


.• 

Ka.terias contidas neste voluma 

Adiantamento para acquisição de predio: 

Regula o - que a Caixa E•meficente da Policia Militar 
fará aos seus officiaes contribuintes. (Proposição 

· n. 79, de 1923). Pag. U8. 

Associação C. de Defesa Economfca do Norte: 
' 

Considera de utilidade publica a -, '(Proposfo!Io n. 77, 
de 1923). Pag. 884. 

•0 .I 

Bebedouros Hygienicos: 

Manda adoptar nas escolas e estabecimentos de ensino -
approvados pela Directoria Geral de Saude Publica. 
(Resolução municipal. V éto n. 31, de :1923, e parecer 
n. 4U, de 1923). Pags. 28 e 29. 
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Casa de Ruy Barbosa: 

Autoriza a fazer a acquisição da - com o mobiliario, bi~ 
bliotheca, archivo, manuscriptos e obras que men~ 
clona. (Proposição n. 122, de :!923, e pa.recer nu~ 

· mero 419, de 1923). Pag. 4:17. 

Congresso .Medico Luzo-Brasileiro: 

Credito para o custeio do - (Proposicão n. 13:1, do 1923, 
e parecer n. 404, de 1923). Pag. 8. . . 

·creditas: 

Pe· 247:050$503, para pagamento de indemnisação á Com~ 
panhia do Seguros Anglo Sul-Amerlcnna. (Propo
sição n. 120. de 1023, o pare cor n. 412, de 11023). 
Pags. 28 e 29 ... 



IV INDICEl 

-Emendas ú proposicüo n. 104, do 1923. (Orcamenlo 
do Ministerio da Fazenda para o exercicio de 1924); 
Pag. 35. 

- Emendas á proposícüo n. 108, de 1923. (Orcamento 
do Minísterio da Guerra para o exercício de 1924) • 
Pag. 40. 

-Emendas em 3' discussão á proposição n. 104, de 1923. 
(Orçamento do Exterior para o exercício de i 924) • 
Pag, 389, 

-Emendas em 2' discussão á proposição n. 118, de 1923. 
(Orçamento do Ministerio da Viacão para o exerci-
cio de 1924). Pag. 396 e 403. · 

-Encerramento de votação de emendas em 2" discussão 
· á proposição n. 118, de 1923. (Despesas patrim. -
Orçamento da Viação para 1924). Pag. 466. 

-Explicação pessoal - emendas em 2' discussão á pro
posição n. 118, de 1923. (Orçamento do Ministerio 
da Viação para o. exercício de 1924). Pag. 467. 

Nilo Peçanha: 

Restriccão ás homenagens pela realização do accôrdo para 
a pacificação do Rio Grande do Sul. Pag. 463. 

Pedro Lago: 

Emendas á proposição n. 108, de 1923. (Orçamento do 
Ministerio da Guerra para o exercício de 1924). Pa
gina 47. 

Pereira Lobo: 

Emendas á proposição n. 108, de 1923. (Ore. do Minis
terio da Guerra para o exercício de 1924). Pag .. 42. 

Sampaio Corrêa: 

Emendas á proposição n. 108, de "1923. (Ore. do Minis
terio da G!Jerra para o exercício de 1924) • Paginas · 
43, 45, 47 e .48. 

Soares dos Santos: 

Realização do accôrdo para a pacificação do Rio Grande 
do Sul. - Telegrammas de solidariedade. Paginas 
419 a 460. 

-Sobre o voto de congratulações pela realização do ac
côrdo para a paci!'icacão do Rio Grande do Sul. Pa-

: gina 463. · 



INDICII: v 

Vespuclo de Abreu: 

,\ssignatura do accôrdo de Pedras Altas sobre a pacifi
cação do Estado do Rio Grande do Sul. Png. 385. 

-Emendas em 2' discussão á proposição n. 118, de 1923. 
(Orçamento do Ministerio da Viação para o exercício 
de 1924). Pags. 399, 467 e 473. 

-Sobre a neta. Png. 414. 



VIII , INDICE 

De 174:231$203, para pagamento a Marianna Cunha Vas
concellos e filhos. (Proposição' n. 121, do 1923 e pa
recer n, 402, de 1923), Pag. 5. 

De 50:000$, para o custeio do Congresso Medico Luzo
Brasileiro. (Proposição n. 131, de 1923, e parecer 
n. 404, de 1923). Pag. 8. 

Declaração de voto: 

Contra artigos e emendas aos Orçamentos dos Ministerios 
do Exterior e da Guerra que elevam despesas pu
blicas cm relação nos orçamentos vigentes, desses 
ministerios. (Do Sr. Nilo Peçanha), Pag. 68 •. 

-Contra a. emenda á proposição n. 103, de 1923. (Adia 
as eleições no Estado do Rio'Grande.do Sul.- Mo
difica a Legislação Eleitoral) . (Do Sr. Nilo Peça
nha). Pag, 120. 

Diplom,as: 

Reconhece os - de engenheiro agronomo expedidos pela 
Escola de Engenharia do Estado de Pernambuco. 
Emendas substitutivas á proposição n. 172, do 1!122, 
e parecer n. 420, de 1!:123). Pags. 500 a 501. . 

-Reconhece officiaes os - de pharmaceuticos e os de 
cirurgiãos dentistas concedidos pela Universidade 
Nacional do Rio de .Janeiro. (Proposição n. 35, de 
1923, e parecer n. 408, de 1923), Pag. 16. 

-Equipara para todos os effeitos os - conferidos pela 
Phenix Caixeiral Pat•annense. (Proposição n. 54, de 
1923), Png. 17 e 18. 

Emendas: 

A' proposição n. 19, de 1922. (Védá aposentadoria ou re
forma em mais de um cargo). Pag. 121 • 

. A' proposição n. 91, de 1923. (Ordem de collocacão de 
officiaes do Exercito). (Parecer n. 416, de '1923). 
Pag. 382. 

A' proposicão n. :103, de :1923 •. (Modifica a Legislaç§o 
. Eleitoral vigente.) Pag. HS a 120. . 

A' proposição n. 115, de 1923. (Isenção de direitos.) Pa· 
gina 4. 

A' proposição n. 172, de 1922. (Diplomas de engenheiro 
agronomo.) (Parecer n. 405, de 1923.) Pags. 9 e iO. 

Substitutiva á proposição n. 172, ·de 1922 •. (Diplomas de 
engenheiro agronomo.) (Parecer"n; 420, de 1923.) 
Pag.' 501. · · •· 

Em 2" discussão á proposição n. 43, de 1923. (Construo
cão do porto de Paranaguá.) Pags. 522 a 524. 

Em 2" discussão á proposição n. 104, de 1923. (Orça
mento do Ministerio do Exterior para o :xercicio do 
1924.) Pngs. 3G a 39. 
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INDICE IX: 

Em 2' discussão á proposição n. 108, de 1923. (Orça
mento do Ministerio da Guerra para o exercício de 
de 1924.) Pags. 49 a 67. 

Em 2' discussão á proposição n. 115, de 1923 (Isenção de 
impostos ;...., isenção de direitos.) Pag. 503. 

Em 2' discussão (do Plenario), á proposição n. 11'7, de 
1923 (Orçamento do Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores, para o exercício de 1924.) Parecer nu
mero 414, de 1923.) Pags. 125 a 189. 

Em 2' discussão (Commissão de Financas), á proposição 
n. 117, de 1923. (Orçamento do Ministerio da Jus
tiça e Negocios Interiores para o exercício de. 1924.) 
(Parecer n. 414, de 192a.) Pags. 189 a 212. 

Em 2' discussão (da Commissão de Finanças), á pt'opo
sição n. 117, de 192a. (Orçamento do Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores, para o exercício de 
1924.) (Parecer n. 414, de 192a.) Pags. 212 a 218. 

Em 2' discussão á proposição n. ·118, de 192a. (Oroa
mento do Ministerio da Viação para o exercício de 
1924.) Pags. 465, 468, 472 a 500. 

Em 2' discussão (do Plenario), á proposição n. 12a, de 
1923. (Orçamento da Receita Geral da Republica 
para o exercício de 1924.) (Parecer n. 41a, de 192a.) 
Pags. 68 a 107. 

Em 2' discussão (da Commissão de Finanças) á propo
sição n. 12a, de 102a. (Orcamento da Receita da Repu
blica para o exercício de 1924.) Pags. 108 a :117. 

Em a• discussão á proposição n. 104, de 192a. (Orça
mento do Ministerio do Exterior para o exercício 
de 1924.) Pags. a9a a 396. 

Em a• discussão (do Plenario), á proposiç.ão n. 109, de 
192a. (Orçamento do Ministerio da Fazenda para o 
exercício de 1924.) (Parecer n. 415, de 1923.) Pa
gs. 2a7 a 379. 

Em a• discussão (da Commissão de Finanças), á propo
sição n. 109, de 192a. (Orçamento do Ministerio da 

. Fazenda para o exercício de 1924.) (Parecer n. 415, 
de 192a.) Pags. 218 a 2a7. 

Em 3' discussão a proposição n. 119, de 192a. (Orca
manto do Ministerio da Agricultura para 1924.) Pa-
ginas 527 a 561. · 

Em 3' discussão á proposição n. 123, de 1923. (Orcnmento 
da Receita Geral da Republica para o ·exercício de 
1924.) Pags. 504 a 521. 

Em a• discussão á proposição n. 172, do 1922. (Diplo
mas do engenheiro agronomo.) Pag. 500. 

Em redacção final á proposição n. 10a, de 192a. (Modi-
fica a Legislação Eleitoral.) (Parecer n. 417, do 
192a.)! Par;. 388., 



X .. ·,., INDIOK 

Engenheiro agroliomo: 
.·-t~ ;~t~)t::n•.~:!Í,,(;~r\:;:·•;1 i I' . .., ~'i!',,, ; 

Reconhece officiaes os diplomas de - conferidos pela 
Escola de Engenharia do Estado de Pernambuco. (Pro
posição n. 172, de 1923, e pareceres n. 337, de 1923, 
n. 405, de 1923, e n. 420, de 1923.) Pags, 9, 10, 14, 
500 e 501. · 

! _\f~;·t!~-:,·:!·~~-;~I;J_~~-1 ;!.-;:~·-· .,, ·J,..- ... ,,.! . '. t. 
l',: '"", o I i!' o 1• i 

Escrivães de accidentes no trabalho: 

Manda crear no Districto Federal tres officios de - (Pro
posição n. 130, de 1923, e parecer n. 403, d~ 19?.3.) 

Pag. 6 . 

. J~~u.:t·~:.):;-:·í:;rt~:.~: ... 1·:·: · 
Montepio ·dos Operarias da Fabrica de Tecidos Bangu': 

Considera de utilidade publica o _; (Proposicão n. 51, de 
1923, e parecer n. 409, de 1923.) Pag. 17. . 

