa consequencla para que a Commissão de Finanças 
não seja i'avorave!. 

• 
• • 
•• 
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N. 83 

Verba 21" -- Directoria de Saneamento Rural - Serviço 
no DistricLo Federal - hra acquisiçiio de uma draga e au
xilio do pessoal para o serviço de hydrogmphia, 400 :000$000 
- Pi1'es llcbello. 

PAI\BOBR 

A maioria da Commiaslo porém, recusou a emenda. 

Verba n. 31 

N. Si 

Corpo de Bombeiros : 

'l'abeUa ea!plicativa 

.Substitua-se o quadro actual (a) pelo Quadro (lttura (b l, 
do Servi,·o de Sau.de. 

Quadro actual (a) : 

Cargos cffechvns -- Despc~a annual Grande cl~spcza 

li : .\Of).'jifl\)0 
28 ;li()ll$0(,1) 
60:000$000 
46:5U0$0illl 
H :4M$0110 
2t:000$000 

1 t.enento-coronoi director . • . . . • • 17:400$ 
2 majores medicar. . . .. .. .. .. • .. . 14:400$ 
•5 clllpitiies medicas, sendo um oculista 12:000$ 
5 primeiros .. ten~ntcs medicas . • • . . . 9:300$ 
1 major pharmacentico . . . . . • • . . . . . U :400$ 
2 capUfi~s pharmltrmutico~ •.. , . , , , , 12:000$ 
i prlmell'o tenente dentista •.••... , , 9:800$ 
i segundo tenente dentista ••.•.. , . • 7 :8110(1 
:1 segundo tenente bacteriologista... 7:800$ 
Especialista de nariz, garganta e ou.-

vldo~ . · . • .. i •• ~ •••• • •••• , , • 3 :600$ 

1);3{)0$000 
7:8001!1000 
7!801)~001) 

3:60011000 

·Slomma Rs .............. ",; ... ,... ~19 :aoo$000 

Quadro futuro (b): 
Cargos effectivo~· .._ bespeza a·nnual ...... Grande desper.a 

~ tenente-coronel director • . . • . . . • . 17:400$ 17 :I•OOiilf.IJO 
2 ::na.iores medicas ....... , • . . • • . .. 1 4:-iOO$ 28: SOO$or.c 
6 capitães medicas, sendo um o 

oculista e um o !dual · especia-
lista, civil,. de nariz, garganta e 
ouvidos . . . . ..... t , ••••••• 

3 primeiros tenentes medicas ...... . 
1 't" h I. , ~ap1 ao p armaceu.1co ........•.• 
f primeiro tenente oharmaceutico •. 
i ~egundo tenente pharmaceutico ... . 
1 capit§o ·dentista ................ . 
1 oriméiro tenente dentista ........ . 

12:000$ 
9:300$ 

12:000$ 
9:300$ 
7:800$ 

12:000. 
9:8008 

t éogundo tenente dentifrta-o actual 
~ivll . • .. .. .. .. • .. . .. . .. .. 7:800$ 

t prlme!I'o tenente · baoteriologista. . • 9 :300* 

Som ma RS . ..•.....••.•. · • I •••••••• I 

72:00ó$(100 
27:900$ÓOO 
12:000$000 
'9:300$000 

7:800$000 
i2!000!00C! 
9!300$000 

7:800@000 
9!300$000 

~······ -

21:1!600$000 
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Synopsa 

Discriminação -· ImporLancias 

De::r·rm; a•:tual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~1 \I :1\1)0$(1~·~~ 
Despr.za futura . .. .. .. . .. .. . • . . . . • • . .. .. . . . 213 :600$011<! 

Differcnca pal'a menos Rs .•••...•..... 6:000$006 

Sala da& ses~õe~. 1 S de novembro de 192~. - Dionysw 
JJt•ntes. 

PAJtllGI!:I: 

A C<lllllliÍSSãu nfin JH.'íde ai~Onsclli:•r ao Se11Hdo a appi'Ova
~iio dc~la omo))(la que, lnodil'icando o scJ•vi~o elo suutle elo Uor··· 
tJu du Bombeiros, supprimo alguns postos, 

N •. ~ 
Onelo convier: 
Ao Hospilal de Nossa Scnhom das Dorus. snnaLorio pam 

o uustcio rio ambulalorio, \)at'a occot'l'Ct' :\ mnladc da elcspcza 
com o custeio annual, como forem apuradas as conLas bi· 
mcsl.ralmentu, 250:000$000. -Miguel de Ca1'Vr:lho. 

PARECER 

A lei de orçamento vigente consigna a verba de 210:000$ para 
attender á provtdencia contida 11esta emenda. A Camara dos Depu· 
tados supprimiu toda a rubrica 37 qu.e subvenciona os institutos 
de caridade, Varias foram as emendas apresentadas pelos Srs. 
Senadores, cada qual restabelecendo as subvenções dos seus Es
tados, mantendo assim a contribuição com que a União auxílla as 
diHerentes instituições de caridade; 

A Commissão de Finanças vae offerccer um substitutivo no 
qual, restabelecendo as subvenções supprlmidas, mantem a mesma 
dotação para o Hospital de Nossa Senhora das Dores. 

A emenda, que augmenta . essa subvenção de 40:000$, deve 
ser rejeitada pelo Senado e portanto, prejudicada pela emenda 
geral, . 

N. 86 
Verba 40'- Museu HistorJco: 
~estabeleça-se a consignação •Pessoal•, nos termos da pro

posta do Governo.- Paulo de Frontin, 

PARECER 

A Commissão sente não poder acceder na approvação da pre· 
sente emenda que manda restabelecer a proposta do Governo. 
O Museu Historlco é de creação recente, tendo sido incluido no 
orçamento com uma dotação annual de pouco mais de 80:060$000. 
Para o anuo de 1925 a proposta consigna uma verba de 184,350$000. 
ACamara mandou supprimir varias consignações que a emenda 
manda restaurar. Tanto basta para que a Commissão, a contra· 
gosto, não lhe dê seu assentimento. 

•. 
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N. 87 

· Verba ·lO -- Rcstabeleca-sc a tn-atificacã(l de 1:800$ ao 
secretario Euripedes de Aguiar. 

PARECER 

Pelos mesmos fundamentos com que foi impugnada a emenda 
anterior, a Commissão opina pela rejeição da presente emenda. 

88 

Verba 40 - RcsLaboleça-sc o or•denado do director, que 
foi diminuído de 250$000. 

Sala das sessões. - Moniz Sodré. - Antonio Moniz. -
Benjamin Bar1•oso. 

PARECER 

A Camara dos Deputados reduziu os vencimentos do director 
do Museu Hlstorlco de 3:000$, reducção que a emenda manda inva
lidar. A Commissão de Finanças, porém, estando de accOrdo com 
o acto da Camara. é de parecer que a emenda seja rejeitada, 

N. 89 

A' verba U - Instituto Medico Legal. 
Substitua-se a tabella actual pela següinLe, ex-·vi de de

C!'elo n. i6.ü70, de 17 de nuvcmbJ•o do cot•t•cnLc anuo, que 
remodelou essa r.cpartição: 

Ord. Gral. Total 
1 dirccLor . . ........... 10 :SOO$ 5:400$ Hi ::200$000 

10 merlicos legislas . .. .. , . 9 :200$ 4: üOO$ ·13•1:1 :000$000 
1 medico législa chefe do la-

boratorio de loxicolo-
gJa . • • . . . • . . • . . . !l ::200$ 4 :GOO$ 13:800$0010 

1 medico legista •!hefe do la
boratorio de anatomia 
patllologica c micros
copia..· .. ;.~ ..... 

1 medico radiologist.a . . .. 
2 ajudant.cs de laboratorios. 

Secretaria 
1 chefe de secção . . ...... . 
1 contabilisla . . ....... . 
1 cartoraTio . . ... "" .. . 
2 ~:.:~cri!)Lurat'ios . . . . .. . 
2 amanuonses . , ....... . 
4 escreventes . . ....... . 

Porta·ria 
i porteiro .......... . 
1 conLinuo . • . . ....... . 

9:200$ 
6:400$ 
2:560$ 

6:000$ 
5:600$ 
5:GOO$ 
.1.:000$ 
3:200$ 
3:000$ 

3:200$ 
2:000$ 

4:600$ 13:800$000 
3:2(}0$ 9 :·600$000 
1:280$ 7:680$000 

3:600$ ' 0:000$00() 
2:800$ R:400$000 
2:800$ S:400$000 
2:000$ 12:000$000 
i:GOO$ !J:GOO*OOO 
1 :200$ !(j :800$000 

1 :aoo.~ lJ :800$000 
1:000$ a:ono$ooo 

i 
• l 
Í> 
i 
I 
1 

•• 
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4 scrv.enles com o salario an-
nual de 2::160$000 .. 

2 enfermeiros . . • . •.... 
1 phot_Qgrapho . . ...... . 
1 modelador e desenhista . 
1 ajudante . . ......... " 

Necroterio 

1 administrador . • .•..••. 
1 ajudante ........... .. 
2 e3crev.enles . . ....... . 
2 auxilia!res do auloipsías .. 
6 serventes com salario an-

nual de 2:400$000 ... 

1 :760$ 880$ 
:!:400$ 1:200$ 
4:000$ 2:000$ 
i :200$ 600$ 

4:600$ 2;300$ 
3:600$ i:SOO$ 
2:800$ 1:400$ 
3:000$ 1:500$ 

. . . . . . ' ..... . 

8:640$000 
5:280$000 
ll:ü00$000 
6:000$000 
1:800$000 

6:900$000 
4:800$000 
8:400$000 
9:000$000 

U:~00$000 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1924 •. - Mendes 
Tapares. 

PARII:CIIIR 

O tnstitiito Medico-Legal acaba de sàr reorganizado pelo 
decreto n. i6.670, de 17 de novembro, e a emenda apresen
tada, nttendendo ãs modificações ~eitas no pessoal o no ma .. 
teria!, inclue no areamento a verba necessaria para o exerci
cio futuro. Respei-tando a li:ltaoão de vencimentos f-eita para 
o pessoal superior ,a. emenda melhora um pouco os venci
mentos do pessoal do necr1.1terio, cujos servic·os, por sua na
tureza, é da ordem da~elles que, não permittindo Cj!le os seus 
funccíonarios cogitem de outros meios de vida, reclama uma 
dedicação abnegada, além disso, melhorados todos os demaid 
funccionarios pelo referido decreto, que tambem creou cargo~ 
novos, é justo que os serventuarios do necroterio tenham tam
bem uma pequena melhoria, collocando-os no mesmo pé que 
os demais funccionarios. 

A Commissão é de parecer que a em.enda seJa rejeitada e 
a-pprovado o substitutivo, 

N, 9G 

Verba 43 - Escola 15 de Novembro: 
Re~tabeleca-se a consignação, pessoal, de accôrdo com a 

proposta do OOvemo.-Paulo de FronBn. 

PARECI!R 

A Commlaslo nlo aceelta a emenda. 

N. 91 

Verba 44 - Serviços industríaes do Estado: 
RestabE>leca-se a verba, como na proposta do Governo. 

- Paulo de Frontin. 
A Oommiselio nlio aooelta a emenda. 

• • •. 1 .. -· -· .. 
I.J 
•• 11 
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N. 92 

Ari. Os ~aldos vcr.ificados dos creditas dísLt·íbuidos 
nos annos anteriores para o custeio dos stJrvicos de sanea
mento e prophylaxia rural no~ Estado~. poderão ser appJi
r.ados no excmicio de 1925. 

Sala das sessões, 12 de ·dezembro de 102-i. - Piras Re
bcllo" 

PARECER 

A providencia contiL!a ncsla cnwnda JlC<'lcn<Jo ao n•.llllC• 
ro da•quolla·s ·que devem merecer o apoio desta Gommissüo ,, 
Justíf.ícwda pelo seu di;:rno autor, clla est{L nos casos de ser 
approvada, razão !lO!' que o rclato1· aconscHm ao Senado quo 
a àpprove. 

A Commissão, em sua maioria, é contraria á emenda. 

N. 93 

At·l.. Ficam l'ovigoradas as disposír;ões do al't. !J• da 
lei n. /1. 7íl3, de 7 lle janeiro de 1924, as quaes serão extensivas 
aos sct•víc:os de prophylaxiil da lepra c da~ doenças vcnereas., 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1024. - Pires flc
ucllo. 

PARECER 

Esta emenda, que ~e refere nos sa!ídos das cons igua~Gcs 
valadas para a cxccur;ao dos accôrdos celebrados entre a 
União e os Estados, merece o apoio do relator c deve por 
isso ~cr approvada, . : .: 'lt~Y .. 

A Commissão é contraria á emenda em sua maioria. 

N. 94 
Onde convier: 
Art. 1. • Os sarr;entos aspirantes da Policia Al ilit.ar do 

Districto l!'ederal, passam a denominar-se «Aspirantes a of
ficiab. 

Art. 2. • Gozarão dos mesmos direitos c regalias gue os 
aspirantes a ol'ficial do Exercito, excepto na parte refe.rente 
a vencimentos e fardame.nto e serão incluidos no respootivd 
quadro, por ordem de merecimento intellectual, comprovado 
pela média das approvaçõe.s, independentcmcnt.e dos demais 
requisitos de que t.rata o art. i7 e seus numeras do regula
mento da corporacão. i 

§ 1. • Em iguaWade de condições de. mcrccim~nlo intel
leotual, a collocação no referido quadro obedecerá aos prin
cipios•,de maior graduação, tempo <le se.rviço prestado na; 
eorpora\;ãQ ou melhor .condu ela, successivamente. 

§ 2. • Os sargentos ~o uma Lurma não poderão ~c r .:tdmlt-. 
Urlo~ no quadro elo uspu•anL~.s cmqu·nnto nüo o forem todos 
('~ da tm·ma anterior. ·~l!i 

S ,, - V.ol. XI., 38 

I 

l 
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· Arf.. 3." Só podcl'iio 8•!r.promovi;lo.:; llit i'olida ?llil!i•n 
u 2" tenente t~nrnbatenle, os n;;pit•aulo,; a ll!'l'ieJ:ll, obr.de:!!tia. 
ft!I'I,'!JJ, a ur·tlt'.m l'II;III'Oim do nwrecintenl.o 1111 ell:!t:lual tli:' 
e:11ln 11n'l. 

ti 1." :-l:io !Jttdel'ào ser pr•omovidoii a 2·• Leaent.~ .1~ aopi .. 
z·nt,lf>s do urna ltll'rnn subseqtJenl.e, umrrt.íanJ,, niio o [(•nhum 
.-Jdt• lodo, os ria turma ante.rior. 

AJ'i. ''·" l•~mnnnnlo honver· ~argent,n~ qnn nn !laia d.l 
publicação dessa lei, possuírem os requisitos de que Lt·nln o 
art. 17 do regulamento actual, metade das vag·aH de 2" te
nente r:o!ni.later i.e, sor:í. por clles pJ•eenchida. 

Art. :> .• N' F.rí·oln PJ•oftssionnl da mesma ror ~.or:H;ilo 
J'JJJlL'I!i"nat•ú, .:rtnlamm I e com a aula de tact.ica, nm car."~ 
•:·t·at.ico ele mfnntrtl'ía e cuvallaria com a dUl'açâo de Ucs 
mnzcs. rlcsl i nado n .~J.'l>~tituir o estagie de qm1 t.ra!.t1 a. ull J;na 
parle do numero t.•lll do citado urtigo 17 rln allurlirlo l'ttg"ttln-
'm•1nf.o, ' 

Arl. 6. o Os ;;lurnnos matriculado,, na Escola J>r·ofi~.;:IJ
tml. no começo ele 1 92·1, farão o respr.ctivo cursu Oi1.1 dur•J 
annos. · 

Art. 7. o Revogam-se as dispsoicões em contrario. -
Mendonça Martins. 

PARECER 

A Commissfto, report.undo ao parecer dado a uma outra 
omcndn, intelramenf.e idenf.ica, é de parecer que esta fique 
prejudicada. 

N. 95 
Ar ·.rescente-so onde convier: 
Ari.. Em todas as vistorias, em virtude dll incendios 

I'JCeorridos no Districto Federal, e, bem assim, cm vistorias 
mensaes, procedidas. em todas as casas de divcl'sões pnra exame 
das cohdicõos do scgm•anea e saneamento, a Policia seN\ ro·
presen~n.da por um engenheiro perito privativo, que só pcr
cel:.orá, dentro do regimento do custas .it}diciaos, o que for ar
hitt·ado pelo 'Chefe de Policia do DisLrwto Federal, sendo a~ 
r!espezns pagas pelos interessados, sem onus de cspecie al
gumn para o Thesouro. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1924. - Antonino 
Ft•et'lre. 

PARECER 

A emenda supra autorlsa uma prov'dencia que certamente ir ã 
contribuir para o bom desenvolvimento do serviço de vistorias de
terminadas pela Policia do Distrlcto Pederal, providencia que, com 
ser de grande necessidade não acarreta nenhuma gravame para os 
cofres publlcos. 

A Commissão, tendo em vista que o Governo cstã autorizado a 
reformar a Policia, é de parecer que a emenda seja rejeitada, 

N. 96 
,... Onde convier: 

ArL Em l.ndns ns vendas judiciaos ronlizndas nos pro-
cessos ndminisl.rtltíl·os, por leiloeiro, é obrigatorln a prosoncu 
do jui~, bem como a elo membro do Ministorio Publico cor-
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respondeu I. c, que fiscalillaríio a~ i'Oimalidudus do acl.o, acau
lclamlo os inl.er·essc!l sujeitos à fiscalizacüo dn ,JusLíca . 

.Pat·all'I'Uiillll uutcu. Da conmli~slío, aell'ibulda no~ lci
loeil'u,, (ll'la lcgi~laeúo vigente, a quinta [IUl'lu calJC!'Ú, em 
.varlus iguucs, ao juiz, ao l\liJJisl.eriu Publico c ao escrivão, 

Sala das sessões, 12 ele dezembro de 1024., Fc·l'rcira 
Chaves. 

PAREC!IIl 

Como ~c vê da redacção desta emenda clla tratl de matcfia Im
portante qu~~ não deve ser tratada cm orçamento. 

O Codigo do Processo Civll a ser promulgado regula a ma teria. 
Nestas condições a emenda deve ser rejeitada. 

N. 97 
Onde convier: 
Continua cm vigor o art. 21 da Lei da Dcspcza 11. I. 7il3, de 

7 de janeiro de 1924,-Paulo de Frontin. 

PA~ECI!R 

O art. 21 da lei n·. 4,793, de 1924, que a emenda manda conli· 
nuar cm vigor, assim dispõe: 

«Art. 21. E' facultado aos alumnos das Escolas Superiores da 
Republica, dependente" de uma só materia, e que tiverem sido ou
vintes do anuo immediato, tazercm, cm se;(unda época, o exame 
que lhes falta. se approvados, os dos annos scguinbs, p~gas as 
taxas respectivas. 

O Governo está autorizado a elaborar a reforma do ensino su
perior, em virtude de disposit.vo constante de lei oniamcntaria. 

Não convém, portattto, a continuação, no orçamento, de uma 
faculdade que certamente será attendlda pelo Governo na reforma 
projectada. . 

NcstJs condições, a emenda dzve ser rejeitada. 

N. 93 

Occortcndo a ntort.: de um dos porteiros do Tribuaal do jury 
será extincto o cargo, ficando sommados o:; vencimentos do pre 
morto aos do sobrevivente.- Pir.:s Rebello, 

PARECER 

.\ Collllllb~ão put· ~ua maiol'ia niiu a~cl.liLa a cuwnua por 
niTo ~tw o1'1;atuenl Hrin. 

·,, N, 09 
...._ 

Ar·l . ...... F~i,~:-trn rerngw.ta~i n~ rli~pt't~it.:~ie.:.; l't't;lllamentm·e~ 
n III.' IJ:;Inlwl ···~•·ln JII'L'.i(' l'i p~n" pul'a ns I'<Hielll'>:os do 2' cJ•tmn
''ia nn,; c"''l'riM rl:1 nrplllili••.a, n~ 1111nl'~ ~CJ·~o validn~ até se 
usgultu· a li~las dos cuu<Hdalos ap!JI'ovados. 
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Paragrapcho unico. Esta rlisposir;ão será extensiva n to
dos os nmnnnPm<t•s que. liahilil.aclos em eoncurso, tenham in
corr·iclo na Jll'•'srrip(:fio cilncln, rlcntro do eorrenl.c armo. c aLé 
a data da JH'ewnt.e lei. 

Art. Revogam-se as disn,);:i~úr.:; ern eonLrario. -)oa-
•!Uin~ Moreira. 

PARECER 

A providencia conLida nesta emenda di~ respeito ao or
~amonl.o ela Viação, razão rpela qual a Commissão não lhe 
pódr~ dar assentimento. 

N. 100 

O Governo abrirá o crcclito uccessario para execução do 
n. VI elo ar!.. 3° da lei n. 11.793, de 7 de .ianniro de :1924, cujo 
dispositivo fica revigorado para todos os effeilos de c!ireilo. 
- j)J oni::; S od1•é ,' - At~.tonio M oni;;. 

PARECER 

A presente emenda não merece o assentimento da Commissão; 
ella visa permittir que o Governo abra o credito que for necessa
rio para determinado pagamento, quando ell• já é devidamente auto~ 
izado a assim proceder ex-vi do art. 3, n. VI, da lei n. 4. 793. de 
1 \J24, Ol'\:amenlo em vigor. . 

A emenda, portanto, não deve ser approvada. 

N. 101 

Onde convier: 

Ao nrL. ·í" do doere Lo n. 1 G. 273, ele 20 ele dezembro de 
Hl23. ouclo di~: quatro; diga-se: lcinco; nara as Prclorias 
Civcis, semlo o nomeado cm virtude dessa lei considerado 
cxl.eanumcrario c sem diecilo ús vantagens c vencimentos· 
csl.abclecidos na referida !ui, art. 285, constantes da Labella 
anncxa ao mu~mo decreto, ~ 1". Ko caso ele vucancia nos Jo
gares 'el'fcctivos, cm igualdade de condi!JÕCs no concurso terá 
o i:JxLranumcl'ario o direito do logar vago. - Carlos Bar
bosa. 

P.mECEll 

A Commissão em sua maioria não pócle dar seu assenti
mento á emenda. 

N. 102 

O nele cor.vier: 

ArL. Sejam concedidas no l.hcsouroiro e l'icl do thcsou-
reiro ela Hnparl.ir;~o Cr•nl.r•al ria Pnlir:ia !ln Di~lPídn Fedem! 
as qucbr•as idonJi.:n;; r'flflt""lirl;:,: :lfls fieis o p:1~~ndm·cs rlo Thc~ 
i!Otrt·o Narinnal. · 

llio, 13 do dc~l~mbro r.lc 1U2·1, -·· 11auio th• F•·unlin. 

• 
I 
I 
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PARECER 

Não merece o apoi) da Commissão esta emenda, que manda 
conceder quebras a funccionarios pagadores da Policia desta Ca
pital. 

Esses funccionarios já teem vencimentos compensadores c não 
convém aggravar as despczas publicas concedendo quebras. 

A emenda, pois, deve ser rejeitada. 

N, 103 

OnrJc convier: 
Arl. O Go'vc1·no abrit•ú l\S erediloR neces,;m·ios a oeeor.-

rer ao pagamrnlo riu ;;mliJ'ir.ncfio pl'ovisoria, m·cada p.elo de
creto n. 3 .9!l0. de 1\120, ao:> qu1, rüo l'eccberam como ae 
<lircilo. 

Rio. t3 de dezembro de Hl2·'1. - Paulo de F1·ontin. 

PARECER 

Embora os iutuitos do iJlustre autor serem facultar ao Governo 
meios com os quaes possa abrir creditas para eflectivar esses paga
mentos, todavia a emenda não está nos casos de merecer o apoio 
desta Commissão. O Governo, pelos diversos minlstcrios, tem 
solicitado do Congresso a abertura de varias creditas para tornar 
effectivos os pagament<.s devidos aos funccionarios que percebem 
menos de !50$ mensoes c o Congresso tem votado creditas para 
esses ministerios, Si houver ainda tunccionarios que não rece· 
beram essa gratificação, o Governo certamente os attcnderá, pois 
está para isso autorizado cm lei espe:ial. 

N. 104 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Ficam reconhecidos como de caracter official os dipio· 

mas conferidos pela Escola Medico Cirurgica de Porto Alegre.
José Murtinho. 

PARECil!l 

. A providencia contida nesta emenda é da ordem daquellas que 
o Congresso tem conferido a outras escolas que, nos Estados, vecu1 
prestando relevantes serv:ços á instrucção. Entr~tanto a materia 
não deve figurar no orçamento, porque o Governo estã autorizado 
a faker a reforma do ensino, e certumente tomará em considera. ão 
a providencia contida na emenda. Nestas condições, a emenda 
deve ser rejeitada. 

N. 105 
· Onde convier : 

Fica aberto o credito de 30:000$ para pagamento ao maestro 
brasileirojulio Reis, da dotação votada em 1921 pelo Congresso 
Nacional, para a montagem de sua opera Soror Marlanna. 

Rio, 13 de dezembro de 1924.-jcronymo Mantelro. 
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PAnllCJ~Il 

• • -.. 
• 

A nrov!clencia contida nesta Ctll:!nda já foi obJecto de parecer 
desta Commlaaiio c na-um cm orçamentos anteriores. O Mlnlstc- I 
rio da justiça, por mais de uma vez, despacnan.lo requerimento do· 
intcrcsr.:Hio, mandou que cllc sntisfi~ll~sc as cxil{cncias regu- I 
lamentares, 

O Governo, portanto, cat.í autorizado 11 dar as providencias 
de que a emenda cogita, razão por que a Commissão não 111~ dá 
assentimento. 

N. 106 

Onde ec.mvioJr: 

Ficrt o novm·nn antnrizado a i'nzcr reverter 6. activa o cci
l '"li' I ~~~ l'ol ir i a ~li I ii nr rio Disl.!'icl.o Federal .Toão Augusto da 
Cu;:la. 1111 po;;ln rln lcnenl.o-coroncl, sem dlreif.o a vencimentos 
que il'lllia d••ixndn dr l'r.rrhe!', - Mrmdouçn. Mffirtins. 

A Comml!ifão em 11un maioria ó contraria á omcnda. 

N. 107 

O~ vrnclm~niM rln' mr~li'PF. rln P.Fwnln lli rln J\'m·r•nifl11) 
flrnrn Prplipntonrln~ nn• r!11 fttnc•r•lonnrln drl i;J"IIiLl ellifl;llli'Íll nu·l 
l'i~tll'fl lltl l'Jr!lt•lc•n •·.Pe~final'' dn vm·ha 1:1", t~om :J ;l\!1(1:~ an
nunos, fJIIC J'ic·a nlevncla ele mais 1-1 :G-H$. l'a~endn-~~ a rorrl
gcnrla nn rc~pccUvo total. 

Sab elas .~r.s;:ür.s, 12 elo d(•zcmhro de 1 02'1 ... _ Paulo rle 
Frnntin. 

!'AfillQllfl 

A c:ncnda cogita de cq.1iparar o; vancimeuto3 d~ vario3 func. 
cio.1arios d1 E;cola 15 de Novembro, c!cvando-se assim -a vcr,)a 
de 14:5H$00(). O momento actual nio permitlc essas cquiparaçõ~s, 
ra01ão por que a Commis~ão aconsolhn no S'lnnclo n rojolçilo ctcsl~ 
emenda, 

N. lOS 

Ondo convier; 
Ao IIospicio de S . .Toiío Dajll.iAl.n rla Lnr,õn, pnl'n corn

nlornenlo dos serviços rJo ,;:yncnolngin c de obsiei.J•icin, r6is 
10:000$000.- Miguel de Carvalho. 

P!IJ\1\CilR 

Pelos mol~illDS rundnm~ntos com q11c n Comml~sno propo1: a 
rejeição da omcndn nnt,·rlor, IICOnaelh t ao Stlilltdo a rcjclc:lo desta 
que já cstr\ providunci~díl 11a amcnd11 rol~tivn á vorb~ 37li, 



illlSSÍÍO llM 27 Dll DF:7.rnMflflO Tlll 1924 599 

N. 109 

ConlinCm em vigoJ• c art.. !!1 c!a lei n. la.'703, do 7 da ja
n••il'o rlt> 1M~!. l'rf•~r·Pn!r n ~-::une~ dog nll\lnllOB ouvinleB 

!tio, tlc:~rr:~1·ro ;!,~ ·E'?L ·-· Jm·ouumr, J/•Jnleiro. 

PAfl!lCEfl 

Por motivos de se achar o Governo autorisado a reformar o 
ensino sccundarlo e superior da Republica, a Commlssão entende 
que u emenda supra deve ser reje!t.da. 

N. 110 
' Onde c(lnvirr: 

"O Governo mnnrJarn imjlrimir no Imprensa Nacional o 
em•,,o rio rninr•ralng-in c ;reo mda elo professor cnt.hcdrat.ioo 
lk f.rornl·do f:tei;l•:;•;(II', ela Escola Polylcclmica do Rio de 
J a mm o. 

l\in dr. hi\ .. !:1\J, ~3 ,; l rk;:pmiJN de HJ:!.4. - Paulo de 
Fron/in. 

PARECBR 

Embora se trate de uma obra de valor, a Commissão sente não 
poder aconselhar ao Senado que approvc a emenda supra, por· 
qu~nto não t~m basc sobre o quantum que se terá de dispendcr com 
:1 sua impressão. 

Onde convie ;o: 

''Fica revigorado para o cxcrcicin de 1025 o saldo de 
20:000$ da clespeza autorizada pP!o n. 15 do aJ'i, 3' da lei nu
mm·o J, .555, rlo HJ do Dg-osto rlc 1!J~2. [lUI'il o nmcst.ro Heitor 
Vi/::t-J,n:ws ,,xiJibil' .>ri~ cmwnrto~ do~ mais nol.tlVCis artistas 
lna~il<.,iro:> .. á Rlll\ csr..nliHl, nns cnpilat!S da l''rnn~ll c It.ulia. 

11 i o. 1:1 r!P dczr•mlll'n dP 1!1~4. ·-· l'a!llo de Frontin. 

PA~ECER 

A rmenda m~nda revi>~oror oR saldos da quantia de 20:000~, 
concedida poJa lei n. 4,555, de 1922, para concertos dados por 
:trtistas brasileiros na Europa. . 

A Commissão sente não poder dar seu as~~ntimento :\ emenda 
tendo em vista a r:ctunl situação financeira, · 

N.112 

Onde r.onvt('t': 
K. pt•o:·u;!:uio rnr mai., um :.mw, n ennl.ar rln dnln elo wa 

nppi'C1\'nr•:in, n prnzn pnrn vulirJnrlp rln~ c~PIJe\l!'~ll!' l't~ail1.nilo:.~ 
clll J!l~t. nn Drop:H"al!ll'llin XueJPilnl rlt• ::"nwJo l'Iil.Jlu:n. 

~~nh di·: !.!' Niw~. 1~; d:• dl';~etnlW.J dt: 1024. ·-·· 11. JJarroao. 
'-· l<ll~r·ld., dt: .1111/mde. 

··.---....... 

·.' 
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PARECER 

Sobre emenda prorogando prazo do concurso, esta Com 
missão já emittiu parecer contrario. Pelos mesmos fundamentos, é · 
de par~cer que esta seja rejeitada. 

N. 113 

Onde convier: 
.\.rt. Os diplomas de bachareis em scicncias jurídicas e 

sociaes, expedidos aos seus alumnos entre 19H ê. 1915, pela 
Escola Superior da Sciencias do Rio de Janeiro e pela Supe
rior Universidade do Estado de São Paulo, fundadas, organi • 
zadas e mantidas do accôrdo com o doere lo n. 8. 6591 de 5 d() 
abril de 1911, com plena capacidade jurídica, adquirida ex-vi 
deste de::crcto c das leis ns. 173. de iO de setembro de 1893, e 
!>73, de 2 de ,janeiro Ide 1903, são reconhecidos pelo Governo 
li'ederal, considerados validos c admittidos ao registro para n 
exercício da profissão cm todo o terl'ilol'io da Republiea, após 
o pagamento do sello respectivo. 

Sala das sessões, cm 28 de n 3vcmbro de W2-1. - .lllende.w 
Tavares. 

PARECER 

A Commissão reporta-se, em relação a esta emenda · ao pa· 
recer emittido sobre outra que manda considerar validos diplomas 
expedidos por escolas, sob o regímen vigorante em 1911. 

I • 

Pelos mesmos fundamentos, aconselha ao Senado a rejeição 
desta. I 

N. 114 
' ' .. ~ 

Accresccnte-so onde convier: 

Ficam equiparados os vencimentos dos contínuos •das de
pendencias do Departamento Nacional de Saude Publica aos 
dos contínuos da Secretaria Geral do mesmo depnrtamcnto. 

Sala rias Rcssõcs, 12 de dezembro do 1'!124. - Paulo de 
Frontin .. , '; 'l' •·' ''i~iiiWI ' .:I 1.1 .•• ~./Jl 

PARECER 

· A emenda providencia sobre equiparação de vencimentos de 
funcclonarios. 

Tanto basta para que a Commissão, tendo em vista a actual 
situação financeira da Republica, não aconselhe ao Senado a sua 
approvação. 

N. 115 
Onde convier: 
Art. Fica revogado, no tocante ás cústas do Ministerio Pu-

blico, o art. 343 das disposições transitarias do decreto n. 16.273, 
de 20 de dezembro de 1923, ficando assim em vigor as disposições 
anteriores quanto ás mesmas custas.-- Joaquim Moreira. 
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PAilECER 

A Commissão recusa seu apoio a esta emenda que propõe mo
difica~ões no decreto n. 16.273, de 1923, alterando do mesmo 
modo o regimento de custas. 

A emenda pois não deve ser approvada. 

N. 116 

Onde convier: 
Art. Ficam augmenlarlns dr: metade 1:~ cust.as estabe-

lecidas no regimento approvar!o !leio rJcerd" n. 10.291, de 
25 de ,junho de 1 n f3, ') qual ser:í ex! cnsivo :í .íusLi~a federal 
do Dísl.riclo Federal, .:xet•pl.uaclos desse augnwn:.o os actos re
lativos ao l'cgisl.ro cívi! (nascimcnlos, casaruenlos c obitos), 
distribuicão (o acto dn designação), ;·rconhecinwnto de firmaH. 
citar.ão ou intimações o ns cusiM cobradas em sellos, a quo 
se refere o m·t.. 3!,8 do decreto 11. 1 li. :!7:1, dr• 21.1 d1~ clor.l!m!H·o 
1923. - Paulo r/i: Ji'1'ontin. 

PAilECEil 

Ouvida a administração ella julga que a emenda não deve ser 
;rpprovada e assim a Commissão, concordando com as informações 
colhidas, é de parecer que a emenda seja rejeitada. 

N. 117 
Onde convier: 
Para a execução da diligencia decretada pelo Supremo Tri

bunal Federal na questão de limites entre Pilrá c Amazonas 
140:000$000, 

Sala dos sessões, 13 de dezembro de 192/f - JoRé ]fw·~ 
tinlto. - Lui: Adol.pho. - BarboRa Lima. - Lâ1t1'0 Sodrr!. 
-- Dionysio Bantes. 

P Alli!CI!Il 

A emenda concede verba para a execução de uma sentença de
cretada pelo Supremo Tribunal Federal, na questão de limites 
entre Estados da Republica. Ao Governo Federal cabe a execução 
das sentenças da justiça Federal c estas acarretam despezas que 
tem de ser attendidas pelos cofres publicas. · 

Mas, a providencia que a emenda determina, é desnecessaria, 
porquanto, pelo art· 3, n. I, da lei n. 4.793, de 1924, o Governo 
está autoriza~o a abrir credito até a quantia de 140:000$ para a 
execução da diligencia determinada pelo Supremo Tribunal Fe
deral e por elle considerada lmprescindiv<l. para o· julgmento da 
questão dos limites Amazonas-Pará. 

A Commlssão, pois, recusa, pelos fundamentos acima, seu 
apoio ã emenda. 

N.118 

Fica o Governo aulot·izn;Jn a rlal' :·nrnn anxilio pnl'u 
conclusão das obras r.ln In.;/il.ulo d•.> i'l'nlf't'l;ti•J •; :\:-~i-r,,!wia 
Infancia do Rio de .rntwit·o . .\fiO :000$000. 

Ferreira Chaves. 

:\ 
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PARECER 

A emenda subscrlpta pelo Sr. Ferreira Ch11ves propõe que ao 
Instituto de Asslstencia á Infancla desta Capital se dê um auxlllo 
de 400:000$ para a conclusão das obras do predlo sito á rua do 
Areal, onde será instailada a su:t sede, e que se encontra neste 
momento com as suas obras parnlysadas por falta d~ recursos 
pecuniarios·. · . 

A Commissão sente não poder con.:ordar com a proposta do 
illustrc Senador e por isro recusa seu apoio á medida por motivos 
de ordem financeira. · 

N. 119 
Onde convier: 
Art. Os primeiros supplcnf cs de pretor j;í habilitado~ 

c os que se habilitarem cm concurso, no~ !.ermos do § 4" do 
ar!.. 21::! do decreto n. Hi .273, de 20 de dezembro ele 1!l~:l, per
muneeer·fin na lista rlc que trata o § 5o desse artlgo, sem pro
juizo das lisl.as qun venham ll sor organizadas pelo disposto 
no nrl.. 2111 do reh,t'H!o decreto, até qull seJam nomeados Jll'C
tom~ ou cxoncr·ados cu cargo de supplonLc. 

Rlo, dozombr•o rle 1924. - Jeronumo Mon!ei?'O, 

PARECER 

P~:los mesmos fundamentos com qu~ esta commisaão negou seu 
apoio á emenda n. 91, aconselha ao Senado a rejeição desta. 

N. 120 

Onde conví~r·: 

«0> anl.rgns sulJ-prctorr.s, terminado o qtrnt.rionnio par•a 
que foram nomeados, serão rcconrluziclos com a clausula, om
I}I!Unlo Jwm ~•!1'\'it't!m •! r:nnl inunl'i\0 a gozar <Jus vanlag·ens 
palt·imnni:ws que lhes foram assr.gurarlas pela Hcforma .Tucli
citll'it.\ om vi!M' (dPcr•elo n. 11i.~i8. <ltl ~o do dtlr.ombr·o rJc 
1 U!.':l). vnn: ag·t!ti~ nxtcn~ivnH u l,(tdo;; os acluaos primeiros sup
iJlrnlo~.!l> 

Sn la da~ se~sõ1:s, i 2 de dozembt·o do 19211, - Paulo de 
:·l'lmlin. 

•• 

I 
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cm commissão, com rliroíto n promocno a ajudantes medicas, 
pnAsnndo os scuA cnrA'os n dcnnminar-sc auxiliU!'os medicas 
da Inspr•Mol'ia rio Pol'lo do Hio de Janeiro, 

Snla ria R ~essüeR, 13 de der.embro ele 1 !l2~, - Dion1JRio 
!Jr.ntcs. 

PARECER 

· A emenda manda reinte§rar academicos nomeados cm 1919 e 
que, em virtude de disposiçoes regulamentares, não podem conti
nuar nessas funcções. E' assumpto que escapa á compctcncla do 
Congresso. A emenda, pois, deve ser rejeitada. 

N, 122 

Onde convier: 
·•os substitutos de juizes fcdcrar.s, quando rw cxorciciJ 

dos curgns de juizes fcdemcs, pot· motivo do fél'ias, o os sup
plentcs clnQuellcs, quondo no exercício dos ear·gos do juizlls 
substitutos ou do ,iufr.cs fcderaes, por motivo r!e férias ou de 
licenças rlos t.itulnt·es effectivos, no DistrJcto Federal, parca
bei'Ü<J vcncimcnlos ignucs aos rio juiz substll:lido." 

Sala das sessões, 1 3 de dazcmbro de 1 !:2-1, - J e'~'on'llmo 
Monteiro, 

PA~E.CER 

A emenda trata de férias de magistrados, dispondo sobre 
substituições. Não é, como se vê, assuntpto orçamentnrio. Tanto 
basta para que a Commissão lhe negue o seu apoio. 

N. 123 
Onde convier: 
Pela.~ ju~Uficaçür.s pNcessadas cm qualquer juizo para 

.5Grvirr.m de dor.umcnlo será p~ga n t.nxa jndieiaria dr 2$000 
o consaqtr'cnlcrnonLL', ficam cqll ipar·acln~ o:; vnneimorll.os doi! 
,juizes elo riit·eil.o rla .rusli<;a do Dísl rido Fedet·al; r:ot•r•ig·in~ 
c,lo-sr. a., r~Apc•cl.im., labrJ!Ja;; de vencimentos. 

lllo, 13 de ilrzcmbrn 1.lo 1ll2L ·- Paulo tle F'l'o»tin. 

PARECER 

Esta emenda cria uma taxa de 2$000 pelas justificações pro
cessadas. Trata-se de materia que cabe no orçamento da Receita 
e por isso não merece, no da JustiÇJ, parecer favoravcl. 

EMENDA 

N. 124 
· Ondo convier: 

l'am •t.h•rln rlP PlJ••In nn,.; mrmiH''". r tlou~ nuxiliryt'''~ ria 
noni'<'J'I'IW ia Pn r•lamrn I ar Jnl crnacionn I r ln Commerf•.Jo, que 
fllll'lll pjlll•'ll\ l1/IP 11liP !1 ll11111:l l'P!I!'f•~•'JI/:IP t). j~llll~'l'i~lol~() JiJ'U
Si!Cil'O na nsscn:.bJIIn plt.•nnt·in n ronli~nr-st.• om ubril de 192!5, 



,Jn·•!ndo a imporl.ancia sol' posta cm partes iguaes á dis
posi~:.fio tias ,\lesas rio Sonar.lo c ela Gamara elos De.Dulados, 
!i:? :000$, om·o. 

J tH\ ·12. dt' de:.. ·n:hJ·o ··j(' 1 ~l:!.'l. -- l)tfft(u de Prontin. 

PARECER 

O B!'asil J'oi convidado a tomar parLe na Conferencia Par
lnmcnl.nr InteJ•nacional de Commet·cio. Attendendo a esse 
J•nnvil.c fm·nm designados dous delegados que compareceram 
nns rc~pccl.ivno Lt';Jlmllws, Lendo um clollcs, o illusl.re autor 
da emcnrla, úado conta ao Senado elo que alli occorreu, re
querendo al.í! a nomcac;ão ele uma commissão especial para 
estud;n· o:; assnmplos que devem sct· submcLtidos ao proxi
mo cong·res:;o a reunir-se cm ltoma. 

Não havendo verba votada especialmente para ajuda de custo 
aos membros e aos dous auxiliares que deverão comparecer ao 
Congresso, a emenda providencia sobre o assumpto, incluindo no 
orçamento para 1925, a necessaria verba de 62:000$000, ouro, e 
determinando que ella fique á disposição das Mesa 1 do Senado a 
da Camara dos Deputados para o fim determinado. 

A Commissão, porém, é contraria á emenda. 

N. 125 

O Governo abríl'á os crcdil.os neccssarios r.ar·a nccorrer, 
no exercício rle 1021,, ao pagamrnto dos augmcnt.,,s conccdidc.s 
pelo§ 1' do art. 150 da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922 aos 
serventes e moços da ·Directoria de Defesa Sanitaria Marítima 
e Fluvial, e suas Inspectorias do Porto do Rio de janeiro. 

Sala das Bcssões, 12 de dezcmhro de 1'9'24. - Paulo diJ 
F'1·ont in. 

PARECER 

· O Governo está autorizado a eifectuar o cagamento desse . 
augmento a que se refere o § 1' do art. 15 da lei n. 4.555 
de 1922, por lei especial. · . 

Os funccionarios a que a emenda se refere foram privados 
desse augmento, em virtude da modificação soHrida na respectiva 
tabella, que os melhorou na diaria. A emenda, por isso não póde 
ser approvada. 

N. 126 

Onde convier : 
Ar·t.. Fien PJ'nropnrla a va!i(lacle por um anno, elo ultimo 

e(•IWJJ 1·sn r rui izntln no Corr1o rlr Bombeiros para medico$ o ci
rurgiões. 

Sala das sessões, 12 ele dezembro de 1924. - Soares do$ 
{!Jantos. 

I 
-
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PARECER 

. A prorogação do prazo de concursos é materia que não devia 
figurar em orçamentos, razão por que a Commlssão opina que a 
emenda seja rejeitada. 

N. 127 

Ficam os commissarlos de 1" classe da. Policia do Dis
tricto Federal, com a denominação de sub-delegado e terão 
as attribuições que já lhes cot.fere o regulamento policial 
approvado pelo decreto n. 6.440, de 30 de março de 1907, e 
as do tlt. 4•, art. 24, § 4•, do mesmo regulamento, que dis
põe sobre a substituição temperaria dos delegados distri
ctaes, não havendo augmento de vencimentos. - Vespucio de 
Ab1·eu. 

PARECER 

O assumpto de ·que trata a emenda não é orçamentaria. 
A Commissão não lhe dá apoio por este motivo. Deve ser re
jeitada. 

N. 128 

Onde convier: 

Art. N.,s inventarias c cxtinc~ües de usufruclo ou fi-
deieornmisso, ud,iudicacões, sobre..,partilhas, partilhas amiga
veis o nas arrematações ou !'emissões, na praça ou depois 
desta, sobre o l'alor dos bcn;; arrematados, adjudicados ou re
midos e sobre o monte partível, os escrivãcs, cm vez de 
custas pelos actos que pralicarem uo correr do processo te
l.'ão uma percentagem, calculada da seguinte fórma: 

· a) sendo o valol' da causa até 50:000$, 1 o/v; 
b) sobre o excedente de 5ü- :0,00$ até 500:000$, 1/2 %; 
c) sobre o excedente de 500:000$ até 1.000:000$, 1/4 %. 
Paragrapho unico. Nos inventarias negativos, nada per-

ceberão. ·· 
Art. Quanto aos actos praticados nos au.tos depois da 

sentença ou homologação assim como quanto aos alvarás, 
certidões, p!'ecatorias e. demais instrumentos transcriptos do 
prrtesso ou expedidos. quer antes, quer após ·o julgamento, 
perceberão as custas do regimento em vigor quando officia
rem. 

Art. As percentagens devidas nos processos já enu-
merados, serão pagas por occasião do preparo dos autos par~ 
julgamento. - Fer1·eira Chaves . 

.... 

PARECER 

O assumpto de que trata esta emenda envolve materia 
que reclama detido estudo por parte da Commissão, estudo que 
não pó de ser feito neste momento. A Commissão deixa por 
isso de recommendal-a ao voto do Senado. 

. i 
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N. 129 

Onde convier•: 

.J.o'ieam 1.!111 rJi~;pouilliJidade 05 rltll!.' ox-cserlvfies do {' ·~ !:!' 
ol'ficio~ da Côrl.e de ,\ppe!la~.ão, aeluac~ uhofes de secciio da 
~ecrel.aria ri esse 'J'J•ibunal com os vcncill!cn tos de quaLorze 
r-onl.ns c (]ual.rocenws mil róis ann11aes cada um, desde que 
di~i;;/.urn os mesmos de quacs<Juer acçtlcs conLt'n a Unllio a que 
JHll' vünl.i.ll'a lon!Jum dil'ciln, r nutnl'iznrlo o Gnvn.rno n nomrmr• 
substitutos abrindo-se os necessarlos credltos.-Pereira Lobo 

PARECER 

A ma teria da presente emenda na:o pertence ao orçamento, (>ols, 
trata de manda; por cm disponibilidade funccionarios da Côrte de 
Appe!lação. E' ma1eria que deve ser tratada cm projecto especial. 
Por esta razão a Commissão recusa o seu apoio, aconselhando ao 
Senado que a rejeite. 

N. 130 

Onde convier: 

Al'l. O:; t:•cn.:\'t'lll.c . .: ,iur·amenladus. OM Lrcs rnals an-
J.ig·oti de c:.tdn eul'ior·io, dos ,i11izos de direilu das vam~ uivei~. 
ct•iruimll'~, de llll'll"l''!~ c da~ prclol'ias civeis n tWilllillat!S du 
Dislrictu Federal. JlU~.::!<li'Üu 11 percellcl' "~ VL'IWimcntn~ fr
:xadurl pam o~ c,;,,rnvcnlc~ do .1 uizu ElciLoral na lallellu U!J
p!icadu uns J'urwdnnarios da .Tu~ti~:a Lucul, a CJ!IIJ se J'ofcre o 
at·t. 285 do clrwt·elc n. 1!1.272, de 20 de dezembro do HJ23. 

Hio, rlezcmbro du 102.1 - lei'Oil'ltmo Montab·o. 

PARECER 

Pelos mesmos fundamentos com que a Commissão aconselhou 
a rcjciçAo da emenda anterior, nega seu apoio a esta, que deve se r 
tambem rejeitada, 

N. 131 

.Onde convio!': 

o~ of'l'il;iae~ de ,iu,;liça do l'oi'Uill Jncul, tt~al'iin um c!is
l.írwl ivn i~;tJnl 1111,; >'f'tts t:ol!J•t,:·aH dos l'nilo~. t!ll Fa:.:enda 1\Iuuicl
Jl:ll; l'nnr a 11i l'l'r.r·crll.:a 1]111! l'lll wz rio 801' collocado o capacete 
da muni1·ipnlidnd1! ~~:.ia collocado o ·cmlllmna ela .Tusl.iua o que 
e111· dCI1l'eduJ· rln eslrclln oxistum os seguintes dizeres: coffi
cial de ,imLiva do J'o1·um loe.::tb . 

• \~ dc:>]JCZUS dcCOl'l'L'lllC~ OCS[U lllCdidu COI'I'Cl'ÜO tJO!' conL~ 
do8 respudi\'OS l'll nccionurios. 

!tio, clczetnb!'O do 192·1 - .IC1'011Vmo llfontciro, 

I 
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PARECER 

A emenda manda que os officiaes de justiça do forum local 
usem de distintivo, etc. Não é assumpto para ser tratado em lei 
de orçame1tto. Deve portanto, ser _rejeitada. 

N. 132 

Ou de convier: 

:C'icam reconhecidos os diplomas cxpcdit.los pela ]!]~cola 
do Pllarmacia o Odontologia do lUo do Janeiro, com séllc nc~la 
capital, fundada de accôrdo com a lei n. S.ü5!l, de i!lH, r:o
gblrada cm 10'14, no Registro de Titulas o Documentos, sob 
o n. 680, reconhecida de utilidade publica J'cdcrul c cujos alu
mnos trabalham, l1a quall'o annos, .granas 1i licctwa oJ'J'icia1 
concedida por ccrLidão mediante aprescillacão do êcrtiricado 
.de formatura pelo Departamento Nacional de Sande PulJlica. 

Sala das sessões, 12 de dczembt·o de 192·i. - I eronyrno 
Montei1•o. 

· PARECER 

O Governo está autorizado a fazer uma reforma do ensino da 
Republica e a emenda manda considerar validos diplomas expedi
dos por escola fundada de accôrdo com a legislação de 1911. E' 
assumpto t'(UC não deve figurar em lei orçamentaria. Por esta razão 
a Commissão aconselha a sua rejeição. 

133 

Onde convier : 

O quadro dos Veterinarios da Policia Militar do DisLI·ico 
l!'cderal contitituir-se-ba, de um capitão, um primeiro tenente 
c dous segundos tenentes, um segundo e um terceiro sargentoti 

. o quatro cabos enfermeiros vetorinarios, ficando assim dis
triouidos: - um capitão, que será o chefe do serviço vetcri
nario encarregado das commissões; - um prlmelro tenente, 
quo será o oncnrregndo dos serviços cllnicos da 'Invernada e 
concorrendo no serviço de dia á i'barmacia Veterinarla na 
séde do Hegirnento; - dous ,;egundos tenentes, que farão inter
callados os serviços clinico~ dos deb~aeamentos e concorrerão 
nos ser1•iço;; do dia á Pharmacia Vetcrmaria na séde do llegi
mento; -- um segundo sargento enfermeiro vetcrinario, que 
;;crú o zelador do material cirurgico, utensilios e drogas dis
!.J•ibuido~ ú Pharmncia Veterlnaria c dos cuidados com os aui
wae~ .. cla cnfct·mnria;-um Lt-rceiro sargento enfermeiro veteri
lllll'io, 'dcslncudo na Iuvornuda, que será o zelnclot• elo material 
cit·urgico, utcnsi!ios c drogas disLribuidos 1\ ambu1anci11 da In
vernada c dos cuidados com os nnimaos alli invernados; a 
quatro cabos infcrmeiros ·votcrinarios quo auxiliarão os ser
:vioo~ ordinal'ios dos curativos diurios em diffcrcntcs pont.os. 

filo do Jnt.ciro, 12 de dezembro de :1924. - Paulo de.. 
,~~. .. 
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PARECER 

Manda a emenda que o quadro de veterinarios da Policia Militar 
seja consttituido pela fórma que estabelece. E' assumpto que cabe 
á administração a quem compete organizar os diversos serviços 
publicas. Não sendo materia de caracter orçamentaria, a Commis· 
são sente-se constrangida a aconselhar ao Senado a su1 rejeição. 

N. 134 

Accrescente·se: 

Art. Continúa em vigor, emquanto não for expressamente 
revogada, a disposição do art. lO do decreto legislativo n. 4.555, 
de 10 de agosto de 1922, mantida pelo art. 18 da lei n. 4.632, de 
6 de janeiro de 1923.-Cunha Machado. 

PARECER 

A dlsposicão mandada continuar em vigor dispõe sobre quotas 
e percentagens de funccionarios da magistratura. A emenda é des·· 
necessaria, uma vez que a disposição do art. da lei. n. 4.632 de 
janeiro de !923, é de caracter permanente, e não foi expressamente 
revogada. Portanto não. deve ser acceita. 

135 

Assim, accresce!lte-se ao· Orçamento do Interior: 
Art. Os juizes federaes e seus substitutos perc~bcrào cm 

dinheiro as custas pelos actos que praticarem, de accôrdo com o 
regimento em vigor na justiça local. 

Senado Federal, 9 de dezembro de 1924. - Bernzrdino Mon· 
· teiro. - Manoel Monjardim. 

PARECER 

A modificavão que u emenda propõo ao rcginumlo cio 
cu~ilas, rclat.ivamcnto u actos praUcados }lelos juizes sub
sLiLutos fedorucs, não é conveniente, segundo ini'ot•ma a ad
minisl.racüo. Nestas condicões, a Commissüo nega seu apoio 
1.1 cs la emenda. 

4• GRUPO 

EMENDAS CONSIDERADAS PREJUDICADAS 

N. 136 

Verba 6" - Secretaria do Senado: · 
Il:(:Sf.abclc~a-sc a verba, de accórdo com u ].)"OPOSta do 

Governo. - Paulo à e F1·ontin. 

PARECER 

Esta emenda, CJUC manda rcsLaholecer n proposta do Go
vemo, o~lá pi'C,iudicncla pela emenda apresontada pela Com-

I 
• 
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missão de Policia, fawnuo nova disll'i·bu i(lúo da verba Ma
terial, 

N. :137 

Verba 21' - Departamento Nacional uc Saude I>ublica: 
Restabeleça-se a proposta do Governo com as seguintes 

modificações : 
t ', no u. VI, sub-cousignacõcs ns. 42 a ã3, augmente

se, de uccordo com a propo,;ir;ão da Camara do:; Deputados 
,pa,I'a o servi(:o no Estado do Pará, 560 :DOO$ c no Estado do 
Maranhão, 4\JO :000$000; 

2•, no n. XXIX, sub-co11sjgnações ns. 2!Jfi u 310, redu
za-se cada parcclla de metade, ficando assim em J•éis 
3.212 :000$0(}0, - Paulo de F1·ontin. 

PARECER 

Esla cnicuda c mais as seguintes estão prejudil•adas pcío 
substitutivo apresentado pela. Commissão ít verba 21• - De
partamento Nacional de Sau.Ue Publica. 

· N. 138 
Lazarclo uu Ulla Grande: 
Em vez elo que consta da proposi(;ão clu Carn:Jt•a, adopte-se 

a seguinte 
Tabella 

I director (em commissão), gi'Ulificação ..... 
1 phai·macculico, vencimentos . . ...•...... 
:1. a,juclante dn almoxal'il'c, vencimentos ..... . 
1 terceiro ol'ficial, vencimento ............ . 
'i machinisla, vencimentos . . ........•.... 
1 por.teiro, vell(li'ínenlos . . ................ . 
:1 auxiliar de p·harmacia . . .•............. 
i chefe do turma . . .....•.........•.... 
1 eozinlieiro . . . . .......•.....•.......• 
:l padeiro . . ........................... . 
1 i'o'Sllista . . . . .... · .. · ..... , ............ . 

1 () servonlcti . . . • ....................... . 

'l'olal . . . • •••••• o •• o ••• o ••••• o o •• 

N. 139 

3:600$000 
6:000$000 
5:~00$000 
5 :lt00$000 
4:320$000 
3:600$000 
3:000$00!} 
3:000$000 
2:700$000 
2:700$000 
2:160$000 

1'.1. :1.00$000 

56:280$000 

Verba 21'- Deparíamcnlo Nacional de Saude Jlublica
Rubrica - Inspectoria ele Prophylaxia da 1'uberculose 
Consig·nà~.ão - ·Mensalidades: · 

Conserva-se a sub-consignaçüo: 
Seis uuxiliai'OS l.eehnicos a 500$, 3li :000$000. 
Sala dns Conunissõcs, 11 de dezembro de 1 !l2h. - Enscbio 

de .-t ndrcu:lc 
S, - Vu!. XL 39 

I 
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N. 140 

Pt•o,iccl.o de út·~~amenl.o ela Dc~pcza rlo Minisl.cl'io da Jus
tiça e Negocioti lnl.eriorcs ]Jura o exereicio de 1025: 

lll. Dcpnt•Lumcnlo Nacional do Snudo Publica - Sub
cunsignacões ns.. . . . (reunidas as Inspectorias de Prophy
laxia Marítima c a actual Geral ele Saudc do l)or·lo cm uma só 
com a denominacúo de "'lnspecloria Geral de Saudc do PorLo 
do Ilio do ,Janeiro"), fieando livre ao Govo't•no WJlpr·ovcl!at· pm·u 
a t•.hcl'ia do novo set•vico quulquP.r dos dous inspectores. 

Inspectoria Geral de Saude do Porto do Rio do Janeiro: 

i inspector geral : 

Ordenado . . . . . . . . . . . . . 10:800$000 
Gratificação . • . . . • . • . • . 5:400$000 

8 .inspectores do Saudo do Porto: 

Ordenado . . . .. .. . .. .. . 9 :600$000 

f6:200$000 

Gratificacão . . . . . . . . . . 4:800$000 115 :200$000 

4 cscriplurarios: 

Ordenado .. I f f O f I o O " o' o 

Gratificacão . . . .. ..... 

2 interpretes: 

2:400$000 
f:200$000 

Ordenado . . . •..•..... 4:400$000 
Gratificação . . . . . • . • . . 2 :2008000 

o auxiliares academicos: 

Ordenado . 
Gratificação 

2 continuas : 

Ordenado . 
Gratificação 

o •• o ••••••• 

• • • • ••••• o 

. .......... . 
• • •••••• o • 

8 guardas saniLarios mar i limos: 

1:600$000 
800$000 

f:600$000 
800$000 

Ordenado. . . .......... 2:000$000 
· G!'atifica~lio . . · . . . . . . . . 1 :000$000 

1 administrador: 

Ordenado . 
Gratificar;ão 

!l mestres: 

• •• o •• o o ••• 

O O O o I o O o o o 

4:800$000 
2:400$000 

Ül'r)cnado . . . . . . • . . . . . . 2 :880.~000 
Gmlificn•;úo . . . . . . . . . . i :440$000 

14:400$000 

i3:2008000 

1.4:400$000 

4:800$000 

24:000$000 

7:200~000 

38;880$000 
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1 conlrn-mcsl.rc: 

OL~enudo . .•........•. 
Gl'atifica~;iío . 

1 maehinísla-sunitul'io: 

2 :OQQ.$000 
1:000$000 

Ordenado . . • . . . . . . . . . . 2:880$000 
Gt•aLificacl1o • • . . . . . . . . i :H0$000 

7 matJhinisLas: 

Ol'denado . . • . . . • . . . . . . 2 :sso;ooo 
GraLil'icaoão • . • . ..... , 1 :140$000 

2 segundos macllinisLns: 

Ordenado . • . .. .. .. .. .. 2 :400$000 
Gratificacão . . . . . . . . . . . :1 :200$000 

19 foguistas: 

Ordenado . 
Gratificação 

3 motoristas: 

o I o • O I I O I 1 :020$000 
!JG0$000 

Ordonndo. , . •..•...... 2:400$000 
Gratificacão . . . • . . . . . . i :200$000 

{ chefe de turma de desinfectão: 

OJ•denado • • • • • • . . . . • • 2 :800$000 
Gratificacão . . . . . . . . . . 1 :400$000 

4 desinJ'ccladot·cs de 1' classe; 

Ordenado. . . .......... 2:000$000 
Gratificaoão • . . . . . . . . . 1 :000$000 

4 desinJ'cclaclores de 2• classe: 

Ordenado . • . . . . . . . . . . . 1 :600$000 
Gratificação • • . . • . . • . • 800$000 

:J sot·Ycnl os (salario annual).... i :800$000 
•i sorvonlos de desinfec~!ío (sa-

lario annunll . . . . . . . . . 1 :800$000 
1 ffi(lCanico a 12$ rlial'ios .• ; .............. . 

37 mat·inltoiros a 2:400$ annuncs .......... . 
s mo~os n 1 :500$ annuncs • .. .......... .. 

:1 inspector de sorvico cxLilJCI.o: 

01•denado . . , ........ . 
'--. Gratif!caçUo • . • ..... ' .. 

' 

10:800$000 
5:400~000 

S:U00$000 

4:320$000 

30:240$000 

7:200$000 

54:7:!0$000 

10:800$000 

4;:!00$000 

12:000$000 

!J:G00$000 

5:400$000 

7:200.$000 
/1 ;31'10$000 

88:880$000 
12:000$000 

1G:200$000 
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4 ajudanles-medi(!.OS: 

Ordenado . . • 
Gratificaoão . . 

......... 

1 u,judunlc do udminisLrador: 

6:400$000 
3:200$000 

ti-l: ~ • 

· "Ordenado · . . . , • . .. .. .. 3 :200$000 
Gratificação . . • . . . . . . . 1 : 600$000 

38:400$000 

4:800.$000 

561:620$000 

Unifiquem-se as verbas das· duas inspectorias em uma uni
.ca, para a Inspectoria Geral de Sande do Porto 1:1o Rio de Ja
neiro (Material) . 

Rio de .Janeiro, dezembro de 1924. - Jeronymo 1Uonteir·o. 

N. 141 
~ 

Verba .:::1". n. :13: De.parLamento Nacional de Saude Pu
blica - Inspectoria de Hygicne InfanW: 

Onde se diz: seis rnedicos, graLificação 9 :600$; diga-se: 
seis medicos, ordenado G: ~00$, gratificação 3:200$000. 

Senad.o. Federal, :12 de dezembro de 1924. - Lau1•o Sodrú. 

N. 142 

Verba 21" ·- DeparlamenLo Nacional de ·saude 
ltnbrieu dnspectoria de P!'Op!Iylaxia Mar i lima,: 
Mantenha-se: 

\l mestres, 
2 contra-mestres. 
7 machinistas. 
2 segundos-machin is Las. 

t9 foguistas. 
3 motoristas. 
1 mMhinisLa sanitario. 

40 marinheiros. 
8 mocos. 
1 mecanic.o. 

Rio, dezembro ele 192-1. -:- .laon111no Monteiro. 

N. 143 

Publica 

Verba 21•: Departamento Nacional de Saude tPublica: 
G11de convier: cn,ccresccntc-sc. para occorrer nos paga

mentos nos exm•cieios de 192.\ c 1925. Sá :896$ c 85:565$390, 
respectivamente. com as cliaJ•ins de alimenLação a noV'e mes
tres, sete machinistas, dons contra-mestres, dous segundos 
mnchinislas, tro~. motoristas, 19 foguistas, 40 marinheiros, 

I 
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oito moços e um macll inista sanitario, á razão de 2$546 dia~ 
rios, durante 3GG dias no exercicio de 1924, e 365 no exerci~ 
cio de 1925. 

Itio, 12 de dezembro de 1924. Jrn•onymo Montch·o. 

N. 144 . ··:· 
. ' I • ___.._ ·'V',! 

Na verba 21• - Departamento Nacional de Sa:ude Pu
blica -- Inspccl.oria de I?iscalizacilo de Generos ALimentícios: 

Onde se diz; «Guardas úe 1':~>, «Guarda:~> e «Guardas de 
2'», diga-se, respectivamente: «Auxiliares de 1' classe», «Au
xiliar:.> e «Auxiliares de 2' cln.sse:~>. 

Ilio, J2 rJe dezembro de lfl2·í. - Jeronumo Monleh·o. 

N. 145 

A' verba 21" - Departamento Nacional dn Sande Publi
ca - TnspPclo!'in do Pl'ophylaxia :ill:ll'itima: 

Restnhclr!\:a-f><' a proposta do Grwrmo, na parte relativa 
ú conscrvaciío dos cmprngados inl'ra inclir•ados, com a cxtin
ceão, porém, de ( l) um togar de <:ontra-mcslre e de (3) l.rcs 
marinheiros, Qs quaes ,,e aclinm, 'Prescnf.ement<) vag·os, fican
do, assim, consm.·vuclos, om J'elnr.•ão :í mesma proposta. ape
nas, um logw: ele eonl:l'a-mesl.ro o i1i marinheiros; 

1 adminis[.rador: 
Ordenado . . . . . .. .. . . . . . . 4 : S00$000 
Grat.ificac.fío . , . . . . . . . . . . 2 :~00$000 7 :200!!lü00 

1 a.iudanle cln arlmini~irndnr: 

Ordenar! o . . . . , . , . , , . , , . :1 :2H}0$0ot0 
Grat.ificaciio . . . . . . . . . . . . I :GOO$fl:lO t1 :::~o·o$000 

2 e;;crip!.urarios: 

Ordenar! o , .... , ..... , .. , 
Grnl.ifir.açiio , . . ..... , ... , 

2 guardas sanit.arios mnrit.imos: 

Ordenado . . , ....... , .. , . 
Gratificncfío . . . ......... . 

1 continuo: 
Ordenado . , . , . , . , . , . . . . 
Grat.ificnçiio . . , .. , , ...... 

f scrvcnt.c (snlarin nnnnall, .. , .. 

Q mest.res: 
Ordenado . . . ..... , ..... , 
Grnl.ificnQiio ............ " 

~: t1oo~or.o 
1 :ZOOJSOOO 

2:000$000 

1:200$000 

·I :000$000 6 ; 000$·0'00 

J ;(jt)Q$000 
800$00'0 2: IJ00$000 

1 :ROil$0fl0 I :fl00$•flfl0 

2:880$000 
I :H-01$000 
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2 conl.rn-mcsLrc~; 
Ordenado .• 
G t·a.li !'i r.a•;fio 

· 7 mnchinistas: 

•••••••••• o •• 

I 0 o O .. O O O o I O 

Orúenarlo .•...•.•..... 
Gt'al.il'ica~ilo . ·: \ ....... . 

2 .•L'gundi>s 111ar.ltlnístns: 

2:000$0li0 
! :000$0110 

~ :880.~000 
1 :HOIJ;lfUO 

Ordenado • .. • .. .. .. .. .. 2 :~00$•000 

'.o . ,, ·, /1 "'l.)•fltl 
~ o..W' J~ I 

Grnlífícuc:ün • . . • • ... • • • i :200$0\lO 1: ~OO:J;OIIO 

10 fognMas: 
Ordenado . . .. . .. .. .. .. .. 1 :920$•0•00 
Grnlificacfio • • .. . .. • .. .. . !JG0$000 3.1: i211~1l0tl 

3 molorislas: 

Ordenado • • • • • . • . • • . . • 2:400$000 
Gt·alificncão • • • • . • • ... . • 1 :200ijlt)t:O J•l :~iltlt:;·iitJO 

1 chefe de I urmn rio desínfec~flo: 

Ordenado ............ , 2 :Sti0$000 
Gt•nt.lfic:t~ão • • • . ... . . . . I ;:iOO~IHlO ~ ;',!llf\íH\00 

Ordenado • • .. .. .. .. .. .. . 2:000$000 
Gratificação • • . • . . ... . • • • l :000$1H:•O 1~ :OIJiJ.~!lOO 

4 desinJcclnriMrs di! :!• elnsse: 

Ordm1ndo . • • • • . . • . • . . • . • t :Ci00$0011 
Gr·atif'ienriio . . .. .. . .... .. 800~0011 !I :líil0$1w:o 

mnchini:<la :mnilnrin: 

0!'()1)11000 • • • • • • • • • • • • • • • 2:880$000 
Gralil'icnt'üo . . • • • . ... • • • • 1 :4~0$000 ~ :320~000 

-i ~nrvcn!e;; (;:alnrio nnnual).. .... t :800<$000 i:·Wil$ilt10 

t n1ccnn:l~n\ n 1~$ dia rins ................... . 
.10 mnrinltcít·o.~. n 2 :!tOO$ annuaes ....•••.••.•• 
8 rno{·n~. a I :ri fiO$ annnac.~ . .... , . , ... , • , , •. , 

- Lopes Gonçalv,ea. 

N. 146 

.\ : !180~1000 
06:000$000 
I '2: V0'0$000 

Vr.l'lia ~I' - Di~pnl'lamenlo :oincional do Snurlo Publica. 
nubl'icno: Dit't'c:lm·ia rln Dnl'osn · Rnnilnr·in Mnril.imn e 

Fltrvínl, Jn;;pt•nl.nl'ill dn Pr·nplt~·lnxin ~l!u·ilirna e ln9pecloria 
de Sawln tln PLwln do llín di! .lnnclro. 

-
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Corrijam-se as labcllas respectivas, para o fim de dar aos 
serventes c moços, os vencimQntos de 180$ c 1&0.$ mensaes, 
respectivamente, conforme lhes concedeu o § 1• do art. :l5ú 
da lei n. 4.555, de 10 de agosto de :l922. 

Sala das sessões, 12 de dezemlJI.'o de 1924. Paulo de 
1?1•ontín. 

N. 147 

Rubrica 21 "Serviços nos Estados": 

Onde se lê: "::li5 :000$ par·a occorrcr ás despczas com a 
construc~•:io de Jepr·ozario ", diga-se: .. i~U: 12~$000"; o mais, 
como osrá. - Cunha Machado. 

', : 

N. 148 

A' verba 21 -- Departarncntn l\'nciona! dr. Saudc Publica 
Lazaret.o da 1 lira Gr·ande - t•csl.abclo,,a-se a dolnç:io da 

fJI'OfJusln do Jlodcl' Exccut ivo. 
Sala dt)s sessões, em 12 de dezembro de 1924. - Dio

)11/Sio !lentes. 

N. 149 

No n. !!I -- (Departamento Nacional de Saud;J Pubiica) 
Subconsíqnaç,ies us. 42 a J:l-1 V Inspectoria du Prophylaxia 
da I.-epJ•a c Doenc;ati Vencreas - Diga-se: 

Custeio da zona do Districto Federal, inclusive o 
pessoal. • • . • • .. • . . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. . 81 :000$000 

Jeronymo Monteiro. 

Verba 21 - Departamento Nacional de Saurte Publica -
Rubrica - Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculoso -Con
signnçiío - Mensalistas: 

Conserve-se a suh-consignação: 
G auxiliares Loclmicos .a 5 00$ - .1o: 000$000 - J os i: 

Mm·l'inho •. 

N. 152 

Vorbn 21, Sub-consignac;ão 7: 

Onrlo SL' diz ;. t:lr:Jl'lnaecul.icns sub-in.,pr!r.l.or·PH, !liga-se: 
r._ plinr·rnaec•ttt.it·os stilr-inspr.ct.orcs. 

Senatlo Fetleml, :?~ de novcmht'o do r 02L - Laur·o Sodrt. 

( 

F 



ülu 

N. 153 

.'1.' \'111'1111 21" - Depnl'lnmenln Nacional de Saudc Publica 
Jn"JI'''''o'·ia de PJ•nph~·laxia rln l.<'ill'/1, onde Hn diz: (nH. P'1 o 
!l!i), ·J mrrlic11 rio lnliOI'nln:·in, 0;!>1101!: :l a"isl.elll<!~ rlc la!JoJ•n
ric n iiiW,i Ha•n:::ae~, dign-sn: 

i nwrli1:o tio laJI(i!'r\lnJ·io, 8::-!IJO$ do ordenado c !t:,\00$ do 
~'l'nlil'il'ar;iio. 

a a~sistenl.es d~ lahOC'al.oJ'io, G:~OO$ ele ordenado e :1:200i 
·ln gml il'ien6ío. 

Snla rlns ~r~si>oP, ~! rir nnvrrnhro df' I O:? !r. -· DirmiJ.ti• 
Ben trw. 

N. 154 

A incluir ondo convier: 

«No scrvi{)o n carg-o da scccão de phnrmacia da Prophyla
xia Contra n Tuhcrculose, uavcr·á quatro nuxiliares.~ 

· Senado Federal. 8 de rJezemhro dr~ 1924. - Lauro Sodré. 

N. f55 

Verba 21 -IX - Hospital Geral da Assistencia - Mate
rial do Consumo: 

N. 94- onde diz - Material clínico, 31J:OOO$, diga-se: 
lllaf.Prial clínico, sendo :JO:OOO$ para a 10' enfermaria de ci
T'lll'gia rlc ll11Jiheres- iiO:OOMOOO. 

Sala rias ~<'A~<'í<'S, 12 ri~ rll:'í!l'mhro dr. '1!121,, -- Mende.ç 7'a
t,aJ•e.tr. 

N. 156 

Rubrica 21 - D~parlamcnlo Nacional de Saude PubliC3 
Hospital Geral de Assistcncia - ~Pessoal,: 

Onde diz: 

6 auxiliares de lnboratorio .•..... 

Diga-se: 

2 co'nservadoras technioos de la-
boratorio . . ............ . 

4 uuxil i ares de laboratorio ••••••• 

Grat. 
3 :000$000 f:S :000.~000 

Grat. 

3:000$000 6:000$000 
3:000$000 12:000$000 

Sala dns Scssõeq. em 13 de dezembrn de 1924. - Lopel 
Gonçal1'e&. · ~ · · · · '-~ 

• 
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N. 157-158 

A' verha 2J -· Departamento N~cio'nal doJ Saude Pub:ic:a: 
Onde convier: Fica rcsl.nbelr.ci<la para o cusl.eio dos ser

viços de prophylaxia rln lepm e d:J..> docn~'as vener·cns, n me
tade ela ver !la do actual exerci cio: 60:000$000. 

Sala dns sessücs, cm J :l de dc1.embro d1~ 1 0::!4. -· Joaqnim 
llloreil·a. 

N. :159 

A' verba 21', n. XXIX (Serviços nos Estados: 
Suh-conRignnciio 302 - Alagôas - mantida a verba da 

proposta, 270 :000$, p:n·n custeio dos serviços de saneamento 
e pi'Opllylaxia rum!, iniciados desde 22 de agosto e cm plena 
execut;ão. em virtude da clausula s• do contracto celebrado 
enlre I! União e o Est.arlo, em 13 de junho drl 1924. (Salvo a 
redacçuo.) 

Sala rlas sessões, 12 ele dezembro de 1924. - li1!tsebio de 
Andrad-e. 

N. 160 

Verba 2i - Departamento Nacional de Sande Publica -
Rcst.abelcca-se XXIX - Serviço rle Propbylaxia nos Estados: 

Minas Geraes. .. ........................... .. 
Pernambuco . .. ............................ . 
Amazonas , ................ ·, ................ . 
Maran·hão . • ................................ . 
Parahyba do Norte ......................... .. 
Matto Grosso •............................... 
Ceará . . ................................. ~ .. .. 
Ba'hia . . ...................................... . 
Santa Catbarina ............................ . 
Espirito Santo ............................... . 
Paraná . . ................................... . 
Rio Grande do Norte ........................ . 
Pará . . ..................................... . 
Rio de Janeiro .............................. . 
Alagoas . . ..... ~ ............................ . 
Piauhy . . ....................... · · · · · .... · · · · 

!l50 :000$000 
500:000$000 
500:000$000 
550:000$000 
504:000$000 
450:000$000 
400:000$000 
450:000$000 
400:000$000 
400:000$000 
400:000$000 
360:000$000 
350:000$000 
290:000$000 
270:000$000 
150:000$000 

6.424:000$000 

F. Schm_idt. Vidçl Ramos. 

N. 16 t 

A' verll'.t 24 - Escola de Bellad Art.es - Suh-con3igr>a
()Ões 1 11 3, r~>stabeleçam-se o~ loc;are~ de tres con,~rvndor~R. 
7:200$000. 