'Ut-J)~~~·,ij·\~rJ·:-·: i"'.• i i1 ' 
~t;r~:N~fi+.;~:--.~' 1 .. i'/i í--~~ -~ .• - :, 

Ordem de collocação de officiaes: 
'!17\\Í1 j'•';, . ., .. , ...... ' ',: ·, ' • I 1 
~-"-1-t.:·h· :·· •:'' r f! 

Regula a - do Exercito, por merecimcito intellectual. 
(Proposição n. · 91, de 1923, e parecer n. 416, de 
1923,) Pag. 379. 

Pareceres das Commissões: 

Da. de Constituição: 

N. 407, de 1923, sobre o projecto n. 50, de 1923, 
que considera de utilidade publica a Sociedade Flu
minense de Agricultura e Industria Ruraes, com séde 
no Estado do Rio de Janeiro. Pag. 15. 

N. 408, de 1923, sobre o projecto n. 35, de 1923, 
que reconhece officiaes os diplomas de pharmnccu
ticos e os do cirurgiãos dentistas, concedidos peln 
extincta Universidade do Rio de Janeiro. Paginas 
16 e 17. 

N. 409, de 1923, sobre o projecto n. 51, de 1923, 
que considera de utilidade publica o Montepio dos 
Operarias da Fabrica de Tecidos Bangú, com séde 
no Districto Federal. Pag. 17. · 

N. 410, de 1923, sobre o pr9jecto,n .. 54, ~e 1923, 
que equipara pnra todos os effe1tos os diplomas con
feridos pela Phenix Caixeral Parnnaense. Pag. 17. 

N. 411, de 1923, sobre o véto do Prefeito, nu
moro 31, de 1923, t\ .resoluofio do co~selho que 
mnndn adoptar nas escolas e estabelomment.os de 
ensino bebedouros hygienicos, approvndos pcln Di
rectoria Geral de Saude Publica. Pag. 26. 
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JNDJCB XI 

Da de Finanças·:· 

r --··· 

N. 401, de 1923, sobre emenda em 2• discussão 
á proposição n. ' 115, de 1923, que concede isenção 
de direitos de importaoão ao material destinado aos 
servioos da Capital do Estado do Maranhão. Pa-
gina 4. · 

N. 402; de 1923, sobre a proposição n. 121, de 
1923, que autorizo. a abrir o credito de 174:231$203, 
para pagamento a D. Marianna Cunha Vasconcellos 

-~-filho~. Png. 5. _ . 
N. 404, de 1923, sobre a proposição n. 131, de 

1923, que autoriza a abrir o credito de 50:000$, para 
o custeio do Congresso Medico Luzo-Brasileiro. Pa
gina 8.-

N. 406, de 1923, sobre o projecto n. 43, de 1923, 
que modifica o contracto para a construcção do 
porto de Paranaguá. Pag. H. 

N. 412, de 1923, sobre a proposioão n. 120. de 
1923, que autoriza a abrir o credito de 247:050$503, 
para pagamento. de indemn!sação á Companhia de 
Seguros Anglo Sul-Americana. Pag. 28. 

N. 413, de. 1923, sobre emendas ~ proposioü.o 
N. 123. de Hl23. (Orçamento da Rece1t.a Geral da 
Republica para o exercicio de 1924.) Pag. 68. 

N. 414, de 1923, sobre emendas em 2• discussão 
á proposicão n. 117,_ de 1923. (Orçamento do Minis
terio da Justiria e Negocias Interiores para o exer
cício de 1924.) Pag. 124. -

N. 415. de 1923. sobre emendas em a• discussão 
á proposicão n. 109, de 1923. (Orcamento do Mi
nisterio da Fazenda para o exercício de 1921.) Pa-
gina 218. a 379. __ _ __ _ . _ 
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t>a de Instrucção Publica : 
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N. 405, de 1923, sobre emenda á proposic1!o nu-· 
mero 172, de 1922, que reconhece officiaes os diplo
mas de engen heirn aA"!'onomo, conferidos peln: Escola 
de Engenharia de Pernambuco. (Parecer n. 337, 
de 1923. Pngs. 9 _e 10. 

N. 337. de 1923, ;;nhre n proposição n. 172, de 
1922, que reconhece officines os diplomas de enge
nheiro agrnnomo. conrorir'los pela Escola rle Enp:e
nhnria de Pernambuco. '(Parecer n. 405, de 19~3)'. 
Pags. 9 e 10. 

Da de Legislação e Justioa : 

N. 403, de Ül23, ·sobro n proposiçlio n. 130. do 
:- · 1923, que manda crenr no Districto Ferloral, t.ros 

offic!os de cscrivães privativos dos processos de ac
.' · cidentes no trabalho. Po.g. 6. 
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XII INDIOE 

Da de Marinha e Guerra: 

N. 416, de 1923, sobre emendas á proposição 
n. 91, de 1923, que regula a ordem de eollocação do~ 
otriciaes do Exercito, por merecimento intellectual .,, 
Pag. 379. 

N. 418, de 1923, sobre o requerimento em que· 
o capitão-tenente commissario da Armada João Luiz 
de Paiva .Tunior solicita unicamente para effeito de 
reforma contagem do tempo de serviço que mencio
na. (Off. o projecto n. 78, de 1923.) Pag. 4f6 •. 

Da de Redacção : 

N. 417, de 1928, final das emendas do Senado 
á proposição n. 103, de 1923, que modifica a Legis~ 
lação Eleitoral vigente. Pag. 388. 

N. 419, de 1923, final do projecto do Senado 
n. 12, de 1923 (emendado pela Camara), que au
toriza a fazer a acquisição da casa que pertenceu ao 
Senador Ruy Barbosa com o mobiliario, bibliotheca,. 
archivo, manuscriptos e obras que menciona. Pa
gina 417. 

N. 420, de 1923, final da emenda do Senado; 
substitutiva á proposição n. 172, da Camara, de 
1922, que reconhece os diplomas de engenheiro 
agronomo, concedidos pela Escola de Engenharia do 
Estado de Pernambuco. Pag. 50 i. 

N. 421, de 1923, final do projecto n. 62, do Se
nado, de 1923, que manda contar ao engenheiro Pau
lino Lopes da Cruz, para o effeito ·de aposentadoria 
o tempo de serviço que menciona. Pag. 502. 

Pensão: 

Concede uma - annual de 3:600$, á viuva: dó almirante 
João Antonio Alves Nogueira. :(Proposição n. 76, de 
1923.) Pag. 384. 

Phenix Caixeiral Paranaense: 

Equipara para todos os effeitos os, .diplomas conferidos 
pela - (Proposição n .. 54, de :1923, c parecer n. 410, 
de 1923.) Pags. 17 e 18. " ' 

Projectos: 

'· 

N. 12, de 1923, autoriza â fazer a acquisicãó dà 
casa que pertenceu ao .Senador Ruy Barbosa com o 
mobiliario, bibliotheca, archivo, manuscriptos e obras 
quQ menciona •.. (~ar:eqe~ n, .. 419, de 1~23.), PJlS\ ~17:~ 



!NO ICE Xlll 

1 · N. 35, do Hl23, reconhece of'ficiaes os diplo-
mas do pharmaceuticos c os de cirurgiãos dentistas, 
concedidos pela extincta Universidade Nacional do 
Rio do Janeiro. (Parece~ n •. 408, de 1923.). Pa-
ginas 16 e 17. · 

N. 43, de 1923, modifica o contracto para ;I 
construcção das obras do porto de Paranaguá. (Pa
recer· n. 406, de :1923.) Pag. 14. 

N. 50, de 1923, considera do utilidade publica 
a Sociedade Fluminense do Agricultura o Industria 

, . Ruraes, com séde no Estado do Rio de Janeiro. (Pa-
recer n. 407, de 1923.) Pag. 15. · 

'· 

,, 

• :J ' 

N, 51, de 1923, considera de utilidade publica o 
.Montepio dos Operarias da F.abrica de Tecidos 
Bangú, com séde no Districto Federal. (Parecer 
n. 409, de 1923.) Pag. 17. 

N. 54, de 1923, equipara para todos os effeitos 
os diplomas conferidos pela Phenix Caixeiral Para
naense. (Parecer n. 410, de 1923.) Pugs. 17 c 18.1 

N. 62, de :1923, manda contat• ao engenheiro 
Paulino Lopes da Cruz, para o cffeito de aposenta
doria, o tempo de serviço que menciona. (Parecer 
n. 421, de 1923.) Pag. 502. 

N. 76, de :1923, concedo á viuva do al.mirante 
João Antonio Alves Nogueira uma pensão de 3:600$, 
annuaes, em recompensa aos relevantes serviços de 
guerra prestados á Nação pelo seu fallecido marido. 
Pag •. 384 •. 

N. 77, de 1923, considera de utilidade publica a 
Associação Central de Dofesa Economica do Norte, 
com séde na Capital Federal •. Pag, 384 .•. 

N. 78, de :1923, conta ao capitão-tenente com
missaria da Armadq.. João Luiz de Paiva Junior, 
unicamente para effelto de reforma, o tempo de ser
viço que menciona. (Parece~ n. :i18, de 1923.). Pa~ 
gina .U6., 

N. 79, de :1923, regula o adiantamento que a 
Caixa Beneficente da Policia Militar do Districto Fe
deral fará aos seus officiaes contribuintes para ac
quisicão QU ccmstruccão de um pred!o para moradia. 
Pag. 41.8 .•. 

... 
;proposições: 

N. 91, de :1923, regula a ordem de cõl!ocacão 
dos officiaes do Exercito por merecimento intelle
ctual. (Parecer n. 416, de :L ü23.) Pags. 382 e 383 •1 

N. :!15, de 1923, concede isenção de direitos de 
importacão para o material destinado aos seryicos 
da Capital do Estado ào Mm:anhãp .. (~ar.:ecel~ n. 401, 
.de :1923.); :Pag,: ;4., . . .. , .. . ... I 



XIV: INDIOIJ:. 

N. 120, de 1923, autoriza a abrir. o credito de 
247:250$5:13, para pagamento de indemnisacão á 
GomJJanlliu tlc l:leguros Anglo l:lul-Americana. l'a

. gina 29. 
N. 121, de 1923, autoriza a abrir o credito de· 

174:231$203, para pagamento a D. Marianna Cunha 
Vasconcellos e filhos. (Parecer n. 402, de :1923.) 
Pag. 5. 

N. :130, de 1923, manda crear no Districto Fe
deral tres officios de escrivães privativos do.s pro
cessos de accidentes no trabalho. . (Parecer n. 403, 
de :1923.) Pag. 6. 

N. 131, de 1923, autoriza a abrir o credito de 
50 :000$, para custeio do Congresso Medico Luzo
Bra~ileiro .. (P.arecer n. 404, de :1923.) Pag. 8. 

N. 172, de 1922, reconhece officiaes os diplomas 
de engenheiro ag1·onomo conferidos pela Escola de 
Engenharia do Estado de Pernambuco. (Pareceres 
.n .. 337, de 1923, e n •. 405, de 1923.) Pags. 9 e 10. 