' 

Saln cln• ~r.~i'Õr.". <'lll ·I:J dr. rlrzr:nhrn rle I!J'!·I. -- \'PSI''' ri" 
dr: Abr/m. 
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PARECER 

O~ lres cons<ll'vadore<' a que se refere a emenda silo ne
cessarios á Escola de Bella Arte>. A. suppTcssiio dess1~s Jogar't.ls 
v1rá trazer difficuldades á dirtlCCilJ dos Hervicos da EscoJ;.1. 
pois, sendo Lras CS.:lil'.S l>onservadores e mandando a <fJamara 
supprimil-os, c.erlamenle as funcçõe·s que ellcs de:wrnpenlralil 
ficarão abandonadas por não haver •flll'Cm os subs.fitua. Além 
disso trata-se dn rnodoslos servidor·es que pr.rcr.be:n aoenaB o 
vencimento de 200$ mensaes, os quaes irão ficar sem col
·locacão, uão sr.ndo a.pr-ccinvel .pat•u o> ~.oJreti publtco,; a eco
nomia que se pr·eknde, mnbm·a com o sacrifioio d<l pcrrueno.; 
sGrvidores. 

A emenda, porém, est;\ p.re.iudicnda por Lct• a Commissão 
ap.prova~n a d<1 Sr. Paulo de Front in, restabelcr;endo a ver
ba 24•. 

N. 162 

Verba 33• -- lnstituto Oswaldo Cruz; 
Resl.abcl.!ÇU-S•! a verha, de nrc.ijrC:o com a pmposla do Go· 

verno. - Pnulo d11 F'rontin. 

PARECER 

Prejudicada pelo substitutivo, apresentado pela Com
missão. 

N. 163 

Verba 37' - Subvenções: 

Restahelevn-se esta verba da proposta do Governo. -
Paulo de Frontin. 

PARECER 

A Commmissão Lendo estudado devidamente torlas as 
en:endns apJ•rscnlaclas á verba 37 -· Subvenções -- é de pa.
re(let' ctlte cllus sejun1 consideradas prejudicadas pelo sub
stitutivl que aprcsrnta neste parecer. 

N. 1M 

Onde convier: 

São mantidas para n exercício de 1925 as segu:ntes sub
ve.ncões. constantes da Lei da Despeza para o exercício cor
J'rmte: No Districto Federal: 
Lycée l~rancais do Rio de Janeiro ............. . 
Lyccu de Arles e Officios do Rio de Janeiro ..• 
Paculchdo Hahncrnaniana ............. · ....... . 
Associ:;çfle PI'Olcctom dos Cégos, 17 dr. Scl.emhro 
In~titulo de Prol.cccüo c Assistcncia á Infanci:t. 
Dispon~ario S. J'osé ............................ . 
Socicdarle ele Gcographia do Rio de Janeiro •••• 

24:000$000 
!í0:000$000 
:?1:000$000 
~!ll: 000$Qil0 
;,1 :000$000 

7:000$0110 
1 o: 000$000 ' 
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Hospital Halmcmaniano •.......•..........•... 
I1 ospital Evn.ngelico . .................. •' .... , .. 
Academia l'iacional de Medicina ............... . 
Associacã(l Pró-matre ... ...... , ................ . 
Asylo S. Luiz da \'clllice Desamparada ......... . 
InsLiLuto ci(IS Advogados Brasileiros .....•....... ; 
Cruz Vorm,J!ha Brasileira ..................... .. 
Liga conLza a 'l'u!Jerculose do .liu ele Janeiro ... . 
Orphanato Osorio ............... , ............. . 

., 
619 

36:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
J5:000$000 
4:000.$000 

22:000$000 
10:000$000 
60:000$000 

Paulo a e Frontin. 

N. 165 
Verba 23 - Subv1mções a institutos de ensino official: 
"Angmentc-se de 50:000$ a sub-consignacão n. 9, des

l.mada á Escola Polytechnics do Rio de Janeiro, para as dcs
pezas complementares da mudança do Observator1o, do Morro 
de Santo Antonio para o Morro do Vallongo. - Paulo de 
l<'rontin •• 

N. :166 

Restnbeleca-se na verba 37', da pro'posLa do Executivo -
Subvenções - as seguintes do tacões: 

Amazonas: 
Instituto Pasteur . . . . . .. , .................. . 
lr.stiLuto Ben.iamin Constant ........ , •.....•• 
Hospital da Candelaria em Porto Velho .....••• 
Santa Casa Salesiana de S. Gabriel do Rio Negro 

f0:000$000 
5:000$000 
3:600$000 
9:000$000 

reduzida para ôO: ooo:~ a consiS'lm~ão de 82 :000$ para a Santa 
Casa de Misericordia de Manáos, fh:ando, assim, em relação a 
esse EstadCI. t.endo en1 vista o or~amento vigente, reali:~ada 
uma r·ecJuo~ão ele 22:000$000. --·Lopes GonçolveJ. 

N. 167 

Restabeleça-se na verbo 37, ".Subvenções", as seguintes 
.a:;gn~cõe.•: 

· Sa~gipe: 
Hospila: de Am:a[Jolrs., ..................... . 
Hospfl.al de .Japal'atuba ....................... . 
Escola Salcsmna S. José., .................. . 
Hospital ri e Sant.a lilabel. ...•. ~· ••..••..•..•• 
Asrlo de 1\fcntlicídade elo nio Brll11Ct1 ......... .. 
.-\9ylo ele Sa:Jie> Anlonio da Estanciu ..........• 
,:•q>tmnnLo de S. •Chd~lovüo ...•... , ......... . 

ii :000\iOOO 
3:000$000 
4:000*000 
4:500$001) 
3:750$000 
2:500$000 
2:00'0$000 

24:750$000 

Lopes Gonçalves. 

N. WS 

·,.H r· 'nhP:r<;~ ~~· :• l'·'l'bn 3i - Suhvl'n•.:l1os -· dr< prop·r~l.•l 
ffO (;f,\'pJ''ll' "'llfl .. r•r·p..:kr•.;f'lin 11. 3 - fn~fjful.o !Jj:.;/.llt'il!O ;~ 
Ué:J~nq''!•~·o nr·a:•ilrir·<', i(l:MI0$000. -- Jmi··1 T:!Jra. 
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No Hi9 
l!'icam restaheleeidu~ u.,; :;anverr(;õo.• corwoclidas ti.s casas 

de rnroirntd'' 1/o fl:,.:nclo do Hiu dP. .fanciro •Jon;.lnnlc d•.1 actual 
tJXI'l :reio. e:.:r:rpr;fr .. !'tíila Jaq11elJ;r;; qr,e nüa :IS r~~eehtJl'arn por 
([IIH•'l/UCr motivo)·•, nestes it·•~S u/t.imn:; .nrnrt:ieio~o - Joa
'1'''?11 illureá·tl~ 

V'!.'rbs =~·~ --· SnbVimções: 

Ao Hospitai de Cat.eches~ da Preln~ia :lo Hir} umn<:o. !'Til 
Hor. Vista 2~ c:ontos. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1924. - B. Lima. 
~ L. Gonçal11es. 

N. 17t 

20: 000$001) 
Aro Instituto Salesiano ~Dom Bosco,, de 1\la. 

ná.os . . . . ....................... - ... .. 
Sala das sesb'ões, 13 de dezembro· de 1924 o - Benjr.tmim 

11a'l"fOio. 
F'NJpp,. '!chrnidt. 

N. 172 
Restabeleça-se na verba 37• - Subvençíles - da pro · 

pos!a do Governo, as seguintes oonsignaçlle! constante$ da 
lei da desp~za 'para o E'Xeroicio coiTente: 

Ceará: 
·Maternidade do CP.ará ••...•••.•••.•••..•••••.• 
Instituto de Prot.ecção t- Assistencia á Infannla. 
Santa Casa de Misericord:a de Fortaleza. o ... o 
.ílan!a Casa de Misericorrlia de SoJ-;:oal .•..•.•.. 
Asylo de Mendicidade de Fortaleza. o o ...•.•• o. 
A5ylo de Alienados de Porangaba ..•••••..••.• 
Dispensa ri n do;;· Pobre~ de Fortaleza, ....... .. 
JnRtHutc- Pa."'teur . . .................... , .. 4 .. 

Fnculda~e dF. Pharmncia r. Orlontologia,. o,, ••• 

5:000$000 
5:000$0:)0 

30 :000$0ü11 
10:000$000 
5:000$000 
5 : 000$01);1 
6 :000$0!)0 
5:000$(100 

l0:000$0Gfl 

81:000$000 
Sala das sessões, 13 de dezemhrc de !924 o - ll~njamin 

Ba..,.Otlllo - Thoma:: · Rodrique1. 

N. f73 

Incluam-se entre as instifou!cões subvencinnat:las para o 
~xerciclo de f 925, as seguintes: 

Distrioto Federal: 
Casa Maternal Mel! o Mattos................ ..•.• 60 :000$000 
Casa dos Artistas .. . .. .. .. . .. .. • .. .. . • .. ... .. . 10:000$000 
CongoresstJ União dot~ Servidores do Estado.... 10:000$000 

Sala das sessões, em 13 de dezembro de 1924. - Mendes 
,Tavare1. · 
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N. 174 

A' verba 37 - Subvenções - accrescente-se: 
Piauhy: 

Santa Casa de 'rherez,ina ••..•.•.•..•.•.••.•••.• 
Santa Casa de Parnahyba ~.,. ................... .. 
Asylo de Alienados, Therezina ................ . 
·- Pi1•es Rebello. 

N •. 175 

621 

'I : f>00$000 
3:750$000 
'i :500$000 

A' verba - Subvenções (37") - accrescenLe-se: 
Pará: -

i.11aculdade de Direito ..................... , .. ;.,. _ .. . 
Mwternidatle mantida .pelá Santa Casa de Mise-

ricordia. . . . , . ., ..................... : ..... .. 
.irtbtituto de Proteccíio e .'\~sistencia á l.ntancla 

Oesvaliáa . . ..................... , ......... ,.. 
ilant a Casa de Misericordia ................ .. 
Instituto Historico e Geographico do Pará ••.• 
Soc1~dado Mecanica Beneficente Parsense ..... 

'J.lota1. 1 ., I' I I I • I I I I I I I I 10 11 I I I I I I I IIIAI I I •. I I 

•O :OtJ0$000 

::.: uo::;:;;ot·o 

1:000$vl!O 
:J0:000$()00 
6:000$000 

iá:000$000 

93:000$000 
::lula das se~·Jões, em 13 de dezembt'o de 1924. -- l>ionysio 

Bentes. 

N. i71l · 

Na verba 37 - Subveneões - Restabeleça-se: 

Par& Santa Catharina: 

.t'.syJu de Orphãos ::i. Vicente de Pauíc ........ . 
As:rlo de Mendicidade lrmão Jo;;quim ........ . 
Hospital de Caridade em Florianopolis .•.••.•• 
l'avilhão de Alienados r:o Hospital dfl Azam-

buja, J~rusqua .. .. ............................. .. 
Hu~pital elo Oarioat:ie de 'S • .l!'ra noist>o ......... . 
Hospital de Caridarle de lta.iahy ..... "' ...... . 
Jlo~pitnl de Caridade da Laguna ........... .,.,. 
Hospital de Caridade de 'ri,iucas ............. . 
Ho~piL!I! de Caridade de Lag'es ................ .. 
Asylo de O!'phá•.1.s e Desvalidos de Joinville ••• 
Para custeio do~ serviços creados tlelo decreto 

n. 13.014, de 4 de maio dJ 1918 (naciona~ 
!izacão do ensino), sendo 342:000$ de sub
vencão e 9:600$ para gratifica\lâu do in·· 
specto1· fiscal, il :!100$ para as diarias de 
inspecção de 190 escolas, 2 :ltQO:p para o 

. ,dactyloen·apllo e !':)U$ para o >tlnl!•lte ..... 
' •, 

:1.0:000$0()0 
:W:000$000 
20:000$000 

'J ~500$ÜWJ 
2:875$DUU 
1 :S'15$01Jú 
1.;875$000 
f:875$000 
1:875$000 
~:8i5$000 

., 
·I i 7: 250$00ú 

~elippe, S.cl~'lwidt. 

]. 

l 

"' '· I, i. 
li 

i.· .• 

' i; 
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N. i77 
1\linas Ger;;e.s: 

c~.eil •lC Caridade da L·~OJ!C•lii'r.a .•. " •.•••••• 
Ai'ylr• cie 8. ~alv:vll)r óe S. Jos•l de Além Pa~ 

rnhyba . . . . ............... , . _ .... .. 
llo,;pifal rle C:u•i,Jarln .i e Calap,-uaws •. , •.••• 
1!1)8pilal de Carirladt> de Ubá . . •..••.•... 
Ho~pital ;te Caridade rle. Viços~ .••••••... , 
Hospital rt~ Caridad1• 6~ Santa L!l7ia dd Ga-

. rang-o1a ......... , .................. .. 
)l;)Spital de Caridade de Ma•· •'e · l.fc~panlu .. 
Hospital rle Caridade ri e Rio r:ranco •••••.•• 
Rr,n!a Ca~a de Ml~eri~ordia de Onro P1•eto •. 
O!'plianoto r1e f:;ant.) Antonio dt< Ouro Preto. 
J-yccu riA Artes e Officlos de Ouro Pral.o,., 
Ca.~a de Caridade de. Mu1.ambinho •• , , , •• , , 
H o~ pita! de Caridade rte Rio Prelo , ..•..•• 
Santa Ca~~ d" Misericordia rlll J11it. d~ I•'ót'fl 
Asylo Santo /l.n~onio rl•l Ub~ral;ln ....••.•..• 
Col!eglo A:~rir•ola de Cac-hoei:·~ do Camr~o • , 
Hospital d0 Barbnr.Pntt , . , , ..... , • , ...... 
Ho~plt.al de Palmyra • • • • • .•.•• , •• , ••••• 
Hospital de Queluz • • • • •.••..••••••..• 
Ilosplt.nl de !\larianna • • , • .. ......... . 
IlMPitaJ de Oliveira • • • . .•.•..••• , ••• 
()rr.hana!o de Santo .~ntonio de Bello H., .. 

• f r1zon .. e o I O " I ~ • • O O O O O • • I I O O I , O a 
0 

O 

~nr.f.a C3sn d~ Uajubá , . , . , .... H •••• .. , 

Hospital rto Ponte Nova • • .. • ........... . 
Ho~pital de Pira.nsa .• • • • • •••••• ·• • • · • ··• . 
Santa Casa de Passa Quatro • . ..•..•. ~ .. · 
Orphamfo do Sant'Anna em Passa-Quatro .. 
Santa Oasa dr. Santo Anlonin de Jacutinga .. 
Escola do Engenharia de ,Tu i·" de Fóra , , •.•• 
Fac:Jidade de 1\feJicina de P.ello Hnri?.onte, .• 
In;f.ituto Commercial Mineirn, do Juiz de Fórp, 
A~ylo df OJ•phíios de Barhacena ..••.. · ••••. 
Sanf,fl IJMB de Aba e•.~ .................... .. 
Santa Casa de Passos ..•• , ...••..••. , ••.• , • 
Santa Casa fie Guarancsia .. , .....••.•• , , • 
Santa Casa de Guoxupé • . ........ , • , ... . 
Santa Casa rlr. 1\fonte Santo . • .. ......... . 
Snnl.t~ IJQ~fl rio Uberahin h a . . • , ••.....••.• 
Santll C:n8n d~ S\, Sehn~ti~n dn Pnralzo ..• , 
Piío da Sanf.o AntoniQ rln D.:!lo Hnrizonta , •• 
~aot.a Ca~~ dP. ~antll Rifn dP .TRIII~I.imm • , ... 
!Asyl o de 1 nvalirlo~ dn rl. Vicenta il•~ Pau ln 

d~ Carangola .... ···• ..... , •....•••. 
~aai.:i Casa Antonio Moreiru, de Santa Rita 
· dà Sapuca·by .. , .•. ,.. . ............ , .. , • 
Orphanaf{) D. Silverlo. mn Calngnaze; •..• 
Asyln .To~C) Emilio íh .Tuiz rln F'6rn .....•... 
Casn fie CariflarlC' de Tllrvo . . .......... .. 
A~ylo dl' Menrligos d(l .Tui r. fi,~ F6ra ••••.•• 
Casa de Caridade da Cidade do Parâ ••••••• 

; ;[IQ()$0<)1) 

t : fiOO~O•JIJ 
t:500$001l 
I : 500SOOII 
, :(i(i0&,0:)1} 

.~ :í·;_r·,~GJt) 

l:fi(:0$001) 
3:750$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
1:500$000 
1:500$000 
7 :5(!0$000 
l:tiOO$OnO 
5 : IIOC$0•)1) 
I :500$000 
t:500$0iJO 
1:500$000 
1:500$01)0 
l:P00$000 

li :000$'}00 
1 :n00$00•1 
I :500$Wl 
'1:500$000 
f:500$000 
2:000$000 
1:500$0()0 

50:0000$000 
f()0:000$000 
20:000$000 
t:000$000 
t:ríOOSOOO 
t:IS00$000 
1:500$000 
t :500$000 
1:500$000 
I :!500$000 
I :500$000 
1:500$000 
I :51l0$000 

t :500$000 

1:500$000 
S:000$000 
~:750$000 
1:500$000 
2:000$000 
1:500$000 



Sll:SSÃO EM 27 011: Dll:l•lEMBRO DE i!J24 623 

Sociedade de s.. Vicente de Paulo de 
Ay:uruoca .. .. .. . • . .•......... , ....• 

Casa de Caridade de Sylveslre Ferraz , .• , , 
Casa de Caridade de Sllinta Quiteria . , •.•• , .• 
Casa ó'l uaridadb llu&pendy • • •••••••• , •• 
Casa dt: Caddnde de Ouro Fino • , • , ....... 
:A&ylo r:e Invallrio~ do P5o de Santo Antonio. 

~Jn Diamanti!na .. ... . , ................. .. 
Asylo d1: S. .] onquiro d .. 1 UuniJei•::',e, ol(l ~eav 
Collegir• 'Pi'l1Vi i·mr.ia ·di Mnr:nooa .• ·. , ..•• 
Instituto de Radium de Bello Horizonte .•...• 
Hosp lt~tJ tas~1 ao•J Caa- pOIHie c e J !rii.N 1b I ::i 
Sant.1 Cu~n "de Perdões . . . . .. 4 •• o .. , , ..... 

Institul.c de l'rotr•~ç.i•l :~ Cnfanc1a l!e Juiz 
de Fór~ . . .. ,. . . , ................ , .... ... 

Eseo!a Profi!\sional F'eminina de :Bello Uo" 
rtzo11ta ,. .. • .• . ••.•.•• , _ •••••.. ,. .. , .. 

Externato rio Patron-ato Campos Sallu~. an-
oexo á Escola de Agricultllra ~ P<Jcnaria 

· Passa Quatro • .•. • .~ • .. . , ...... ~ , , • , •• 
Casa da Miserfoordla de Vllla :Braz ...... . 
Sociedade Amante de In.~trucção e 1'raba\ll(l 

de Bello Horizonte • , • , .......... . 
Asylo de Caridade Bom Sucees~ • • ••• , •••. 
Hospilal da Santa Casa de Prados .•.•. , .••• 
Santa Casa da Cidade de Campanha • • , ••• 
Orphanato Nossa Senhora de Lourdes de 
(lasa de Caridade S. VIcente de Paulo de 
· Pouso Alegre . . . . . ,, ............• 

Casa de Caridade da ç·ma <le Paraopell& .... 
Cw lkl Caridade de S. Jollo Baptista •••.• 
Instituto rlo Assig!encia á Tnfanoia do! Bello 

Borizont,e .•. • , . • ................. , .... 
Sanf.a Casa <IIJ Sete Lagoas • • •••••••••.•• 
Pavilh1io dr Tuber"ulose da Sant.a casa de 

LBVt':\~ ... • • • •••••••••• I • ' •••• ' .... 

Snnte Ca ~n r! e Bom Despaoho •....•.•••...• 
Casa de Ca rldade de Sabará ............ .. 
Hospital de Miserieordia da cidade do Pará. 
As!'ooiaçiio Beneficente Irmãos .Ari~ticle:s, de 

,Juiz rle Fóra .. . . . .................. , .. 
f{o::pltal da V iii a Ant.onlc Dias •...•....•. 
Casa de Caridade rlo Conquistas . • ••...••. · 
Casa de Caridade de Alfenas , • • ••••.... 
Faculrlade de Direito , • • , ............. . 
Instituto Profissional J!'emiit1no de Santa 

Rita de Sapueaby . • • . ............ . 
Lyeeu de Muzambinho . • •· ...•.. , .• , ..•. 
)fl)<>pítal de Misr.ri.:nrdin d'l Calda~ .•...••• 
(]nFil dfl Cnl'irlarlp de Parai~opolie . • • . , .... 
J\:lwlo Santa Tsabe-!. de Ua.iulu\ •.......••••• 
:A~~Ia Annlln Fran•)O, de Uberaba , .. . • , .•• 
San~a "~'l~a rltl Miscrlt>ordla do Ri., dn.~ Ve-

lhas .. .. . ... , .................... • .. , . 
Santa C~~1-,tie Ml~mricordiR d11 J3ello Iforl

.zonte, para seus serviç.os . . •....•.. , . 

2:000$000 
1 :600fi)OO 
t:500$000 

:iU0$001l 
!0:000$000 

I :5(10$000 
l :50C$01H 
I : !"i(Jf\$ OIJI} 

100:0008000 
I : lHI()~ O·Ji.l 
I : 5•.10:!;(,\}:J 

li!.: JIII·HOíl 

~0:(};)()$(}110 
'I : 5U()$(W/J 

;d:tltll!$000 
1 :500$000 
f ;500$000 
t:fiH0$000 

! :5ílO$bM 
1 :501)fi•OO 
1 :i.íD'l60CO 

i : S:»l$000 
-1.:5008000 

t :S75$000 
3 :i50$000 
1 :500$001.1 
t :500$000 

2:000$0{}0 
3:000$000 
':875$000 
{;500$000 

~o :ooosooo 
5:000$000 
:;:{)001!1000 
3:'750$0110 

lO :OOO$ftQO 
3:750$01}0 
!:97!)$(100 

!;\Q: Q/)1)$000 

' 
-~· . 
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A,;~·!!'lencio Dellt.:u·ia, rmne:xa nas ;;Tm•:~~ ~
colares d& Juiz de :B'óru • .. , •.. :. , , , . 

Hospital da .casa de Caridade da Villa de 
S. Joüo .Evangelista . . .. • ......... , ••.•. 

Hospital Alio Rio Do.ee • , • • ........... . 
Orphanato S. José, annexo á Escol~ ArLhur 

Bernarde-s, em Carangola .• . • • •.••• , • , 
· l1Jvilhão <!e •ruberculosos da Santa Casa de 

Misericordia de Bello Horizonte • , • , • ,. , • 
Hospital de lta!Jira do MattG Dentro, inelu-

. sive :; :000$, para roooustrucção .•.•••• 
SIJ.nl.n Ca.:;;n de. S. Jollo Rverg·eli:>ta ....... .. 
Santa Casa de Christina • . ........... .. 
Soc.iedadf• de í'. Vicenf.fJ dn Pau'r. de Ca-

xarnb.rt ~ . • , ...................... , . l"':' •• 
Casa de Ca·ridade •de Ca.xambú .............. . 
Orphanat~ tio N. S. do Carrr.o. ciCl C:urmo do 

Rio C taro . . .. . ............ ., ......... . 
Asylo S. Vicent.e de Paulo 4ill Bocayuva •• 
Hospital ::.anta HosaJ:a de ·rneoplu!l) Ottoni .. 
Hospital de ~ruhei'culosos da Januaria •.••.• 
Santa. Casa de S. :Miguel de Guanhães ••••• 
Hospital de S. Vicente de Paul-:> lje Bellt• 

Horizonte . . . . ..................... ,1,, 

AssociaQão das Damas de Caridade •.••••••• 
Lyceu fJC' Artes e Officios de Guaxupé ••.••• 
Santa <.:asa. do Monte Santo •.••••..••••• ,, 
Santa Casa de Misericoz•dia da cidade do 

SeiTO . ... . ' e'IOo' .•• • • .................. . 

Santa Cas11 td3 M.isericoroia de Viamant.ina 
S~nta Casa da Mi$e.rieord xa de .raguary : .. . 
Asylo de 011phãos S. Jos~, Campanha ... .. 

!! : ooo.~ouv 

1l:OOO$GOO 

~:000$000 

H: (r{JQ$000 

fi:OOO$OU(l 
2:000$000 
1:500$000 

·I :n00$000 
1:500$000 

:5 ;IJ()()$tl01) 
;~ ;I}U0$0.10 
~. OOíl$000 
2:(}()0$000 
:~ :iJOll$000 

4:UOO$OOu 
3:000$000° 
5:000$000 
5:000$000 

10:1JúfJ$000 
ttl:000$000 
s :000$000 
3:000$000 

Bueno de Paiva. - Bu.eno Brllndão. 

N •. 178 

A' verba 37• (Subvençlies) - AlagOas: 

Restabeleca-se: · 

,Para a Santa Casa de Misericordia de. S. Mi-
guel de Campos, em A lagoas • • ........... . 

Santa. Casa de Viçosa .. .. •...••.... ,,., ......... . 
Santa Cat'la de Maceió • , . • ........... , , ••.••• 
Asylo de OJ'phan.s ............ ,.,I I •• ~ ...... w I 
l'.!ontApi-~ do>' Arti;;ta, ................... . 
l'tecnlhirncntn do Orr.hans C:a "idade r.lr• ,~lugous 
Orphanato S .. Domingos, em Ma,ceió ., ....•.. 
Succnrsal do instituto Gommercial do Rio de 

Janeiro, ·em Maceió . . ...•....... , •..•....• 

ti:000$000 
5 :000$00iJ 

10:000$00() 
ã:000$00() 
3 :000$011!1 
'l :000$000 

20:000$000 

10:000$00!) 
Sala dae sessões. 13 de dezembro de 192~. ·- ll'us~IJi!J !le, · 

Atulrade. · - · ·· 

I 
• 

I 

I 
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N. i79 

A' verba 37• -~ l:lubvencões -- Accre;;cente...se: 
Hio Grande do Norte: 

instituto Historio" e Geographico, Natal ...... . 
.illscola União Caixeiral, Mossoró •.•.• ,., ....... ,. 
:Escola J)omesiica, Natal • • •.••••• "', •:•, ...... . 
Hospital Jovino Barreto, Natai • o •••••••••••• .,. 

Associação das Danms da Caridaúe, Natal ... .. 
Collegio Santo Antonio, Natal •••••.•• 1 ••••• , ... . 

Escola Feminina do Commerc.io, Natal .......... . 
:Escola d.os Pobres do Collegio Immaculada Con-

c.ei-oão, Nat.al. • r• "' ................... ,·lt·.r·~·~·.,.1.,1 
·Gollegio Corac.ão de Maria, Mossoró "",. ·~'"" 
Associação de Normalistas, Mossoró • ··'"" •••• 
Educadora Caicoense, Oaieó fGI ~· •~W~o·•t•••.w.•r•'···h, . ., 
Escola dos P~res, a cargo do vlgario, Ma-

oaíbyba .. • :·· ........... ,.:···:·~··r• ........ r.·:~· .·.·.:·.··~·l.~ 
Associação dos Professores do Rio Grande do 

Norte, Natal · • • • . •.•.•• ··("•1• .••••.•.••••..•.• :····· .·~· 
Escola Padr·e João Maria, Natal ..... ,., .... ., .... .. 
Centro Operario Natalense, Natal .... ,.,. .......... . 
:Liga Artistico-üperaria, Natal • • .,, .•.•.•• ,,,,o,.· 
Inst.ituto de Protccçã.o e Assistenoia á Infancia, 

Natal .• , :•: ........ : .. :•r•:•:•l·•··· ... ~·:• •.•.;."!1 ~ •.•;•.•·-=·-• 

- Jt'et'Teil•a. Chave1. , ' 

N'. iSü 

rt·ltll'ÜJa 5? ·-- ilubvenções ,.... No~ EstaifOif: 
.~{.e~Lab,;leQa··F-e () segnint~e: : 
f,lar1\llh(iG: . . . ' .. ~~ 

Santa Ua!'a de Mi~ericor·liia do Maranhão •••• 
Asylo ele Mendicidade •. o •••• , .......... , .... , ... . 

Faculdade de Direito ao Maranhão ......... . 
Maternidade cl3enedicLo LeHel> • " ............ ,,. 
Tnsti tu to de Assistencia :i Infar1cia ., ............ . 
Escola de .Enfermagem.. • ·~ •• ,., .... , •:······ •.•.•.• ,_.;.•, 
Pal'a os servicos d•~ postos anti-ophidicos, 

oou!.raotado8 r.cm t1 TnstituLc Vital :Brasil 
Hor.pHal di} ~l:'nJeroulo~o~ oust.eio e constra ... 

eqfí(: " ....... ·r •• •""~'~ '········"···~ •:•· .. •••• ••.• , .. 

5:otl0$00i.l 
2:000$000 
5:000$000 
'i :000$000 
3:000$000 
5:000$000 
5:000$'000 

3:000$00(1 
.4:000$000 
i'I:000$001J 
3:000$00() 

~:000$000 

;J:OOOI!iOOO 
.2:000$000 
5:000$000 
2:75D$000 

·1:000$000 
-·.-. -----

73:250$000 

i!5:000$00lr 
15:00()$000 
!!.0 :{){)0$00() 

4:500$000 
7:500$000 
3:600$000 . 

12:000$000 

il :!.100$00() 

-·'Sa !r. d·\~ ses.•ile.;. i!l rle dnl'ernhro dn ! 9:lL ... ~ ,r]!m.lut Utr.·· 
r~hoo'o. "-·-: Oo.1ta /l.odriguec. :,,T '·:,~~...... . . . 

S. - Vol. XI. 40 



ti26 

Verba 37 -- Su:ilvonções: 
E:' concedida á revista pedagogica r.o.:lliiéil :i. f!:svoút, 411~ 

se publica nesta Capital, a sulJvencão annual de vi<Jte o qu:1t:·a 
conto~! de ráis (24 :G00$000) • - - .'!!. Cha:l)es. 

N. i8Z 

Manten'ham-se as stitrvencões oonoedidas pelo ore<.!·· 
:fll!:nt•1 vigente. ú~ l>eguintes lnstitufcões do EiiflldO cj;;: oo,·a?.; 
(Jol!egio ~:ecundarlo de Doa Vista , , •.• .. •.• • • .. ;) :OOOiPOüu 
:Asylo <le S. Vicente de Paula o ...... ,,.,..... 3:750$000 
•Hospital de Caridade • • ,, .......... , ....... ''"' 7:000$000 
Escola de Direito ................... ,.......... 20:000$000 
Collegio de Instrucção Secundaria para · me .• 

ninos, mantido pela <h'dem de S. Domin-
gos, em Porto Nacional ............ ~····... 2:000$000 

Para oontinuação dos serviços de postos antt-
ophidicos contraotados com o Institut!) 
Brasil .. ~ . :••·'·············•.•!.:.•:··~.,~ ~ • .- .• ;.•; 12:000:SOOO 

49: ·750$00!1 

Sala das sessõefl, 12 de dezembro de '1924 .... Herrn•me~ 
ftildo de Moraes. 

N. 183 

A' "A Escola Primaria", assignaturas para as 
escolas subvencionadas e mantidas pelo 
Governo . . . . ...................... · 12:000$000 

Sala das sessões, :12 de dezembro de :1924. - Paulo de 
Ji'rontin. 

N. i85 

A' verba 37, "Subvenções", accrescente-se: 
Pará: 

Faculdade de Direito .................... . 
Maternidade mantida pela Santa Casa de Mi-

sericordia . . . . .................... . 
Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia 

Desvalida . . . . . ..................... . 
Santa Casa de Misericordia ............... . 
Instituto Historico e Geographico do Pará .. . 
Sociedade Mecanica Beneficente Paracmse .. . 

20:000$000 

15:000$000 

7:000$000 
30:000$000 
6:000$000 

16:000$000 

D. Bentes - L. Sodré. 

N. 186 

· · Verba 37, "Subvencões": . 
Restabolcca-se a subvenção de vinte contos de réis 

(20:000$), á Academia Nacional de Medicina. - José Mwr
tinho. 1 

• 

I 

• 
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N. 187 

A' ver !.la 37' - Subvcncücs: acct·csecnlc-sc: 
Hospital S .• roão .Buplisln da J-ngmt, sorvit;o de cit'UPgin 

dt) Lomcit·o, 10:000$000. 
Sala das sessões cm 12 do de7.omlH·o elo 1021. - Cw·los 

llt!l'Úosa. - Vespuciu dv Abreu. 

N. 188 

A' vel'lJa 37" - Subven~'õcs, accrcsccnl.o-sc: 
~:anta Casa ele Misoricordin tlu Obidos, ti :000$000. 
Sala das sessões, cm 12 de dczombw de 10211. - Dionusiu 

iJ<Ntle.~. 

N. 189 

Subvenções: 
Para o Hospital de Cm·idado S .. João de Deus, em I.aran

joims, Sergipe, 20:000$000. - Lopes Gonçalves. 

N. :1\lO 
Onde convler: 
Subvenoão á Academia J3msilcira de Sciuncius J!;wnomi

cas, Politicas c Soei aos, 50:000$000. 
Sala das sessões, 12 de dezembro de Hl21. - Perrcim 

Chaves. 

N. ·191 
Na verba: "Subvenções e Auxilias" - accrcsconlc-sc: 

l'at•a o Collegio ~alesiano, de Nicllwroy, par~a 
manutenção de alumnos pobres, mantidos 
pelo collegio gro.Lui Lamente . . . . . . . . . . . 50:000$003 

N. 192 

Verba 37 - Subvenções - Accrcsconte-so: 
No Distrícto Pederal: 

Legião da Mulher Brasileira .............. . 
Escola de Inslrucr}ão Primaria c l)roJ'issional 

Gratuita, destinada aos filhos dos opera-
rios residentes nu Guvca, ............ . 

.).'!!.'.) n Lit;rt 1·:.-.:·fT::Jit:-.:a cl~) ~·Lv :.r' ,j~noir·,:; .. 
.. ~.::!1 t.;n~0r·:(, llt· J·:: .. ;;;;i(i:' ::·. ::1.1~1·: ::.qdlstn, ;~rr~ 

J~pf,~rf,I~O .• ··· ····~·""''••·•·•······ 
<~o·;·<·~~~r· 1'::!·.: l: .•;: t!~ :{:\1.Hi !u:!L~L ...... ,. 
.:l.;·;·r·1;· ;·~·:.:1~·~:!1'::1 ~i.; n;~1!·1'1 t•.d,.~ .... , ... . 
B!hi;olhecn Popular ,. •... , ..................... . 
.:\s-,c~ciot:~c dr~ Itnprznr.a .. , ...... , ............. . 
..;il'clNn c:n fmprensa ................ ~ ............ . 
MonLcpio dlJs Operarias ela Fabrica de Tecido.s 

BanKú ...... · .. · ··· ··· • · · ······· · • · · • ······· · Cent.ro Benefieentc dos Operarias da Gavea.,. 

5:000$000 

1 o: 000$,000 
1 :ií<)(t:jiOOõJ 

l ~: ,)1)0$000 
~O :O(IO.~(l(HJ 
:'r: llilflll\f\C·fl 
t D :<D00$000 
20:000$000 
·1 o : 000$00'.! 

r.: 000$01)0 
5:000$000 
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."'o Estudo ele :Minas Geraes: 

'ltsco:a Profissional Feminina de j~ello l:io!'i· 
zonte . . . ...... •:.-•. •.:•1•1" ••• •r•······. •1•1•:·. 

Externato do Patronato Campos Bailes,· annexo 
á Escola de Agricultura e 11eouaria de. 
Passa Quatro . . .... :···:· ......... r···· ••.•..•• ,._, 

.Orpbanat.o de Sant'Anna, um Passa '()úatro •. :.·., 

~2:000$000 

:.l() :000$000 
:>, :000$000 

ftio, 13 de dezembro de 1924 .... l!aulo <W. b'r•rmtin. 

N. 193 

A' verba 37' - Subvençõct' - Mcrescente~se: 

Bahia: 

Capital do Estado: 

Escola Polytecbnica . . . , •....•... _ ...•...• 
Faculdade de Direito . .. ................ .. 
Gollegio Nossa Senhora dn lliedade de liMos, 

equiparado {t Escola Normal •..••.•.•••. 
Santa Casa de M:isericordia .•.••...• , •.••• , 
rnsULuto Geogra]J'hico c Historie c• ....•...•... 
Instituto de Protec<;ãc á Tn1'ancia ........... , 
Associncão das Senil or8 ~ do Caricla.de .•• , ..... , 
Collegio dos Orphão" rk ::; .. Joaquim ..•.... , 
Lyccu Salesiano . .. . ......................... . 
Escola S. Vicente r! c. Paulo .. , .... , , , ..... , . 
Centro Operario . , ........................ . 
Asylo Born Pastor . , .........•.... , .. , ... . 
Suciedado Beneficentr:; de Sant'f,nns .....•... , • 
União Ca ixeral da Bahia ..... , ......... , ... . 
Academia Manoel Victorino ...•••..•. , •.•••• 
Abrigo dos Filllor. do Povo .. , ........... , ••.. 
Para o Ser'Viço de Prophyl!!Xi~ da 'J.'uberculosr3. 

IntorJ o r do J•1stado: 

Hospital de Misel"icordi:.t rlc: Alago ir:hn (!ti r:u •. 
n. 3 .55<1 de 191.8) ................... . 

Sn.nta Casa de I1héos .... , ~ ............... , ... . 
Santa Casa de Snnto Amaro ................... .. 
Santa <Oa.sa de v~alenca ....................... . 
Santa Casa de Habunu . I ...... " o'l''f ..... I .... • 

Santa C~sa de NnzaretlJ ...... , ... , ... , , .... . 
Santa Casa de Cachoeira ................... . 
Sunta Casa de Oliveira dos Campinhos .•.•.•• , 
Sociedade Benefi::·3nle Luz Protncto;•n de ~lan.tfl 

Amaro . . . . ........................... , ..... ,, 
Sociedade Prot.ect.ora do~ Artistas ............ . 
Sociedade Beneficente Ynlent•a Imhwtria.l .. , ..•• 
Suntn Casa de Conquista ................... . 
Sociedade S. Vicente de Paula, C: c Itnbana .••. 
Associação dos Empreg~dos do Commercio de 

Ilh.éos . • . . . , .............•. :•r• •• , ••• 

Santa Casa da Feira. de Sant'Anna .... , ..... 