Porto de Paranaguá: , 
) .. ,>~ijn·'• ... :" •· .· ... lo •' :: ,,,. 1' '' ', • • • 

· " Modifica o contracto para a .continuação das obras do -
(Projecto n. 43, de 1923, e parecer n. 406, de :1923.) 

Pag •. :14. · 

'>:.: .: . .: .... 1 
Requerilllentos: 

. . . 
De congratulações, pelo accôrdo sobre a pacificação do 

. Rio Grande do Sul. (DoS~ •. A. Azeredo.). ~ag. ,460. 

Resoluções "V:etadás" pelo Prefeito: 

Que manda adoptar nàs escolas e estabelecimentos de en
sino bebedouros bygienicos approvados pela Dire-

.. · · ctoria Geral .de Saude Publica. Hesolucão do véto nu
mero 31, de 1913, .e. parecer n .. 4:11, de :1923: Paginas 
26. a 28. 

Sociedade Fluminense de. Agricultura e In~ustrias Rurae_s: 

Considera de utilidade publica a - (Projecto n. 50, çle 
:1923, e parecer n. 407, de 1923.) P_ag •.. 15 • 

Tempo do serviço: . ', 1,1 

',. 
Manda contar ao engenheiro Paulino Lopes· da Cruz, para 

o effeito de aposentadoria o - que menciona. (Pro
jecto ·n. 02, de 1023, e parecer n. 42:1, de :1923.) Pa-

. gina 502. · 

-Conta ao capitão-tenente commissario da Armada Luiz 
de Paiva Junior o _._ que menciona .. (Projecto n, 78, 
de :1923, Ej parecer ~-· ~18, de :1'923. ), !lag. :1:16. 



INDIOE XV 

Utilidade publica: 

Considera de - a Sociedade Fluminense de Agricultura e 
Industrias Huraes. (Projecto n. 50, de 1923, e pare
cer n. 407, do 1923.) Pag. 15. 

- Considei'a de - o Montepio dos Operarias da Fabrica 
de Tecidas Bangú. (Pro,iecto n. 51, de 1923, e pa
recer n. 404, de :1923.) Pag. 17. 

- Considera de - a Associação Central de Defesa Eco
nomica da Norte. (Projecta n. 77, de 1!l23.) Pa
gina 38.4., 

:Vétos: 

Dei Prefeito: 

N. 31, de 1923, á resolução do Conselho que manda ado
ptar nus escolas e estabelecimentos de ensino bebe
douros hygienicos, approvados pela Directoria Geral 
de Saude Publica. (Resaluciio e parecer n. 411, de 
1923.) Pags. 26 a 28. 



SENADO FEDERAL 

T ercelra sessao. da declma ~rlmelra legislatura do Congresso Nacional 

150' SESS!O, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1923 

.' 
PRESIDE'NCIA DO SR. ESTACIO COIMBRA, PREB'IDENTE 

A;s 13 e lh horas, acham-se presentes os Srs. : O legaria 
Pinto, Lauro Sodré, Justo Chermont, Cunha Machado, Costa 
Rodrigues, João Lyra, Antonio Massa, Rosa e Silva, Pereira 
Lobo, Pedro Lago, Bernardino Monteiro, Nilo Peçanha, Miguel 
de Carvalho, Sampaio Corrêa, Bueno de Paiva, Alvaro de Car
:val,ho, Luiz Adolpho, Ramos Caiado, Carlos Cavalcanti, Lauro 
Müller, Felippe Schmidt, Soares dos .Santos e Vespucio de 
Abreu (24) • 

O Sr. Presidente - Com a presença de 24 Srs. Senadores, 
está aberta a sessão. 

Vae ser lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. Pereira Lob·o (.~el'l!ilulo de 2' Secretal•io) ·procede 
·á leitura da acta da sessão anterior, que, posta em discussão, 
é approvada, sem reclamação. 

O 2" Secretario (servindo de i") dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. Ministro da .Justiça e Ncgoc.ios lnf.criorcs, rcmet
f.endo a circular do Comité Nobel, do Parlamento norueguez, 
relativa ao processo de concessão elo premio Nobel da Pa:, 
correspondente ao anno de i 924. - Inteirado. 

5. - Vol. X I 
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Do Sr. Prefeilo do DisLriclo Federal, rernellendo as 
l'a~üos do véto que oppo~ ú resolução do Conselho Municipal, 
que manda incorporar aos rcspcclivos vencimentos das pro
fessoras jubiladas DD. Elisa Augusta da Silveira Gaivão o 
Beatriz Sespes Fernandes, os addicionacs em cujo gozo se 
achavam, quando em actividade. -A' Commissão de Consti
tuição. 

Representaeões : 

Do Centro dos Commereiantes de 'Botequins, Restaurantes 
e Mercearias, do Rio de Janeiro, justificando o pedido que faz 
no sentido de ser abolido o imposto sobre lucros commerciaes. 
-A' Commissão de Financas. --·~· · 

Da Associação Commercial do Rio de Janeiro, solicitando 
,a altencão do Congresso Nacional, para a communicação, que 
lràm&.tte''PDi' oópia, feita em sessão de 6., do conente,. pelo 
Sr. Victorino · Moreira, ci:nn · referencia ·aos direitos · adúa
neiros que gravam os automoveis importados. - A' Com
missão de Finanças. . ........ .. 

REQUERIMENTOS 

Da Standard Oil Company of Brasil, representando a 
United States Shipping Board (Junta dos vapores do Governo 
dos EstadDs Unidos da Amerioa do No r te), pedindD que lhe 
sejam restituídas as importancias indevidamente pagas a mais 
.nas Alfandegas do Rio de Janeiro e Santos, em despachos de 
oleD combustível, importado durante os annos de i 920 e 1921. 
- A' C'ommissão de Finanças. · · 
.· ·· Do Sr. Dr. Adolpho Frede~ico de Luna Freire, submeti 
lendo á consideracão do Senado documentos que demonstram 
a ímprocedencia do véto do Prefeito n. 30, de 1923, .á ,reso
'lução do· nonselho Municipal, que reconhece o seu direito ao 
provimentD effectivo na cadeira de Hygiene da Escola Normal. 
- A' Commissão de Constituição. 

Telegrammas: 

Da Associação Commercial de Bagé, ·em nome das classes 
conservado~as do Rio Grande do Sul, do teôr seguinte: 

· Bagé, fO -A Associação CDmmerciallde Bagé, interpre
tando o sentimento unanime das . laboriosas classes conser
vadoras que vêem profundamente contristadas a dolorosa 
situação em que se encontra o Rio Grande, mercê. funesta de 
uma horrenda lula fratricida que arruína a olhos vistos o 
Estado, dcstr.uindD impl,acavclmente todas as suas fontes de 
riqueza, cumpre um imperioso dever de conseiencia, appel
lando nesta hora calamitosa de nossa vida para o esclarecido 
patriotismo dos illusLres Senadores a cuja devotarr.ento á 
cuusapublica deve a Nação tantos c tão relevantes serviços á 
condição de paz, que sobreleva todas as outras, como se acaba 
de· reconhecer de .um modo inequívoco 6. vista das respectivas 
negociações e o. adiamento das proximas eleições federaes no 
Rio Grande, para maio vindouro; os revolucionarios, por seu 
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.digno orgão, que é o illustre chefe da opposir•ão querem um 
pleito eleitoral corrido cm maio, isto é, dcnlrÔ de um i,()mpo 
.que lhes pareça razoavcl para sua prcparacão ofl'creucr ú Na
ção uma prova publica decisiva de que os seus idenes são 
exactamente as aspirações da maioria dos riograndenses, sa
bemos que o Partido Republicano Riogranclense não receia 
medir forças politicas com os seus adversarias c par isso 
mesmo não oppõe nenhuma obJecção ao adiamento desejado. 
Hogamos, portanto, que se digne V. Ex. interessar-se por 
esse adiamento, que porá termo ú luta cuja perspectiva de 
renovação horrorisa todos os patriotas. Permitta V. Ex. que 
formulemos os melhores votos para que essa Casa e Gamara 
dos Deputados, correspondendo ao anhelo de todos os bons 
riograndenses, não recusem a sua nccessaria collaboraçãt> 
nesta obra de paz, que ha de ser fecunda em beneficias para 
a nossa Patria. - Francisco Garcia, presit.lente Associação 
Commercial. - Antonio Romero, secretario. - Inteirado. 

Do Sr. Serafim Gomes e outros, ·commerciantes e in
dustriaes, do Rio Grande do Su I, do teor seguinte: 

iE:xmo. Sr. Presidente do Senado Federal - Rio: 

Bagé, 11 - Os abaixo assignados, interpretando o sen
timento unanime das laboriosas classes conservadoras que 
vêem profundamente contristadas· a dolorosa situaoão em que 
se encontra o Rio Grande, mercê funesta de uma horrenda 
luta fratricida, que arruína, a olhos vistos, o Estado, des
. truindo implacavelmente todas as suas fontes de riqueza, 
cumpre um imperioso dever de consciencia, appellando nesta 
hora calamitosa de nossa vida para o esclarecido patrio· 
tismo de V. Ex. cujos serviços ú causa publica são outros 
tantos titulas ú gratidão nacional, a condicilo de paz que so
·breleva todas as outras como se acaba de reconhecer, de um 
modo inequívoco, ú vista das respectivas ncgociacões e o adia
mento das proximas e1eições federaes no Rio Grande para 
maio vindouro os revolucionarias por seu digno orgão, que 
• é o illustre chefe da opposicão querem em um pleito eleitoral 
corrido em maio, isto é, d·entro de um tempo que lhes parece 
razoavel para sua preparação, offerecer ú Nação uma ·prova 
publica decisiva de que os seus ideaes são exactamente as 

·aspirações da maioria dos riograndcnscs. Sabemos que o 
Partido Riograndense não receia medir forcas politicas com. 
os seus adversaras e por isso mesmo não oppõe nenhuma ob
Jecção ao adiamento desejado. Rogamos, portanto, que se di
gne V. Ex. interessar-se por esse adiamento, que poró. termo 
á luta cuja perspectiva de renovação horrorisa todos os pa
triotas. Ter-se-ha Y. Ex. ·imposto dest'arte, mais uma 
vez ú bencmeroncia dos que sabem prezar os grandes actos 
com que os verdadeiros estadistas illustram os seus nomes. 
servindo devotadamente ao bem publico. - Serafim Gomes. 
& Irmii.o industrialistas cm Bagé e Alto Uruguay. - Armando 
Nocchi, 'commerciante. - João Benites & Comp., industria
listas. - Bina ,& Irmtio. industrialistas.-Germcrulia & Correa, 
barraqueiros. - Dr. Anl'onio Cante ·Q~tinote Pereira. - Gui
Uwrrnc Briso·lam & Rosa fazendeiros.- Soiortino & Lo IocoM, 
industrialistas. - José Fmw & Comp., commcrciantes e fa
bricantes. - Jos6 Go""es Filho, fazendeiro e industrialista. 