50:000$00J 
40:{}00$000 

1~:000$000 
7:500$000 
ii :000$000 
3:750$00() 
3:750$000 
fi :000$000 
6:000$000 
2:000$000 
2 :OOO$C8·ü 
i :500$000 
1:500$00'0 
2:000$000 
2:000$000 
1 :500$·0•00 

75:000$000 

10:000$000 
6:000•$000 
•l :500$000 
3:750$000 
:3:700$000 
i :500$000 
i :500$000 
:1.:500$000 

:.:500$000 
1 :500•$000 
1:500$000 
1:500$000 
s :750$000 

5:000•$000 
~:750$000 

• • • • 
• • • I 
• 
I 

I 
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Santa Casa de Misericordia de Santo Antonio de 
Jesus . . .. . ................... ~~ ., .. ;• ,, . 

Instituto de S. José da Capital ............ . 
Asylo Conde de Pereira Marinho ....•.••••• , •• 
Asylo Nossa Senhora de Lourdes da .Feii"a de 

Sant' ... -\.nna . .. . . ...............•....• 
Santa Casa da Cidade de Bomfim ............ .. 
Banta Casa de Jl!isericordia de Joazeiro ..... · .. 
Montepio dos Artistas Feirenses •.•.••....• , • 
Sociedade S. Vicente de Paula, de Taperoá .•.. 

To.tal....... . ·:•.· ................ , .. 

629 

i:500$000 
2;000$000 
1:500$000 

1:500$000 
1:500$0()10 
1:600$000 
1:500$000 
1:500$00.0 

277.:950$000 

Antonio Moniz. - Moniz Sodré, 

A' verba 37' 4:Subvencões), accrescente-se: 
J 

São Paulo: 

Gabinete Leitura, Taubaté .•..•••.•••.•...•• 
Gotta de Leite de Araraquara •.....•••..• ... ".1 

Santa Casa de Miscricordia de São Carlos 
do Pinhal ............................ . 

Santa Casa de Misericordia de Piracicaba ...•.. 
Maternidade de São Paulo .................. . 
Créc h e Baroneza de Limeira ......••.......• 
Escola da Lo .ia Sete de Setembro ...•..... , .. 
San la Casa de Baurú .................... .. 
San La Casa de São Manoel. ................ . 
.casa do iVfisoricorflia de Sorocaba ........... . 
Asylo de ln validos da Cidade de Campinas ... . 
Maternidade de Campii.:ws ................•. 
Hospital do Circulo Haliano União de Cam-

pinas ............................... . 
HospiciC/' de Dementes, de Campinas ...... , •.. 
Créche t<e Jundiahy ................•... , •.. 
Hospital de Morphet.ico~ de Campinas ... , .. 
Orphanato Santa Veromca de Tauhaté ..... . 
Hospital .Tacarehy .......................... · 

· I:lospit,al do S. Luiz rJe Parahytinga ......... . 

Santa Casa de rvfíscrir:orcl ia, de Pindar.aonhan~ 
gaba . . . ............................. . 

Asylo de Mondicida<Jo de I.,ímeira .... ; ....... . 
Asylo Amalia Franco Rio Preto ..........•. , , 
Santa Ca~a de il!iscricordia ele Xiririca ....... , 
Tnsliluto do Assistcncia á Inl'ancia de Ribei-

6:000$000 
:1.0:000$000 

7:500$000 
7:500$000 
7:500$000 

:1.5:000$000 
i5 :OOO$íl00 
7:500$000 
7:500$000 
3:750$000 
3:750$000 
3:750$000 

3 :75{)$000 
3:750$000 
1:870$000 
3:75;0$000 

12:0(}0$000 
2:000$000 
2:000$000 

1 o·: ooo$ooo 
5:000$000 
5:000$000 
5 :·000$000 

rão . Prelo............................. 10:000$000 
Hnsniia! Santa lsnbcl do 'faubaté............ 10:000$000 
Sanl:t Casa ele Miscricordia rlc LimoiJ'a........ 5:000$000 
l!Ôlq;ilal S .. José dos Campos.............. 2:000$000 
Asylô- S .. Jns6 de Taubaté.................. 5 :000$'0'00 
Lit;l\ Plhtli~t.a Cont:·n ;; Tuilereulo~;c. :. . . . . •. . 8:000$000 

~ . --~-------
181 :370$000 

·- .-tl(rerlo Ellis. 

.',t 

' ,. 

' 
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N. f95-i96 

Elevada da quantia ncc~Jssaria para o restabelecimento 
da verba 37' «Subvenções, p-elas se:;uinLes instituicões em to
dos os tEstados da Republica. - Ben.íarnin Ba'I'To:t.o. 

Districto Federal: 
·Patronato de Menores, para manutenção 

e custeio ·dos seguintes estabelecjmen-

' tos, cuja administracão lhe foi confiada 
\Pelo Governo e tambern para auxiliar a 
aS'sistoncia de s.eus esd.abelecimentos: 
Casa da Jnfancia (Instituto de Puericul
tura) e Asylo de N. S. de Pompeia para 
as filhas desvalidas dos sentenciados, in
clusivo despczas de inspec,,ão e trans
porte proprio, ,156 :000$, :1ssim distri
buídos: Casa de Preser-var;ão 200 :000$, 
Asylo Agrícola de Santa Isabel, com a 
inr.lusão elo a!ngnel da p,·opriedadc, na 
imporl.anc ia de 12: OOO~ODO. annuaes, 
72 :000$; Casa de Prevenção I) Reforma, 
:!O :000$; Orphanato Osorio, 60 :000$; 
C:JJsa da Infancia, 12:000$, c Asylo N. S. 

. de Pompeia, 12 :000$000. . •••••..••. 
lnstuuto de Prot.ec!)ão e Assislencia á In

fancia, como auxilio para aluguel de 
casa . ............................... . 

Instituto Historico r Gcographico Brasileiro. 
Dispensaria d.e S. Vicente de Paula, dirigido 

pela irmã Paulo. . . • .............. . 
H(')spital de N. S. da11 ])()res, Sanntnrio dr 

Cnscadm·n. inc1t1~ívr. 10:000$000 paM 
cust,eio rln ornbnlofilT'io nnra occorrer fi 
metaG!c rla dc~peza rom o cn~f.P-io annual. 
C(IIDO forem apnrarla~ a~ contn,~ bimes.· 
t,ra.lmr.nte . . . . .................. . 

J.ycée Français do Rio de Janeiro ........ . 
Crnzniln 1\"acional r.nnt.rn a Tuh~rc11logr. .... . 
JJr.g-iíio ·da Mulher Bra~ileirn ...••.•••...•. 
Parn servico r1r p-yMr.nlo!;in rJo Hngpit.nl São 

FramiRco r! e 1\f.~i?, inchtRiVP 1 O :000$. 
nara o ~e.,.vico rln ~ir11rg-ln cln nomr.ns tlo 
Hospitnl S .• Toiio 'Bapt,ist.a. em not.afogo. 

]}Mnla rlo Tn~trur.çiio Primnriq r Profissional, 
ATatuit.a. dr.~finnrla no~ filhM rlos opera-
rios, pelo Svnrlirnfn Pr'lfi~oional c'J()~ 
Opornrio.•. rrqírJ:I'nl'l~ nn. r,nven .......• 

Lyceu do Arllls e Offic:n r!n 'Rio r!'! .TnMiro . 
. <\!s~nc-inciin rir Chronisf.a• Dr.~pnrtivM na 

Capil.nl Frdernl. . . . .............. . 
Li!:a rln Hy::."i~'·M Mnnfnl. . ......... . 
Tlrn~iln r,ipn 'R~n"rnnf~~:ln r]!'l /]in rlr ,rrtnril'"· 
'Pnrnlrlnrl" TTnhnf'mnnninnn . , . . .... , . , 
Hospifal Mnritimo 'fuller rl'.l~ niJi~ ..... . 

456:000$000 

6:000$000 
40:000$000 

120:000$001} 

~1fl:000$000 
24:000$000 
?0:000$000 
5:00')~()()1) 

30:000$1100 

!O:OOnillOilO 
:>O :fJoMOIHl 

!:5(10i!l01l0 
~O:OI'fl$MO 

1 : n n MWl n 
~!, :Ofl0$fln0 
'7!5 :(100.~000 

I 
• -
• 
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Associacão Prot·~ctom elos Cágm. Dezesr.te de 
~~etembrn, mantenedora da Escola Pro

. _fissional. o Aeylo · pa"ra Cégos Adullos ... 
lnst1 luto de .Proteccão e Assisteneia á Infan .. 

c ia, na Capitni Federal ............. . 
Associação do Hospital Ev:mge!iao ·, •••••. 
Dispensaria S. José • • • .. ........... .. 
Ambulatorio do llospicio S. João Baptista. 

em Botafogo • • • • •• , ................. ~ 
SorJiedade de Geogra.phia do Rio de Jancirc· 
A' <~:Escola Primarial>. pela remessa da re·

vis.ta ás escolas 'primarias e profissio~ 
naes, mantidas ou subvencionadas pelo 
Governo .• · .,. , ., .. • •••••••.•. , ... · .. r· ••• , ~ 

Hospital Hahnemanni!i.nn, mnntido pelo In-
. sti1 uto Hahnemanniano do Hrasi! .•... 
Academia Nacional rlo Medicina . . . • . . . .. 
Associa~.rw Pró-Matre . • •..........•.. , 
Asylo S. Luiz da Velhice De.o11mpa[·nda .... 
Orphanato de San L• I :'l.n!.on io • • ••••• , ••• 
So•~ir.·,inrle JJr~sileiJ';~ dr• Bellns ,•.r-tes .... , 
Sod~dndr i'rorw,acliJ.':: r!;,., E.~: la;; Arte;; .. . 
Biblwtheea Popular . . . • ; ..••.••. , .. . 
As;;ociaçfio rl~ Tmpren,;n . . • . .•......•.. 
Cii·culo de Imprensà . . • . ......•....• 
Moutepio dos Operarir1~ \1:1 b'abrica de Teci-

dos do Ban~~~~ • ~ . . ..••...•••.... 
Centro Beneficente rlos Operarias da Gave~ 
Asylo Bom Past.or, com a obrigação de re

ceber,- de ordem do juiz do menores, 
o numero de rr.enores qur. (1 Governo 
fixar . . . . . . ................... . 

Para a publica~.ilo da «Heyist;a do Tnstituto 
Historico c Gengraph ico Bra8ileiro;, a 
dos volume;: da dntror.!uccüo Geral lio. 
Diccionario Historico e· (leographico 
do Brasil, que continnar5o o ~er feitos 
na Imprcnsrt Nacional, nos termos d~ 
Jettra a, da clausula ~··. do acellrdo •Jole
brado entre o Governo IJ o Institlltn 
Hísf.orieo, na conformidade da lt1i 111.1·· 
mero 4. ~92, de 18 •i e ianrí ro dr! 192'~ .. 

lrstit.ufr) elos Advogado~ Brasileiro:; ..... . 
Ct'UZ Vermelha Brn~ileira . • . . .•..... 
A~:~rlo I~nbc 1 . ,. . .. •...•... - .. · · ~ ...... 
Or•pllnnato A~ricoln Pron~~inn:~l fle!e rl·~ ~e-

tem hl'o 8 • • • • ••••••••• • • • • • •••• 

lnilil.tt(o Alvarn /dvim ...•... · ..... . 
t;;t~~1 !~nr.!·-1 I~~nr:z . : ......... · •... M ••• 

Li~:l :'onfrfl: ~ T1l1H~rr·!~L.,~~~· dn H~P·d=! .Tnn~i1·o 
r·~ .. ;,·.,~,,. (:1 (;:t:-':1 dP~ P:·:pn~!:Y·•. r.Prn :t ohri~R

,., 1;'·u· lr't.tH~:·~pf,·.~ do 1'!. fi, rf,1 :l''t, :lu, dn 
'·,"-:lt~i r~. L:.; .. ):í, t!\, !(1 rl·· ~ren..l.n dn Hl~2 .. 

:·.,;::; elo .1('~11:::. nnra P. infn.rrr.in 
[l,:,~,lli•la. cnrn n nhrir:n•:~n rlr rwr..lJCl' 
n'~·~w-rcs. (\n\'iarlo~ pPln .in i:~ d0 mrnnre~. 
(lfl: :r11~r:r':'1 c:::~.":-'nl'1nP:) e!'lln a :mb-
1..·r: n.:n11 • . • • • - • • • • • · • • • • • • • • • • • 
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21) :000$(1•.)0 

fi! : 00•0$000 
20:1)00$000 

7:000$000 

18:000$000 
10:000$000 

12:000$000 

:16: 000$000)' 
20:000$000 
·ltí :GO\l$000 
15 ;000$0(.1(1 

7:000$01()0 
.?0:000$000 
?.(!·: 000$00(1 
i0:000$000 
20: 000$00(1 
20:000$000 

5:(}00$000 
5:000$000 

20: OOtl$0•00 

51J:IIOO$flOG 
4:000$000 

22:000$000 
i.O:UOo0$000 

10 :non$nO,) 
t,l) :t•llll$1)1111 
3():000$000 
I O: 000$:)1)0 

20 :000$0>00 
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J•:u·a conslrucção de um pavilhão no Hospi 
tal Nacional de Alieua.dos, para clinica 
neurologica, oom :W Juilo~, um iabol'a .. 
torio, um consu!Lorio extemo o uma 
sala para pl'elecçõcs • • • • •••••••••• 

Total . .. " . ·······~·········~····· 
~OIJ:IJ00$000 

·-----
1.876 :000$00Ü .....,.-----· 

Nos Estados 
Amazonas: 

Instituto Pasteur . . " . . ......... , ....... . 
Instituto Benjamin Constant • • • • ••.... 
Santa Casa dê Misericordia de Manáos •• , • 
Hospital da Oandelaria, em Porto Velho .. 
Santa Casa Salc5iana de S. Gabriel do Rio 

Negro , . . .. . ................... . 

W:000$001> 
5:000$000 

82:000$00Ü 
3:600$0011 

9:000.$000 ------· 100:600$000 
-----~ 

Párá: 
]'acuidade de Dil'eito.. • . , . • ..•.. , ...... . 
Maternidade mantida pela Santa Casa de Mi-

sericordia. . . . .. . . . . ................ . 
lnstit,uto de Protecção e Assistencia á lnfan·-

fancia Desvalida. • • . • • • • • ........... . 
Santa Casa de Misericordia.. • , .......... . 
Instituto Historico e Geographico do llará .. . 
Sociedade Mecanica Beneficente •Paráense •.. 

~Maranhão: . 
Santa Casa do Maranhão ............... . 
Asylo de Mendicidade do Maranhão.. • • • • . • 
Faculdade de Direito do Maranhão ..• · .•.....• 
Maternidade Benedicto J"eite.. .• • • ...•.•. 
Instituto de Assistencia ã Infanoia.. . . • • • . 
]~sco.Ja de Enfermagem.. • • . ....•........ 
Para cont,inuação dos serviços 1lo3 postos anti-

ophidicos contractados com o Instituto 
Vital Brasil.. . . . .. . .. . .............. . 

T:Tospital de Tuberculose no M'nranhão, custnio 
e construcção.. . . . . . . . _ ............. . 

Piauhy: 
Santa Casn de Thereziua.. .. ............. . 
Santa ünsa. de Parnahyba .••••.....•.....•. 
Asylo de Alienados .. Thcrezina ......••...... 

~.'ü: OOlH>OOO 

'1:000$000 
::l0:000$000 

6:000$000 
·15 :000$000 

93:000$000 

15:000$000 
15:000$000 
20:000$000 
4':500$000 
7:500$000 
B:61)0$000 

1.2 : 000$000 

8:000$000 

85:600$000 

7:500$000 
3:750$000 
7:500$000 

18:750$000 
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Ceará: 
Mater•nidaúe do Ceará .......•.••....•..•..•• 
Instituto de Assi8iencia á lnfancia •.....•••. 
Faculdade de Pttarmacia e Odont,ologia .•••••. 
Santa Ca~a do l\Usericordia ,Je l"orlaleza .•• ~ •• 
Santa Casa de Misericordia de Sobral ..•.... 
Asylo de Mendicidade a e Fortaleza .••.....•. 
Asylo de Alienados de Porangaba ....•••.... 
Dispensaria dos Pobres de Fortaleza .•••••••• 
Instituto .Pasteur . ................ ·~·~· ..... , .... · .... . 

Rip Grande do Norte: 
lnstiLuto Historico e Geographico, Natal •••••• 
.l!;scola União Caixeiral, Mosso r~ ...••..•... ., 
Escola Domestica, Natal •• "" ••••••• ; •.•••• ,., •. 
Hospital Jovino Harreto, Natal .............. . 
Associação das Damas de C:aríàade, Natal. ••.•. 
Oollegio Santo Antanio, Natal. .............. . 
Escola Feminina de Commercio, Natal ...... .. 
Escola dos Pobres do Collegio Immaculada Con-

ceição, Natal.. ... . ... \• .. • ... :.,_ ..... 1•:· ••• •u1 
Associação de Normalistas, Mossoró ..•..•.•• 
Co!legio Coração de Maria, Mossoró •.•••.•.•• 
Educadora Caicoeuse, Caicó.. . ••.• , ..••••• 
JI!scola dos Pobr·e$, a carg·o · do viga r 10, ;\i.a0a-

hyba. . . . . . . . ...................... - .. 
'~s~ociação dos Professor!:!~ do lti<J IJ;·auue do 

Norte, Natal.. • . .. . • • ............... . 
Esoo.Ja lJadre João Maria, Nat,al ......... .. 
Centro Operaria Natalense, Natal .••••••.... 
Liga Artístico-Operaria, Natal. ..•.•..•...... 
Instituto de Proteccão e Assistuncia á Infan-

cia,, Natal ..... _ ......................... . 

Parahyha do Norte: 
Auxilio para const~·ucção ao proüio da Socieda-

·1e S. Vicente de Paulo ....•••...•..•• , .. .. 
UrfJilanato D. Ulricv ...................... . 
(:asa de Caridade de Campina Grande ••..•... 
l.d:·U.!tt!n ttt· A:-::d~U~:H'i:t c. llrnl~(\~:·r; :\ In ... 
·1a.n~1a ..•••• ~ ••••••.....•.•. · .•••••••••• 
::;)~cola da Hoci•.'drrle ilo Arl.i~J.a,~ ~1eutr.icos c 

T"ilwrrladll . . ......................••• 
i~~ylo 1::~ :\·L·n~::.·!·!···l:· 1·:: l1:1:·:r r\-:1:: .••••••• 
~·anf.n C:1..~1a da Cnpif;J! ~~:1 i 1 nt·1.1 ~·:!1:: ....•.. 
· :slil.ul.o I!isl.orico J Gol',:·;·:.pll' 'r· .....•.. 
1<:scoJ~ Normal de Ca,iazci l':ts .•....•••••••• 
!1:u·n ··,...[)nt.i!llllH'nn dos !'H':"~·:r·~~~: ! · ~~n~l/o;, an-

ti-tlpllid:eê,,, contrnc:I:,,Í,-,~; :?~: " rnsti-
l.ut,o Vilul' BrnRil ................... . 

ô33 

5:00ú:ji000 
5:000$00ll 

10:000$000 
::10:000$000 
10:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
6:000$000 
ó:000$000 

81:000$000 

5:000$000 
2:000$000 
5:000$000 
'7:000$000 
3:U00$001) 
5:000$000 
5:000$000 

5:000$000 
5:000$000 
4:000$000 
il:000$000 

:.! : oorx~ooo 

5:00ü$UOO 
2:500$000 
5:000$000 
2:750$000 

7:000:$000 

73:250$000 

3:000$000 
10:000$000 

4:000$000 

I.IJ :lll!!':)H li l 

[:); (J(i('$1100 
li: 000$00() 

I li: ti00$0001 
6:000$0(1() 
I}; 1100$0001 

I i~: OOO*IIíHJ 
.. -~·----.-

·;r, : 000$\I!Hl 

., 

1 
I. 

r: 
I 
I 
I 

-~ 
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Pernambuco: 
:~~scvtn de Engenharia ....... ~ .................. c •• , 

Instituto de Proteccão á Infancia .•...•••.. 
Lycr.n dw Artes o Ol'J'icios ..••....•....•••. 
Collt·gio de OrP'Mos, de Bom u .. ;nselho .•.. 
Jn:;:il.uto Pasteur .............. · ......... . 
J,i~·a contra a Tuberculoso d~ P~!·n·~mbuco .. 

-P'f...:J".~-•; •\ 

Alagôas: 

Para auxiliar a construccão .. ·Ja Santa Casa 
de Miguel dos Campos .............. .. 

HL.Spit.al do Caridade de Vico,a .......... . 
Hos;Jilal do Caridade de Maceió ....•...••.. 
ARylo de OrpMos Desval'idos .....•.••..•• 
F.:;colas manlidas nela Soeirrl1<.h fv!r:ratepio 

dos Arti·sf as ........................ . 
Sociedade Nossa Senhora do Bom Conselho 
Orphanato São J )omingt>~ ............•.••• 
Succursal do Instifuto Comme:·rinl do Rio 

de Janeiro, em Maeeió ....•.•.••.••• 
. ' .' ' 

' ' . ' 
. I' ' .. 

Sergipe: 

H<,pit.al de Anr.n.polis .....•....•.••.••..•• 
Ho;;pital de .Tap:wal.uba ................. . 
Es;•nla Sal'esiana São José .......•.....•.• 
!1(1.'ipifal rio Sanl.::i Isabel ...........•••••• 
As'.'! O rlc Mendicidade rle Rio Branco ....... . 
A.<c:,.Jo r! e Ranl.o An l.onin rln Est.a•1cin ...... . 
Orn hnnaln '• S[ío Christovão ......•....• 

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

. ·~ 

Bnhia: 

CaJ)itnl rlo F..Htndo: 
F,;.,.oln. Pelyl ~.~11niM . . ...•........•....•. 
P:>.~ulrlnde ele Direit.o , ................... . 
Cn:lr~io Nn.os,1 ::'rnhnrn da Picr!~iín ele Ilh6os, 

equipararln :1 Escola Nnrmnl ......... . 
~n1,fn C'trm. r1r ~fi~rricordia .........••.. 
1n'l.il.ulc Gr.nf.(raphico c Hislorkn ......... . 
TrwW.ntn dr Prnl.nrr.iin á Infnncin ....•...• 
!\~>111rinçfi0 r!n;; Srnhnrn~ r!~ Cnrirhrio ..... . 
f:nllrg-io dos Orphilo' do São Jnn'111im ..... . 
Tyceu Salesiano . .. ..................... . 
:r."rnln Ri'ín Virrnlr rir Paulo .......•••... 
C:'nt.rn Onm•nrin ....................... .. 
.~ nvln n~m r~,~~ nr .............. ' ...•..•.• 
Roeirrlmlr Rrncficrnt.r de Sant'Anr.n ...•..• 

5u:uvli$úOO 
H:250$000 
to :000$000 
[j :000$000 
5:000$000 

10:000$000 

91:250$00() 

3:750$000 
1:500$GOC 
7:500$000 
5:000$00() 

2:000$0fl0 
3:7501000 

20:0005000 

10:00<0$000 

53:500$000 
. I 

5:000$()00J 
3:000$000 
4:000$000 
4:500$000 
3:750$000 
2:500$000 
2:000$000 

24:750$000 

501: 000$000 
40:c~rsroo 

10:000$000 
7:500$00'0 
5:000$000 
:l:7nO$ooo 
3:750$000 
5:000$000 
!Hl00$0(}0 
~:1)00$000 
? : MO$OO!Jt 
·I : 00(}$000 
1:500$000 

I 
I 
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Asylo dos Expostos ........................ . 
Abri!30 rlos Fi lhos do Povo ......••.•..... 
Para o Serviço de Prophylaxi::t rJa Tuber-

culose . . .. ·. · · · · · · · · · · · · · · .... · ...•• 

Interior do Estado: 

Jla~pila! de Mise.t'icor.dia ;le Abr;oinha (lei 
n. 3. 554, rio 6 de janci r· o de 1918) ..••. 

~' . .-nta Casa rio llhéo:í ..................•.. 
:..:anf~l. (:r:~:!l. IL" ~~~~nl.o .:\muro .............. . 
s-anta Cnsn de VaJ,enca .. -. . ... ·~·:• ...... . 
Santa Casa de !tabu na • • ............... . 
Santa nusa de Nazareth .................. .. 
Santa Cnsa de Cachoeira ....•.••••••• , •.• 
San ln C: asa de Oliveira dos Campinhos ..... . 
Sociedade Beneficente Luz Protectora de 

Santo· Amaro :.. • •.•. ~ ............. , •• , •• 
Sociedade Protectora dos Artistas ••••••••. 
Socicdnde ReneficE.>nte Valenç,1 Industrial •. 
Santa Ca<a de Conquista • • . • •••••....•.. 
Sociedade São Vicente de Paulo. de Itabuna 
A:ssoc iac-iío dos Empregados do Commerr.i o 

de Ilf)éo's ......... ••• j •.• ~ .......... :s- ........... . 
Santa Casa da Feira dia Sant• Anna ........ .. 
Sanla Casa de Misericordía de Santo Antonio 

de Jesus . • :., .•...•.. : ..•..• ;.;•··········· 
:r:nstitnlo de São José da Qa.pital ~ .......... . 
Asylo Conde de Pereira Marinho •.•••.••... 
AsyJo N0ssa Senhara de Lourdes dta .Feira 

de Sant'Anna .• • .. • ................... _. 
~anlal:n::a da Cidade da Bomfim ........ .. 
Monl.epiú' dos Artistas Feirensl.'s ........ .. 
Santa Casa de Misericordlia de Joazeiro ••... 
Socí~dade São Vciente de .Paulo de Taperoâ 

Espírito Santo: 

Santa ·Cn!ia de~ Victoria ...... : ••.. ! •••••••.••• 

Santa Cr.~a de Cachoeiro do Itapemerim ... 
Orphunato do CoJ!egio do Carmo, em Victoria 
Or_p!HtniÜii da Santa Casrt. de Miserioordia, 

~n• Victor-ia ... . , • . .. -· .. , ........ , ... . 

l-lia de Janeiro: 

Ca;.;n de Caridade de Nova Frihur,~~ra •..••..• 
Hanfa Ca;;a de Angra dos Reis ; ......•••. 
J<'rlf'nldnrln de Direito do E~t.ado do Rin de 

.lnrJoircl . . . . • .. •....... ~ ............ . 
llnq>if:tl dn Santa 'flwre·(:'l. de Potropoli.i .. . 
F.-:('~,J:; DnmesL;r.n Cecilia Monteiro dil Hnr~ 

ro,1 d ~) Hnrrn Mansn ~ . . . • ......... . 
Snnl.n Cnsn de Miscricordio. de Pirahy .••.. 

''tl 
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:l :500$000 

'7fi :(•00$000 
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i :500.~000 

~:500$00{) 
1:500$000 
! :500$000 
1 :f>00$000 
3:750$000 
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i:i:000$000 
3:7i)IJ$00() 

1:600$000 
2:000$000 
1 :500$000 

1:500$000 
1:500$000 
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:1:500$000 
1:500$000 

·227 :~150$000 -----
22:500$000 
3:000$000 
5:000$000 
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Sanl.a Oas;::. dte Mlsericor.din de São João da 
Barra .............. ~ ................... - ••••. 

Casa ·de Misericor.ctia da Barra do Pirwh~ .. 
H o~;: :1:11 r:q:\ ~ .. :.~I'idaqc: da F~anti1Yb~-t dfl Bu·~ .... . 
Casa •:e illlscrwc.rd::.~ de Itczendr. ....... .. 
Ca.sa ~~e Garidade íL) l\1aoahü • . • • ........ . 
lnstituto de Protecçãu ó fnfancia de Nitherov 
Casn de Misericordi:: dn ()idade de Vassouras 
.\s:·llo JT'tlrquün ......... , ..... ~ ... , ........ .. 
r,asa iJc, Caridade d·C \'aJençr ..... , ...... .. 
Ui,;;J d•: Mi;;erJcordi·&. de ltaguah~ ....••.. 
l.:asa :lc Misru•ic·H·d:ia ele Cabo Jfri(l . • ••.•. ,. 
A:i?.:i·.'i"r;iin Protoc.torn Recolhi;ll('lll• dos Des.. 

'"-"tt!id:ns 1jc P~:-tro:polí~j .. . . . . _ ........ . 
.Eseülü Dom ui! iea e Asylo Nossa t:lenl'lú'ra do 

Atnparo . . • • ....................... . 
ln.;Lítuição d:, AFsistencia á lü.fancia de 

Petropoli:::. .. .. .• • " ........... .,. ••.••••.• h! 

I~sco1a> Prot'íssionaes Saiesiana~ dtl Nitheroy 

São 'Paulo: 

Gabinete de Leitura de Taubaté , •• , •.••••••• 
Gottas de Leite de Aral1aquara ............ . 
Santa 'Casa de Miserioordin de Sãd Carlos 

. do Pinhal ••••• , ...•••• - ••• :.: ••• ; •• 
Santa Casa de Mi19erioordia de P.iracicaba •. 

.. !\fn tern-idade de São Paulo ............... . 
Crd(}he Baroneza de Limeira • • • • ••• ,,, •• 
Eseola da Loja Sete de Setembro ••••• ,. •••• 
Santa Casa de Baurú ••.• , • • • • .......... .. 
Santa Casa de S. Manoel ................ . 
Ca.3a de 1\fisericordia de Sorooaba ...•.•.• 
Asylo de Tnvalidos d,a Cidade de Campinas. 
Mdernidade de Campinas. . ....••..••.•• 
I-Ir :;pi~al do Circulo rta!iann União de Cam~ 

Pinas .............. , ............... . 
Hn5picio de Dementes de Campinas ..... .. 
H• ''Pif.al de Morpheticos de Campinas ....• 
Cr·•:'Che de Jundia·hy. . . . . . . . . .... ,,., .• 
Orphanato Sant.a V cronica de Tauhaté ..•.. 
.Unspif.al de Jacarehy. . ...•..•......•.•. 
H(lspital de S. Luiz de Pnraihytinga ..•..•. 
Sn nl.a Casa de Misericordia de Pindamo-

n~hanga.ba. . • • .......... ~ ..... · ..•. , .• 
Asylo de Mendicid,ade de Limeira ...•.•.. 
Asylo Analia JFlranco, Rio Preto ........... . 
Santa Cas.n de Miscricordin dll Xiriricn., .. 
Instituto Assistcncin :i Infnncia de Ribei-

rão Preto . . . .. ................... · 
H ospi Ln! do Sanf.n Tsabcl ele Tn.nbnf.6 ••••••• 
Snnf.a Cnsn de Misorico:rclia de Limeira .... 

:1:75()$000 
3:750$000 
;{ :75ü$00() 
1:500$000 
3:750$000 

·3:750$000 
:~ :750$00() 
il:750$000 
3:'150$000 
3:750$000 
3 :'1511$000 

1:500$000 

2:000$000 

1:500$000 
15:000$000 

H7 :f25$00C• 

6:{){)0$000 
10:000$000 

7:500$000 
7:500$000 
7 : 5100$101()0 

15:000$000 
15:000$00() 
7:500$000 
7:500$000 
3:750$000 
3:750$000 
3 :7•&0$000 
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3:750$000 
1:870$000 
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2:000$00() 
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SESSÃO llM 27. DE DEZEMllllO DE 1924 

Hospital S. José dos Ua.mpos ............ . 
Asylo S. J<>sé de Taubaté .. ,., ... ,.,. •.•• ,.,., ,., 
Liga Paulista contra a 'fuberculose ....... . 

•Paraná: 

l<'aouldade de Engenharia ............... . 
!<'acuidade de Direito ............... '" •. 
l•'aculdade de !Vledicí11a de fhu·ityJJ,a •• , •••• 
Santa Ca:oa de l\liscl'icur-üiu de i.:ca•ii,yb .••• 
Para custeio dos sel"vicos crea[Jo;, pelo àe-

. creto n. 13.014, de 4 de maio de 1918 r· 
(nacionaliza~.ão do ensino;., sendo réis 
216:000$000 de su!Jvell(,lão e 9:600$ 
para gratific,a.ção do inspector fiS
cal, 2:460$000 para as díarias de 
inspec(.)ão de 120 escolas, 2 :400$000 
para o dadyJographo e 600$ -para o ser-
vente, . • , .............. , ..... ~.. . Q 

Santa CaLh.arina: 

-~-sylo de Or'phãos S. Vicenlo de. -Pauiu ..... 
Asylo do Mendicidade do Irmão Joaquim .•. 
Hospital de Caridade em Florianopolis ...•. 
Pavilhno do Aliennc!os no Hospital do Azam-

·bu,ia, Brusque ....................... . 
Hospital do UarirJadc de S. E'rancisco .••••• 
Hos:pi tal de Caridade de Itajahy •.... · ..•. 
Hospital de Caridade de Laguna ... , ..•••• 
Hospital de ()aridade Tijuca .•. -...•. , .. ., •.• 
Hospital de Caridade de Lages .•.•.•••.••.. 
Asylo de Orphãos e Desvalidos de Joinville 
P,ara custeio dos servie,os creados pelo de-

creto n. 13.014, de 4 de maio de 19:1.8 
(n.acionalização do ensino), sendo réis 
342:000$ de sul:Jvencíi-o e 9 :600$ para 
gratificaçiio do inspect;:.t• fiscal, 3:900$ 
:para as diarias de inspecr.ão de 190 es
colas, ll :'•00$ para o rlactylographo e 
600$ pnra o servente. .. ..... ,. ...•. 

" 'Rio Grande do Sul: 

Fncnldnaé de Mcdicinn ele Porto Alegre .... 
Sanla Cn:;n de Mi.~nricnrdia de Porto Alef(I'e 
Instituto de JI!r,)tcnharia de llorto .\logre, lei 

n. 4.3~8. de 8 de dezembro de f9l21, 
art. 2° ....... , .................... . 
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2:000$000 
5:000$000 
1:1:000$001; 

188:870$000 
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10:000$000 
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Vn.m custeio dos serviços eren.dos pelo de
creto n. i3.0ill, do 4 do maio de 1918 
(nn.cionalizac;ão do ensino), sendo 252:000$ 
rio subven(!ão o 9 :GOO$ de gratificacão 
do inspector fiscal, 2:865$ para as dia
ria H do inspeccão de MO escola~ .• 2:400$ 
para o dactylogmpho e 600$ p,ara o ser-
vente . .• ····-······'!'······· ····"· 

Matto Grosso: 

Sani.a Ga:m de Misr.ri~ordia rio Cuyahá .... . 
Sociedade ria Dencficencia Corumbaense ... . 
Para continua~íío dos serviços do postos an-

ti-opbiclicos contraclados com o Insti
tuto Vital Brasil ••.•.•..••..•......• 

Goyaz: 
l!oiiugio Sccur.daric Cie 1' 
Asylo do S. Vicente de I 
Hospital <"lJ Ua.ridade .•• 
}~~cola à e Di:·eito .•.•.• 
C::vllc:;ío ele I::strucofio Se 

............... 
439:96S$000 ·------

H·,: OIJ0$000 
i:500$000 

l!! :OOO~Uúl) 

34:500$000 

A T E N r. Ã O 
:~inos mantido pela c 
gos, .gm Porto Nac· 

J';:;;.·a continun!)ão elos ser 
t.!-op''!Íd!cos conl~nc 
tuoo Vital Brasil .• PÁGINAS COM DEFEITO DJ 

~linas Geraes-: 
C;:u;: (( e:·, :·:cinde rJ,~, 1 
i\s.v~G d-; :l. Sf•lv:J.rlr•r c 

Par!lh~:br.t ~ • • • ~,. 
}Jos]Jil.al ,J,, l:nricl::r:f) d•! 
}Josp:I.J! .!,· C:aridhC:C dà 
JJoc·;•'l.,l •!'' C:nt·ir!~r:r dtl "~'· 
lJosptt::! ·.!~~ .;]al'id.td~~ dr· Sa, 

(D!'íl~~.!:nla ,., .•.•.. , • ~··. 
Ho.:pii';:i d.~ 1.::1;·id~.f:r: !L.' \r~ .. ' 1!:·.· , ... 1 .. a.j.J•J. 

JlospilHI ..; ' Cal'i.larlr.• clr flio !Jr·;ui'!G ..••• , 
Santn •:a.s~ de Jll'ii.·~cJ·ico:·rii:1 dt~ Onro Pt•eto .. 
Orplwr nto rlr fl~r.lo :\n!rnin r~ r' Onrn Prrto. 
f.Jy-eétt tJ.·:· ~1\;·t.e.; e Officio~ ;k Ou:·o t)ccl.o .. 
Cn.sn d~· ·.:.a·jdnlle <1~· ~luztnr·hlnho., ....... . 
JJo::pi 1

i•! .;~. t:nf'idnth" dr~ Yllr. T~1'0U1 •..•.••. 

Santa Casa de Mlsericordia de Juiz de ·Fóra 
1\~~·!,·, ·;:,1 .'111• .:~nlriilÍf• r!i:• l_,J,;:.''.,:liL •....•.•• 
r.(lf;.-f.:·r· .•.~,:·i(r.!:J ct~ C:l•:!_,jr·:··~ (~·: C.~lfl'r··o .. 
J{(;! :::1: :'t· JJnr·!Ja•..,'(~IIn •, •• ••H "" n• .o•• 

}!r• .. ;i:,t;;·' ~-~-> f':1ln1yrn , .................. , ••• 
u,_~·':Vi!u! ~_.~· QuCJluz ..... (' ............. ·.:·····7•'"-1•!•~., .• , 

3:750$uGO 
G:000$000 
s :ooo:;;oou 
fi:000$000 
I :\íOG:SnOO 
\:500$11\1(1 
7:500$1000 
·1. :5~HWUUO 
5: OOO:tOOO 
.'3:750.~000 
1 :500~.000 
:1:500$000 
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J..,•,-';,1/ ! ,I 0 li,: );lllil.: , o o o o o 0 0 <o o • 1 , o o o 0 0 0 

"lJu-::p.! ~. l .. t: Ulheit'i.t . ~ ....................... . 
OI'Jlill.l:tl•l d•· !=n~ic. !u-,/f.:~ic d•! H•dio Hori-

:t.úr):.r~ ....................... ~······ 
Eun :.~.t L;1 :l;t d1; t·:~,jd n:l.. .................... . 
l:!O.'[JII:l• d.:· Pont,. ;-:,va ...............•.. 
I:io~p!t.1l Ll<: PiJ·a11~a .••••••.. ~ ............. . 
Santa Casa de Passa-Quatro ..••• ···:·:·.,.,.,., •• , 
Urpl1:t:nti.-.J de :)ttL/. At.na t:.rí l'ussa ... (Juntro. 
Sanb c~''" ele S:lllt!) Antonio de Jacútinga. 
Escola .IIJ J.!:ngenh.wía de Juil do l!'círa ...• 
li'aculdud,J de Modicíua de) lkllu l!orízon~e. 
Ino:litutn GonliJi<)J·ei~tl ;,1 iuei,·u .:J,:,,i:JI~ ú.e .Fóm 
AsY'l' ti e O:·pMo' de tnrba.~ena ......... , 
S;u1t:;. tas:: <i<~ Ahucté., ...• , ..••••••..• , • 
8ant1J í ~t";t do Pa6.)0S .•... ". , . ~ ..... ~ ........ . 
Santa C:.ba de Gnarunesia .............. ·~·. 

I 1 ~·.a~Jt~t :::~~:::. Jo Guaxupé ... ~, .. , .......... .. 
• ::;:1\li:: .c;:\,:a de Monle S:mlo ........•.•.... 

. ---······c-S:lllLii~:;;.~~:J. ele Ubet•abinha ..........•..• , • ·---c---·-·· .. 'lo elo Para is o .. .. 

:; FOCO (TREHIDAS) 

''lllo Horizonte .. . 
1 Jacutinga ..•. 

;nte de Paula, 
............ , •• '010) 

de Santa Rita ............. 
Jat[lguaze~ ..• , 
lc Fórac .... , 

................. 
lferrax ....•• 

:itel'ia .•....•. 
y ••. f ••••••••• 

ftO ••••••••••• 

Santo Antonio, 
I •'"' O o I I O • O o O O O 

:elcão do Serro 
Jnna .••••...•. 

•• lo Borizonte .... 
Aine de :mn tre Rios 

Oli.Ut!:f lJU.~tt. Ut:l .a.~C'J.UUI:i~.,,,,,,,,,_,,.lll••·•••• 

Ills!!t·Jtc' de Prülccção ú Iniancia de Juiz de 
.é"ól'a ................................... .. 

EJl'C·la Pr'-Jl'íssional l'cminim: de Bello llori-
~,, zonte .. • ............. - "' ..... ·• ·•· .... -.-•..• , ' . . 

JCxl.croatc do .Patronato Campos Sallos, <lll· 
ne:tl) c\ Esr,olA rlt' 1\f!Ticulturo. e Paouariu 
Pn<:~ne.-Quatro . .. ........................... , 

; ma 1!:: :1\i-;~J·icordia '!e Villa Braz ....... .. 
'"'t in1b: e Am:mtc da Instrucção e- Trabalho 

de Eello Horizonte •.••••.• ·~····. •.•.•r•:• •. 
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1\.:·iyL:o. d:~ {~aridade Bom Successo. ll .. " •• " .: •• 

!~o~ri~:n! dr~ SnnLa Cnsa do Prados ••.••• e •. u; ... 

>·'::r I , l_;,t .. ~. da Chiado c!e Campanha ••••••• 
OJ'p:1:.: :: l11 l'lo~su .:\·::tlwr-n de .LourdeE de 
(:f.)!-''.: ·itJ t;l~J i·.1:ull! ::·'ftc Vicente de P'aulo de 

1Jouso . .i\le.g.rn .. ., ,.. • , ........... ,·,•a •.•• 
i .. a·::a dn Caridade da 1/ illa de l'araopaba •.• 
l :tsa •i•' C;•.r i•lnrln ele São João H::..pti~ta,· ... 
i:H;Iil.td,.J d.;; !\:;f;,;!c:n~ia Ú [~lf3!l•;i.:l. de l3ello 
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San la L:asa de .Bom Despacho ............ . 
Casa de Cal'idarle de Sabará ............... ,. 
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A>:"o'JiD(:il•l Beneficr.nte ll'mâns Artistas de 
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do R! o Claro ......................... -••• 
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Hospital Sanla Rosalia de 'l'heophilo O<ttoni 
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Hospital de São Vicente de Paulo de Bello 
Horizonte ....... _ ................. . 

Associação das Dama;; de Caridade ....... . 
Lyceu de Artes e Officios de Guaxupé ... . 
Santa Casa do Monte Santo ............. . 
Santa Casa de Míserícordía da cidade de 

Serro ............................. . 
Santa Casa de Miser i c ardia de Diamantina 

- Benjamin Bar1•oso. 
N. 197-198 
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"Oõ antigo;; sub~preloL•t,:;, temJinÚúo o quutl'iennio p:J.•·a 
que foram nomeados, serão reconduzidos com a clausula em
quanto bem servirem e continuarão a gosar das vantagens 
patrimoniacs que llles foram asseguradas pela Reforma Ju
diciaria em vigor (decreto n. 16.27·3, de 20 de dezembro de 
1923), vantagens extensivas a todos os actuaes primeiros 
supplentes". · 

Manoel 11lonjardim. 

PARECER 

Esta emenda está prejudicada pelo parece1• emittido sobre 
outra emenda inteir·amente igual. 

Em torno do orçamento do Minísterio da Juslica e Ne
gocias Interiores para 1925 ahi está o que a Commissão de 
Finanças conseguiu realizar, com o intuito de corresponder 
á confiança que o Senado lhe deposita. Pensa !la ver feito 
um trabalho meticuloso, estudando detidamente as quarenta 
e quatro verbas em que se dividiu a proposta do mesmo or
çamento e todus ellas com os commentarios que as condições 
e necessidade~ do serviço estavam a exigir fossem feitas. 

Por sua vez, o Relator nutre a convicção de só ter pro
cedido sob a .. inspiração de sinceridade ·e de patriotismo di
tada pela mesma Commissão. 

Sala das Commissões, 26 de dezembro de 1924. - Bueno 
de Paiva, presidente. - Pedro Laoo, relator. - Lauro Müller. 
- Bueno Brandão. - João Lyra, com restriccões quanto a 
augmento de vencimentos, crcncão de novos cargos e auto
rização para reforma de serviço. - Eusebio de Andrade. -
Af{onso. Camaroo, com restricção. 

Comparecem mais os Srs. A. Azeredo e Jeronymo Mon
teiro. (2) 

··Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs. : 
Sylverio Nery, Aristides Rocha, •Justo Chermont, José 

Eusebio, Benjamin Barrosso, Eloy"de Sou~n. Venuncio Neiva, 
.Rosa e Silva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Gonçalo Rol
lemberg, Lacerda Franco, Alfredo Ellis, Eugenio Jardim, Ro.
rnos Caiado, Generoso Marques, Felippe SchmidL, Vespuoio de 
Abreu e Carlos Barbosa. (19) 

S. - Vol. XI. 41 
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O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Antonio IIIoniz. 

O Sr . .b.ntonio Moriiz - Sr. Presidente. venho tratar de as~ 
sumpto da maior imp·ortancia, que directamente se relaciona 
com o nosso syslen1~ consLilucional, 11ffcctdando-o na sua 
estructura e nos seus ptincipiós fund:unel!LD.e8. 11:\rmmarei 
com a aprcsentacãô de um r~cjuerimcnto de informações, que 
acrerlito tern a approvação do Senado. Na apresehtacão desse 
I'eciuerin•l'nt.o. não me inspira nutro intuito senão o de ver cum.:. 
prida uma disposicão constitucional violada pelo Presidente 
;da Republica e que muito ele perto interessa ao Estado de que 
sou hurmwe rep!·e~entante. · 

O nosso legislador constituinte, que não foi exaggerado na 
concessão da autonomia dada aos Estados. mas ao contrario, 
contemporizou com a corrente reaccionaria que se manifes
tou em o[)lposição áquella de que foi director o eminente Sr •• 
Campos Salles, resolveu, com o maior acerto, a delicada ques~ 
tão da inLervencão da União nos Estados, estabelecendo o prin-: 
cipio de que, sómonte por excepção, aquella intervenção se 
poderá dar, e para maior garantia da 'F'eõeracão, estatuiu 
dentro da propria excepção, uma outra muito salutar, só per-: 
mittindo que o Presidente da Republica intervenha, e:e-offício, 
de mo tu prop1··io, em assumptos pecu líarcs nos Estados, em 
um unico caso - "para repellir invasão estrangeira ou de um 
Estado em outro." 

O Sn. A. AzEREno - Dá um aparte. 
O Sn. ANTONIO MoNIZ - V. Ex. não me ouviu com at.~ 

l•mção. Apenas salientei que na Assembléa Constituinte, de 
que V. E."i:. fez parte com muito brilho, o Sr. Campos Salles 
chefiou a corrente genuinamente federalista. 

O Sn .. A. AzEREDO - Julguei que V. Ex. fallasse de 
quando elle foi Governo. Quando Governo, inteveiu quando 
não devia tel-o feito. 

10 Sn. AN'l'ONIO MoNIZ - Naquella referencia V. Ex. não 
póde deixar de estar de accl)rdo com migo. 

o SR. A.. AzílnEDo' - Si não arranjasse a 'politica aos Gõ
vernadores, a ·cousa hoj,e estaria muito melhor,, 

O Sil. MoNIZ SoDRÉ- O Sr. Campos Sallcs fez a politica 
dos ·Governadores. 

o Sn. ANTONIO MoNiz- •Como eu ia dizendó, Sr. Presi
dente. o nosso leg-islador .constituinte resolveu mnito bem o 
caso da intervenção da União nos Estados. não sóinente de..; 
terminando que esta intervenção só .possa dar excepcional
mente, como tambem estabelecendo que o Presidente da Re
publica, e:e~of{icio, de .mottt proprio, só possa intervir em um 
unico caso - "para repellir invasão estrangeira ou de un1 
Estado em outro". Nas d-emais 11ypotlieses, para que sua inter~ 
venção se dê é necessario a requisição do Governo local ou· 
do Poder Judiciaria, ou, então, aecreto legJslaL!vo; .Fóra 
dalli, ludo é arbitraria, violencia, attentado contra as nossas 
instituicões constitucionnes. 

O Presidente Epitacio PessOa firmou a praxe, muito sa:. 
lutar, de que o !Presidente da Republica sómente possa inter-
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Vl.r pUifl fhril!l.\llrl.ll" li ~:<I!Cil,;illi das .>CIIii!nl.:a:; fed•li'R(!" qua:ll ... 
lwuvH I'PijU i.>u~áo uo o1·giJú mui~ u;JV4i.lú d.J l'uJcJ J uJ ,,,,,L·u. 
- ,in 11 ''''"'d"' "-·~ do S11prenlll T,.; hu 1111 l·'r•• 'c:·a'. 

Todo o Senado sabe que a ·intervencão nos Eslados que 
3111t:,.~.ll.:ii'.IIJ ~. :HI:--Ir.!·l'i:ll'::td. llil."' U!'ll:t:; L~ Jd.JIUJJJ.ti,I•/U~ dl;l 
ltt'::,ccào H•!tJ•J'nJ•,·uuu, :nen<oJ·avnl COI'I'ente politica Que a;· 
s1gnaJou uum tlilS pha:;r•8 mai5 bl'illlnntn'l r!n lii~loria pnl r.>. 
constituiu LIJIJ dJH pontu:: prmciiJal!o tlu p:·u<JI'Uluma g<Jvt,rni
monlal do aclual PresldcnlG da Her,ublica, que ;m:iJn 11</11,1· 
1'o>lou nrw rossuil' n cll:lvacão de espirita precisa pura nu 
exercicio de tão importante cargo, esquecendo os reoenti
nlH!Itob 'ol'iundos daN nB'I~rr.ssões e offensas, por mais a<Jr••
moniosas que fossem, soffrídas, durante a campanha presi
dencial, a01ma de tudo, collocal' os vltaes inteL'esses da Jl.a~ao. 

S. }Jx., assim procedendo, não digo que desconheça o que 
se passa nn vida ela grande Republica Norle Am~ricana, cu,ia:; 
instituicões serviram de base, áquellas que nos regem e a 
cu.ia p!'IÜiea vamos, n toda 1í hora. pedir m.mwmnnlo [''""' 
interpretai-as; não digo, :t'epito, que S. Ex. ignore o que se 
passa na historia daquellc povo. siuão que não quiz, D•) exer
oicio do seu elevado cargo de llresidente da Republica :ios 
J~HiadooJ Unidos do llrasJI, seguir o exemplo dos illustres ci
cl~:il:ioo 'i'Jn naquella republica teem occupa:do cargo identiro. 

O granae Presidente Wilson, quer como doutrinador. 
quel' como chefe da ~aoão, sempre pregou que, si é verdade 
que nos paizes regidos pelo systema republicano, o chefe de 
E~taco ó semPre escolhido entre os guias dos partidos, menos 
exar-l.o n:1o é que essn'l. logo que são empossados, substituem 
as insigria~ ele chnfe ;J-J J,:>·artido a que pertencem pelas de 
cbefP. da Natão. 

Si S. Ex. assim tivesse procedido, certt.mcnte, não teria
DHI!> chegnclo a situaçãü angustiosa em que nos achamos. 

Aquolln intervencão, Sr. Presidente, que constituiu, 
como disse, e como todos os meus illustres coll~gas não 
ignoram, um dos pontos fundamentaes do programma poli
t!co do Sr. Arthur Bernardes, nij,o se fe~ eBPii!l'lll'. 

A rroposito. Sr. Presidente. quando em maio do ctlr
rente l).nno tive ensejo de expOr ao Senado o famoso caso 
bahiaw•, proferi nb Reguinte8 palavras que peco permissão 
Plll'a l'(•produl.ir ao Se.nado, afim de que bem evidenciado fi
que Que uão estou rw momünto, agindo por nenhum senti
menl o de occasfão, por outro movei que não seja o de ve1• 
cumpridos os diApositivos oonstitucionaes que, Interessando 
ao Esl3do da Bahia, Interessam lgunlment~ n ~odo o paiz, á 
e~·Jcncia do r11gimcn. fllderaLivo. · 

Disse cu então: 

"-- ~sr. rre2id~nte, o eminente ccnstitucionalista bra
sileiro, Sr. Carlos M3ximiliano, nOJ seu brilhantz~ tra
balho, divide ns intervr.nçõcs. cm duas c:ategnrai&·, as 
inteJ'ITnr,õc,, f1·nncns, n. rll'scoborlo. c que elle diz serem 
f!Uil~i scmprl! illr:;:acs, e as inl\wvençócs sorratcit·a~, 
l!lal!lin•;ns r rlift'iri!IR do serem aptll'nrla&. 

A rlivisfin rln illn~/J•r cnr.Rtifne/nnn/iotn (o muito 
1'er:~. \ tl: ~J. .!i:·a .. k!;lu, ;.;c IJl'l.Hdf.~.;ti\ :,:,~.\ f!l'l! f!Ol' uu1 

... ,\ 
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decreto do Governo da Republica, precedido de uma 
s6rie de considerandos, geralmente mais ou menõs 
absurdo::; em que, do má fé, o ministro que os redigiu, 
baralha os prece i tos conslitucionaes e !JS principio& ju-
rídicos. . 

A seguntla, a intervenção manhosa e sorrateira,: se 
manifl1SL::t por Giffercntcs modos: com a nomen.Qão de 
autoridades fcdoPacs contrarias ao governo do E5tado 
que alli vüo pPaticar toda a sorte de acto& que os di
minua aos olhos do povo, pela demissão de todos os 
funccionarios amigos ou sympathicos á situação domi
nante, substituídos por adversarias declarados· e, po11 
fim, com a nomeação de um official superior que, ou 
tem interesses na politica do Estado ou se acha intima
menta ligado ao Cattete I 

Esse general leva missão reservada, missão . ess-a 
que ()hega Jllllifas vezes ao ponto de o autoriza1• 
a promover conflictos entre praças do Exercito ·e da 
Policial:. 

•, 

Sr. PrtlsidenLe, ussas duas especies de intervenção de.: 
r·am-se no inicio rio flovc•rno do Sr. Arthur Bernardes nos 
Esf.adog cujas sihm~'õe> n~o haYiam apoiado sua candidatl1ra 
á presidcncia da llepublica. 

A pt•imeira v ictima foi o glorioso J~~tado do Rio de Ja
neiro, berço estremecido dl1 Quintino Bocayuva e de Nilo Pe
çanha, que teve a do~dita de assistir á. humilhação por quo 
passou sua terra 11n tal. • 

Sua Assembléa Legislr,fiva. que jú llavia, exercido part~ 
do mandato que lhe fôra conferido,' foi dissolvida. O Pre
sidente eleito, lf)galmente reconhecido o em favor de quem 
militava um habcas- <"oJ•pu.s do Supremo Tribunal, foi impe
dido pela força federal de exercer o seu cargo. 

O Sn. ·Mlllnm. nr. CARVALHo - Habeas-corpus que fol 
declarado cumprido pelo juiz federal. 

0 SR, ANTONIO MONIZ - l!as que de facto nãG O foi, por• 
<tuanto V. Ex. não. poderá negar, que tendo sido esse habeas
corpus concedido ao Sr. Raul Fernando@, para ser empossado 
e exercer o mandato de Presidente do Estado <lo Rio de Ja
neiro, quem está exercendo esta funcção é o illustre Sr. Fe~ 
,!i c i ano Sodl'é. ·V. Ex. ha de convir commigo em que, si ri 
habeas-corpus concedido ao Sr. Raul Fernandes tivesse sido 
cumprido, actualmente quem se acharia na direcção do Estado 

· de que V. Ex. é mnito digno representante, não seria o Sr •. 
Feliciano Sodré, mas o i1lustre oidadão em favor de quem: 
I.'Xisle aqualla Ol'dem. 

O SR. MIGUEL L\E CAIWAJ,Ho - V. mx. sabe que o Dr •. 
Raul Fernandes foi que abandonou o Governo do Estado, em 
declaração official trazida á imprensa. De modo que elle mio 
foi expellido. . 

O Sn. ANT()'N'lo MoNiz - Não posso concordar com .o que 
acaba de dizer V. Ex. · 

O Dr. Raul Fernandes,' que foi candidato ao cargo de Pre
sidente do seu Estado, que, após ter sido reconhecido consU
tucionalmenLc, se apresentou pa1•a . nelle ser emnossado, que 
.__ -- . ' ~ j 

I 
• 
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nõme~u auxiliares, não iria abandonar o seu posto de mõtu-
2>ropno, principa.lmente depois de ·militar cm seu favor um 
)labeas-corpus do Supremo 'rribunal FedtJral. Si S. Ex., poi9, 
não continuou no exercicio do cargo de Presidente do Estado 
<lo Rio de .Taneiro . foi unicamente porque a isso se oppoz o 
Sr. Presidente da Republica. 

0 Sn. MtGUJlf, DE CARVAUio - E' uma apreciação de 
V .• Ex. 

O Sn. ANToNio Mo~IIIz . . Eis por qtw os eminentes com · 
rnentadores da nossa Conslituloão .•. 

0 Sn. MIGUEl. DE. CARVM.HO - Faço .iu,tJça ao Dr. Raui 
Fernandes. Elle era mcapaz de abandonar a elevada posição 
para que devia let· sido eleito peJo pOI'O l'luminense, deant.~ 
de compressão ou violéncia empregadas p~lo S1·. Presidentt' 
da Republica. 

O Sn. ANTONio MoNIZ - Mas foi s6 por isso que o fez. 
O Sn. MmuEr, DE CARVALHO - Elle tem sentimentos elB

vados e nobres. 
0 Sn. ANTONIO MONIZ - Mas S. Ex. não podia de modn 

algum exercer de facto a presidcncia do Estado, desde que 
era pbysicamente privado pela força mnter·ia!. V. Ex. sabd 
que a força federal no Estado do Rio de Janeir·o foi posta á 
disposição dos adversarias do Sr. Raul 1•\!I'Iit\Udes, que vi~ 
gorava alli o estado de sitio. 

0 SR. MIGUEL DE CARVAT.HO - Não Ó O momento de dis
cut.ir o caso do Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. ANToNio MoNIZ - Estou de accôrdo com V. Ex . 
Não é o momento de discutir o caso do Rio de Janeiro. 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO - Nunca discuti com V. E:t. 
o caso da Bahia. 

O Sn. ANTONio MoNiz - Eu tive occa~iüo do discutir •t 
caso do Rio de Ja.neiro ... 

0 SR. M!OUEL DE CARVALHO - Um. un iC'J apnrte caract!i .. 
rizou a minha intervenção nos acontecimentos ela Bahía, ma~ 
acceito a discussão com referencia ao caso do Estado do Rio 
tla Janeiro. 

O Sn. ANToNio MoNiz - . . . quando, fazendo parte da 
Commissão de Constituição do Senado, f.ui voto vencido no 
parecer daquella Commissilo, que concluiu pela approvacàc• 
dos nct.os do Governo da Republica, attcntatorio da autonomia 
daquel\e Estado. Si me referi, neste momcn to, ao caso do Rio 
de Janeiro, foi, como V. Ex. dentro de poncos momentos h.'l 
de 'vor, para !.irar uma conclusão em favor da these que estot• 
susten'tando. Eu referi que o Sr. Presidente da Republica 
interveio-no Estado do Ro de Janeiro, substituindo o seu Po
der Legislativo e o seu Poder Executivo por um intorvento~. 
cujas funccõcs foram cstnbolecidas cm decreto baixado pelo 
Governo; funcções de dictador, funccões discricionnrias, por
quanto no interventor foram confiadas niio somente as fun · 
cçõos legislativas, co:no as executivas. Mas ·- o ~rn cst~ o 
ponto a que eu quer1n chegar, c do qual V. Ex. mo desviOu 
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- mas submettou o seu procodimonto no julgamento do Con-· 
gresso Nacional. Cumpriu, portanto, o Chefe da Ntu:~v 
o seu devct• constitucional. 'l~cndo, a meu ver, aliás, errada
mente intervindo, debde I que não estava !'unocionando o Con
gresso, em negocias peculiares ao Estado do Rio de Janeiro, 
logo que este se reuniu, 'S. Ex. se apressou em dar-lhe conta 
do seu acto. 

No Rio Grande do Sul os factos não se passaram do mes
mo modo. Quando o Sr. Arthur Bernardes assumiu a Presi
dencia da Republica, a sua irritação contra os Srs. Nilo Pc
çanha e Seabra não era em nada menor do que aquella que 
lhe inspirava o Sr. Borges de Medeiros. ~ão era somente com 
os chefes da politica bahiana e fluminense que o Sr. Presi
dente da Republica queria ajustar contas. O castigo não era 
sómente para elles. O Sr. Borges de l\lcdoiros, que foi uma 
das figuras mais salientes da Reaccão Republicana, nílo podia 
ficar impune. E, entãq, o illustre Sr. Arthur Bernardes, cujos 
actos confirmam a opinifio do Sr. Carlos Maximiliano, da 
existencia de duas sortes de intervenções nos Estados - li ma
nhosa, á sorrelfa e a franca, - comef}ou, como no caso da 
Bahia, animando .os seus amigos no Rio Grande, que eram os 
adversa rios do Sr. Borges de Medeiros, a se unificarem para 
darem-lhe combate em todos os terrenos. 1 

Não h a de bôa fé quem não attribua no Sr. Pr(\'lidenl e 
da Republica a responsabilidade da sangrenta revolucão que 
está inf~licitando o Estado do lR'io Grande do Sul. 

Mais tarde, porém. circumstancias diversas determinaram 
uma ap1proximação entre o Sr. Pre~idente da Repulica e o 
Presidente daque!le Estado e, dessa approximacão, resull.ou 
reatar S. Ex .. as suas relações com o Sr. Borges de Medeiros, 
decidindo, então, presli,::ial-o na posição de Chefe da poli I ica 
rio-grandense e a reputar legal o seu empossamento no Go
verno do Estado, cuja legitimidade el!e mesmo puzera em 
duvida. 

Como, por·llm. niio H~o.' ficava !Jom abandonar, sem mais 
nem menoR, ~quelles aos quaes havia induzido até á lula ar
mada. sur:xiu o celebrr. tmlndo de Pedras Alt.as, que é o maior 
nL~urdo jurídico que a hi~loria do nosso paiz registra. 

Aouelles que teem esturlado P.Bsa p!Jaqe da politica do Rin 
Grnnnr rio Sul. referem que o flminrntn !=lr. Assi~ Brasil, nn 
mcmento em qne dnva a SIJ~ as~iJ:molura áqnelle dornmN1Io. 
perg-unt:iJ•n no repre,entanl~ no nnverno ela União, que ora o 
Sr. A"~neral Setemhrino, ministro da Guerra, si effecLivamenf.e 
o accMdo s~ria cumprido; que este e'tava feito 1na~>' ftfl·l 
nlio sabia si a pal estava resta·belecida, por isso que depenrtia 
da fiel execução do !.ratado. 

O Sr. Set.emhrino r! e !1nrvalho respondera ao r.minentr. 
riog.randcnse one, da ~'lfl parle, não havia duvida alguma: o 
a.iu~te serin I ohsfrrvado; e aocrescentou que si não se r.on
tent.âvam com a palavra do chefe da Nacão, elle empenha1•ia 
tambem a sua. 

iDe maneira que desde esse momento se gerou a descon
fiança no espirHo do~ riograndenses a respeito do fiel cum
vriment.o rio traindo dp Pr.drns AltaR. A resposta do Sr. mi
ni~tro da Guerra denotava qne S. Ex. não depositava inloil'a 
r.enfianca na efficien~ia do tratado que acabava de assignar. 

I 
• 
I 

I 
• 



SESSÃO EM 27 DE DEZEMBRO DE i924 647 

E os factos vieram a demonstrar que muita razão teve o 
Sr. Assls Brasil cm duvidar da sua leal execucão. De fórma 
que, si com o Estado do Rio Grande do Sul não se deu o mesmo 
que com o do Rio de Janeiro; si a situaç.ão que ali dominava, 
por occasião da eleição [H'IlRJdencial não l'oi deposta e substi
tuída por outra mais inlimamente ligada ao Sr. Presidente 
da Republica, nác resta duvida alguma que o grande Estado 
elo extremo sul não ficou Impune pela audacia de não haver 
applaudido as candidaturas ua COirven~ão de julho. · 

Resta a Bahia. 
O Sr. Presidente da Republica começou a hostilizar a 

politica então dominante no meu Estado, desde o momento em 
que foi empossado no ~eu elevado cargo. 

Em discurso que aqui proferi em maio do corrente anuo, 
assim me exprimi: 

«A primeira manifestação de hostilidade praticada 
pelo Sr. Presidente da Republica contra a situação do
minante da Bahía foi a escolha, para fazer parle do seu 
ministerlo, de uma das fignras mais repreBentaitvas da 
opposição bah i una. 

Bem sei que o Presidente da Reoublica, pela nossa 
Constituicão, tem amplo.s poderes, gosa da maior liber
dade para a es1mlha elos seus ministros. O que, porém, 
não resta duvirla. é que quando o Presidente 'da Repu
blica não quer hostilir.nr sitnnoões locaes, não va(J bus
car ministros nas hosl.es que lhe são adversas. 

Si S. Ex. oueria dar mnn uemonstração de justo 
a'!)reço :\ Rnhia, (~onvidnndo para ministro um rln~ gcus 
filhos, não digo qn~ fos.oc prneural-o entre os sou~ 
advcrõaJ•ios, não \'OU n lanl.o, rnn-' não falla111 !ialdanos 
illustres, complr.lamrnl.n nlheios :i pnJilit•n, qlie pode
riam exercer com muito brilho a: l'unrrõ!'s ele :"!nis
lro, occupundu ;,ualquct· dus pasius~. 

' ' 

'A' nomeação elo Sr. 1\Iigurl Crrlmon pnrn n ca;•go rir. mi
nistro da Agricultura. nomeac;rto n rn,ia origem c~11. i1a rlins. 
tive :occasião de referir-me desta. tribuna, seguiu-se n demis 
sfto de todos os fnnccionarios terlcrn es ninigns 011 ~llflflll-ii.Ds 
amigo5 da. situação. 

Além rlcssr facto. Sr. Prr~idmtlt1, m11i!o r.xprt'Sillvo, o Gn-
'0r·no da Republica transfnrninu 1t llnllia rm uma p1·n~a rio 

;J!'II rt'l'll, n ll!l'01 en t.n ncl o ccnsid Pl'n vt.•!mPJ; t r a RlltL !l'lltil'll,Í~Ü0. •~ub~o 
stituindo o inspector do districlo por um outro que era abertn
ment.l! al'l'cil'oado tl opputiít;:in. J·c!x t''iauinmn· 110 pot•lo varias 
unirladcs cln" nos.~n mnr'nhn de ~ucrrn, 'providcncinn para que 
a opposiçüo que se nchnva dividida cm clifl'nl'üllles gmp;,.:;, 
se unificasse c concorresse :ís lll'nn~ rnm umn só chap:t 
pnrn a renovação tolnl da Camnm rins Drpulnrln~ e rlo !CI'Ctl 

~-do Senado· nomeou para exercer n 11argo rle ~nb~tilnlo rlt~ ,juiz 
(C<!At·al mÍ1 cidndiio inl.imnmrnln li~Jnrlo nn rnlfin inlnvnnlnc 
do Eol.nclo elo Rio elo Janeiro, o snnrlooo Sr. Dr. Aurelinn T.r•1!, 
que Únha interesses nn polilicn rln Rnllin. de onde Ci'l1 filho, 
nxcltlsivamcnle para o fim de rl:n' h1·nr:r• fOT'l t), romn rlrn, no~ 
bernardistas •da Bahin, afim rlc lrvm·rm n effeilo, ramo o 
fizeram o plano elo uma cluplicnla rln Poder Lcglsl~l ivo. 

Ess'es !'oram os actos preparn tol'ios da .intel'vcn~iío np EJ· 
lado da Bahln, esses süo os actos que con~tituem ,1\ mlcr-
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vcnt·ão manhosa e surrateira. do que nos falia o eminente Sr. 
Ciu·Jo~ Maximiliano. Seguiram-se os actos de intervenção d3-
l:lun,ua. O Sr. Prosidcnlo da HepubiJCa decretou ceslado d·~ 
si I i.• em lodo o territorio elo Estado da Bahia pelo prazo rl"l 
I.J'iula dias» para co comrnandanle da Q' r•cgiáo militar, como 

. t•cpt·cscnlanlc do Govez·no da União,, dar· «posse e exercício 
ao GovernadO!'». 

De mau eira que o Sr. Presidente da Republica descobriu 
uma nova causa para decretação do silio e Ide intervençiio nos 
·Estados. Sempre que em um Estado qualquer surgirem du· 
vidas a respeito da eleição do seu Governador, o remedia a 
emprcgm• pt•ra a solução do caso, Mgundo a opinião :do Sr. 
Dr·. Arthm· Bcrna1·des, é a intervenção acompanhada da' de
cretaclíO do sitio! 

Occorro mais que a intervenção a que me venho refr
rindo, além de outras inconstitucionalidades, tinha a origi
nalidade, eomo muito bem salientou o meu illustre compa

. nheii•o do Lancada Sr. Moniz Sodré, no srm brilhante discurso 
h ontem proferido, de «se!• um sitio contra 1 a autoridade-.. 

Os que conhecem, Sr. Presidente, a historia do malfada.dn 
insl i luto que é o estado de sitio, quo o direito modeJ•no repello 
comn inrmnpalivel com a dignidade humana, sabem perfeit .. l
melite que é contra a essencia desse instí tu to abranger elle 
nas suas malhas áquelles que se acham investidos de funcção 
publica, isto é, não ha sil.io contra autoridade. E, o sítio na 
Bahia foi expressamente dMrctadtl contra a autoridade, como 
declarou em documento publico o general incumbido da su!\ 
execução, esse foi o seu cv.racteristico. 

Sr. Presidente, causa vergonha ler õ relatorio do Sr. gd
neral :\Jarcal. Para fazei-o confesso a V. Ex. que constranj') 
a minha consciencla, Ma;,·, não o posso evilal' desde que'neces
sito dcmon~trar cabalmente a proposição que acabo de emittir, 
isto é. QU•J o sitio na Bahia. fora decretado contrn a autor!

!:)ade. Assim é, Sr. Presidente, que o Sr. general Marcai;; que 
após a l'aeanha praticada na Bahia, viu sub~tituido seus ~,:n · 
lões dr. coronel pelas eJlrellas syrnbolicas do generalato, r9·· 
compensa. nntnralmenle. deste r.lto serviço prestado á patri.\ 
e ás instituições republicanas, no offieio dirigido ao Chefe 
da Na di o tliz n ~eguintc: 

«Em 27 do março - chamo a attoncão dos Srs. Senado· 
res - neguei permissão ao Sr. Dr. governador do Estado 
1>nra PB rr.t.irar da ca[l'ital. onde os hontos terroristas pelos 
~eus proprios .amigos espalhados continuavam a manter a 
·população em sohresalto.» 

Isto err.· 27 de março. quand•) a i nda o mandato para o 
qual fôra eleito o Sr. Reabra niío se havia extinguido I 

(Continua a ler) 
c:\nle a minha negativa, contimía o officio, S. Ex. re

quereu ao digno juiz federal um habeas-corpus para, na 
qualidade de g-overnador, poder· se locomover. 1 ivremente 
para l'óra do E~lado. Ao pedido do informação contido no 
officio dc;;"a data, daqur.llc .i11i1.o. não me conformando com 
o dese,jo do peticionnrio em passar o governo ao seu suibsti
luto legal. a pó~ l:'mharqnr., assim respondi: 

cAo jui:t frderal na secçã0 deste Estado. Em reRJ1os
ta ao vosso offioio do 27 do corrente, rcmcttendo-me, por 

--

I 
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cópia, uma petição do habeas-corpus a favor do Sr. gover
nador do Estado, Dr. José .Joaquim Seabra, afim de que 
possa o mesmo usar do direito de livro locomoci\o neste Es
tado, cabe~me informar-vos. que, decretado o estado de sitio 
e a intervenção neste J~sl.oclo, ficam por aquelle suspensas 
as ~arantias constitucionaos, cnm restricoão, quanto ás pes
sôns, de só poderem ser rletirlas em Jogar difl'crontr, do des
tinado a réos de crimes communs, e l'ica por esta sul1ordi
nada â autoridade local, maximé quando o sitio e a inter
:venção são decretados, como no caso actual, para assegurar 
o IIVI'e runccionnmenlo tia Assemhll\a Leg1slal.iva. nr·ecisa
xnentte contra as ameaças e planos do governador do Estado." 

Ainda honl<'m. S.r. I'I'C:>idcnle, o meu (\lllincntc cotnpa
nheiro rle bancada leve ensP,io rle estudar minneios:ur.ente 
esLeB nssumptos, fa?.enrlo aprotiríndnq cila(;tirs rir) faelos oe
corridos nos Estados Unidos e na Al'gcnlina, relnlivamcnle a 
uma autoridade nceusada do l.enlar perturbar a ordem pu
blica. (ConHntía a leUu:,.o) : «Nem na lel.tra, nem no espírito da 
Constituição está invocaria n immnnidadc rio governarlor. soh 
pena· de poder a HJccllda dn sitio ser inoqna e inefficaz, 
quando a razãt1 rio {I! i o seja n propria att'rlurtc do .governa
dor, revelada nos prnpo!'i/os inequívocos {t commoção intes
tina. Nulla seria tnmhem em seus effeitos n inlervcnçiio, si 
ella nâo limitasse, não restringisse a acção do governador, 
que póde ser até afastado do cargo, como se tem dado mais de 
•uma vez.~ Estupendo ·I 

o sn. MONIZ SoDnÉ - Arr.anhã o Congresso decreta o 
sitio para depôr o Presidente da Republica. 
. O Sn. AN·roNJo il·lc•NIZ - Não me consta que em nenllum 
Estado da nepublica jli tM:1a sido a~gum governador nffas
tado do seu cargo para que a intervençuo decretada fosse 
fi.elmente executada. (Continúa a leitura) : 

«Em vista nestas consideraçõe;:, não me parece que con
stitúa constrangimento illegal a attitude deste commando, 
obediente no pensamento contif}o no decreto n. 1·6.422, de 
19 do corrente mez, recusando permittir o embarque do im
petrante antes do dia 29, ainda do corrente, pois a sua reti
rada do Estado, sem pas~ar o governo, póde constituir mo-

. tivo de perturbacão da ordem publica, por oecasião da posse 
do novo governador, · perturbando que devo impedir em 
cumprimento das ordens do Governo Federal. 

Niio haverá cmbarnco no impetrante, ;p•ara embarõiir a 
28, si, para isso, visto que se retira do Estado, passar o go
verno a seu substituto le~al, tanto mais que, terminando a 
29 o governo do impetrante, 'll, partindo na vespern, nada 
justifica qn e o faça sem pas~ar o mesmo governo., 

~,, Não commentnrei e~sn série de disparates. A sua sim
ples Jeitura é sufficiente para logo S'll verl o que de absurdo 
o extrnvnl;\'anle contém o documento quo, oom tristeza, acabo 
de trazer ao conhecimento do Senado. 

Não se comprehendc que um cidadão, qualquer que seja 
o cargo que exerça, seja obrigado a transmittir o seu exer
cício ao seu substituto legal, quando o queira deixar. 

Devo fazei-o; mas si não o fizer, não >ha meio de com-
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pelil~o. Si o Sr. Seabra ~n~endesse que devia retirar-s.e d:i 
Bahia, sem passar o exeroJClO de seu cargo a seu subslltuto, 
não havia meio legal algum que a isso constrangesse. 

De modo que, Sr. Presidente, esse to pico do officio do 
Sr. Murça! dá a demonstração cabal da falta de intuição de 
devores funccionues da parte desse general ou daquelles que 
o inspiravam pelos fios te!egraphicos, pondo de rastos os 1prin~ 
cipios univcrsnes de direito para satisfazer Odios. . 

Sr. Presidente, como disse a V. Ex., só li esse topico 
do relalodo do então coronel Marçal, hoje general, para com
provar a affirmaliva que cu havia feito de que o sitio decre
tado pal'n a Bahin, em Hl de março, foi inconstitucional, por-· 
•que além de naquclle momento o Estado estar cm completa 
paz, foi um sitio contra a autoridade, o que é um absurdo in
nominavel em Direito Constitucional. 

Mas, Sr. Presirlentr, aR violcncias do Governo central para 
humilhar a nah ia, irnprmdo-Jhe como ~overnador um cida
dão rcpcllido pelas urnaR, nã.o roconhec'ião legalmente e in
elegivel, constitucional c moralmente, porque era o Presi
dente rio um inst.itulo ele credito ;que com o !Estado tinha, e 
tem, vultoso contracto, houve grande excesso na execucão do 
sit.io. Dessa execução foi incumbido o inspector da Região 
Milifar cu.io primriro nrto foi o dosrcs:peit.o ás autoridades 
constituídas rlo Estado e :ísua dignidarlo de Estado Federado. 

Mandou occupa1· mililarmcnf.e os differenles edificios pu
blicas, prendendo até os delegados de Policia, conforme inge~ 
nua ou arroganlemenf.e confessou no seu relatorio. 

O 8R. PRESIDENTE- 'Observo a V. Ex. que está terminad'l. 
a hora destinada ao expediente. · 

0 SR. ANTONIO MONIZ- Eu pediria a V. Ex. a fineza fie 
consultar o Senado sobre si me concederia uma prorogação 
para terminar as minhas considerações. 