ANNAES DO SENADO 

- José Cachapuz. - Pedro Silva t& Comp., commerccianles. 
- Farinha & Pral.ini, barraqueiros. - Torres ,& b·mãos com-
merciantes. - Jrmão·s Ghisol{i & Gatarclli, industrialistas. -
Inteirado. 

O Sr. Pereira Lobo (servindo c}e .2' Sec!•etario), p:·ocede 
á leitura dos seguintes 

PARECERES 

N. 40:! - :!923 

A Commis~ão de Finanças examinou a seguinte 

EMENDA 

A' proposição n. 115, de 1923 - Accrescent.e-se: 

Art. Fica igualmente isento de pagamento do direHos 
aduaneiros e quaesquer taxas o material importado pelo Es
tado de Pernambuco, para os serviços de esgotos e abasteci
mento de agua da sua capital, bem como para as obras com
plementares do porto de Recife. 

S. R. - F. A Rosa e Silva. - Manoel Borba .. 

· Tratando-se de scrvicos da mesma natureza dos mencio
nados na proposição da Gamara, a Comrnissão pensa que a 
emenda. estâ no caso de ser approvada. 

Sala das Commissões, 12 de dezembro de 1923. - Bueno 
de Paiva, Presidente. - Jo.!é Eusebio, Relator. - Bernard!O 
Monteiro.- Sampaio Co1·r~a.- João L11ra.- Justo Cher
mont. - Vespucio· d!e Abreu. - Felippe Schmidt. 

EMENDA A' PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS ~. H5, .DE 
1923, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

,, 
Accrescente-se: 
Art. Fica igualmente isento de pagamento de direitos 

Rduaneiros e quaesquer ta.,.as I> material importado pelo Es
tado de Pernambuco para os servicos de esgotos e abasteci
mento de agua de sua capital;•'bcm como para as obras com
plementares do porto de R~ci~'e, 

S. R. - F. A. Rosa e Silva. - Manoel Borba. 

PROPOSIQ.1;0 D.\ CAMARA DOS DEPUTADOS, 'N. H5, DE 1923, A QUE 
Si: REFERE O PARECE!\ SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Mt .. 1. • Fica isento do pagamento de direitos aduaneiros 

.c quaesquer taxas o m:1.terial importado pelo Estado do Mara· 
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nhão para const.rucção dos esgotos e abastecimento de agua 
e installacões publicas e domiciliares de sua capital, resti
tuindo-se ao ~s~ado o que porventura já foi pago durante o 
correnLe exerc~e10. . 

~rt. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 10 de novembro de 1923. ;.._ Ar
nol{o Rodrigues de Azeveáo, Presidente. - Pedro da Costa 
Rego, 1 • Secretario. - Hugo Carneiro, 2• Secretario interino. 
- A imprimir. · 

N. 402- 1923 

A proposição da Camara dos Deputados, n. 121, 4e i923, 
autoriza o Poder E:xecutivo a abrir, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito especial de 174:231$203, para attender ao pa
gamento devido a D. Marianna Cunha de Vasconcellos e 
filhos, correspondente ás percentagens a que tinha direito o 
seu fallecido marido e pae Manoel de Vasconcellos, desde a 
data em que !'oi illegalmente demittido do lagar de collector 
federal de S. Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul, 
até á de seu fallecimento. 

Ersse credito foi solicitado em mensagem, pelo Sr. Pre
sidente da Republica, em virtude do accOrdo feito pelo Go
verno com os autores da accão iniciada contra a Fazenda. A 
Commissão de Finanças, á vista do que expoz o Sr. Ministro 
da F:azenda, é de parecer que seja approvada a concessão de 
credito proposta. · 

Sala das Commissões, :12 de dezembro de :1923. - Bueno 
de Paiva, Presidente. -·João Ly1·a, Relator. - Vespucio de 
Abreu. -Bernardo Monteiro. -José Eusebio. - Sampaio 
Corr~a .. - Justo Chermonf. - Felippe Schmidt. 

PROPOSIÇÃO DA C<\MARA DOS DEPUTADOS, :N. 121, DE 1923, A Qt:K 

SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministerio da Fazenda, o credito de 174:231$203, para 
attender ao naA'amento devido a D. Marianna Cunha de Vas
conoellos e filhos, correspondente ás percentagens a que ti
nha direito o seu fallecido marido c pae Manoel de Vascon
cellos, desde a data em que foi i!lcgalmcnte demittido qo 
logar do conector federal de S. Leopoldo, no Estado do R to 
Grande do Sul, até á de .~eu fallccimcnto; revogadas as dis
posições cm contrario. 

•Camarà dos Deputados, 13 de novembro de :1923. - M
nol((} Rodrirnws de A:evcdo, Prcsi~lcnte. - Pedr_o ~ U?sta 
Reuo, 1' Secretario. -· Huao Cm·nctro, 2" Secretario mtermo. 
- A imprimir. 
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N. -103 - 1923 

A proposição n. 130, do 1923, providencia sobre a croa
cão de tres officios do osc!'ivãos privativos rJc processos de 
âccidentes no trabalho o doR seguros do vida o contra ·fogo 
e mais os. cargos de distribuidor e curador de seguros o ac
cidentes do trabalho. . 

Contra esta proposição manifestaram-se a Associação Com
mercial do Rio de .Taneiro, a Associação de Companhias de Se
guros, The Firo Insurancc Association of U1e Rio de Janeiro, 
procurando demonstrar a inulilidadc o prejuizos decorrentes 
de tal medida lcgislati\'a. 

A Camara dos Deputados attendendo cm parte á reclama
cão dessas associações, excluiu do registro especial os seguros 
de mercadorias, mantendo o projecto originaria com pequenas 
modificações. 

A proposição com a creação de officios privativos teve 
em vista .dar a estes a funccão privativa de processar e ter 
sob sua guarda todas as accões referentes a seguros maritiinos • 
c terrestres e todas as que so referirem a accid Jnl.ns do f.ra
balho, ex-vi da lei n. 3. 724, de 15 de janeiro de 1919, e regu
lamento n. 13.498, .de 12 de marco do mesmo anno, c anno
tacão e registro especial de todas as apolices de seguro emit
tidas no Districto Federal. pelas respectivas companhias c 
agencias. · 

Com tal objectivo, a creacão desses officios privativos só 
poderá assegurar o mais rapido andamento dos processos de
correntes de accideiltes do trabalho e seguros terrestres, ma
rítimos e sociaes em um fOro como o do Distriéto Federal, 
onde o numero vultuoso de acções de toda a natureza r!á em 
resultado a morosidade. na defesa de direitos postergados. 

. . Haja vista o que acontece com as acções de seguros ma
rítimos e terrestres, que se eternizam ·em cartorio pelo ac
cumulo de sorvico dos respectivos funccionarios. 

Relativamente ás acções decorrentes de accidentcs do tra
balho é dever do legislador facilitar os meios para que as 
acções que garantem os trabalhadores c operarias ti:mbam · a 
mais rapida solução. · 

A creação do cat'go de distribuidor justifica-se pela crea
cão de tres officios privativos, c a de curador especial vem 
supprir uma falf.a que se vem rioLando na applicação da lei 
sobre accident.es elo trabalho c aos beneficiarias do seguro so
cial, que muitas vezes teom os seus r!ircif.os sacrificados por 
falta de quem os ampare em juizo. 

Por oy.tro làdo a objecção das compan1ihs de seguro contra 
a. ~nnotaçuo cm registro especial das apoliccs de seguros ma
ri ti mos e terrestres não tem razão de s'qr, pois, como muito 
bem declarou a Commissão de Constitufr,iio o Justiça da Ca
mara dos Deputados: "a modicidade do emolumento repeli c o 
argumento do encarecimentô sondo que a difficuldade alle
gada n~o existe para 'o segurado, pois, cabe á 
qomponhJ~· Pl:ovi.denciar sobre n inscripção. encaminllanrlo o 
f.Jtulo ao distrtbuidor c ao cnrtorio onde nenhuma delonga ha- . 
verá, sendo como 6 do interesse' do respectivo sorvenluario 
dar o mais ~npido andamento, de modo a attcndcr ao maior 
numero poSSIVel do apolices· .. ·_. 
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Diz-se que o registro das apolices, exigido no projecto, 
alt.era as normas dos contractos commcrciaes, que o contracto 
de seguro, como Lodos os outros, póde ser feito por conespon~ 
dencia, 

Mas si o projecto só allude ao registro de apolices emitti
das, .r\ claro que a elle não csf.á .sujeito o contracto por corre
spondcncia, cu,io:s normas cont.inuam a ser as meRmas, sem o 
menor embaraço ou aUeracão. 

Assim sendo, a Commissão de Justiça c Legislação é de 
parecer que a presente proposição deve ser acc.eita c appro
vada pelo Senado. 

$ala das Comhlissões, 12 de c:iezeÍnbro de 192"3. ""- :Adolp1to · 
Gordo, Presidente, com restricções: - Af(onso C amargo, Re~ 
lator. - Jeronumo Monteiro. - Gttnha !lfacharlo. - lofarciiío 
de Lace'!'da. - Eusebio de Andrade. . ' 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 130, DE 1923, J\ 'QUE SE 

. REFERE O PARECÊR SUPRA 

O Congresso Nacionril resolve: 

Art. 1. • Ficam creàdos ho bish'icto Fcdérai, sob ós nu
xperos de 1 ', 2' e 3', tres officios de. escrivães privativos dos 
processos de nccidentes no trabalho é dos 'seguros soclil'es. c dos 
de vida o coni.ra fogo· (maritimo~ e terràstres), sendo pro
vidM por nomeaoão do Presidente da Republica e gósanl:lo ilàs 
mesmas regalias dos actuaes escrivães. 

§ 1. • A cada um, que funccionará mediante distribuição 
compete: 

. a) processar e ter sob sua guarda, em cartorio, todas as 
acções referentes a segtlrós, que forem í:Je competencia da 
.iústiçil do Dist.rict.o Federal, e todas aquellns qüc se ·originli"
rem da lei n. 3. 724, de 15 de janeiro de 1919 c regulamont.o 
n. 13.498, de 12 de março do mesmo anno, observadas as dis
posições da referida lei e seu regulamento;. 
' . b) annotnr. cm registro. especial, todas as ilpolices dó 

seguro de vida e fcigo no District.o Federal contidas ou renó-' 
vildas em prorogaçãb, pelas respectivas companhias ou ageri- · 
cias que no mesmo Dlst.ricto operem, menoi!uindo os nomes· e 
residcncias dos segurados e seguradores, valor do seguro, priJ" 
djos, embarcações, moveis o sua situação, declarando na apo
lice o· numero e folha na qual se acha a mesma inscripta, 
excluídas as apolices do seguro do mercadcil'ias o do resc-

. guro. 

§ 2.' Pnrn esse fim e antes de entregar tí parte a apolicc. 
obtortí n companhia, sob ponu do muH.n do 50$, do. respectivo 
sorventuarlo o competonto rog!sLro polo qtii:\1 receberá osLil 
apenas a quantia de 1$000. 
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Art.. 2. • Ficam igualmente creados os cargos de distri-. 
buidor c curador cspeciaes dos seguros indicados no art .. t• 
c do accident.es do trabalho providos por nomeação do Presi
dente da Republica, com as prerogat.ivns de que gosam os 
funccionarios congeneres. 

§ 1.• Compete ao distribuidor fazer a distribuição de 
todas as acções referidas na lettra a, do §. 1 •, do art. t•, assim 
como das apolices que tenham de ser registradas. 

§ 2.• Ao curador especial compele prestar assistencia 
gratuita ás victimas de nccidentes do trabalho e aos benefi
ciarias do seguro social, nos termos da legislação federal, 
sendo ouvido em todos os· processos referentes aos mesmos e 
aos demais seguros, nas acções que sobre estes sejam inten
tadas. 

§ 3. • Da quota de 1$, que será paga ao distribuidor serão 
destinados 40 % no curador especial, que não lerá outros 
vencimentos. . 

§ 4." O curador especial ficará sujeito ás disposições re
lativas ao ministerio publico e será nomeado dentre os ba- . 
chareis ern sciencias juridicas e sociaes. 

Art. 3.• Revogam.,se ·as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 29 de novembro de 1923. -
Arnolfo Rodrigues de Azevedo, Presidente. - Pedro da Costa 
Rego, t• Secretario. - Ascendino Carneiro da Cunha, 2". Se
cretario. - A imprimir. 

N. ~04- 1923 

A proposição da Camara dos Deputados n. 131, do cor
rente anno, !lutoriza o Poder Executivo a abrir o credito. de 
50:000$ para custeio do Congresso Medico Luso-Brasileiro. 

Os congressos · scient.ificos internacionacs. :preconisados 
por todos os espiritos progreRsista~. repetem-se com frequen
cia que augment.a anno a anno. O de que se trata. comquanto 
limitado li me.1ioos portuguezes e brasileiros, trará certa
:11ente result.ados pruveitosos á humanidade. principalmente 
em relacão nos dous .povos, além do mais, pelo intensivo de
r.envolvimenf.o de suas já estreit.as relações. 

Atf.endendo ao exposto. a Commissão de , <Financas não 
póde recusar seu assentimento :i autorização cm1stnnl~ da pro
posição que, aasim, está no caso d'e ser approvad~ pelo Se-
nado. r' 

Sala das Commis~õ·e~. 12 ele rlr~ombro de 1923. -· Rueno 
de Paiva, .Presidente. - José Eusebio, Relator. - .Tusto Char
mont. - l'espucw da Ab1•eu. - F'elippe Schmidt. 
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r.ROPOS·IÇ,i.O DA CAli!AllA LlOS PEPU"P,\008 N. ·131, DE ·1023, A QUE 

SE· 1\EPilllE O P."\HilCilll SURIIA 

O CongrcsRo ·::'lar.ional rr.solve: 

Art. L" O Governo fica anlmizado a abrir o credito de 
f.O:QOO$ para o ~usleio do Cong,·esso ~ledico Luso-Brasileiro., 

Art. 2." Revogam-se as dispoBicões cm contrm·io. 

Camara dos Deputados, 29 dn novembro ele 1923. - Ar
no!( o Rodrioues de Azevedo, Presidente. - Petlro da Costa 
Ueuo, i• Secretario - Ascentlino Carnei1•o !la Cunha, 2• Se
netario, intcrino.-A' Imprimir 

PARECER 

. N. 405- 1923 

A, Commissão tendo examinado os fundamentos da emen
da apresentada pelo Sr. Senador 1\fanoel Borba, é de parecer 
qué não póde ser adoptada a parte relativa ao curso de agro
nomia; em relação ao . curso de engenheiros agronomos para 
attender ao objectivo visado pela emenda, propõe que seja 
aditado ao artigo, o seguinte paragrapho: 

«Paragrapllo · uuico. Ficam igualmente reconhcci'dos os 
diplomas de engenheiros agronomos conferidos após a equipa
ração da Escola de Engenharia de Pernambuco ás escalas su
periores oi'ficiaeu 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de :1923. - José Murti
nho, Presidente. - Paulo de F1•ontin .. 

EMENDA Á PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N', 172, 'DE! 
1922, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. Ficam reconhecidos pelo Governo Federal 
os diplomas conferidos aos que completarem os cursos' de 
agronomia e de engenheiro agronomo na Esr.ola de Engenha
ria de Pernambuco c para o efl'eito de gosarem os diplomas 
cm todo o territ.orio nacional, as vantagens inherentes ao ti
tulo, .sendo a mesma escola obrigada a incluir no seu plano 

·de estudos todas as disciplinas ensinadas na Escola Superior 
de Agricultura, mantida pelo Governo Federal; ficando revo
gadas as disposições em contrario. 

Snla das sessões, 3'Ü de no·:cmbro :!c 19~3. - Manoél 
Bo1•lJa. 
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l'AnlWJlll DA COMMISSÃO Dll INS'rrtUCÇÃO PUBLICA N, 337, DIC 
, 102:3, A QUE SE ltlll'IlRI~ O PARECER SUPM 

A proposição da Camara dos Deputados sob n. 172, do 
anno passado, rncrccc a approvaoão do Senado. Mandando re
c:onhecer JS diplcmas de engenheiro agronomo, que foram ex
pedidos pela Egcola de Engcn haria de PernambullO, ella esti
mula o estudo cles5a cspecialidadt•, farendo que para a car
reira de agronomos se encaminhem muitos brasileiros. E, cm 
um paiz tantas vez·cs dito de «essencialmente a;gricola~. é da 
n ais indi~cutivcl convcnioncia que se preparem especialistas 
de agronomia . 

. ' 

Ant.es, porém, de crcacão do curso de engenheiros agro.
nomos, aquclla escola já tit.ulava simples wgTonomos, c parc
Lie justo CJ•Jc se confira a uns c outros o favor de que cogita 
a proposição. 

Assim, é a Commissão de Instrucção Publica do parecer 
que seja adoptada aquclla proposição com a seguinte 

EMENDA 

Ao :irtigo unico: Depois das palavras: «OS diplomas~, ac
crescente-se: "do engenheiros agronomos e". O resto como 
H.tá. 

Sala das Commissões, 20 de novembro de 1923. - José
Murtinho, Presidente e Relator. - Pattlo dei Frontin. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 172, OE i 922, A QUE 

SE REFERE O PARECE!\ SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Ficam reconhecidos pelo Governo ]federal 
os diplomas conferidos aos que completarem os cursos de en
genheiro agronomo na Escola de Engenharia de Pernambuco, 
e para o effeito de •gosarem os diplomas em todo o terri
torio nacional as vantagens inherentes ao ti tu lo, sondo a 
mesma escola obrigada a incluir no seu plano de estudos to
das :·as disciplinas ensinadas na Escola Superior 'ôe Agricul
tura, mantida pelo Governo Federal; ficando revo1~adàs as 
disposi•}ões em contrario. · ,.,': 

'I' 

Camar·a dos Deputados,, 7 de d~zembro de 1922 .. - A1'
nolfo Rodriaues de Azevedo, Presidente. - José Alt(}usto Be
zerra de liledc·iros, 1' Secretario. -'11uao Carnei1•o, stipplontc, 
servindo de 2" Secretario. .,,, · · 

O Sr. Presidente - Não havendo quem peca a palavra na 
hora: do expediente, passa-se á o r dom do dia. (Pausa,) 

! 
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OJI.])EM D:O ]}[ii\ 

O Sr. ~:csidente - Eslão presentes apenaS! 24 senhores 
SeJ~acl"l'i'~. :\ao ha nu.meJ'O pal'a se pl'ocedei' tL votaç.ão das ma
terias da uJ"dem do dm. Pa~~a-sc (L maleJ'i:l em discussão. 

Dll\lli'I'OS Am'OnABS 

3" dis,cussão da proposicão da Camara dos Deputados 
n. 12,9, de 1023, que defino os direitos autoraes e determina 
o rcg1st~·o, na Bibliotheca Nacional, das composicõcs theal.raes 
ou mu~1cars 'r! e qualquer gcnero, 

Encerrada c arl i ada a votação. 

ASSOCIAÇÃO NAU'l'IOA BRASILE!IRA 

, 3" discussão da proposiciío da . Camara dos DGputados' 
n. · 32, de 1923, que reconhece de utilidade publica a Associa-. 
ção Nautica Brasileira, com ~óde nesta Capital. . 

. iEncerrada c adiada a votação. 

ESCOT.A DACTYLOGRAPH!CA DA BArLIA 

• 1" discussão do pro.iect.o do Senado n. '•9. de 1923, con
siderando de utilidade publica a Escola Dactylograpbica 
Bahiana, com sédc no Estado da Bahia. 

Encerrada c adiada a votação. 

CONCESSÃO DE MONTEPIO 

. Discussão unica da resolução do Congresso Nacional, vé
tada pelo Sr. Presidente da Republica, que concede a D. .Ju
lieta de Lamare, o montepio deixado por seu irmão, o capitão 
de mar c guerra Rodrigo Anlonid de Lamarc. 

Encerrada c adiada a votação. 

Comparecem mais os Srs. A. Azercdo, Lopes Gonçalves, 
José Euzebio, José Accioly, Ferreira Chaves, O,ct~cilio de. AI-· 
huquerqur,Ensebio de Andrade, Paulo de Frontm, Be.rnardo 
Monteiro, Adol<pho Gordo. Hermenegildo do Moracs, Genc
ro·so .l\llarques c Carlos Barbosa (13). 

Deixam de comparecer, com causa JusLiilcada, os Srs . 
.JV!endonça Martins, Silvorio Nery, Pires fi()bello,. Barbosa 
J,ima, Inclio elo Brasil. Antonino Freire, Abdias Neves .• Toúo 
~IJhomé, Benjamin Barroso, Eloy ele· Souza, Vcnancio Neiva, 
Carneiro da Cunha, Manocl Borba, Araujo Góes, Gonçalo Rol
lemberg, Siqueira cln Menezes, Antonio Mnni1., Moniz Sodrc, 
.Teronymo 1\fontcirn. 1\fal'Ci!io do Lacerda. Francisco Sallos, Al
fredo(~6J)lis, José Murtinho, Affonso do Camnrgo o Vida! Ra
mos ~ • 
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O Sr. Presidente - Embora t.en ham comparccirlo á scssüo 
do Sena<.! o :n Sr·s. Senadores, não h a no r·ecinlo numero para 
proceder ús vol.a~,}es, ra~ãn por que vou mandar proceder á 
chamada. 