0 SR. PRESIDENTE - De meia hora? 
0 SR. ANTONIO MONIZ -,. De meia hora •. 
o sn. PnES!DENTR - o Sr. Senarlnr Anfonlo Moni?. J'(l· 

... ~r n prnrna-acãn rln hm·n rlo exrrr:lirntr. pnr :lO minnfo~. 
Os senhores que approvam queiram levantar~se. (Pausa.) 

Foi npprrwarla. Continúa com a palavra o Sr. Anton to 
Moniz. 

O SR. ANTONIO MONiz - Sr. Presidente, eu ugradeco aos 
Srs. Senadores a prorogação que me acabam de conce:der afim 
de proseguir na fundamentnr,ão do requerimento que .iá tive 
n honra de annucinr n V. Ex. e que dentro em po.uco sub
mrtlcroi ó considornr.no do Senado. Prnmelto a V. Ex. e ao~ 
Srs. Senadores l'ftle procurarbi ser o mais brev() possível na 
PXplnnnciio rio men pensnmenf.n. 

Creia V. Ex. o r.rninm n~ m11us !Ilustres collcgas qu,J. 
no~tc mPrr:cnto, não m,, anima onlrn pensamento qun niio Aejn 
o r:le concorrer, na mrr!ir:ln rlns minhnR fracas for~.ns para q1'11l 
se,ia esclarecida a situação. considerada por demais precaria, 
rm nue se ar.ha n F.~lario rlr m1e ~nu ropresentanle. Nnncn n. 
Ilnhin so viu em sitnncüo Ião 1111milhnnt.e. Suas r.nnrli~ões q;;o 
nor demais doprimenlr~ '1eranfe nR domais unidarios da Ffl· 
rlr.rndio A~Rr.nlrlham-~c ns ilr 11m l•wril.nrio connnislndo. No 
tempo do Imperio o g-ovet•no da 'Bnhin nra exercirln nor •1m 
rlrlnrlfi.o nnmrnt!rJ pelo r;nvrrnr lm]J~rinl: om ~lln 11110m cl~g-fn 
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livremente a sua assembléa e os seus rcpresentanLa~ no Par~ 
lamento Nacional. Nunca a Bnhia passeou pelo dissabor de ver 
o governo central lhe impôr os candidatos á sua rnl•l'e;;entacão 
nacional c, muito menos ainda, a sua J•epr·esentacão provinc:ial. 
Mas não era sómente no tempo da monnrchla que 1sto acon .. 
tecia. Aconteceu até o momento em que o Sr. Arthur Ber~ 
nardes assumiu a chefia suprema do paiz para ,regenerar o.9. 
nossos costu.mes políticos. · · 

Como riissc. Sr. Presidente, no ImpcrlC>, o Poder Executivo 
local era exercido por um ciducl:ío rle 1 ivre nomcncão do Go~ 
verno Imperial. Actualmente o cidadií<J que ~-e acha exer
cendo as funcções de primoiro magistrado da l3ahia, que se 
acha no desempenho do cargo de seu Governador, não foi 
eleHo, não foi nomeado, nem ó um Oove!'l1ador on Prcsirlr•nte 
de Estado; na technica do Direito Constitucional Brasileiro·, 
nem tambem um interventor, conforme a praxe do mesmo· 
Direito e a Jegislar,ão argentina. O Sr. GóeH Cal:non foi coi
locado no Ilos!o em que se acha por uma intervenção in
constitucional, acompanhada de um r.sf.ndo de sitio impos
.~ivel de se::- justificado perante n r.onsti!rJir;:ioJ nra~qeil·n. 

Não se JimHon, Sr·. fJresirlr~nf.n, o Clnvcrno rln llnpuhl ica 
a transformar a Bal1ia cm umn rr·nça tlr• guer·r•H, d•!cr·etando 
o sitio e a lntervenção para cmpos.gar é· Sr. Góes f:almnn. 
E~sas provídencais não r.rarn su fficienl ~-. ncrcío:r·J rlrl urn 
p1•of.esto encrgico do povo bahiann, o in~umhitl' tia ··~·Pcw:iío 
do sitio, o então Coronel Murça! l.rnnsformou elll f(llal'ir~i~ n'! 
edifícios drstinados ao Poder I.ei!'i~lnUvn o rln ;m fH"'Pi'n of .. 
ficial, contigua a um delles, cm frP.ntc ol·.•s qn~.,.. n:•~"·' n11 •Jg 
canhões pm· or.casião do processo da r.r.nraçiío rln r.lei•.:iío f!O
vernamentnJ. 

Não estou, Sr. Pres.Jclentc, fa1.0nde a: legações q: J.~ nã.n 
possa provai', além de que e~liín no rlon:;nio publico. Vou ler 
ao Senado um documento do mais nH.o valimento, ()rJe dR
monstra inconcuss.amenfe a vcracidarle da PT!Jposiclio que 
acabo de enunciar. E' um telegramma do em mente bras i· 
Jeiro, Sr. Seabra, então Governador rla Hnhia, que juRfnmcnt.:: 
o reputa o maior dos seus filhos, no Sr. Presidente ria nrpu
blica: 

-rSou &urprehendido com a noticia de qun t'orça fA~ 
dera! occupou o edifício onde funrciona o Senado 'R;~ 
t.adual, sem que 'O minimo aviso foss13 feito ao Guver
nador do Estado. Mandei o Secretario do Tntn·ior r1o 
.Estado ao Sr. commandant.e da região milila•· in.fm·-· 
mar-se do que ocoorria, o r.ste respondeu nherJccrr a 
ordens .emanadas ele V. E~., q•.1e lhe recommcnd:ím 
attenrler a qualquer requ isir.ãn de força feita pelo p:'n. 

·sidente do Senado. Antes à'e tudn o presidente rio S~
nado não tem competcncia, em l'r.r.o dn Co:1:1f ifn ir;~o 
Federal e da Estadual, pnra r:'crnio;·itnr fnl'r:n frrler:•.l, 
o que imnort.a am uma infnrvcnciío fPrlrrnl nr• 'R~t.n.rlil. 
com manifesta offensa á sua autonomia, Depois oc
corrr que a ·~lr.sn rlo Srnnrlo. por offieio dr hnntr,tr. 
dispensou n penuona forr,.a n~larlnnl que ln est:ova, snb 
o frmclamcnto futil rio que o infi!rir.r f111ü a c:mmr;ar.
clava não mer.ecia confiança. 

E' claro que em l.nrs cit·c!lmsf:!lwln• r!.•vin n nk~n 
do Senado esperar peln dcliberar,!lo do Governo (L sul\ 
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reclamaçüo. 'IEs·tando assim ferida evidentemente a au
tonomia do Estado, pela intervenção indehi La e anar
chica da força federal, levo a minha reclamaçüo a 
V. Ex,, esperando que ni'io se farão demorar as ordenH 
d.e V. Ex., no sentido de ser retirada a 'força federal 
do edifício do Senado, proprio tlStadual, tendo o Go
VIerno do Estado os meios precisos para garantir o 
livre exercício dos poderes publico:; do Estado e o quo 
é mais: prompto a off.erccer á Me~·a do Senado as ga
rantias que a mesma entender convenientes. Devo pon
derar ainda que tenho em mãos um protesto do Senador 
;wenceslau de ·Oliveira Guimarães contra a occupaçãci 
do edifício do Senado e reclamando rlo meu Governo · 
garantias para o livre exercício .das suas funcções. 

Espero providencias de V. Ex. sobre essa occurren
cia, que, evidentemente, attenta contra . a Cons·!.ituição 
Federal.~ 

I 

Sr. Presidente, mais natural era· que o illuslre Chefe da 
iNação, tomando conhecimento do t,elegramma do Governador 
da Bahia, immediatamente a S. Ex. respondesse, fa7.fmdo 
cessar o attentado contra a autonomia daquelle Estado, que 
ao seu conhecimento tinha sido levado. 

Entretanto, passaram-se alguns dias sem que resposh 
alguma lhe fosse dada, até que, afinal, o Sr. Ministro da Jus
tiça dirigiu-se a S. Ex. em um telegramma sibilino, cheio de 
evasivas, em que não se animava a assumir a responsabilidade 
daquelle attentado, mas procurava attenuar o procedimento do 
Governo Federal, atirando a responsabilidade do mesmo para 
o Presidente do Senado da Bahia. 

Mas não ha constitucionalista algum que sustente que, 
,pela nossa Constituição e por aquellas que lhe serviram do 
base, possam os Presidentes dos Senados dos Estados requisi
tar forcas do Governo Federal, para garantia do predio em 
que os mesmos funccionam maximé quando o governo local 
havia assegurado em documento publico que disposto estava a 
prestar todas as garantias. 

Quando a Constituição usa da expr,;ssão - Governos -
no artigo relativo á intervenção da União nos Estados, estão 
todos accórdes que esta expressão comprehende não sómento 
o Poder Executivo como lamb~m o Legislativo e .Tucliciario. 
iilfas, o que ninguem de bõa fé pócl~ affirmar é qur. o Presi
dente do SC'nado constitua o Poder Legislativo. 

Sr. Pre~iclenle, parn V. Ex. e os Srs, Senadores verem 
que tenho torJ[I a razão T'n.s affirmat.ivas q~c acabo rl~ fazor, 
vou ler a local em qu13 o Diar'io da Bahia, orgão inteiramente 
insuspeito á situacão hoje alli dominante, orgão que não cessO: 
de declarm·, ~cm r·orúl.';;! aç1io, q11r. reflecte 'l pensamento d() 
Sr. Góes Calmon, na imprensa. descrevo o seu reconheci
mento: 

«Revesliu-so c a mn i o r Aolen.nidarle n s~ssão de hon .. 
tem da f.sscrr.hl•l<: (1rJ·~I Legi:;lativa. Pessoas de repre~ 
sentacfio socinl. commanrlnnl ns do toda~ aq unidades. 
quer do terra, qtJCl' de. rnar. rln forca federal, ora nest~ 
cnpit.al o a mas~a populal'. A minoria nüo compareceu. 
Ha uma proro~tr. ~ umn mncão cm discussão, que fo
ram approvadns. Fallorn, cm brilhantes discursos, o~ 
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Deputados Gilcno Amacio c Cardoso, Durval Fraga o 
!Jercira Moacyr. Nrt disett:;süo do parecer ela Cornmi.>·· 
são de P.oderes, 0 Deputado Amado prQduziu eloquente. 
oração, mostrando que .não /.cm J'undarnento de especte 
alguma a questão su::<ctl ada pelo Senador Wcncoslá~ 
Guimarães, da inelegibilidade do Dr. Francisco Mar
ques de. Góes Calmon. A sua argumentação. convm-: 

cante pelo brilho e serenidade com que fo~ ~eita, pro
duziu a melhor impressão. A votação foi nominal. O. 
Sr. Presidente, então, levanta-se, no que é acompanha
do pela assernbléa o por Ioda a assistencia, e proclama 

Governador eleito da Bahia o Sr. FranciSco Marques 
·de Gócs Calmou, por ter obtido maioria absoluta de 
votos>. 

Creio, Sr. Presiclenf.e, que nem hum Senador sabe de facto 
idenlico, isto é, que um cidadão fosse reconhecido governa
dor de um Estado com & p-resença de auLuríclaclcs militares de 
terra e mar, na sala em que funccionava o poder verificador I 
Si esses militares fo;;scm assistir á posse do Sr. Gócs Ualmon 
ou rl0 outro qualqner cidadão, proclamado governador da 
Bania. nada mais natural; mas, assistir á sesgfio em que a 

Assembléa Legislativa procedia á apuração da eleição, afim 
de verificar qual o cidadão effectivamente eleito, em um 
pleito em que houve disputa, ,em que ambos o~ concurrentes. 
se julgavam vencedores?! 

Occorre mais, Sr. Presidente, que quando esta sessão se 
realizou, já o Poder Legislativo legalmente reunido havia pro
clamado governador do Estado o Sr. Arlindo Leoni. A sessão 
presidida, por assim dizer, pelo inspector militar, realizou-se 
no dia immediato áquelle em que o Poder competente, livre
mente, sem coacção de especie alguma, havia proclamado o 
eleito do povo. 

E a proposito, Sr. Presidente, peço venia 1para ler ao Se
nado uma opinião do Sr. Ruy Barbosa, que ainda hoje os 
meus adversarias consideram como seu guia espiritual e ao 
qual não cançam de proclamar como serido o pontifica su
premo do nosso direito constitucional. O Sr. Ruy Barbosa 
sustentou, em um dos seus monumentaes trabalhos, que, ca 
apuração da eleição de um chefe de Estado é de sua natureza 
uma opera cão que ·se repete. Bem ou mal feita, estará defi
nitivamente consummada. Supponhamos praticadas irregula
ridades na apuraçã.o da eleição do Presidente da Republica; que 
autoridade conhecerá dellas para as emendas ? Onde tal au
toridade, quando ellas occorrem na apuração dos Governado
res ? O Congresso Nacional ? O Chefe da Nação ? Não enxergo 
tal possibilidade no systema constitucional do paiz. De re
media em remedio, na ordem das instituições humanas, se acaba 
por chegar sempre a um termo onde já não ha remedio ima-
ginado".. . 

De fórma, Sr. Presidente, crua quando o Sr. 1Góes Cal
mon conseguiu que a Assembléa Geral do Estado, funccionando 
em um edifício transformado em praça militar, cercado de 
canhões. tendo om frentr. a nl't.ilhnrin pesada e os nnvios que 

-, so achavam fundeados no porto, quando isto se deu ,já o 
·,J3l', Arlindo :Lepni .havia sjdo reconheqido' ~overnador, d(l uma; 
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;maneira definitiva na opinião do Sr. Ruy Barbosà, 'piirque "a 
apuracilo da eleição de um chefe de Estado é da sua natureza 
uma oporaoíio quo eo não repete". 

Sr. Presidente, muito ainda tinha eu que adduzir em jus
Wir.ativa do requerimento que vou submeU.er á considerr.t;: •.. ; 
1Jo Senado, mas co:no não quero, por mais tempo, enf:u:L;•.1: 
o Senado ... 

O Sn. J OAQUl!11 Murwll'mo - Não apoiado. 
O Sn. ANTtJNio li!ONiz - ••• vou resumir as minhas CO'l-· 

sideraoões .• , 
Com.o disse, ainda que JJão tivesse concordado com a in. 

tervencáo no glorioso Estado do Rio de Janeiro, não ha du 
vida que o Sr. Presidente da Republica cumpriu alli o s 3ll 
dever, submettendo o caso á apreciação do Congresso. 

Mas, no caso da Bahia, isto não se deu. O Presidente •I•t 
Republica decr<!tou o sitio o a intervenção para aquelle Est.~ .• 
do1 porém até hoje não J·emetteu ao Congt•esso a mensageD• 
SUJeitando o caso ao seu julgamento. 

V. Ex., Sr. Presidente, sabe que a competencia da de
creta cão do estado de sitio é privativo do Congresso Nacional, 
e·n.ando clle l'eunirln. No illlH~·regno rmrlarn~maL·, esta cun:tl•J·· 
tencia passa a ser do Presidente da Republica, mediante a se
guinte restricclío "logo que se reunir o Congresso o Presi
dente da Republica lhe ·relatará, motivando as medidas de 
c:owepcüo que llou I' c r sido tomada (art. 80, § 3"). 

Ora, Sr. Presidente, cm 19 do fevereiro do corr~ntc anrw, 
o .llresicbnte d:1 Republica decretou o estado de sitio par·a a 
Eahia. Entretanto, decorridos nove ou dez mczes ,ainda e.lu~ 
decreto não foi mbmettido :í aprcciar:ão do Poder Le6islatll'.\ 
~. Ex. não teve ainda, pelo menos a gentileza de dar conhe
cirnenlG ao Congi'Psao Nacional de que, usando da autoriza~·i'l1 
constante do arL. /18, n. 15, e art. 80 da Constituicão Federal, 
como diz o seu decreto, havia tomado aquella medida d~ o.t. 
c e !leão. 

Cl'eio, Sr. l'l c~idenl.e, que neste particular, não hõivcd1 
um só Senador q~.:e deixo de reconhecer-mo razão na censurr\ 
que acabo de fazer, Duvidas póde haver se o Presidente rJ<~ 
Hcr,ublica poderia decretaL' u sitio no Estado da Bahia; mas 
não ha ninguem que possa convir quo S. Ex. o decretando 
pudesse deixar de suhmetter o decreto á apreciação do Poder 
Legislativo. 

O Sn. PnllSJllllN'l'l~ (tanaenrio os tympanos) - Lembrei ·~ 
V. Ex. que está Lorminada a hora da prorogacão. 

O SR. ANTo.Nro MoNrz ~ Nestas condições, eu envio á 
Me~a. o meu reQU(JJ•imento. reservando-me para contlnuf\J' '1 
sua fundamentacão quando for elle dado a debate. (Muito bem; 
muii'J be'/11.) · 

. Vem á mesa o requerimento do Sr. Antonio Moniz. 
O Sr. Presidente - Perfeitamente. O requerimento de 

V. !Ex. fica sobre a mesa nara sct• lido, apoiado, discutido e 
posto em vot-acão na hora. do expediente qa sessão proximn. 
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ORDEM DO DIA 

Compareceram 39 Srs. Senadores. Estão no recinto ape
nas 25. Não ha assim numero para se proceder á votação 
das matarias da ordem do dia.' 

Vou mandar fazer a chamada nos termos do RegimonLo. 
(Procedendo-se ú chamada, verifica-se a ausencia dos 

Srs.: Laura Sodré, Euripedes de Aguiar, Antonino Freire, 
.T oão Lyra, Eusebio do Andrado, !'oreira Lobo, Pedro J-ago, 
l\Ianool Mon,iardim, Jeronymo Monteiro, Sampaio Corrêa e 
Affonso de Camargo. (11) 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 30 Srs. Se
nadores. Está confirmada a falta do numero para as vota
cões. Passo á ma teria em discussão. 

ORÇAMENTO DA RllCEI'l'A 

Continuação da 2' discussi:ío da proposição da Camara elos 
Deputados n. 117, de 1024, or()ando a receita geral da Repu
blica para o exercício de 1 !l25. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima ( •) - Sr. Presidenie, em uma das 
ultimas sessões desta Casa, o honrado Sr. Senador Buono de 
Paiva, digno Presidente da Gommissão de Finanças, apre
ciando um projecio do lei, de iniciativa sua, acerca da tor
mentosa questão de pensões graciosas, proferiu um notavel dis
curso, que vale por um programma da maior significação po
litica e parlamentar. Disse S. Elx., apreciando a situação, co
tejando as promessas mais ou menos aparatosas com u crm 
realidade insophismavel dos gestos o actos praticados pelos 
representantes do Poder Publico, com a respeitabilissirna re
sponsabilidade do seu egregio nome insuspeito á situacão po
litica dominante, ainda mais insuspeito por ser justamente · 
tido na conta de um temperamento calmo, moderado, vice
ralmente conservador. São estas as palavras d~ honrado 
Presidente da Commissão de Finanças, ha bem pouco tempo 
Vice-Presidente da Republica, eminente representante do Es
tado de Minas Geraes : 

'"Sr. Presidente"- Dizia o Sr. Senador Bueno de 
Paiva - "precisamos ser sinceros c leaes. Todos os 
annos declaramos que vamos cortar despesas que novos 
impostos não serão creados, o todosos annos novos im
'Postos se valam, sendo semp1:e augmentadas as des
pesas." 

Do modo que, nesse parallelo opportuno, feito por S. Ex. 
neste recinto, se Yerifica a !'alta de sinceridade e de Ioaldade, 
predicados quo, aos olhos de S. Ex. o com toda a razão, Pa
reciam indisponsavois a todos nós. "Pt•ecisnmos", dizia S. Ex., 
"Lemos necessidade de ser sinceros e leaes" c, em seguida, 
mostrava como ó que estavam os sendo sinceros o Ienes: à rc-

''bour . . . , 
\(*). Não foi revisto pelo orador:., 

', 

... 
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Continuava o hon1'ado Senador por. Minas Goraes: 

"Todos os annos affirmamos aos nossos eleitores 
que vamos trabalhar para fazer desapparecer o de~ 
['icit . .," 

E accrescentava S. Ex. : 

". . . o os de{ic'its ahi estão, S1•. Presidente, attin
gindo quasi ú fantastica cifra de dois milhões, com 
que nos acabrunham, " 

Continuava· o egregio Senador, digno Presidente da Com
missão de Finanças, ·conspícuo representante do Estado de 
Minas: 

"1'odos os annos dizemos: - E' preciso acabur 
com a cauda orçamentaria, abolir os creditas supple~ 
montares, especiaes e extraordinarios, que inutilisam 
os orçamentos e criam um outro, parallelo c clandes
tino," 

Pondere o Senado que essa affirmação provém de um in
suspeito amigo da situação politica, seu sincero collaborador, 
varão preclaro, das maiores responsabilidades na fundac!io do 
regímen, membro que foi da Assembléa Constituinte de 1891. 
S. Ex. aponta, denuncia um outro orçamento parallelo e 
clandestino o accrescenta que os creditas continuam, sendo 
até precjso invocar dispositivos constitueionaes, para que 
seja cumprido esse dever de patriotismo. 

"Todos os annos", adverte S. Ex., "Lambem proclamamos 
que é preciso sustar as obras adiaveis, não iniciar outras, 
não realizar despesas que não sejam reproductivas", e a(l
crescenta, melancolicamente, como que desalentado, deanto 
desses sisyphismo infernal, contra o qual se quebram todas 
as forcas das melhores intenções na actuação parlamentar. 
e na direcção administrativa, "e todos os dias", affirma S. Ex., 
"contrariando ··as disposições annunciadas, votamos verbas 
para novas obras, inteiramente adiaveis, muitas das quaes, 
sumptuosas como soem ser os palacios, que se constroem". 

"Todos os annos dizemos", é S. Ex. quem o affirma, "é 
preciso supprimir cargos, para que possam ser bem remu
nerados os funccionarios, que trabalham, pôr fóra do qua
dro a~uelles que nada produzem, .que são inuteis, e todos os 
annos', repete S. IDx., no seu doloroso estribilho, "todos os 
annos, novos quadros são creados, augmentando-se assim o 
numero jú excessivamente grande desses verdadeiros prole~ 
tarios da burocracia". 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que a synthese não podia 
ser mais eloquentemente formulada em afi'irmacão do maior 
autoridade c por personagem de maiores responsabilidades., 
Não 6 um és to tribunioio, susceptiv·cl de ser levado ú conta <i~ 
paixão 'opposicionista. O honrado Senador tem uma repu~ 
tacão consolidada, é amigo da ordem c collaborador sincero 
da administração republicana c, entretanto, ó S. Ex. quem 
recorda ao Senado a situação, cm que nos encontramos. 

Fui conduzido, Sr. Presidente, a relõr osso suggosLivo 
discurso quo um matutino desta Capital publicou !Jm jlesl.a .... I 



SESS:i.o EM 27 Dli DliZEMDnO DE 1 D2/L 657 

que, evigraphado com a denominacão de - DUIUS wnoo~ou:s. 
l•'ui cul.Hiuzido a relêr cslu severa adverloncia, quuudo, lendo 
os lli'OJeclus de m·camenlo da Despesa, o acompanhando os 
autos da administrtu;ão, cujos agentes tanto fallam cm eco
nomia ~ parcilnoJ;iu nos g~slos, lembre\-~ne dessa opportuna 
o aulormlda ot•açao. Acudm,.mo ao cspmlo a lembran"a das 
palavras de S. Ex., quando, no desempenho dos meus dêve!·es 
purlamcnlares, me entreguei li leitura dos projectos de ot·ça
l)JCUlos, calcados, naturalmente, nos moldes ofJ'ieialmente pro
clamados, como sondo aquclles que nos deveriam salvar na 
J)rcmench~ das condições financeiras cxccpcionaes, que affli
gem o p111z. 

Vi, St·. Presidente, cm um dos orr;.amcnlos, a consigna\ião 
de wna verba de mais de 300 :000*, destinada a fazer face ás 
despesas com funécionarios da justiça local, postos em dis
ponibilidade por não Lerem sido aproveilr;dos na ultima re
forma autorizada pelo Congresso Nacional e levada a cabo 
pelo Sr. ministro da Justiça, de accôrdo, naturalmente, com a 
Sr. Presidente da Rcpublicu:. 

Quer dizer, que na conjunctura tão severamente desenhada 
pelo ,!Jonrado Senador pelo Eslado de Minas Gcraes, ainda se 
fazem reformas, não para reduzir as despesas, não para rc
conduzil-as tís nossas possibilidades financeiras, não para con
trahir uma cauda a que o eminente Presidente da Commissão 
de Finanças deu o nome de pr·oletm·iado burocratico. Não; 
fez-se a reformn para armar o poder publico com a faculdade 
ele afastar funccionarios vitalieios, faz~r vingar o seu ponto 
de vista pessoal n:J: apreciação dos merecimentos desses ser
ventuarios e sobrecarregar o orçamento da despesa com uma 
imporlancir~ de, nada mais, nada menos, 300 contos de réis, 
destinados a pagar os empregados que, por serem vitalícios, 
não podiam snr afastados o continuavam com direito ã totali
dade dos seus vencimentos. 

Em primeiro Jog-ar, cu não conheço na nossa machina ad
ministrativa nenhumt~ reforma, nenhuma rcmodelaoão que se 
impuzessc com o caracter de ·absoluta, inadiavel e imprescin
<livel. Não. Parecia-me, ao contrario, que acima de tudo deva 
pairar a considerucão da delicadeza da nossa situação finan
ceira, para adiar para melhores tempos essa obra de remo
delação administrativa. Porque, Sr. Presidente, é um vest!, 
um cacoeto que se cslli produzindo. nos nossos costumes ad
ministrativos o que dt\ que pensar. Cada quadriennio reorga
niza secretarias c os serviços publicas, remodela os quadros, 
defino funéçõr.s, crca emp!·egos, baixa regulamentos, formula 
instrucções. Quando parece que se deu a estract.ificncão de.: 
finitiva, sahe um Ministro, conlinún o mesmo Chefe do Estndo, 
'ó substituído aquelle secretario elo Presidente ela Republica 
por um outro, e nova t•cfm•ma ó feita do serviço correspon
dente a ~ssc Ministerio, no ponto elo termos, no mesmo au.a
ilricnnio, dois c tres regulnmcntoR, remodelando por intmro 
os serviços altincnt.cs n cadr.· um dos Minislerios. Inaugura
se nm novo quncll'iennio c a rcvoluoão rccàmccn. Porque, do 
facto é uma profunda revoltwüo ele caracter administrativo n 
finmÍcoiro,. c quo leva os espíritos os mais dcsnrovonidos n 

-, pcrs·untar: "Afinnl do conlr.s, a verdade onde esltí ?" 
··, A verdade vnrin de anno a anuo, do quntrj.cnnio a quu-

tr.ionnio. O quo ora verdndo hontem passa n nüo ser verdudo. 
,. 'S. -Vol. XI., : 42 
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administrativt>, no dia seguinte, sem embargo do serem con
stituídas de COl'l'C.ligionarios a adminislrucuo que sahe c a 
administração que entra. 

Essa é a fonte principal do crescimento monstruoso dos 
orçamentos da administr~>cão federal. Cada Ministro tom o 
sou p1•ogramma, tem a fachada do edifício que· merece as suas 
predilecções e para ler em dia com a moda o seu edificio, 
não olha despesas, assim como, para satisfazer a essa in
clinacüo dos diversos secreturios de Estado, o Congresso Na
cional niio tem limites na sua condcscendencia, na sua ucquies
cenciu. Vota, mas não somma; vota, mas não se preoccupa 
com as fontes de onde hão de provir os elementos pura fazer 
face a estas desposas adia veis. 

Sr. Pr·osidente, o policiamento da Capitli:l de Republica 
foi estudado com parlil::ulur carinho por um antigo Ministro 
da Justica c IJOr um dislinctissimo Chefe de lloJicia desta cir
cumscripoüo da llopublica, e, desse estudo, resultou a creação 
da. Guar•du: Civil, do uma corporação sem grande apparato, 
constiluida de simples mantenedores da ordem nas ruas e 
nos bairros desta Capital, pouco dispendiosa o sem velleidades 
bellicosas. Entretanto, os varios Ministros que se teem sue
cedido c os vurios Chefes de Estado que toem p!i:ssado pelo 
Cattctc, toem entendido constituir um segundo Ministerio da 
Guerra doutro do Ministcrio da Justiça, c reando um outro 
exercito purallelo, com o nome que pode ser de "corpo de 
exorcilb ", mas que é, cm todo caso, a Brigada Policial, com 
o seu respectivo brigadeiro, como se dizia na linguagem mi
litar de antanho. 

E. assim, na conjunctura apertada a que se refere o hon
rado Presidente da Commissão de Finanças, o actual Go
verno niio teve duvid:>s cm crcur mais um batalhão para a 
Brigaãu Policial, com todos os matadores, com Estado Maior e 
Estado Merim·, com todo aquelle apparato que se traduz em 
somma avultada c que fazem cascata, porque determinam 
outras despesas, motivando os pedidos de credito para a 
construcoão de appuratosos quarteis, em uma cidade onde n§o 
ha sufficicntes escola~. 
· E V. Ex.. Sr. Presidente, vil dois casos característicos, 
typicos, ·da insoncianca, da nonahalance com que os adminis
tradores escorcham o contribuinte e lhe pedem novos im
postos para fazer face a despesas que não justificam c que 
eram pelo menos adi aveia. 
· Magistrados vinham exercendo a suli: funcção tant bien 
que mal, mas, emfim, que a vinliam exercendo sob a: altu su-:o 
por·intcndencia do seus superiores hierarchicos, dentro do re
gimento que lbes ó proprio o sujeitos ás penalidades do nosso 
codigo, que nfío ó parco em definir as figuras do prcvaricucüo, 
falla de cxacção no cumprimento dos deveres. Acontece, po
rém, que este ou aquollo Ministro, entende que não devem 
continuar funecioniindo como magistrado distribuidor de jns-: 
f.icn tnes o qtwcs prelorcs, ,juizes, desembargadores. Não os 
p6dc demittir, ' . 

Atamanca-se {L autorização para uma reforma sem deli
mitações precisas;· mudam-se os rotulos, como se vem mu~ 
dando desde· que so passou de juiz ordinario n juiz de f6ra, 
n juiz municipal, n juiz .de direito, a pretor e que.iandns de
nominações, o com . cssns modificaoõos de nomenclatura; nr
.~nm~m-se no costado do contribuinte um augmento de despes!lj 

,, ' 
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de 300:000.$ pura pagar os vencimentos inlogmos a J'unccio
narios afastados do serviço com o euphcmismo "disponibi
lidade". · 

Es~a f6rmula adminlslrativa, lem dado que fazer li Rc
puiJlica. Cada Chefe de Estado, que esbarra com o paredão da 
vil:>liciedado, t·obella-se e procura um desvio com o qual satis
ruaa o seu modo de encarar a causa publica. Não ha um 
sú que não Lcruht< conseguido da longanimidade do Congresso 
Nacional autorização ampla, delegação completa, abdicação 
inleg'!·nl, no sentido de fazer o que muito bem entender para 
subsli lu ir u pessoal c aggravar r• despesa. · 

. V. l~x., Sr. Presidente, quer vür outro departamento em: 
<JUC so toem .cxercilado os caprichos quutrionnacs dos nossos 
UlwJ'cs elo Esludo ? 

E' u ensino publico, civil c mil i lar. Cada Chefe de Estado, 
como cada Ministro, lcm uma orientacão pcdagogicu, quando 
não lom mclhormcnlc, uma dcsoricntacüo, e para enquadrar 
a siluar;üo que encontrou no paradigma que merece as suas 
prcdilecl'ÚL'S recorrem a uma ttutorizacão c fazem aquillo que 
nús vemos de cruntro cm quatro annos, quando não, de dois 
cm dois, uma remodelação de programmas ou uma rcconsti
Luiçiio do pessoal, com o cuidadinho muito meliculosc, de ac
commodar cm novos rogares os seus afilhados e de sobrec~;:r
rcgar o T.!Jcsouro com uma nova leva de docentes em dispo
nibilidade. Eu mesmo, Sr. Presidente, sou uma vict.ima. desses 
cnpt·ichos. Docente, como tantos outros co!logas, vi-me, em 
dulcrminada hora da nossil: vida administrativa, envolvido em 
uma chamada reorganizacão do ensino militar, da qual re
sultou serem afastados quasi todos os professores e lentes 
vilalicios, que regiam cadeiras nos estabelecimentos militares, 
sendo-lhes garantidos . os vencimentos correspondentes, e 
crcada uma segunda série de docentes, que passaram a receber 
vencimentos eguaes. E depois veiu a terceira série .e assim 
foi um autogenio idem, que nos conduziu por este como por, 
muitos outros caminhos ana;logos li situação em que nos en
contramos. Foi preciso chegar-se ao quatriennio incomparave~ 
rio eminente reconstructor das nossas finanças, do Sr. Campos 
Sallcs, pura se encontrar uma interrupção nossa; dispendiosa/ 
volubilidade administrativa. Mas, transposto este quatriennio, 
reoomecou o processo de descobrir, em cada quatriennio, uma 
varierJadc nova· para cada departamento da administração., 
Depois, voh1 o processo do sedimcntacão. As repartições co
meçaram a ser subdivididas, a principio como pequcnmos de
partamentos, secções; depois a secção era elevada a directoria: 
ll as directorias caminham pura se transformar em minlste
rios, com todo o seu cortejo indefinido daquillo que o hon':" 
rndo Presidente da Commissão de Finanças chamou o prole
lariarlo bmocrn tico. 

Agora mesmo parece que oslnmos ameaçados do umru nova 
rcfoPnm do ensino .. T;í se vó como vne ser feita essa reforma. 
1\furlam-~c uns qnnn tos nomes, crenm-so umas qunntns ca
rlcil'n~. nllcgn-sc a ncce.ssidni:le do ncompnn1har os osludos das 
r!Psr-nhel'lns· conslnnlr.s rlns ultimas revistas scionLificns. Ora 
ncnmpnnlin-sc o sysl.crnn universitnrio dos Estados Unidos; 
fl!'a aCOillJinnhn-sc, ainda que claudicando, o systcma uni-. 

-,, voJ'sil.m'io nllcmúo o lt\ voem os prlva.le docenten; o no fundo 
'" c no cabo, o que se apurn é nmn nova leva de docentes om 

disponibilidade, com vencimentos rnzoaveis, para vaqttc~ a 
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se.~ af{aírcs, cuidar dti: sua vida, da sua clínica ou da sua 
pliontelu, abrindo-se vagas para novas nomeações e concer~ 
tando-sc o orçamento com essa duplicata de pagamentos. 

Orn:, Sr. Presidente, como V. Ex. estít vendo, a nossa al
titude elo governistas parece-se com a de quem carregasse 
.as·ua cm balaios Não ,Jm como chegar a resultados profícuos. 
A reforma tem que sct· mais profunda. E a reforma do pesson:l 
é a refot·mu elos costumes, é a reforma do caracter, da vontade, 
para que se cheg·ue ao dcsitlcrat1~m a que se referiu o honrn:do 
c insuspeito Senador por Minas Gcraes, de sinceridade c leal
dade nos propositos. :JJ;mquanto nos mantivermos nessa ::tfl.i
tude, não ha remedia possível para n: mazela chronica, que faz 

do 'rhesoUl'o uma cspecic de Ieprosario, para o qual não se 
encontrou o remedi o. 

Para qualquer lado que nos ·vollcmos, sem rancor, ana
lysando apenas, ::pontando em bôu fé o que se faz, para co
tejar com o que se diz, encontramos as dcploraveis lacunas, · 
a que allude, com justa severidade, o honrado Senador Pre
sidente da Commissão de Finanças. 

Exemplo: o Govemo não nomeó:rá, para os cargos que 
vagarem, sinão os funcciouarios addidos; lhes dará systema
tica preferencia para diminuir a sobrecarga occasionada pela 
·reforma das reformas, que reformaram as reformas anterior~s. 

Que parece ? Que os governantes se cingem a esse com
promisso que tomaram pura com o publico ? Não I Não, senhor. 
Procuram um rodeio e fazem como se faz no Ministerio da 
Agricultura. Não se nomeia; contracta-se. E' uma fórmula 
nova·, interessante, curiosa. Como em tempos idos, que S•~ 
·contractava esse ou aquelle scicntista estrangeiro para servil· 
"durante um certo tempo cm uma funccão technica, estendeu
se essa modalidade administrativa, desfigurando-a·, e passou 
a ser teclmica. O homem que varre a sala dos despacho;; é 
um vassoure iro tec:Jmico. Contracta-se. Não se póde nomear, 
porque ter-se-i:. de nomear um addido, mas é tcchnico. Quer
se um dactylographo- uma dactylographa de preferencia. E' 
facil descobrir a necessidade, mas a necessidade irremediavcl, 
·de mais uma dactylographn:. Isso occorre muito frequente
mente nas regiões officiacs, c occorrc com a collaboração dos 
membros do Parlamento. Este é o segredo de polichincllo, 
muito conhecido. Não se póde nomear. H a addidos e elles 
toem de ser preferidos;- pela lei. Mas não se nomeia: con
lract:.-sc. E' um teclmico. 

V. Ex. cst<í vendo a delicadeza da funcção. 
Podcriamos contractar madame Curie para applicar os 

seus excepcionaes talentos ao estudo da rr•dio-actívidnde no 
Brasil, como contractamos mademoiscllo X para fazer dactylo
graphia nos bnreaux do Mínistcrio da Agricultura. 

Si a P!llria não se salva com esses processos é porque 
·realmente não h a meio de salvai-a. 
· - . Sr. Presidente, não tenho prazer nenhum em estar usur~ 
panda as funccücs de uma cspecie de cirurgião parlamentar, 
de oscr.pcllo cm punho, a dissecar esses casos que ahí estão. 
Mas julgo cumprir o meu dever, antes de votar augmeuto do 
impostos, assignalanrlo esses desvios das verbas norP1acs 
aclministraitvns c essa lr.limavel divergcncia entre o pro
grammas c os actos. 
·~ Nesse mesmo ministerio, não ha muito tempo, contractou
~o ou nomeou-se um candidato á cleputac.üo federal, que não 
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tinha sido reconhecido pela Camara, p:;ra o desempenll o de 
um serviço que providencialmente a!lPareceu, éomo que de 
cncommcnda. Não se encontrou nenhum empregado addido 
tJudesse, não digo modificar, talvez, nem mesmo compillar, 
mas apenas arrum;:;r os regulamentos c instrucções baixadas, 
cm vaJ'ius épocas, sobre determinados ramos da actividade 
lmrocratica. E lib()ralizou-se a esse novo funccionarw um 
vencimento razo;:;vcl; um vencimento de bom tamanho o jil. 
se va, com a diuria necessuria aos labores decorr·enlerl dessa · 
novu func(ião. . 