Procedendo-se :'t chamada, vr!'ifica-sc a an;;encia dos 
Srs. Laura Sorlré, .Justo Cl!rJI'!llOill, .lns!'! l~umbio, .Toão Lyra, 

·Rosa e Sifola,.l'edro La'2'0, Bernardino Monteiro. Sampaio COJ·
rêa, Buenu de Paiva, Adolp•ho Gordo. Lauro Müller·, Felippo 
SchmidL c Vespucio ele Allr·eu (13) . 

O Sr. Presidente - Responrlr.ram á chamada apenas 2.1 
Srs. Senadores. 

Estando esgotadas as malerias da ordem do dia, designo 
para amanhã a seguinte onlem do dia: 

Votacilo, em 2' discussão, da proposicão da Camara dos 
Deputados •n. 127, de 1923, que autoriza abrir, pelo Ministe
rio da Marinha, um credito especial de 32.061 francos, para 
pagamento de material de consumo e:x:istP.nte a bordo dos na
vios Heito1• Perdiuão e Tenente Muniz Frei're (com parece1• fa
voravel da Commisst1o de Finanças, n .. ~85, de 1n:m; 

Votacilo, em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 100, de 1923, que autoriza a abertura, pelo 1\fi
nisterio da Justiça e N egocios Intel'iores, do credito de ré is 
59:501$500, para liquidação de despezas com os funeraes ll 
exequias do Senador Ruy Barbosa (com emenda da Commissão 
de Finan(:as, Jla!•ccP.r n .• 16.1, de ·1923); . . 

Votacão, em discussão unica. do vêto do Prefeito, n. 134, 
de 1922, a resolução do Conselho Municipal que autoriza o Pre
feito a adquirir .. para ser distribuída pelos institutos de ensino 
profissional, a. 1' edição da obra intitulada Escolas Profissio
naes, de autoria e propriedade do Dr. Alvaro Rodrigues (com 
parecer favoravel da Commissão de Constituição, n. 189, de 
19Jil); 

Votação, em 2' discussão, do projecto do Senado, n. 37, 
de 1923, ·considerando de utilidade publica a Associação de 
Imprensa do Pará (com parecer favoravel da Commissão de 
Justiça e Leuislação, n. 1190, de 1923); 

Yotacilo, cm 3' discussão, da .proposicão da <::amara dos 
Deputados n. 129, de t 923, qut>. define os direitos aut.oraes e 
determina o registro, na Bibliotheca Nacional, das composi
ções t:hcatraes ou musicaes de qualquer genero (com parecer 
favoravel da Com.urisslio de Justiça c Leuislação, n. '389, 
de 1929); 

Votação, cm 3' discussão, da .proposicão da Gamara do~ 
Deputados n. 32, de 1923, ·que reconhece de utilidade publi
ca a Associação NauLica Brasileira, com séde nesta ·Capital 
(com pm·cce1• favo·rmw/. da Comrnisstio de Jttstiça e Leaisla
ção, n. ~72, de 192.1); 

• '\i 

Votação, cm i" discuBsi.io, do project.o do Senado n. 49, 
de 1923, considerando do nl.ilidado publica n Egcola Dacty
lographica Bahiana,. com ·s1\rlr. no Eslurlo rla Buhia (com pa
?'ece!' (avo-ravel da Cornm is8.tio rlc .hll'tiçn e Lcuislaçtio, nu.
mei~O 956, de ·1923); . , 
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1Votação, cm discussão unica, ela rcsolucão elo Congresso 
Nacional. v61.adu pelo Sr. Prcsiclcnl.e ela Republic.a, que con
cede a D. Julie.la cl11 Lamurc:, o moulcpiu deixado por seu 
irmão, o capitão de mar .c guerra HOC!rigo Antonio de :!.amare 
(com parecer· j'avoravel da Cornmi.~são de Finanças, n. 386, 
de 1923); 

Continuação da 2" discussão ela proposição da Camara dos 
Deputados n. 104, de 1923, que fixa a despeza do Ministe~io 
das Relações Exteriores, para o exercícios de 1924 (com pa
recer da Commissão de Fina.nças, sobr·e as emendas apresen
tadas, n .. 197, de 1923); 

Continuação da 2• discussão da proposição da Camara dos 
Deputados n. 108, ele 1923, que fixa a despeza do Ministel'io 
da Guerra para o cxercicio de 1924 (com parecer da Commis
são de Finança.1, sobre as emendas ap1·esentadas,. n. 398, de 
1923); ' 

Continuar..iío ria 3" rliscmssão ria proposição da Camara dos 
Deputados n. 108, de 1923, que fixa· a despeza do Ministerio 
anno de 1921;, as elcicões federaes para a renovação da Camara 
dos Deputados c do t.erço do Senado e modifica alguns dispo
sitivos da lei eleitoral vigenf.e (com parece1· das Commissões 
Especial de Reform.a EleUor·at c ele Justiça e Legislação, sobre 
as emendas apresentadas c ap1•csentando outras, n. 399, .de 
1923) ; 

Continuac.ão da 2• discussão da proposição da Camnra dos 
Deputados n. 19, de 1922, que véda a aposentação ou reforma, 
em mais de um cargo é com vencimentos maiores do que os 
da act.ividarle (r.om parecei' fa.vo!'a.vcl da Commissão de Justiça 
e Leaisla1ão á 11rOtJosição e á emenda apresentada., n. 395, de 
1923) ' 

2• discussão elo pJ•o,iecf o do Senado n. 62, de 1923, que 
manda contar ao engenhcit•n Paulino Lopes da Cruz, para 
a aposentadoria, o período de tempo que menciona no cargo 
de en!l"enheiro rle 2• cln~se da Inspectoria rle Port.os, Rios e Ca-

. naes (oflm•ecirlo pr.la Com.rnissão rle Justiça c Legislação, pa-
7'cCe1' n. 38.i, de 192.1) . 

Levanta-se a sessão ás 14 horas. 

SI!BSÁO EM i4 DE DEZEMBRO DI! 1923 

PRESIDENCIA DO SR. ESTACIO COIMBRA, PRI!SIDI!N'l'E 

A's :1.3 e meia horas acham-se presentes os Srs. A. Aze
redo, Olegario Pinto, Laura Sodré, Justo Chermont, Cunha 
Machado, José Eusebio, Costa Rodrigues, Abdias Neves, João 
Lyra, Ferreira Chaves, Anf.onio Massa, Octacilio de Albuquer
que, Rosa r. Silva. Pcreit•a Lobo. Monir. Sodré, Pedro Lago, 
Nilo Po1;anha, Modesto Leal, Paulo do Icront.in, Sampaio Cor
Jlêa, Bnnno de Paiva. Bernardo 1\!ontoiro, Adolpho Gordo. Al
fredo Ellis, Alvaro de Carvalho, Luiz Adolpho, Ramos Caiado, 
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·nermenogilrlo rlc Mnraos, Carlos Cnvalcanl.i, Affonso do Ca
margo, l>'clippc Schmidl., Carlos Barbosa c Vespucio de 
Abreu (32). 

· O Sr. Presidente ·-- Eslan.:lo presentes 32 Srs. Scnador0~. 
abre-se a sessão. 

· Vae ser lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (scJ•vindo de 2• Secre
tario) procede á leitura da acl.a da sessão anterior, que, posta 
cm discussão, é approvada, som reclamacão. 

O Sr. 2• Secretario (sel'v·indo ele I") dcc!àra que não ha 
expediente. 

PARECERES 

N. 406- 1923 

. . A' Commissão de Finanças foi presente o projecto n. 43, 

.do anno corrente, apresentado pelos Srs. Senadores Affonso 
de Camargo e Carlos Cavalcantí modificando as clausulas VI, 
XI, XII. XIII e XVII do contracto assignado entre o Gove!'rtO 

. da União e o do Estado do Paraná para a construcção do porto 
de Paranaguá. 

As modificações propostas são relativas ao prazo para o 
inicio das obras, a consideração da renda liquida, a approva
ção e reducoão das taxas a serem cobradas, á renda do porto 
e seu destino e ao resgate das obras; todas ellas são tendentes 
a facilitar os recursos para a construccão do mencionado porto 
e ao modo de regularizar a gestão financeira em seu custeio. 
, Quem conhece as difficuldades oppostas á navegação na 
.entrada e serviço de carga e descarga do porto em questão, 
.que é a sahida natural da produccão de um vasto, rico e pros
pero Estado, como o é, o do Paraná, nenhuma duvida tem em 
obviar os inconvenientes que possam impedir ou mesmo re
tardar a execucão de tão util e inadiavel melhoramento. 

Opina, pois, esta Commissão para que o projecto seja 
approvado pelo Senado. 

Sala das Commissões, em iS de dezembro de :1923. -
Bueno de Paiva, Presidente. - Vespucio de Abreu, Relator. 
- João Lura. - Bernardo Monteiro. - Lauro Mi!ller. -
Moniz Sodré. - Felippe Schmidt. - Sampaio Corr~a. 

' '" 
Art. · :1.• As clausulas VI; XXI, XXII, XXIII e XXVU do 

contracto firmado com o Est!ido do Paraná, para construccão 
das Obras do Porto de Paranaguá, serão substitu idas pelas se
guintes: · 

Clausula VI - As obras do consLrucçiio serão iniciadas até 
dous. annos dep•ois da · approvação pelo Tribunal dBi Contas, 
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deste novo contracto, devendo ser realizadas de preferencia as 
obras quo pcrmittam immediata exploração commeroial do 
porto, a qual deverá ser inaugurada effectiva e efficientemento 
dentro do prazo do tres (3) annos depois de inici11do o serviço 
de construccão, de modo a permittir a reali'Lação integral do 
projecto como foi descripto na clausula II, com o proprio . 
J'enâimento do porto. 

Clausula XXI - Fica reduzida de 60 para 50 % da renda 
brut11, a parte considerada renda liquida. . 

Clausula XXlii - As taxas approvadas serão revistas de 
cinco em cinco annos, ficando sujeitas a reducção quando os 
.lucros liquidas excederem do 12 o/o (doze p<or cento) do capital 
empregado nas obras, o de accõrdo com o estabelecido na 
clausula seguinte. 

Clausula XXIII - O producto do imposto de 2 o/o ouro, 
arrecadado pela Alfandega de Paranaguá, será considerado 

. renda ordinaria do porto. 
Quando todas as obras projectadas e mencionadas na 

clausula III, estiverem. concluídas o a renda liquida do porto 
attingir a mais de 12 % do capital realmente empregado nes
sas obras, o excesso será empregado em completar a renda de 
12 o/o sobre o capital respectivo em todos os annos anteriores 
em que essa renda' não attingir a essa taxa, a partir do inicio 
da exploração do porto. . · · . . .. 