V. Ex. vu, Sr. Pt'()tiidente, qual é a constituição medica' 
·reinante nesse nosso clima politico. Estão ahi as suas ca:ractc
risticas. E' uma endemia para a qual não ha thymol nem sues 
de quinino que valham. Passa de quadriennio a quadriennio; 
invade todos os ministerios; usa de todas as roupagens; muda 
do mascara, conformo a quadra; mas, no fundo, quem, afins:L 
de contas, testemunha os seus cffcilos mais pesados c o •rhe· 
souro Nacional, é o contribuinte. V. Ex. quer ver? 

No Ministerio do Exterior nós temos consulados em paizes 
cujo governo não foi reconhecido pelo Brasil. Na Ukr~;:nia, que 
cstil. sob o domínio da republica dos Soviets, nós temos con· 
suJado. Temos embaixadas que se multiplicam, sumptuosas •. 
Não ha Congresso de oto~1·hino-larynaotoyia, odontologia ou 
qualquer outra "logia" que não proporcione ensejo de se 
mand:tr ao estrangeiro uma representacão da competencia dos 
brasileiros, do seu saber e da sua opulencia. Já se vê, com 
passagens luxuosamente pagas nos grandes transatlanticos. 
com ajuda de custo nesse appetecido ouro, que anda pela cnsa 
do cambio a G, e para ir buscar o qual o Thesouro tem que 
torturar a sua espinha dorsal, afim de baixar até o ponto em 

. que paira o nosso miseravel mil ré is. 
Por isso, Sr. Presidente, eu comecei as minhas conside· 

rações sobre as emendas apresentadas ao Orcamento da Re
ceita, exprimindo a min1ha dcscrenca como razão pela qual !lu 
não apresentava emenda alguma. E' Que, por mais que se fali e 
em regeneração, o quo se vê é a degenerescencia progressiva; 
por mais que se falle em remodclac.ão, o que se vê é o cacoete 
chronico e incorrigível. 

Os govct•nantes, os mais bem intencionados - o ess:~ jus
lic!a eu faço no actual Chefe de Estado - os mais desejosos 
dê pôr oôbro a taes demasias, são impotentes deante das ton
dencius omnimodas. que avassalam todos os ministerios, todos 
os deps·rtamentos da actividade administrativa, que avMsnlam 
até ests: Casa, porque não dize l-o ? - medice, cura et ipsum •. 

Pois nós, conscios da fragilidade dos nossos recursos, da. 
deficiencia dos nossos meios, não querendo, entretanto, per
lllJ)necet• nesta Casa, em que muitas de cujas paredes esboror.m 
o apodrecem .iá; e 11ão estou empregando uma mctnphora, 
porque quem quizer ir até :\ sala do café enconlt•ar:\ revosti
mentll de ripas apodrecidas, entendemos transportamo-nos 
para outro edifício. . 

Comedidos, não quizcmos nos nhalancar a construir um 
palncio monumental para o Senado da Federacüo Brasileira •. 
Afigurou-se-nos que no regímen de dieta: em QL~e. IJOS ef!-. 
contramos, !Jastaria nos transportar para um cdifJCJO, cnJa 
adaptação a esse mislér se fizesse menos rlispendiosamcntc •. 
-~ixou-sc que seria o pnlacio onde funccionou, com os seus 
~t2.rnempros, ~ Cr.!l1nr~ dos Deputados, c onde P!lrecc que, ~cm 
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grandes gastos, poderia funccional' o Senado com os seus 
ü3 membros, Andaria alli a obra de adaptação em duus ou 
tres ceulcnas de contus de róis e, dentro de poucos mczes, nos 
acbarirrmos ai! i funccionando, 

Que ú que aconteceu ? De que nos lembramos ? Da fi
laucia do ricuco que, cm casos analogos, dizia com os seus 
botões: que vale uma vacca para quem tem sete fazendas ? E 
então, atiramo-nos ás despesas sumptuosas; começamos a ver 
tudo em grande, A majestade do Senado, a majestade da ftc
publica, representada pelos pacs conscriptos, precisam de um 
templo que dê ao estrangeiro urna idéa do esplendor tropical 
das nossas terras I 

E então, faz e desfaz, concerla, accrescenta e repara, en
feita, emenda e acommoda. nesultado: nós continuamos nesse 
fim de anuo no vetusto palaclo do Conde dos Arcos e o edificio, 
ru fabrica faustosa, que se está rearchitectando, galopa para a 
casa dos milhares. Falla-sc cm dois mil contos, em trcs mil 
·cantos. Fazem pensat' na conhecida nota ironica do jornalismo 
parisiense, a respeito das contas phantastic:.s de Monsieul' 
lfoffrnan. 

Donde sabem esses contos de réis ? 
Não poderiam ser poupados ao 'fhesouro Nacional, ao 

contribuinte ? 
Haveria algum mal em que nós estivessemos a: funccionar 

naquclla casa, acondicionada com a rnodestia propria ás nossas 
condições financeiras, á nossa condição morG:l de devedor que 
tem vergonha deante do credor a cujas portas iremos bater, 
solicitando-lh-e moratoria após moratoria? 

V. Ex. vê, Sr. Presidente, que não h a sala neruhuma: desta 
vasta cnfcr•marin em que não encontremos curiosos cspecimons 
nosologicos a desafiarem a curiosidade jornalistica e a redun
darem em conclusões do uma logica absolutamente de accôrdo 
.com a realidade dos factos 

Já não me refiro nos orçamentos militares. Ahi não se 
qu iz tocar. Eu o quiz, desde o primeiro dia em que tive a 
honrr, d edirigir-me ao Senado, com as responsabilidades que 
crescem do vulto, por se tratar de um velho soldado. 

Entendi que nós não poderíamos cuidar da remodela~ão 
da despesa affccta aos outros ministerios, se não comecG:sse
mos pelos minislcrios milital'es, desafogados em conscqucncia 
da situação, croada pelos nossos factos internacionaes c por 
um movimento generalizado do prooccupações pelo dc~
nrmarnonto. O meu g(}sto resultou i nu til o as despesas 
continuaram a crescer. A adaptação do nosso antigo 
e modesto apparclhamento militar ao figurino francez, deu 
cm resultado a creação de novos quadros. Onde se 
tinha antigamente o tonent.e-quartel-mestre, o sargento in-
cumbido da cscripturaçüo do quartel, passou~se a ter corpos 
de officines intendentes, nté coronel e com a possibilidade d() 
so reformarem om gonemes: corpos de officiaes contadores, 
corpos de administração. rmfim, quadros e mais quadros quC' 
redundaram no accrescimo de despesas que a·hi está. Tum
bom fomos no fiA"urino americano, pr.:ra o Ministerio dn Ma
rinha. Os seus offr.itos ahi sn fnzcm scnt.ir da mesma fórma. 
Por ult.imo, o Minisf.crio rln Viaciio niio alterou cm coisa nl
A'Uma oR Rons proposil.os, nm face rln sit.uacüo fimtnceirn. 
Contim'1n-sr n cnirlnr rln constr11cçiío ele novas linhos, de novns 
fel'l'nvln,q, como RO rlispnzossomoR rlc grandes recurso:;. Sen:t 
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, recursos bastantes para accudir ao trafego, para resolver de 
·alguma sorte o problema visceral do transporte terrestre, nós 
nos.}tlJalrul0UJ!lOS a. ttutori~at· novas construcçõ~s. Não ha: 

. rcgmo que 11uo qumra a sua estrada dc ferro, Já se vê·, de 
preferencia para o Sul. As regiões atormentadas por uma 
chorographia de grandes accident,es, como o Estado de Minas, 
a estas accóde o ancmico 'l'hesouru Nacional, com a nt·omessa 

·,do recursos para lllcs levar ás varias zonas novas· estradas 
. do fert·o. O material rodante, o material de tracção não dá 
para accudir ás exigencias funrJamentaes da lavoura. Falia
se tanto m;: carestia. Os productos trazidos a cada estacão, 
pelo lavrador laborioso, al11 apodrecem, porque não na carros. 

, E não ha carros, porque não ha dinheiro para comprai-os. 
Mas ha qinheit·o para se pensa:r na oonstrucção de novas es
tradas de ferro. E' um thesouro anemico, empobrecido, mas 

·a União accódc a todos os Estados com subvencões ínscriptas 
·no Ministerio da Agricultura e inscriptas no Ministerio do 
·Interior, sob as denominações as mais variadas e as mais 
curiosas. Parece que aos Estados federados nada ficou. A. 
União chamou a si despesas que basta annunciar para se ve
rificar que caberiam ao Thesouro estadual. 

O legislador constituinte, no art. 5' da lei fundamental 
<le 24 de fevereiro, diz que só no caso de calamidade exce!lcio

·, na! é quc a União irá em soccorro dos Estados. Mas a poli
.· tica dos Estados, pelos seus representantes, faz dos serviços 
. mais regionaes calamidades nacionaes, para encarai-os no ar
. tigo 5' 1 
· Não ha instincto de caridade, sociedade recreativr.: dan
santo ou li tteraria, estabelecimento que dá ou diz que dá en

' sino que clJ.D.mam teclmico ou profissional, lyceu li e artes, 
·lyceu do officios, que não entre para o omnibus da União. 
-Por ultimo, germinou no orçamento do Ministerio do Interior, 
·cresceu o nhtstrou, tomando corpo, uma despesa nova, que 
·merece uma analysc especial, n que talvez me entregue, ao 
discutir o areamento elo Interior, c que se chamou, com grande 
cnl.ono scicntifico, a Prophylaxia Rural l 

. O B1•as'il 6 nm vasto /w.vpital I. . • Muito bcm; é o r.:nky
Jostomo elonrJenal o culnado da nossa inferioridade ethnica, 
no typo rio leca Tatú.. E então, jú so sabc: verba gorda no 

·orr..amcnto do Interior, subordinada ú es~a rubrica a;pparal.osn 
e a•h i temos dezenas c dezenas de empregos, para accommodar 

:uma vnsta clie-ntela, continuando o polwn .léca a climinm· 
·entozout'ios de varias cspecios c readquiril-os, parn. de novo 
. os eliminar. ú custa do l.hymol que poza sobre os cofros fo-. 
: derncs, como conl.inüa o ]i obro Jéca sem mosqueteiros, sem 
'corl.inncTos, sem casas cm quo se:inm posslveis as telas defen
sivas,. Jlicado pelas mesmas anopllelinns, cujas ferroadas na 
'Thosom·o Nnciona:l, são o quo mais se percebem. 
· A qnininização elo nosso patricia, morador meno:1 nfor
!lunndo das vasta~ zonns apauladns do ímmonso Brasil, é urn 
mylho, mns um cxcellonto pretexto para n: collocnção do de~ 
.zerws rio funccionat'ios, Jll'C)losl.a a esta funccito patríoficn do 
conf.rilmir para a Eugcnfa brasileira, c fabricando, nr.s dolwns 
:do orçamento, um typo masculo, capaz dc prod:uzir mais. o 
.<lo fornecer, ele futuro, uma receita orçnmentnr1a do mr.·JOT' 
.vn lar. 
. Ora, rio par com ist.o, surgiu o comhate l't peste branca. 

. ,.\ l.nh,wcnloso ô o flagrllo que mais rlizimn as nossas JlO~lu'·< laçües, soln·ol.nrlo urhnntts . 
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Tratou-se de organizar esse combate c começou-se como 7 
Sr. llresidcntc, cu quando me ponho a raciocinar sol..rtl 

essas coisas c me lcmhrat• o que occorrc cm nosso p::;;iz, a 
que ainda nos dias ultimes da minha velhice me é dado ve·· 
rificar, cu c·hcgo a me recordar do mnas velhas leituras do 
phílosopllos o sociologos, que andaram sonhando com uma 
organiza~ão social mais perfeita. Penso cm 'l'homas Moo te, 
na sua Utopia; penso cm Campanolla, na sua Cidade de Sol, 
livros, cm cr:da um dos quaes a gente encontra quan~ilS pr:o. 
jectos parecidos com este, parecidos mais ou menos com este, 
cm que, pura dar combale ú pcsrc branca, nós começamos 
contribuindo, inconscientemente, talvez, para augment!lr o 
numero dos sub-nutridos, nós cultivamos a carcstili:, o enca
recimento da vida, o ca1"o vivc'r~ do italiano, nós cultivamos, 
de modo a fazer da subsislencia das classes desfavorav1Jis d:l •. 
fortuml: o milagre de Carola, nós contribuímos para mau
tel-as li meia ração c li quarto de ração, preparamos esse 
terreno para dar combate li peste branca. l~az ató lembrar 
o conselho irrisorio do medico, que receitava :>: um pobre 
operario, para que se pudesse refazer c resistir tí invasão da 
tuberculose, um regímen saudavcl, habitação arejada, bôa 
alimentação, pelo menos um bom bife de filet todos os di!i:s, 
ovos quentes c, de vez ·em quando, seu calicc de vinho rc

·constituintc. Pagou-se da consulta o deixou que fosse o seu 
cliente integrado no numero daquellcs a quem a possa re
partição de prop'llyla:xia, proximo futuro Ministerio da Saude 
Publica, terá de r.cudir, mais ho.ie, mais amanhã, natural
mente, com um rabecão para a Santa Casa. 

·Mas, .sr. Presidente, todas essas considerações são, por 
sua natureza, preliminares ao estudo do orçamento dro Re
ceita, porque são os dois pratos da balança - o orçamento da 
Receita é condicionado pelo orçamento da Despess: e o or
çamento ela Despesa é condicionado pelo orçamento da Rc:• 
ceita. 

Quem mais tem mais g!lsta; quem mais gasta sem ter, 
é predigo, precisro de curador. De modo que o estudo das 
varias especies tributarias, de que consta o orçamento da Re
ceita, tinha de ser inevitavelmente precedido desse cote.io, 
para mostrar que o dever supremo da administração deveria 
ter consistido, primeiro, em reduzir, cm contrabir li: despesa. 
publica aos seus ultimes limites, e deferir aos Estados opu
lentos a despesa com os serviços que lhe são proprios, Estados 
cujos orçamentos subiram considcl'avelmente, graças ao pi·eço 
excepcional rio café, do algodão, do assucr.r, dos couros, da~ 
carnes cm1gcladas e outros productos. 

E' isso que a União deveria pédir: que se incumbissem 
dos serviços IJUC ellii elidiria no seu orçamento federal, orça~ 
mento que é naturalmente muito diverso do orçamento propriQ 
de uma Republica unitaria c centralizada. · 

Nós não fizemos a. clescontralização sómente para dr.r aos 
Estados o regalo o as regalias ele escolherem os seus admi
nistradoreo, senão que concomiltantomentc com esse attri
huto que lhes foi reconhecido ficavam-lhe deveres decorrentes 
do sun elevação ele provincir, a Estado c facilmente attcndivcis 
em conseqncncin. da discriminação ela renda, mereCI elas quaes 
os Estudos encontram rccm•sos mais que sufficientes para 
hastnr a essa cxigcncir.· elo seu npparclhnmento administrativJ. 
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Sempre me pareceu, cada vez mais parece, que o problema; 
financc.il~o do Br~sil. cslà intimamente travado com a questão 
da rcv1suo consl!lucwnal, porque de facto, os Estados foram 
pouco a pouco atimndo aos hombros dii União, c a União por 
obra dos representantes dos Estados consliluido {lm Congresso 
Nacional, foi enxertando no oroamcnto das despesas que lhe 
são propl'ias em cargos que melhormente deveriam correr por 
conta dos Estados. Dahi, uma das fontes preponderantes dos 
desequilibrios entre a receita da União c as despesas que ella 
inconsideradamente c·hamou a si. Eu não quero pnssr;:r a outras· 
consideracõcs sem deixar incluído no meu discurso um com
montaria que despertou a minha attcnção e que applaudo, 
como o Senado vae ver que era natural que o fizesse. 

O Senado não terá esquecido a insislencia com que na 
Camara dos Deputados, mais particularmente e lambem aqui 
no Senado se tem recommendado a administração que ponha. 
cobro ás despesas injustificadas feítt>s com os automoveis oí· 
ficíacs. "'i 

Já não me refiro aos gabinetes faustosos de varias mi .. 
nistros. Antigamente havia um ou dois officiaes de gabinete; 
agora é um cst~do maior. Já não ·me refiro ás obras sumptua
t•ias, feitas em alguns desses gabinetes transformados quasi 
em boudoil·, la! é a galanteria dos mimos architectonicos com 
que, á custa do Thesouro, foram dotados. Limilar-me-ei aos 
automovcJs. Não é nada; são alguns milhares de contos de 
réis com acquisição constante de novos vehiculos, pelos re
paros a que são obrigados, pela despesa com a gazolina, pel.ll! 
despesa com os chanff eun. 

O Congressa Nacional determinou na lei vigente do orça
mento, que devia 1•eger o exercício a findar, que o Governai 
f&:ria organizar uma relação dos automoveis absolutamento 
imprescindíveis ao serviço publico, para que em todos os de .. 
mais se désse baixa. 

Pois, senhc~:es, o Governo continuou na sua soberana in .. 
dependencia, os automoveis continuaram a rodar e a conlribuil~ 
p~ra os accidenles r·egistrados na Assistencia Municipal, :l 
'verba para esses gastos continüa a se encontrar, ora expressa, 
ora implícita, desviada de varias dotações, mais ou menos 
subti~. dos orçamentos dos vurios ministerios. 
. Ainda recentemenlil en vejo um desses projectos que potó 
nqui ~e estão votando, c· cm que cu não colluborei, pelo que. 
fui nccusadn. 

-V. Ex. não quiz eollaborar comnosco, não quiz nos 
.ajudar. 

-Não, senhor; Ma vontade não nos falto, mas não baslà 
pro pôr. · ,. ' :" · '"' · 

Só o que nos fie r.· ó o commenlnrio, mais nada. Não h :i 
11ffieiencia nenhuma ne~sn collaborac;ão, quando a propriU: 
Commissão de Finanças deixa pas~ar, sem embargo dessa 
providencia, a inclusão expres~n de verbr~ para mais um UlÜO· 
movei destinado r.o gabinete do Sr. Ministro rla .Tust.ica. 

Realmente, a movimentação l\ exlraordinaria l Hn neces
sirlarlc, talvez, de mvriadcs de automoveis, mas em todo caso, 

,, rn auc r.sf.ou regi~lnclo, assignalando as razões do ser dn minha 
,,nf.t.iturlc, in~erii•ci no h1eu discurso esse commentario inoffcn .. 

si"o, l'f)Spcif.oso, O!)POI'lm.lo e bem inlen,cion?-d.O :. . 
· .:'Na lei orçumcnlat'JU que se rxtmgmra rll'ntt•o rle trcs 

rlir.s, sr. r.nconft•n nma disposicüo, rlrtcrminnnrlo Que se façn 
uma cstatisticn elos automovcis officiaes, especificando-se Q 
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'destino de cada um, afim de que se inclua no orçamento de 
cada pasta, no exercício proximo futuro de i925, as verbas 

: neccssnriRs ao custeio e conscrvacão dos mesmos." 
· A esta altura dos trabalhos legislativos, vale a pena in-
. qui1·ir: foi executada aquella determinação ? 

'l'oda a gente sabe que não. 
Houve, é certo, amouca e desejo Jogo sopitados. A pro

. posilo, a Prefeitura chegou mesmo a solicitar dos ministerios 
a relação dos automoveis que transitam por conta do Thesouro 
para cffeito de licenças. Nada conseguiu. Os ministerios fi

. zcrum ouvido de mercador. Entretanto, r, lei era peremptoria 
' o exigia que logo no começo do exercício, prestes a extinguir
se se procedesse ao recenseamento dos automoveis officiaes. 

"Nem o nccumulo de abusos, nem a fórma imperativa da 
lei, pcrmittiram cvit11r que a mesma fosse burlada ou esaue

·cida." 
Como cu torno a me lembrar das palavras sev'=lrns do 

RJOnraclo Senador por Minas Gcraes, Presidente da Commissão 
:de Finanças, quando fa:llava na falta de sinceridade c de leal
. dacle que assi~nalava no discurso que li ao começar a minha 
·oração! · 
. "Sem duvida alguma, para a: ordem financeira, parn a 
simples mecanica administrativa, a especificação de verbas 
é indispensavel. •• 

· Nós sabemos que as despesas com os automovcis offlcia:es 
·sobem a muitas centenas de contos de réis. 
· Como é que ellas figuram no areamento ? 

Ha quem as compute em tres a quatro mil contos de réis, 
: vm·ha que daria parru alguns serviços de bastante utilidade. 

Como é que ellas figuram nos orcamentos ? Em 
cifrão. 

Por que verbas correm o custeio e a conservacão 
rins rtn.rnaes de cada ministcrio ? 

Ninguem responde cxactamenf.e. Pelas verbas ma
f.eriacs, gabinetes rios ministcrios, etc ... " 

Aqui faço uma pausa para recordar que até pela verba 
"material rir. escJ•iptorio", destinada 1\ acquisição de papel, 

'mala-borrão, lapis, canivetes, canetas, etc., se arranjam meios 
'. c mnrlos rlc se adquirir um automovel para um dos cn.rdenr.s 
dr~ nrlminist.ração. 

•' . 
"No proximo futuro exercício de 1925 ainda os 

nhusos dos automoveis que queimam gnzolinn á custa 
do rlr.ficit, não terão remedi o. 

Citamos esse exemplo, dentre outros, para esclnre
cor os mot.ivos que nos levam a acreditar que, cm ma
teria ele c!r,boracüo orcamenf.arin, ficamos onde estava
mos. Tudo simulnf.)ão. A cnucla da receita foi destacada 
elo projecto, mas está sendo votada parallelamente com 
olle, No seu bojo sa escondem coisas do todos os ca
libres. Nos demais orcr.:ment.os tombem .. Tá citamos os 
cnsos rio rio Exterior, em quo se crea até um cscripto-
rio, etc .... " · , 

. · Orn, aqui está o que en achei opportuno inserir no mon 
discmso, a proposito rlanuelln Jealclndr. e dnauolla sinceridade, 

, invocarias pelo honrado Presidente dr• Commissiío de Finanças. 
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, Terminado este preambulo, Sr. Presidente, V. Ex. vê 
·que o Orçamento da Receita não porlm·ia ser mais particular
mente examinado, nem estudado o alcance das emendas a elle 
apresentadas, sem recordar-se a inlcrdependencia nm que estão 
·a lei da despesa c a lei da receita. 
' Isso err, tnnlo mais necessn'!-io, qutml.o eu, não só não vo
tarei nenhum augmenlo do impostos, sinão que, tambem, me 
·:Proponho, na lerccil•u rliscussão, apresentar emendas redu
.zindo varias itens elo Orçamento da Receita, maximamente 
·aquelles que elevarem a tributr.c.ão, augmentando especial
mente, os impostos de consumo sobre generos de primeira 
·necessidade. Ncsle areamento occorre uma grave irregulari
'dado, que se está tornando chronica lambem nos nossos cos
tumes legislativos. Os impostos devem ser creados por uma 
lei especial. Não se comprehende, não 6 curial, não é regu!:;;r 
que cspeeies tributarias novas venham a surgir por occasião 
·da discussão c volnoão rfn uma lei annua. Os factos demons
tram que as nossas leis annur.s. principalmente a lei da Rc

·ceita, chegam ao Senado nas ultimas semanas da sessão par
'lamentar. E é nessa a per tum, c assim ao apagar das luzes, qull 
o Senado vae dar o seu assentimento ú creação de novos lm
'postos. Não se trata de simples aggravaoão dos coefficientes 
'de impostos preexistentes, de modo a que se pudesse dizer: 
·onde se consigna 10%, passa-se r.: consignar 15 %; onde se 
'autoriza 2$000, sobre tal ou tal producto, importado ou dado 
a consumo, diga-se: trcs ou quatro. Não; trata-se de novas 
· modalidadns risca os c, a mim se me afigura que a bôa etbiea 
~parlamentar exigiria, ele aceôrdo com a nossa Constituição, que 
. :cada novo imposto crendo fosse objecto de uma lei, de um 
'Projecto, não só discutido na Camara c no Senr.:do. como ainda 
·rJ~do ao cxnm() elas associações profissionaes tcchnicas, mais 
·intcrcssnclns no regímen docorronf.c dessa nova tributação. Não 
foi o que occorrcu. E' facto, é verdade que já n!io é pouco o 

:que conseguimos, ovitnnclo ns ehamndns caudas oronmentnrias. 
rEnt.rcf.nnf.o, no que pnrecr'), esse passo dado na nossa vida ps:r
·.Iamcntar não é rlcfinit.ivo; vale, sem segunda intencão, por um 

. logro. por umnJJm•la, que ·envolve r• rlomoliçiio do oroamento 
'votado, porq110 j:j consta rios nossos l.r:tbalhos um proJecto de 
lei. chist.osamento donominndo do lei omnibu.~. em que se 
,nul.ori?.nm as mnis diversas c as mnis vuHnsas despesas. Estas 
.dcspr.sns, nmn vr.7. pcrmittidns no Poder Executivo, não tendo 
·sido compul.r.rlns no corro dn Joi de oroamont.o, mas podendo 
vir n sr.r prnticnrlns cm virtude dessa lei nddioional, valem por 
um g-olpe pl'Mundo dcsfcricto contra o equilíbrio orcnmentn
rio. Porque parece qur. o cqni!iiJrio orçamentaria resultaria 
do cot.ojo rnl.rc a desposa f<uf.ori?.adn pelo con,iunf.o dos orcn

·mentos ntf.inr.nt.~s n cnrln nm rlos ministerins, votado pelo Con
gresso Nncionnl, o o total do creditas, n somma global da 
rcccil.n, l.nmhr.m Yotndn pelo Cong-resso Nr.cionnl. Si, porém, 
rl~nois rle volnclo cnrla nm rlos orcamcnt.os da despesa, nmpu

. tarJos dn ~un antiga eaurln, Vl'm umr• novn lei, nppendiculnndo
lhrs uma cnurla colossal, corno csla rl, niío se percebe cm rrnc 
rí qnr. prlrlr. consistir o cqnílibrio orçnmcntario. Para mim, 

·, Sr. PJ•rsirlonl.r, foi ohjcct.o rio cst.ranq10zn. r• leitura desse pro-
. ~jcctn, sin::rulnl' r rxll•nvn,a'nnlr\ r.m qnc .~o con,iugnrnm forJas ns 

nut.m·i?.nr.õrs nnl01'im•monlo r!nrlns nM projectos rir. lei dn rlrs-. . . 
pr.~n. 

· N:io cl1rgnri n romprrl1rnrlrr n r.·lcnncc rlrssn provirlenc!n. 
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Si, realmente, havia sinceridade em reduzir o orçamento dO: 
cada um dos. minislerios ao oslriclamcnte necessario, parece 
que com esse proposilo eslava assentada a deliborr.ção do não 
Jazer o, portanto, de não autorizar outras despesas latcraes., 

Fallou o honrudo Presidente da Commissão de Financr.s 
com grande saber c com s·rando opporlunidado nos malefícios 
dos Cl·cditos supplcmentaros, cxtraordinarios c cspcciacs. L cm .. 
brou S. Ex., c com razão, que, precisamente, esses creditas 
conslituium a fonte prinqipal, o motivo mu:ior do descquilibri~ 
orçamenlm•io. 

Ora, não mo parece que o Governo tivesse ficado desprc .. 
vinido, ou que o Congresso tivesse deixado .de autorizar o 
Poder Executivo a abrir uns quantos creditas supplemenlares 
a rubriciis, que não pormittem um calculo preciso. Ba:sh 
lembrar o que diz respeito ás etapas, dietas, ele., para a forca 
publica, quer para o Exercito, quer para as forcas n:;;vacs, 
quer para a policia. De modo que nós passaremos a ter dCiis 
typos de supplemcnLos de despesa addicional: a despes&~ con .. 
stanle dos creditas autorizados na tabella A, e as despesas não. 
precisadas. ! 

Deixo de ler cada um dos artigos dessa :;;utorização pos .. 
tuma, porque, devendo a muteria voltar á debate, melhor~ 
mente poderá, nessa occasião, ser estudado cada um dos itens, 
que a constituem. Passarei :;o ácqntecimento do dia e que, 
de perto, entende com o nosso orçamento. 

V. Ex. sabe que o Thesouro Nacional é o maior accio .. 
nista do Banco do .Brasil, e V. Ex. não ignora tampouco qua 
o Banco do Brasil contribue com o dividendo das suas :.ccões, 
pertencentes ao Thesouro, com uma certa quota para a nossq 
receita. · 

Mas, principalmente, com o que elle concorre é com ·a in .. 
fluencia que exerce sobre a noss:;; situação cambial. 

Ora, Sr. Presidente, o acontecimento do dia, pelo menos, 
o noticiado pelos jornaes officiosos que mais convizinham 
com o Sacro Col!egio, com os governantes, a noticia sensa~ 
cional, mas de alguma: sorte esperada, é a que se refere á 
altitude do eminente Sr. Dr. Cincinato Braga, demittindo-s~ 
da alta funccão de presidente do Banco do Brasil. 

Quem tenha acompanhado os debates dru outra Casa dô. 
Congresso, cm torno dessa delicadíssima questão ·bancaria, 
não poderá deixar de impressionar-se com as possibilidade~ 
que decorrem para a sit.uação economiC'a e fin:1nc eira do pa"iz, 
r.m virturlo des~a murlnnca da orientação. 

O Banco do Brasil comtif n ilHe em virt.utlo ele an tori'M 
zncão legislativa largamente justificada na Camara dos Depu .. 
lados pelo então representante de S. Paul.o, o talentoso Sr. 
Cincinat o Braga. " · 

O Gover.no dn Republica, inaugurado 'll 1i'í de novemlirõ 
de 1922, manif.estou-se solidaria com esta orientação, desi.· 
gnnndo para o alto posto de presidente daquello instituto 
bancaria o relator das medidas legislativas qne o constitui·· 
rnm. 

Ao eat-o do dous nnnos, annunciu-so uma noyn . ori<mfa:. 
Ção. 

Os que acompanham esse dclicndo problema não podem: 
deixar de se impre~sionur com os cffeitos passiveis dessa mu .. 
. danca ~o orientação. 
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... ' o sr: Cincinatô Braga, forcá e convir, cor.Sl'guiu durante 

.essa longa jornada, mantc1~ as taxas cambiaes a0 redor da 
casa de 6, com pequenas c leves owillacóes, t-.c;t:em e além. 

Os seus balancete$ publicados mensalmcn!C! mostrav:lrn 
p pro.,-.·esso das emissões bancarias. ' 

Sabu-se quo, recentemente, cm rclacão ao moz findo nfio 
:foi ainda publicado esse balancete, de sorte que, até esse' mo
mento, não ha elementos seguros para se avaliar cm quaulo 
monta o total cmill.ido pelo Danco do Brasil desse mal disfar
çado papel-moeda. Ternos assim, em torno desse sensacional 
.successo, abordado um dos aspectos mais interessantes da si
tuação financeira, não do Thesouro Federal, mas do llrasil 
Jnteiro. 
· A polilica bancaria, adopLada tJelo Governo Brasileiro, é 
incontestavel que tem uma influenc1a poderosa sobre a cotação 
do nosso mil réis, sobro a chamada taxa cambial, Basta re~ 
cardar que foi sufficiento que o Governo brasileiro, em uma. 
phasc memoravcl da nossa historia, iniciasse uma 'larga ln~ 
:flactão de papel-moeda inconversível, para que éstaxas cam
biaes ligadas ao Governo de Campos Salles pelo seü predo
cessor ascendessem e se firmassem na taxa que hoje tanto 
dasejariamos ter de 12 !Jellce esterlinos por mil réis. 

Hoje, as doutrinas inflaccionistas contam com um cx~rcito 
numeroso de entidades do maior peso na doutrinaç.ão jorna
lística e na direcção official dos nossos negocias. 

Irá a nova situacão bancaria pender para o lado t.la velha 
panacéa <io papel-moeda ? As a-perturas do Thesouro Nacional 
não conduzirão o Governo da Republica a recorrer á emissão 
êle um papel dG poder libertaria, que não seja prcc.isameilte 
aquelle ideado pelos esf.al.utos do Banco, lei interna <iaquelle 
estabelecimento ora sujeito a profundas modifica~ões na outra 
Casa do Congresso Nacional ? 
· Não é certo que a siluacão cr'eada por essa nova attitude se 
reflecte poderosamente sobre os orcameutos regionaes e, mais 
J.)roxímame.J.lle, sobre o Ol'~amcnto do Districto Federal ? 

Pois ·não ó Eabiclo que o maior gravamo com que luta a 
àdminístracão do Disfricto I!'edernl é o que se inscre,•e sob 
a rubrir.a - d:ffcrencas de camblo - e que bastaria que a 
cotação do 11Mso mll réis subisse a 8 dinheiros para que ã vida 
do orçamento municipal se fizessa ma.is folgada, e cm cansa. 
quencin, a tributa~:íio a que se entrego. o Cons.elbo Municipal 
com solicitação do !wnrndo Sr. Prefeito, poderia ser menos 
severa e, conseguintemente, encaminhfll'·'IlOS para a solução 
do problema da carestia 'l . . 
· Não só o Districlo Federal, mas grand~) parte dos Estados, 
onerados com os serviços dos coupons de suas dividas externas, 
corre os maiores riscos, toda a vez quo se trata de uma mu
i:lanr.n na orientação financeira, da qual possa resulta~ um 

··, colliip~o nas nossas taxas. · 
_ Os meus votos, Sr. PresidC'nte, são muilo sincernmente 
pâra que a ter de mudnr de rota, o Sr. Presidente da Repu. 

· blica-so digne do preferir a orientacão tão s~periormenle tra. 
çnda nos seus excellentes trabalhos pelo emmente leacler, d~ 
~njoria dl\ Cnmnra dos Deputndos. · 
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O Sr. Anlonio Carlos é, realmente, 11a hora r,rasuuli3, Q 
p1 eclaro clloTo da corrente que se batG pelo pl'ine1pio (ta Es.., 
~ola Clas:;ica, daquella que tem maior conf1anca ua odentacão 
pl'uJ'crida pelos paizes a que estamos Lra9wciunalwcnto ligados, 
1 odu a vez que nestes pa1zes se tem cog1tado de udop\ut me
didas t.:ndentos ao saneamento ao meio eir~.:ulanL~. 

'l'euho assirn implicitamente mtl refarido ao~ lH Gcassos 
prarcridos pela Inglaterra, pela Jl'ranca, e ainda I'ec.:utomen
w, pelos financistas que tomaram a peito, do accOL'do com a 
Liga das Nações, a restauração financeira da Austria, ~ob a 
cnorgica direcção de .Master Zeippel. · 

E' certo que essa regeneracão, que essa remodelação está 
vJ~t:c1·aJmente Jígai.la á obra orçamentaria. ll: por isso \ cnho 

lamentando que, com esse objectivo, com esse escopo final, 
não tivessem as correntes responsavet~ pela d ircccão d~s tra
l.lalhos parlamentares conseguido leV!Ir os nos~os orc:unon~ 
to da despeza a um regímen de dieta, por assim dizer, hy'" 

.drioa. 
O honrado Sr. Relator do orçamento da receita lt11'á oc... 

uasião de merecer, ainda mais particularmente, a~ minhas 
homenagens, quando se tratar da a• discussão do orçamento 
da receita. Arriscarei então alguma~ emendas, no !lentidG 
do pronunciamento que ven·ho motivando desta tribuna, isto 
é, de não votar nenhum augmento de imposto, com:1 ainda 
mais, de propOr as reduccões necessarias em varlos impos~ 
tos quo, a meu ver, foram, com menos felicidade, soiJI'tJcar,, 
regados, na Camaru dos Deputados. 

Prefaciando essa obra que me proponho na 3" discussão, 
poderei ndlantar uma consideração que mo é despertada p~Ja 
emend11 n. 43, que mereceu parecer favoravel do eminente 
Helator. 

Essa emenda diz: 

«Ao art. 1", n. 59,, 

O art. 1', n. 59 ... a numeração do avulw, c~s.ta•Jro e,,m 
a numeração do projecto do orçamento da Receita, publicadà 
nu «Diariu Olfici1.ll~. dú Ioga! a dese:nuontroo t• ú.; mai01't':s 
dil'ficuldades. : . : 

«Ao art. 1•, n, 59,. 

Vou ao art. 1• - já se vê com as diffi.cultladcs riOJCOI'• 
t·cntcs da precipitacão da discussão, percorro os numeros f; 
2. ele., e chego ao n. 59, que dispõe sobre nperncões a termo •. 

«Sendo a meladc pnga pelo coi11prador c a outra· me
l ade pelo vendedor, n saber: 300 réis por sacca .i e oafé; 
:1 róis por kilo de algodão e 1 50 ré is por ~accn de assncar, 
sendo recolhido ao Thesouro o producto do imposto de que 
trata o decreto que instituiu esse im'Posto, ou seja o decreto 
n. 1L 737, de 23 d~ marco do 1921. s·endo qn~;> se n impor~ 
t~noia da percentagem a que se refere o art. 18, do respe..; 
ellvo regulamento, passe do 500 mil réis momncs, finn fixa
da em :1 % a referida percentagem. (Leis ns. 4.230, de 3( 
do dezembro de 11)20 e 4.440, de 31 do dezomlbro de 1021).~.d 
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Ora, está se vendo quanta cousa envolve esta redacção, 
sobro que não se póde iazer um juizo completo, se bem que, 
ao menos, se verifique isto: em vez de aoo réls por sacca 
de café, leia-se 600 ré is; em vez de 3 ré is por !di o de algo .. 
dão, leia-se quatro réis; em vez de 150 réia, por aacca de. <:\S
" ucar, leia-se 200 ré is. . : 

A Commissfío nceeita a emenda. Quer dizer: é urua gra
Yaçfio de imposto e umn gravacão de imposto que não cteixa 
de merecer particular attencão, já não digo em relaofio a t;ua 
Majestade o café, mas, uo menos, em rolacão ao U'Jsueur a 
nu algodão. Nüo percebo qual é a orientação deJ'ínitiva, !ld
sentada nos cii·culos offieiaes, em relacuo ao pt·obl~nJu da 
carestia da v1da. Eu tenhu pa1·u minl, na mmha cap!wldadc 
de ar:-·edeuta em cousas do economia politica, que o augmento 
do imposto contribue para o encarecimento dos generos tri
butados. Não pos:0o desconhecer os documentos que, uns ~ú-. 
lJrc os outror,, teem vindo á luz, de origem officiul, url'lr:nun
úo o proposíto do baratear os generos de primeira necessi
dade. Neste particular nós chegavamos a permíttir u enLra
cta pelas nossas alfande<;as do generos similares aos da pro
úucca:o nacfonal. Isso importa recunhecer que, depois de ter. 
animado o de::lEmvolvirnenlo de certas modalidades ela nossa 
agricultura, o Governo recúa para adoptar uma nova po
litica. 