Ap'ós a realização dessa disposição, será restituída ao Go
verno Federal a parte da renda liquida que exceder da somma 
correspondente a 12 o/o do capital empregado nas obras, até 
que tenha revertido para o mesmo Governo a totalidade do 
produclo do imposto de 2 o/Ó ouro. · 

Só então proceder-so-á a applicacão do dispositivo da 
clausula anterior. 
· Clausula XXVII - O Governo Federal só poderá resgatar 
as obras trinta annos após o inicio da exploração do porto. 

> • 

O preço do resgate será fixado do modo que, reduzido (I 
apolices da divida publica, produza uma renda equivalente a 
10 o/o do capital efi'ectivamente. empregado nas obras, com o 
desconto· da. imporLancia que porventura tenha. sido amorti
zada, comtanto que-essa importancia não ultrapasse a metade 
·do dito capital, de modÇ) que, l'esgatadas as obras, o Estado rn
ceba pelo menos metade do capital dispendido a titulo de lu
cros cessantes. 

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

Sala das sessões, 5 de novembro de 1923. - Alfonso Al
ves de Camaroo. - Carlos Cavalcanti. 

N. 407- 1923 

Seria absurdo desconhecer a utilidade publica de uma so
ciNl:~d~ como a qbc faz objecto do projecto em a~reco, com 
sédP om Nilh\!l'OY, destinada a descnvolv~r a agrJC~ltura e 
industrias ruracs cm todo o Estado do R1o de Janeiro, que 
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mui~o necessita de producvão, fomento ás suas fortms eco
nomJCa.s, ~o lrabnllJO. honesto c el'ficientc para adquirir a ri
queza m,dJspc~Jsavcl a sua prosperidade. 

A .v1sla disto, favorecendo o art. 35, n. 2, da Gonstituicão 
a medida proposta, entende a Commissão que o projecto deve 
ser.approvado. 

Sala das Commissões, em 13 dA dezembro de 1923. -
lJernardino Jlonteiro, Presidente. - Lopes Gonçalves, Relator. 
- Fc1•reira Chaves. -- Marcilio de Laee1·da. 
' ' . 
PROJECTO DO SENADO N. 50, DE 1923, A QUE BE REFERE O PARECER 

SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. L' E' reconhecida de ulilidadc publica a Soeiedade 
FlumincnsB rlc AgTicultura c Industr.ias Ruracs, com séd'3 em· 
Nitheroy, Estado .Jo Rio de Janeiro. 

Art. 2.' Revogam-se as dispo~ições em contrario. 

Sala das sessões, de novembro de 1!!23. - Justo Chel'-
?nont .. ,_ Modesto Leal. 

Justificação 

Fundada em Hi de julho de Hl20, a Soc.icdade Fluminense 
do Agricultura c Iudu~t.rias Jlurae~ tem por fim congregat• 
todos os fluminenses que, directa nu indirnctamcnte, se occupern 
com o cultivo da terra, criação de animaes c industrias :l~ri
\·adas. 

Não ícm fins mercantis· nem políticos c cxlm1de a sua 
arl.ividadc por todo o terril.orif\ do l~slado, onde vem pt'<'S
tahdo assignalados serviços, como orgão t•epresentativo da 
classe agraria, no seio da qual vem 11ropagando o espírito ·as
sociativo c divulgando os methodos 'scienti•fieos de culturas e 
criação. pondo cm pratica medidas de grande efficicncia para 
a solução de problemas de economia rural, com orientacão se
gura e criteriosa c de accôrdo com os seus .estatutos. 

Tem pcrsonaliclado .iuridica. diversos serviços organizados 
c publica com regularidade a revista A Auricultttl'a FltmU:
nense, atravós da qual são agitadas questões de allo interesse 
scientificu c social. · 

E' pois, de justiça o reconhecimento de utilidade r,ublica 
desta inslituição. · · 

' 

N. 408 ~ 1923 

Ao projecto n. 35 - i923, a.presentado pelo Sr. Senador 
·Irinou Machado o reconhecendo, para todos os effeito'l, os di
ploma~ de pfiarmaccuticos c de cirurgiões dentistas oxpedidds 
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pela extincta Universidade Nacional do Rio de Janeiro no re
gímen do decreto n. 8.659, de 5 de abril de 1914 não se op
põe disposi·cão alguma da Constituição Federal.' 

Nestas condições, a Commissão de Constituiçilo é de pa
recer que o Senado o tome na devida consideração. 

Sala da:s Commissões, em 13 de novembro de 1923. -
Bernardino Monteiro, Presidente. - Ferreira Chaves Relator. 
- Lopes Gonçalves. - 1llarcilio de Lacerda. ' 

PROJECTO DO SENADO N. 35, DE 1923, A QUE SE REFERE O PARECER 

SUPRA 

O Congresso NacionaL decreta: 

Artigo unico. Ficam reconhecidos, •para todos os effeitos, 
os diplomas de pharmaceuticos e de cirurgiões dentista:s ex
pedidos pela extincta Universidade Nacional do Rio de Ja
neiro na vigencia do decreto n. 8 .659, de 5 de abril de 1914; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala da's sessões, 13 de outubro de 1923. - Irineu Ma
chado. , .... , ... ·· . ..• 1-·- .• . ,, ·~ 'i 

N. 409-1923 

O projecto n. 51. do corrente anno, apresentado pelo Sr. 
Se'nador Irineu Machado e considerando de utilidade publica 
na'cional o Montepio dos Operarias. da . Fabrica Tecidos 
Bangú, do Districto Federa:!, não offende nenhuma das dispo
sições da Constituicão Federal; pelo que é a Commissão de 
Constituição de parecer: que o Senado o tome na devida con
sideração. 

Sala da's Commissões, em 13 de novembro de 1923. -
Be1•nardino Monteiro, Presidente. - Lopes Gonçalve&, Relator. 
,_ Jt'erreira Chaves. - Marcilio de Lacerda. 

PROJECTO no SENADO N. 5J, DE 1923, A QUE SE REFERE O PARECER 

IUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. E' considerada de utilidade publica nacional 
o . Mo!lt.cpio do~ OperarioR da Fa)wica. rle •reei dos Bal)gú, do 
Drst.rrcto Federal; revogadas as drsposrçues cm cont.rarro. 

Snln das sessões, !?G de novembro de 1923.- ll'incu ~!a
chado. 

· O projecto 
Senador Lauro 

s.- Vol. X 

N. 110 - 1923 

n. ú.J, do correnle anno, de autoria do Sr. 
Sodró e equiparando os diplomas conferidos 

2 
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pela Phonix Caixeiral Paraense aos da Academia de ConnncJ'
cio do Rio do Janeiro, não offcndc nenhuma das disposições 
conõti tucionaos. 

Nestas condições, a Commissão de Constlluicilo ó de pa
recer que o Senado o tome na devida consideração. 

Sala das Commissões, cm 13 de dezembro de 1!l23. ___. 
Berna1·d·ino J!onteiro, Presidente. - Lopes Gonçalves, rtcla
tor. - F'erreim Chaves. - Marcil'io de Lac!!l'{la. 

PROJECTO DO SENADO N, 54, DE !,()23, A QUE SE REii'IlllE O PAllEC!lU 

SUPM 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. i. • Os diplomas conferidos pela Phenix Caixeiral Pa
racnse são equiparado~, para todos os effeitos, aos expedido~ 
pela Academia de Commercio do Rio de Janeiro . 

. Art. 2 .• • Para o goso dessa regalia deve o estabelecimento 
de ensino mantido por aquella associação observar os pt·o
grarnmas constantes dos §§ 2• e 5• do art. 1 do decreto legis
lati\·o n. i.339, de 9 de janeiro de 1905. 

Art. 3. • O Govet·no desde já fará que esse estabelecimento 
seja fiscalizado de accôrdo com as nórmas adoptadas para a 
fiscalização dos institutos de ensino equiparados aos da União. 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em contrario. 

Senado Fed~ral, 28 de novembro de 1923. - Laura Sodré. 

Justi(icaçíio 

Como justificacüo ao que fica disposto -no projecto vae a 
seguir a ~xposicão completa do que é a Phenix Caixeiral Pa
raense, e em que condições funcciona o curso commcrcial por 
essa associação mantido em Belém. 

·PHENIX CA:XEII\AL PARAENSE 

Fundação e installação 

Fundada e installada em 8 de novembro de 1908, para, 
sem distinccão de sexo culto, politica e nac~onalidade, nos ter
mo• do capitulo I, arts. 1•, 2', a•, 11• e 5'; ·congregar os ele
mentos auxiliares do commerci.o em um corpo instruido e pres
tigiado; curar dos interesses da classe em geral e dos associa
do~ em particular; manter e' ministrar o ensino commercial 
para o desenvolvimento intcllcctual ela mocidade, a Phenix 
Cnlxciral, obediente ao sc•.u programma, através a exisl.encia 
d·~ 15 annos, bastante tem favot·ecido a classe c Lodos nquelles 
que aspirnm triumphar pela instruccüo, que na sociedade é 
ministrada gratu,\tamente. . .... ··-· . 
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Cercada de prestigio, occasionado ~m parti) pela prole
~t,:íio que lhe tum sido dispcn~ada pelos PorJei'cs Publicas, de
vJdo a su:1 nórma honesta de couçluçlíl, a Phenix ~em Yllrifi
c~do com satisl'ar;.ão a constante elevac~o cjo seu quadro so
cml. 

Co!•po social 

O quadro social tinha: 

Em 1908 
• o ••••• ' •• o • o ••• ' •• ' • t ' .••••••••• ' ' o •• , ' ~ 

Em 1909 ..................... , ................ , , 
Em i!JiO •••••• o •••••• ' • o ••• o •••••••••• t ' ' ' • ' • ' •• 

Em 191i ......•....••..........................• 
Em 1912 • , , • • • • • • • • • • , • , • • , • , t , r 1 , • • , , •• , , , , , 1 r 1 

Em 1913 ....... ' .. o , • I r ' ••••• ~r ' •••••• ' ' •••• ' , • ' 
Em .1914 ............ , f.,. ~ .... 1 ••• ~ •• , •••••••••• 

Em 1915 ..... , .. ~ .............................. . 
Em 1916 •....................•.................. 
Em 1917 ................... , .. , ................. . 
Em 1918 ..................... , ............. , ... , 
Em 1919 ...................................•.... 
Em 1920· ...................................•.... 
Ern 192i ....................................... , 
Em 1922 .......... o ••• o ' •••• I , r • I • o ••• ' I' •• r • ••• 

No corrente anno, tem o elevado numavo de, , , . , . , .. 

Bens de 1•aiz 

Socíos 
120 
238 
435 
448 
486 
573 
593 
684 
663 
698 
703 
667 
625 
643 
833 

t.308 

Acaba esta aggremiação de adquirir pei~ quantia de réis 
30:000$ o predio, com amplas accommodacões, á avenida Pa
dre Eutych10 ns. 01, 03 e 65, onde ficará installada a sociedade 
e a Academia Livre de Commeroio. 