O Sa .P!lliSIOEN'l'll ( fa~endo soar os ty1npanos) - Sou: 
obrigado a interromper V. Ex.; mas está terminad!s r. twra 
da sessão. 

O- Sa. BARBOSA LIMA - Neste caso, como ba uma ter. 
ceiJ·a. discussão, cm que terei ae motivar as minhas omendas, 
eu me sento, aguardandú o ensejo de ainda accentuar a mi
nha aLtitude de representant~ da Nação. 

Era o que eu tinha a dizer (Muito bem; 7V-Uito bem. O. 
omdo1· é cumprimentado) , • 

O Sr. Presidente -- Está sobre a mesa um requerimento 
da Sr. Senador Bueno Brandão, que vae ber lido. 

l~' lido o seguinte 
.. 

REQUERIMENTO 

.... Atfendendo a qu~ a elaborac!i.o dos orl}amentos exige 
a maxima urgoncin, nor isso que o tempo de que dispõem 
o Senado o n Gamara ó sobremodo escasso, requeiro a- pró~ 
rogação da sossiío até ás 24 ihoras de hoje .. 

··..._ S. S., 27-12-924.-Btteno Brandllo. 

·,, O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requet·i~ 
mento,,queiram levantar-se. (Pausa.) · 

Foi approvado. 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) - Requeiro verifioaolió 
da viltaQio. " 
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O Sr. Presidente - Dévo observar a V. Ex. que o~ re
querimentos de prorogucão ela sessão são votados com qual
quer numero. Sendo assim, V. Ex. mantém o requerimento 
de vet·ii'icu~'ão de votação ? 

O Sn. 1\IoNIZ Soomí - Perl'oiLamenlc. 1\Ianlcnlw. 
O Sn. Pn!lSIDENTE- Queiram levantar-se os Srs. que vo .. 

lain a favor, conservando-se de pú, afim de serem contados. 
,(Pausa.) 

Sele a dit•cilr.; oilo a esquerda. Votaram a favor 15 
Srs. Senadores. 

Queiram senlat·-so os Srs. que votaram a favor, lev::m• 
tando-se os Srs. que votam contra. (Pausa.) 

Tt·es á esquerda; nenhum (t direita. 
O requerimento foi approvado por 15 votos contr~.~: lrcs •. 

O Sr. Antonio Moniz- Pcr;o a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem palavra 9 Sr. Anolnio l\Ioniz. 

O Sr. Antonio Moniz (pela ordem) - Sr. Presidente, cu 
desejava que V. Ex. me informasse si a prorogacão da sessão 
pódc ir além das 24 horas. 

O Sr. Presidente - Não, porque lm uma disposição ex
pressa elo Regimento que determina que as sessões comecem 
c terminem no mesmo dia. 

O Sn. ANTONIO MoNIZ- Perguntei a V. Ex. porque es
·lava disposto li: requerer prorogação além dessa hora, si por~ 
vcnlma o illusLrc lcadcr da maioria fizesse questão qLie a 
discussão se prolongasse pela madrugada. 

O Sn .. PnESIDENTE- O dese,io do V. Ex. collide com dis
posir;ão expressa no Reg·imenlo. 

O Sr. Moniz Sodré- Peco a palavra pela ordem. 

Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Moniz Sodré .. 

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) -Sr. Presidente, quando 
requeri a V. Ex. a verificação da votllção, relativamente ao 
requerimento apresentado pelo illustre representante do Es
tado de Minas Geraes, conhecia bem o dispositivo regimental, 
qi.1e declara que O.l requerimentos de prorogação das sessões 
podem ser submeLtidos a votação com qualquer numero. En
tretanto, não pedi immediatamente a palavra, antes da votação 
desse requerimento, para levantar a questão de ordem, que 
neste momento me sinto na obrigu·cão de offerecer á delibera
,ção do Senado, porque o Regimento lambem diz que o reque
rimento para prorogação das sessões sera approvado indepcn~ 
dente do discüssão. · 
. Mas cu appel!o nesto momento, Sr. Presidente, para a 
llonscicncia de V. Ex., que 6 um homem que, pela sua cul
tura inlellectuul c moral, constitue uma garantia segura aos 
direitos da minorhi, amparando-a com plena isenção de llS
pirilo, livre das competições partidarias e das paixões poli
ticas, ampnrando~R· cm todos os seus direitos, durante os tra~ 

• 
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balhos parlamenLaros dos La Casa. Eu appeilo para o criterio 
jurídico de V. Ex. para que me diga si, estabelecendo o a:r
tigo 88 do HegimonLo que não púdo ser aberta a sessão do Se
nado com numero inferior a um tor(!o, é passivei que o Senado 
funcciono o vote uma prorogação sem esse numero legal ? 

V. Ex. sabe que, quando o Hegimenlo estabelece que as 
sessões não vedem sm· u.·berlas com um numero inferior de 
um terço, é porque quc1· ovilar exactamente o runcciona
monto desta Casa do Cong·resso Nacional com um numero in
ferior a 2:1. Senadores. (Pausa.) 

O . SR. J>nESWEN'l'J~ ·- V. Ex. .iú. formulou a sua questão 
do ordem·? 

O SR. MoNIZ Soomí - Esperava I.J.UC V. Ex. verificasse o 
Jlegimenlo. 

Creio que interpreto fielmente o pensamento dos Srs. Se
nadores que elaboraram o Regimento, quando ruffirmo que 
nenhuma das Casas do Congresso Brasíleiro, póde funccionar 
com um numero inferior ao seu tere o. E' intuitivo que, si 
são necessarios 24 Senadores parru que se abra a sessão, 21 
Senadores são necessarios para que seja prorogad·a a sessão, 
porque a razão que justifica este dispositivo é exactamente 
essa de não se querer qu'e questões de alto alco:nce, da maior 
importancia, que dizem respeito com os interesses vitaes dos 
nossos concidadãos, e muitas vezes com as pedras angulares 
do regímen politico, possam ser discutidas em qualquer das 
Crusas do Parlamento Nacional, com 2, 3, 4 ou 5 membros. 

Si devemos interpretar o artigo do Regimento na sua 
letra restricta, quando diz que será votado um requerimento 
com qualquer numero, c não qualquer numero dentro do ar
tigo 88, que estabelece ser o numero de um terco é que esse 
numero não póde ser inferior a 21; si devemos interpretar 
a expressão com qualquer numero, chegaríamos ·ruo absurdo 
verdadeiramente immensuravel do Senado poder funccionar 
com um só Senador. Si póde ser, neste momento, com 18 Se
nadores prorogada a sessão, então, com V. Ex. na sua ca
deira o com o eminente representante de Minas na sua, o 
Senado poderá continuar a funccionar com o requerimento 
por clle. mesmo approvado. 

O Sn. DIONYSio BENTES - A Camara tem funccionado 
com seis Deputados. 

O Sn. MoNIZ Soom~ - Não estou discutindo precedentes 
parlamentares. 

O SR. DYONISio BENTES - Os Regimentos são eguaes. 
O Sn. MoNIZ SoonÉ - Estou discutindo a letra expressa, 

vivificada pelo seu pensamento, contido no Regimento do Se
nado. Não estou discutindo praxe ... 

0 SR. DYONISIO BENTES - Não ha interrupção da sessão. 
·, O Sn. MoNIZ SoonÉ - ... mas para responder ao aprurte 

do nobre Senador, devo dizer que me parece que aindlli não 
foi lévantada nõ-· scenario do Parlamento Brasileiro essa 
questão de ordem. 

0 SR. DYONISIO BENTES - Tem sido levantada muitas 
vezr~. 

S, Vol. XI. 43-
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O Sn; l\foNI~<: Soun1~ - Não conheco umu só vez cm que 
se tivesse levantudo cssu questão para sm• decidida, o tum
bem creio que nuncu o Sr. Presidente do Senado já tivesse 
occasião de dar solução :10 caso, resolvendo si o Senado póde 
funccionnr com um só Senador ... 

O Sn. DIONISIO BEN'I'ES - Mas aqui estão 20 Senadores. 
b Sn. MQNIZ SoonÉ- Estejam 20, estejam 40 ou 63. Não 

estou perguntando quantos Senr.:dores estão agoru no recinto. 
l~stou consultando ao l'resident'e do Senudo, para mim, amma 
das suspeições parti darias ... 

O Sn. BuENO BMNDÃO - Apoiado. 
Q. Sa. MONIZ SoDRÉ - ... que reputo uma garantia. . . aos 

nossos direitos. 
0 Sn. DIONYSIO BEN'l'ES - Paru V. Ex. obstruir, para 

negar ás leis de meios ao paiz, que tem compromissos formi
duvels coni o estrangeiro, sobretudo em 1927, quando retomar 
o pagamento cm espccie. E' esse o p:xtriotismo de V .. Ex. 

O SI~. l\foi'!IZ SoomJ1 -. Quem opstruq. as leis q\l meios são 
os . r(lpresentanLes da maioria, que prendein os orcamentos na 
outra C;~sa do Congresso Nacional, até os ultimos dias da scs
~iio do Sepado, pa;ra depois impOr á minoria, sem fiscalização 
directa, sem um exame de consciencia meticuloso, a série de 
al:!surdos. inominaveis, Cr\le muitas vezes se aoham contidos nas 
propostas de orçamento. 

O sa. BuENo BRANDÃO - V. Ex. que os denuncie; deve 
déiümcial;.os. · 

O Sn; MoNIZ SooRÉ - Devo denunciai-os. E por isso é 
gu~ pleiteio .que se fnoam. sessões publicas e que não se esta~ 
beleça ú reg1men do arrocho c do garrote para aquelles que 
querem disculi!-os. 

bevo accentuar que a minoria tem tanto ou maior direito 
ele reivinc;licar, neste momento, o estudo meticuloso e a ana·· 
lyse consciçmciqsa das varias disposiÇões orçamentarias, 
quando .é certo ,que, pela primeira vez, nesta Casa, se registrou 
a intó!eran'cia: da maioria, afastando das commissões mais im
portantes os poucos Senadores que não batem incondicion:1J;. 
mente palmas a todos os desejos do Governo. 

Quem obstrue a discussão dos orcamehfos ? Quem é que 
·tem culpa do orçamento da Republica chegar ao Senado em 
momento em que p:;;rece obstrucção dois ou tres Senadores 
quererem occupar-se desta materia ? 

Não ha consciencia, Sr. Presidente, por mais oal!ejada na 
pratica inveterada de todos os absurdos, ·que não sinta o fla
gre:nte dessa injustiça, em se attribuir esses propositos. 

0 Sn. BUENO BMNDÃO - E' que, em vez de discutir os 
orçamentos, trazem questões sybillinas. · 

O Sn. llfoNrz Sount - Questões sybillinas l Queria que 
S. Ex. vi'esse demonstrar ao Senado que a peca monumental 
de oràtoria politica, o discurso fulminante com ·qúe o mais 
brilh:mte dos nossos parla:mentares acaba de illustrar esb 
discussão ... 

0 Sn. BARBOSA LIMA- E' bondade de V. Ex. 
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O Sn. liioNIZ SoDnÉ - Como é qui) S. Ex. não treme de 
vir dizer cm pleno Senado da Republica que o mais brilhante 
dos nos~os oradores polilicos, no exercício de uma funcçiio 
constitucional, no desempenho di) um dever patriol.ico, dis
cutindo as qucstües com cxlraordinaria c excepcional com-
petencia c fulgor... · 

O S!l. BARBOS.\ Lr:MA - Não [Cpoiado. 
O Sn. MoNIZ Sonml - ... como é que S. Ex. não treme 

de, al'J'rontando a opinião nacional, dizer que S. E.\:. discute 
questões sybíllinas? 

O Sn. BUENO BRAND,\o - Perdão, não me referi ao Se
nador pelo Amazonas. Refiro-me ao discurso que V. Ex. cslit 
prol'er.·indo neste momento. 

O Srt. MoNIZ Somul - Hcferc-sc ao discurso que estou 
proferindo. Mas a eonscicll!Jia de S. Ex. se perturba de l.al 
fórma que perde :' exacta noção das coisas para chamar sy
bill.ina uma questão de os·dem a respeito da bôa marcha dos 
trabalhos parlamentares.. . . 

O SR. J3urmo BRANDÃO- Liberdade de apreciação. 
O Srt. MoNIZ Somu~ - ... no estudo da mais important~ 

da mais vultosa das leis que podem partir deste Congresso. 
Nós outros nos consideraríamos desertores do nosso dever, 
t.ransfugas das obrigac;ões primordiaes que nos impõem :1: con
sciencia do nosso mandato, si neste momento de arrocho, dn 
crimes. do n.t.l.ent.ados, não lcvantasscmos, ao monos, n. nossa pa
lavrru de protesto para que se visse, para que a Naoão Brasi
leira sentisse bem que nem tudo estú perdido neste paiz, quo 
ainda ha !homens qtw affrontam todos os perigos, que se ex
põem aos vendava os das coloras olympicas do nobre Senador ... 

O Sn. BUENO BRANDÃO -V. Ex. está tragico. 
O Sn. MoNiz SoDnr~ - ... quo não se tome elo lançar os 

anntl10mas do seu .iulgnmenl:o sobre a capacidade dos sons 
collcgas, qU{J ainda lm homens que podem d:u· a affirmaçii.o 
solcmnc de. que nxistcm consciencias não contaminadas pelas 
toxinas do servilismo. . . · 

O SR. BuENO Bn.1ND.:\o- A Nacão se illucle. 
O Sn. 1\foNTZ SoDml - ... c que se revoltam, sobranceiras, 

intactas ... 
O SR. BuENo BT,ANn.:i.o- Apontem os responsaveis. 
O Sn. MoNIZ SODRT~ - . . . n profligar os crimes elos re

sponsaveis, qne f.an/.o toem cavado a ruina moral c mat.crial 
do paiz. 

O Sn. Bur.:No BRANDÃO - São con~1eciclos. 
O S!l. 1\fnNTZ Snnl\ll- Siio cnnlwciclns. Eu, desta cnrleira, 

·-... cln minha car\oirr. de representante da Bnhin, qun niin lln ti~ 
n.crclnr, cmrrunnfn occupnrln por mim, ns nobres trnrliçücs do 
pimrlonor, rln hrin c elo indcponclencia, que const.Hucm o npv.
·nng-io· ela minq1a terra gloriosa, desta· cadeira acceito a pro
vocn0fín parn que chnmc ... 

O SR. LorF.s GoNÇALVES - V. Ex. csf.:í nn cndcirn de Ruy 
Bnrllosa. 
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O SR. MoNIZ 80DRÉ - •.. em um vasto plcnario a opinião 
nli:cional, pura q ne e !la se constitua em um tribunal de jus
tiça, e nos resp J•.cla quncs são os responsaveis pela desgraça 
do Brasil; si sil.Li os poucos que se balem, sob a colora dos 
representantes eh força, nas expressões maximas da su11· bru
talidade, si são r•stes que se batem pela reivindicacão do di
reito, na sua df;voção :í justiça, com entranhado, profundo e 
congenito horror ú toda iniquidndr., nu si são aque!lcs Qllt) 
manteem o pai~ quasi que es:;nnado J!Cla _tyrannia. debatendo
se como agol'a em um:< eampanlw. l1crowa o l'Nlemptom de 
reivindic;;;çõcs nnt:ionacs. · 

O SR. BuEw: BMNDÃO - Onde essa campanha? 
(O Sr. Presidente [a:. soa1· o.ç tym.pa.nos.) 
O SR. MoNI ... SoDRl~ - V. Ex. me perdôe, Sr. Presidenttl, 

si eu tenho mt~ excedido un'f pouco nas palavt•as que então 
pretendia aqui proferir, arrastado pelos impetos ãa indignação 
que me c;;;usaram os ataques irritantes, injustos. 

0 SR. BUENO BRANDÃO- Não apoiado. 
O SR. MoNIZ Sonru~ - •.. c intolerante do nobre Senador. 
O SR. Bmmo BRANDÃo - Não apoiado, usei de um direito. 
O SR. MoNIZ Soo RÉ - ... cuja íntolerancia é tão grande 

que Julgam um favor que se me concede eu estar na tribuna. 
0 Sa. BUENO BRANDÃO - Não. esLou dizendo isto. V. Ex. 

está desvirtuando os factos. 
O SR. MONIZ SonR~- Sr. Presidente, perd&e-me V. Ex. 

o arreb;;;tamento com que me manifestei neste momento, na 
defesa de um direito sagrado, que é o de fiscalizar conscien
ciosamente ... 

O SR. BUENO BRANDÃO - Que ninguem contestou nem 
contesta. 

O SR. MoNIZ SooRÉ- ... que ninguem contestou, mas que 
procuram garrotear. 

0 SR. BUENO BRANDÃO- Não apoiado. 
O SR. MoNIZ SonRE' - Renovo a V. Ex .. Sr. Presidente, 

a minha consult.a. Peço a V .. Ex. qnr, exnminando delirl:a
ment.e o /.ex/o do nosso Reg-imcnlo. n nl'l..ig-o qno invoquei. :1 
sua leU.ra c o seu espiJ•ilo, dccirla si é poRsivr! qnc o Rr.narlo 
funccionc com um só Senador. (J/u.iro hmn..) 

O Sr. Presidente - Procederiam as ~-llnsiderações do 
nobre Senador pela Bahia, si o Senado es/.ivcsse a trat.ar, 
neste momento, da refom1a do seu Regimento, ou si elJ.e, por
ventura. fosso omisso, ou de-ficiente sobre a e~pecie aventada 
par S. Ex. 

Regula a especie. q1w .roi objectr dn~ ollservncõe~ rlo il
Justre Senador pela Bahia, niío o nrt.. 88. mns o :11'1 .. 09, t.üo 
claro e lucido no seu disposith·o, qur nãn ndmil/.e, siquol', 
qualquer interpl'el.aoüo. 

Vou !el-o ao Senado: 
"Ante~ do Prcsidonl.ü rln1· a ort.lcm elo dia, qnnlrrnor 

Senador )JIJLlcrá pedir que se proroguc a sessão, indi-
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cando o l:m:n~o quo drw1.1rá durar a prm·ogação, e o Se
nl!'do d~cJ duJ!. corn qualqu.m· n11rnc1·o, i ndependenl.o de 
dtscussao, podendo conc:eclm· novas pr·oruga"ües até cs-
gol.rll'-Rc a ordem do dia." • 

O f\1\. MoNI1. Soon1~' - Em conr.ronlo com o a.rt .. 88, que 
marca o nnmer·o p:11':t Be abrir· a srssão. 

O SH. PllgRumN'J•g - O at·l. RS reúwe-sc :í alJIWI.twa da 
sessão rlo Senado c o !l!l solJJ'fl :w proJ·u~:>:u;õe~ da sessão. 

Dca.nLe do (jisposilivo cl·aro do ar!.. Ofl, nada me resta 
sinão c!l~elm•at• :to nobre Snnador· qur, su,jeita.ndo o requeri
menl,o do S1·. Bueno Brandão ao voto elo Senado, com qual
quer numero ele Senaclor11s preRentes, executei o Hegimenlo 
com a serenidade c imparcialidade, de que tenho dado de
monsLra!)iíes no cxet·cicio. das l'unc~úQS de seu llresidente. 

O Sr. Barbosa Lima - Peco a palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente ...:... Tem a palavra o Sr. Barbosa Lima. 
O Sr. Barbosa Lima ( ') (pela ordem) - V. Ex., Sr•. Pre-

sidente, me pm•m i l.l.i J•á Jazer desapaixonadas ob~rt·vnr;Ges sn. 
bre o expediente de que usou o honrado leader da maioria. 

A praxe dos nossos trabalhos paJ•Iamcnl.al'es tem consis.
tido, para acelerar-lhe o andamento em, terminada a sessão 
diurna, marcar-'se para a horn. opport.una, uma outra sessfh) 
que funccionará á ·noite. 

O SR. BuENo BRAND~o - O Senado tem por muitas vezes 
prorogado as suas sessões. 

O SR. BARllOSA LIMA-Entre uma c outra 8Cssão é de ver 
que o bom senso tem indicado a necessidade de um razoa;vel 
intervallo, porque se suppõe que, nesse intervallo, os Srs. Se .. 
nadores vão realizar a segunda das refeições do dia. 

Ora, toda vez que a sessão se proroga até ·meia noite, c\ 
claro que nós ficamos como que em uma especic de sessão 
permanente, sem interrupção possiv.cl para nqnellcs que que
rem assistir aos debates, uma vez que a prorognção não ó feita 
sinão para permitl.ir esses debates. O 'R·egimenl.o não t.em 
realmente nenhum artigo que disponha sobre a hora e a ne
cessidade das refeicões. Mas me parece que é da Cmnmom. lm!l 
e da Equ.il1/, que essa disposição se pre;;upponha latente n.1 
corpo dns di;;posições regimentnes. 

O SR. BUENtl BRANDÃO - E' uma proviclencia commum 
em todas as Casas do Parlamento. 

O SR. MoNiz SoDRÉ - V. Ex. prove qu6 é commum em 
todos os Parlamentos enfiar uma sr,ssão pr-la ontra. ( T1·ncam
se a([Jartes entre os S1'S. Senadores Lopes Gonçalves, Moni: So
d1•é e Bueno Branáão.) 

0 SR. PRESIDENTE (tan(Je os tumpanos) . 
·,,,_ O Sn. BARBOSA LIMA - Sr. Presidente. não quero abusar 

'da liberdade com que me é assegurado o direito de fazer al
:;umo.s observações cm que reivindico apenas as inclicacõ~~ 
do bom senso. · 

(•) Não foi revisto pelo orador. 
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Si cu tivesse que perm,nnecer para ouvir a réplica natu
ral com que me distinguiria o honrado nclalor do Orçamcnt:l 
da Rcccila, cu teria que ficar privado dessas refeicõ!ls. 

Não ignoro que realmente já o honr!Ulo Senador pelo Dis
tricLo Federal, fallou, aqui, de uma feita, o.ito hor~s. Nem tu
dos tcem a cnvcrgadm·a do Albatroz do cnuncntc tscnador pelo 
L'qlilal .l!'cderal. Mas, como 1-·ara mim, hisonho e novato 1Hl 
Gasa, é a prnncira vez que o facto occorrc ,em que .i.ú. núo te
nho podid,u mil cunro:mar muiLo com C! ~slado de sJlJO mde
terminado, f.ambcm smto uma cCJ·La dlffwuldade em me a~
commodar ú situação Cl'eada pelo requerimento do illustra 
teader da mai.oria. 

Seja, porém,' como for, si no negimento, pelo cspirilo r!a 
lei interna, Y. Ex., Sr. Presidente, não encontra remedw 
pam css:;; coac,;ão em que ficam collocados os velhos Senado
res, cu procurarei, nos dias que ahi veem, accommodar me
lhormente a necessidade de meus pronunciamentos ás impa
ciencias patrioticas do ·honrado leader. 

O Sn. BuENO BRAND:\o -Não ha impacienci&·. '··) 
O Sn. BAnllOSA LJM.~- Patriotica, disse eu. i l 
V. Ex. vCJ que o peso da demora c do retardamento n~ 

votação elos orçamentos, a cargo da responsabilidade da im,. 
mensa m&ioria em que se apoia a situação actual na Camam 
dos Deputados, recahe sobre aquclles poucos que entenderam 
de motivai' o s.eu voto, dizendo cumpridameute porque é que 
não dão seu assentimento ú decretação de novos tributos e d~ 
novas medidas capazes do, directa ou indirectamente, augmen
l.nr o encarecimento d:;: vida. Serão vozes de "Cacihas" pro
pheticas. mas, fadadas a não ser cridas, ainda que venham a 
~er realizadas as predicções com que annuviam as mentes pa
l.!'ioLicas dos lhonrados Senadores. Eu, por mais qnc não o 
pareça sou rlíscinlinado o submisso :\s deliberacões da Mesa. 
Desde que V. Ex. não encontra, nem nos precedentes nem 
no r.spiril.o com que interpreta o Regimento, nenhuma sahidr. 
para eRsa situação rlc tal ou qual coacção, creada pelos re
presonf.antes da Nação •. cu me limitarei a l!ccentu:;:r, deix:mdJ 
rscrint.o nos Annru:s, ·que nada impediria que se tivesse con
vocado a sessão nocturna, como se fez hontem il antes de 
Jwntem. 

Na sessão nocturna o debate continuari:;;; continuaria na
f.uralmento até a meia noite e não seria preterida a urgencia 
com que o assumpto tem que ser despachado. 

De modo que cu entro em duvidas sobre a vr,ntagem quo 
houvr::. em se te; substiluida a sessão nocturna por uma pro
rogaçuo de sossao. 

V. Ex. sabe - é o segredo de Polichinello - todo o 
mundo sabe porque se requereu a prorogação da sessão. Eu 
não o direi. ah~ol~llamenf.e por uma questão de gentileza par;;: 
com o dislJncl.Jssimo collega, autor rlo requerimento. Pareco
mn crue isto crearia um tl\1 ou qual ohstnculo o não me re
feriria n isto sinão en passant. 

Mas, l'opito, nfigura-so-inc que o ob.fectivo seria alcnn
enrlo ela mesma mnnoirn. si •a. scs~ão t.ives~c sido convocndr.: 
como de cosl.nmr. Em tarJo o, IJaso, VV. EEx. conduzem n 
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- que cslú de nccôrdo com o vehiculo da hora prc
~enle - c sabem llem ondr.: vão fazer a a.te1•rissaae. E só poL' 
isso passo :• dal'-llJCs os parabens. 

Era o que Linha a dizer. !Muito bem, m1tito bem.) 

O Sr. Presidente - Continúa a discussão do orr.amcnto d~ 
Itcccila. • 

Eslava inscripto o Sr. Moniz Sodré, mas S. Ex. cedeu a 
sua yez ao Sr. Antonio Moniz. 

O Sr. Moniz Sodré- Peço a palavr.a. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Moniz Sodré. 

O Sr. Moniz Sodré- Sr. Presidente, conforme live occu
sião de verificar no livro de inscripções, antes de mim estava 
inscripto o nobre Senador· Miguel de Carval<ho ... 

O Sr. Presidente - V. Ex. tem razão. 
O Sn. MoNIZ SonnÉ - ... e eu não quero que S. Ex. 

se sintli: maguado com uma preterição injusta. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr, Senador Miguel 
de Carvalho. 

Q Sr. Miguel de Carvalho - Sr. Presidente, a:ttendendo á 
urgencia que exige o rapido an.rJ.amento da discussão e vo
tacão do orçamento da receita, eu venho, neste momento, fazei' 
urn dos maior·es sacrificios que tenho praticado na minha 
vi dr. parlamentar, · 

Tratando desta importante materia desejava ter a oppor
f.nnidade de responder ás infundadas e asperas uggressões 
que me foram feitas pessoalmente pelo Sr. representante da 

' Bu,hia. E', portím, lãf1 ·cuidadosa a minha educação politica, 
que eu -neste momento sopito o desejo de convenientemente 
ropellír o que tão injustamentr. me foi attrihuido, desistindo 
rJa palavra em bem da c:msa publica. (llfttito bem.) 

O Sr. Presidente -· Continún a discussão do orçamento ela 
Iteceita. 

O Sr. Anto'nic Moniz - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Antonio Moniz. 

O Sr. Antonio Moniz (pela ordem) -Sr. Presidente, antes 
de occupur-me do projecto de orçamento da Receita, per
mitta-me V. Ex. que emittu minha opinião sobro os inci
dentes que .acabam de occorrer no Senado. Lamento muito sin
ceramente que o illustre lea.der da maioria, digno represen-

-,, tanto do Estado de Minas Geraes, sem necessidade alguma, 
tenha proposto a prorogacão dos nossos trabalhos até 24 ro.ras. 
Véjo nesse procedimento do nobre Senador o intuito unico 
de cansar nquelles dos seus collegas que não commungam nas 
mesmas idéas de S. Ex. 

S. Ex. não foi generoso para com esses collegas c se 
t:'stivesse presente neste )'tlomento, diria que S. Ex. infringiu 
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as normas degeni.Hezns que cnrnctcrizam a sua conductn.. 
Vejo no procedimento do nolwe Senadm· por Minas Gerae8, 
um cartel de desafio a tirado áqucllcs que no presente mo
mento, se at'astam da corrente de que S. E:\:, é o orientador. 
S. Ex. quiz dr.t· uma dcmonsf.rac.ão publica de que esses Se
nadores, se não são vencíveis com rnlar;.fio ao modo por 'lue 
encaram os negocias puhlicoH, colloeando as suas convicçoes 
ac;ma de toda e qualqtwt· convnniencia, não se inl.imid:mdo 
cJm a situação de al'l'ocho em que sr1 rlehnl.r o prdz, podiom, 
no cmtanlo, ser vencidos pelo cansa1;.o material. O nobre Se
nador por Minas Gm·acf! eonvrnceu-sr. de qun, obt.cnrlo õSsa 
prorogação, impediJ•ia aos ScnadoJ·es dn opposição de cumpri
l'em com o seu dcvP.J', de fiCCôJ•dn com os rl ictamr.s da sua con .• 
~<~iencia. 

Enganou-se o nobre Senador. Desde quando obedecemos 
a um plano que reputamos moral -c o do presente momento 
111•.;; parece ainda. mais patriotico - suhmettemo-nos a todas as 
:1::igencias. A que lles que no Senado não concords:m com as 
idéas da. corl'ente clirigida pelo Sr. Bueno Brandão estão no 
proposito de discutir o orçamento da Receita minuciosamente. 

O Sr. Presidente- Continúa a discussão. Tem a palavra 
ú Sr. Senador Antonio Moniz. 

O Sr. Antonio Moniz pronunciou um rliscurso, concluindn 
Çll!t' um reqnerimrmto á Mesa, no sentido rir ser consultada a 
; :asa sobre o levan tn:mento da sessão. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Antonio Moniz requer 
o levantamento da sessão. 

O Sr. Bueno Brandão- A prorogação tem um termo fatal. 
Não póde srr mndificnrln agora. 

O Sr. Antonio Moniz- Tnsisto pelo meu !'rquerimr.nto. 

O Sr. Moniz Sodró - Pcçn a palavra pr.la ordem. 

O Sr. Presidente- Trm a palr<vrn o Sr. Moniz Sodré. 

O Sr. Mdniz Sodré {prla ordem) - Sr. Presidente, a ul
tima reforma opr.rarla. no Rrgiment.o, determina que os rc
qnrrimr.nf.os rir proroga.çíio r. levantamento flr., sessão poclem 
ser votaclos com qualquer numero. 

O Sn. BAnnosA LIMA- Não distingue. Prorogação ou não. 

O Sn. MoNIZ Soonf.: - Pedi a palavra para dar essa in
foJ•rnacão, porque se t.rnta rle uma reformn: de afogndilho e 
que só agora 1l posta cm cxr.cuoão, niío hnvencln perfeito co-
nhecimento sobre o nssumpto. . 

O Sr. Presidente-· O honrado Senador pela Bnhin labora 
num equivoco. O dispositivo J•cgimental, que permltte a vo
tação dos requerimentos de prorogação da sessão com qualquer 
numero, não pertence á ultima rel'orma votndn: pelo Senado, 
mas fa7. parte elo Regimento, h a muito tempo. 

O SR. MONIZ SooRll:- Então, melhor razão. 

-
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O Sr. :Sarbosa Lima- Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Opporlunamente darei o: palavra a 
V. Ex. 

O Senado, votando a prorogação da sessão até ás 24 horas, 
assim dei iJJCrou porque entendeu necessario o aproveits:mento 
desse lapso de tempo para adeantar a elaboração dos trabal•hos 
orcamentarios. Attendendo, porém, a que o Senado tem inv~>"
riuvclmcn Lc permittido a apresentação de requerimentos iden
ticos ao gue acaba de ser fm•mulado pelo honrado represen
tante da Bahia, não posso deixs:r de sujeitai-o á deliberação dos 
Srs. Senadores. 

Os senhores que concordam com o levantamento da sessao, 
queiram se manifestar. (Pausa.)' 

Foi approvado. 
Tem a pa:lavra o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) -Sr. Presidente, tinha 
pedido a palavra para uma questão de ordem. Como esta não 
tem mais razão de ser, desisto da palavra. 

O Sr. Presidente - Em virtude do voto do Senado, vou 
levantar a sessão, communicando aos Srs, Senadores que con
voco nma sessão cxtraordinaria para amanlhã,. ás duas horas 
da tarcle. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, 
pederia a V. Ex .. antes de levantar a sessão, para que fosse 
convocada para antes da sessão extraordinaria, a sessão se
creta, interrompida hoje. 

O Sr. Presidente - Não posso attender ao requerimento 
do honrado Senador, por isso que muitos dos Srs. Senadores, 
agora ausentes, já teem conheciment6 de que a sessão extra
ordinaria se realizará amanhã, ás 2 horas da tar~e. 

O Sr. Moniz Sodré - Eu mesmo, deixei de comparecer ã 
sessão secreta, realizada hoie. porque só recebi o teJegramma 
á 1 1/2 da tarde. 

O Sr. Presidente - De· modo que a sessão secreta poderá 
ser r.onvocada antes do levantamento da sessllo extraordinaria. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, 
rece-me qne a convocação feita rleste modo. corn o desconhe
cimentn dos Senadores que não puderam vir á sessão, pot· qual
quer circumstanci'l. não é a formula mais regular. Simples
mente per.o venia a V. Ex. para declarar que seria pret'Arivel 
convocar ou não convocar, mas não parece regular que a 

--, ~es~ão ho.ie ar!iafla para depois c:la sessão ordinnria. deixasse 
,, de ter Jogar a convocação para amanhã . . ,_ 

O Sr. Presidente - Por isso mesmo e ainda pelas razões 
que jt\ cxpuz é preferível que a convocacão seja feita na 

sesslio extraorclir.aria de mnauhií. 

O Sr. Paulo de Frontin - Si for para depois do amanhã 
concordo, 



o Sr. :rr~sidente- Designo para a sessão de ai)lnnllã a se
guinte ordem do dia: 

Votação, em discussão unica, do projecto do Senado n. 40, 
de 1 \}24, vetadq pelo Sr. Presidente da Republica, a que abre 
um credito de 76:435$200, para pagamento a funccionarios 
dos collegios militares da gratificação a que se refere a lei 
n. 3.990, de :1920 (com parecer. favoravel da Commissão de. 
Pilwnças, n. 390 de 19724); 

votação, ~m 2- di~cnssão rJq r.n·oposiçiW da Camara ~os 
Deputados n. :119, de :1924, determinando que as verbas e ore
ditos votados para material de repartições industriaes do Es
tado que tenham thesourarin e contabilidade, uma vez regis
trado pelo Tribunal de Contas, sejam distribuídas ás respe
ctivas thesourarias e suppr :dod pelo Thesouro cm prcstacões 
para se applicarem :ws fins a que se destinam (com parecer, 
favoravel da Com:missão de Financas, n. 39.f, de 1924, e emen
das a,presentadas); . I I' 

Votação, cm 2• discussão da proposição da Cainara: dos 
Deputados n. 106, de 1924', que abre, pelo Minister:io da 
Guerra um credito de 2:041$700, para pagamento do que é 
devido a Luiz de M'acedo & Colll!p., por fornecimentos feitos 
á :1• Circumscripcão Militar (com parecer favoravel da Com
missão de Fi71anças, n. 393, de 4924); 

Votação, em 2• discussão da proposição da Camara dos 
neputnrlos n 1 H, de 1924. QHP. abre, ppln MiniRteri-o rla Via
ção e Obras Publicas, um credito de 5:500$, para pagamento 
de vencimentos aos inspectores da rêde telegraphica adqui
rida pelo governo do Rio Grande do Sul (com parecer favora
vel da Commissão de Fi:nanças n. 31J.f., de /924); 

Votação, em 2• discussão, do projecto do Senado n. 59, 
de :1924, concedendo á Sociel!ade ,Propag-adora da:s Bellas 
Artes o direito de emittir debentures para resgate de um 
emprestimo (emenda destacada do orçamento da Receita e 
incluida em virtude de urgencia); · 

Yotação1 cm 2• discu;;;s~o, d· .. prooosic.~o qa .c~m:li'a dos 
Depptados n. H3, de :1924, que manda em1ttir, pela Casa da 
Moeda, sellos postaes em ·homenagem a Santos Dumont (com 
"'arpper fp.voravel da Cpmmjssão de 'l:li'{lança,s, n. 391J.', de Í924); . . ' . .. ' f' ' ' 

V:otaçíío, em 2• discussi:.o, da pr::r!l(!Si(}~C' 11a Gamara dos 
Deputados n. HS, de 1924, que abre, pele M:inisterio da 
Guerra, um cNJclito de 21 :027$420, para pagnm~nf,o de diffe
rena de vencimentos devida aos misnistros do . Supremo Tri
bunal Militar (com parecer (avoravez da Commissão de Fi-
nanças, n. 396, de 1924); . 

Votação·, em 3• discussão, dn proposição da Camara dos 
Deputados n. 54, de 1S23. considerando dfl ut.iliclade publica a 
Liga dos Inquilinos e Con~umidores do Dist.ricto Federal 
l(com parecer fa?Jorat'el da Commi.~são de JusUr.a c Leaisla-
cõ.o, n. 274, de 192-i); · 



.. 

SESSÃO EM 27 DE DEZEMBRO DE :1024 683 

Votação, em 3' discuss~o, da proposição da Gamara aos 
Deputados n. 57, de 1923, que autoriza a estabelecer institu
.to~ vaccinog-enicos uas capitaes dos Estados que menciona 
)(com par·ecer {avoravel da Commissão da Justiça c Legisla-
ção n. 225, tle 1924 l. . 

Gontinuaoão da 2' discussão da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 117, de 1924, orçando a Receita Geral da Repu
blica para o exercício de 1925 (com parecer da Commissão 
de Finanças sobre as emendas apresentadas, n. 407, de 1924); 

Discussão unica do parecer da Commíssão de Policia, nu
mero 399, de 1924, concedendo um anno de licença, a começar 
de maio vindouro, ao Sr. Senador Lopes Gonçalves, para tra:ta
mento da saude, na Europa; 

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados, nu
mero 115, de 1924, autorizando ru abrir, pelo Ministerio da 
Viação, o credito especial de 2. 671 :130$276, para attendcr á 
Jiquidaoão de compromissos assumidos com os tarefeirQs da 
construcoão da E. F. rlc Pctrolina a Therezina (com parecer 
favoravel da Cornrn'issão de Finanças, n. 405, de. 1924). 

Levanta-se a sessão ás 20 horas . 

FIM DO DECIMO PIUMEIRO VOLUME 