Fundo disponivcl 

O Fundo Disponível da Phenix Caixeiral Pat·ancnsll é de 
8:500$ e, de accôrdo com o art. 84 dos estatutos, destina~se 
ao custeio dos gastos ordinarios e eventuaes da soei e da de. 

Beneficiencia 

âléi!l da instvuooão, a sociedade faculta aos associados: 
Assi~·tenr:ia jltdicim·ia, a cargo dos Srs. Drs. Emílio dt! 

Macedo (licenciado} e Arnaldo Valente Lobt·. 
Assistencia medica, a cargo dos Srs. Drs. Acylino de Leão, 

Camillo Salgado, Carmo Cardoso e Coelho de Souza. 
Auxilio pa)'.'a collocação do sacio quando desempregado. 

Corpos administrativo& 

Assembléa geral: 
Presidente, Joaquim Tavares Rodrigues. 
1 • scoretavio, Arthul' Martins da Silva. 
~· secretario, João Fiel dos Santos Rei~ •. 

, .. , ' ' 



Conselho fiscal: 

Antonio de Moraes Castro. 
-__:....;-'--'--'Manoel Gomes de Araujo. 

João Adalberto Britto Pereira. 

Supplentes : 

Ildefonso Teixeira de Pinho. 
José Ferreir1', da Silva Couto. 
Rodolpho Lopes Martins Junior. · 

Directoria: 

Presidente, I!lidio Roma. 
V ice-Presidente, Reynaldo Soares Leite. 
i • secretario, Carlos Augusto Dias. 
2• secretario, Raymundo de Figueiredo Campos. 
Thesoureiro, Antonio Joaquim Fernandes. 

Directores : 

Manoel Alexandre Christino : 
Alvaro Guimarães Romano. 
Fra11cisco José Rodrigues. 
Constantino Pinto. 
Epitacio Pessôa de Carvalho. 
Agnello Silva. 

Supplentes : 

Porphirio dos Santos Ferreira, 
Eurico Bordai! o. 
Jorge de Mattos Britto. 
Nero Frei tas. 
Americo Borges. 

' Mano e! José Rebello. 

Imprensa .. 

Tem sahido annualmentc á luz da publicidade, a 16 de 
novembro, gloriosa data estadual, o jornal Phenix Cai:veiral 
Paraensc onde a par de. uma collaboração escolhida e tie in
teresse associativo, a mocidade exerce seu tirocinio litterario. 

Promcl.te a imprensa phenisf.a uma nova phasc intellc-
ctual. , 

• 
Em sessão solemnc lHLeraria realizada a 'i5 de agosto 

passado, em commemoração ao conLr.nario da adhesão do Pará 
á Indepcndencia do Brasil, que teve a honrosa comparencia· 
de autoridades fedcracs, csLaduaes ·c municipaes, nssocia~!les 
e publico, foi installado o Grcmio . Academico Ruy Barbosa, 
nucleo de alumnos da academia c que tem por fim: 

i•, amparar, defender e auxiliar ·OS interesses da aca-
demia; · · ':. · .... O# , • • • .. .• .., 
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·' 2•, fundar uma revista liLtcraria que deverá circular uma 
ou duas vezes por mez; 

3", homenagear com sessões cívicas as grandes datas na
c i onaes e estaduaes. ' 

Utilidade publica 

A Phenix Caixeiral Paraensc, que sempre formou ao lado 
das causas ,justas e nobres, tem rel)ebido dos poderes publicos 
favores especiaes. 

Em 13 de novembro de i922 por decreto n. 2.156, foi 
considerada de utilidade publica estadual e em 9 de julho do 
corrente anno, por decreto n. 4. 709, foi considerada de uti
lidade publica federal. 

Instrucçlfo 

Manteve a Phenix desde o seu inicio até no anno de i921 
a sua Escola de Commercio que larga somma de servi~os pro
duziu em beneficio da mocidade do commercio desta terra. 

Constava o ensino de aulas livres e de um curso Jlrofis-
• sional, dirigido pelos babeis professores Srs .• T. J. Teixeira 

Marques, Salgado Guimarães, Dr. Arthur Stenvenarrl, Joiio 
Rickmann, Lassance Cunha e Guiomar Oliveira e em que eram 
leccionadas cm um período de quatro annos lectivos, as se
guint.es disciplinas: Portuguez~Arithmetica, Caligraphia, 
Escriptura~iio Mercant.il. Francez, nglez, Direito e Contabi-
lidade Commercial. · 

Matricularam-se de i908 a i92 , como se poderá ver dos 
livros de matriculas, 3 . 4 92, o que i:lá uma média annual de 
249 alumnos. 

"' 
.iii 

Foram diplomados 48 guarda-livros que actualmente, des-
empenham importantes cargos na vida pratica. . 

Em i de fevereiro de 1919 fundou-se a aula de dactylo
graphia que tem tido notavel frequencia. 

· Sahiram diplomados· i8 dactylographos por esta escola. 
Em 3 de junho de i922 a Phenix animada dos desejos de 

desenvolver o ensino que ministrava na sua escola, dotando 
esf.e Estado com uma insUt.uiciio necessaria, no objectivo de 
solucionar um dos problemas como seja o ensino de soiencias 
commerciaes, marcando uma era nova de valorização e de 
revigoramento moral, chamou a si, de commum accôrdo, os 
elemcnf,os da então Academia fie Commercio do Pará. embora 
tal resolução, trouxesse um consideravel augmento do despe
zas onerosas para as finanças da sociedade. 

Estavam matriculados 84 alumnos, 25 no i• anno do curso 
~era! e 59 no curso preparatorio e que passaram para a socie
dade por motivo de transfcrencia. 

Obtiveram promoção, no fim do anno 33 alumnos, ficando 
os restantes inhabilitados. 

Em sessão de assembléa geral, realizada em 23 do agosto 
de i 922, foram reformados os estatutos, por outras normas 
mais adapf.avcis ao actual movimento associativo, e quo foram 
devidamcnf.o registrados, passando o ensino, de accôr~o. ~om 
o art. i06, paragrapho unico, e arts, 107 e i08, deftm!.tva
mente, a denominar-se, por deliberacüo da nssembléa geral 
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Acadnmin Livre de Commercio, mnnl.idn pela Phenix Caixei
ral Pnracnsc; a academia adopta o regimento c programmns 
de ensino da Academia do Rio do Janeiro. 

E' seu director o abalizado c velho educador parnensc, 
professor Mnnoel Antonio de Castro, ó qual1 nos termos do 
regulamcnf.o da Academia do Rio de Janeiro, não tem poupado 
esforços afim de dar nos cursos da academia da Phenix a or
ganização a que se destinam. 

São fins da academia: 

1• promover o desenvolvimento dos estudos e actiVar os 
progressos das sciencias economicas commerclaes do Brasil; 

2•. minist~ar insl.rucÇJiio L·heorico'-prnlicn a todos os quú 
so destinarem a carreiras commerciaes e industriaes,. aos cm
pregos da Fazenda em geral, companhias de seguros, etc.; 

a•, preparar professores para as. Academias de Cllm-
mercio; · ' 

4", habilitar para os cargos de agentes consulares, etc.; 

Ensino 

domprehende. tres categorias com as designaçõég respe
ctivas de preparatorio, ger1il e superior. 

Inclue o curso preparatorio, ertl um unlco aimo lectivo, 
as seguintes disciplinas: 

1"; Porluguez; 2•, Francez; a•, Arithmetiila; 4•, Geo-
graphia. , 

Inclue o curso geral, em quatro annos lectivos, ou em sé-
ries as seguintes disciphnas: . · · 

Primeira série - 1•, Port.uguez; 2•, Francez; a•, Inglez; 
4•, Arithmetica; 5", Gcographia; o•, Calligraphia. 

Segunda série - f•, Portuguez: 2', Francez; a•, Inglez; 
4", Algebra; 5", Stenographia; o•, Dactylographia; 7", Phy
sica. 

Terceira série - f•,Frnnccz; 2", Inglez; a•, Geometria; 
.\"; Desenho; 5•, Escripf.urnçí'ío Mercantil; o•, Chimica; 7•, His-
toria .Nacional. · 

. Quarl.a Série - t•, Escripf.uraciío Mercantil; 2", Historia 
Naf.ural; a•, Historia Geral; 4", .Nocõcs de Direito Const.itucio
nal, Civil c Commcrcial; 5", Direito Ariminisf.rativo, Legisln~iío 
de Fazenda c Aduaneira; o•, Pratica Jurldico-Commerclal. 

Cabe a designação de curso superior do qual é preparn
torio o curso gorai o ensino ·de geogrnphin commcrcinl, cstn
f.isticn, hisl.oria rio commcrcio c da industria, technologia .in
dustrial c mcrcnnl.il, rlircito commcrcial c marif,!mo, oconomia 
politico., scicncia rias finanças, contahllidado do Estado, direito 
inf.ernacional, diplomacia, historia dos tratados e correspon
dencin d!plomat.icn, if.aliano, hespnnhol ou allem!'io, mat,he
mnticn superior, contabilidade mercantil comparada a Banco 
l.!odelo. 
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O curso preparatorio tem por objecto favorecer o dirigir 
o desenvolvimento intellectual e moral do candidato, Lo!'nan
do-o apto ás responsabilidades das 1.ransacr.õcs commcrciacs 
e preparai-o á matricula do curso geral. · 

O curso geral tem por objecto o treino thcorico-pralico 
especial para os oxercicios das !unccões contabilistlcas o de 
guarda,-livros, perito judicial, empregos da fazenda, agentes e 
representantes no commorcio de mercadorias o de navios . 

O curso superior tem por objecto a promoção da cultura 
superior do espirita, a formação do pessoal superior das pro
fissões, a organização de uma elite social directiva, o estudo 
scientifico e a sua applicação á utilidade nacional. 

Além das disciplinas obrigator!as nos cursos regulares, 
mantém a academia aulas livres das disciplinas dos cnrsos c 
do outras, conforme melhor convier á elevação· do nivcl moral 
e intellectual dos candidatos. 

Não será superfluo trasladar. para aqui alguns arti
gos do 

Regimento interno 

Art. 2' - O ensino em geral,· será essencialmente pra
tico, alliando-se entretanto á pratica oe conhecimentos theo
ricos indispensaveis. 

Art. 36. O anno lectivo começar!\ a i de fevereiro c ter
minará a 30 de setembro. 

A matricula realizar-se-ha durante o mez de janeiro. 
os exames de admissão occuparão a segunda quinzena dA 

janeiro . e os de promoção e finaes a primeira quinzena de 
outubro. 

As filrias escolares começaruo' depois dos exames de ou-
tub~o temínando em janeiro. · 

Durante o pell'iodo de férias a aca,de'rn·ia mantém um 
curso de férias, para aquelles que não lograram approvaçãn 
nos e~ames ou desejarem aJp(lrfeiçonr seus conhecimernto~. 

Neste curso é leccionada em aulas, toda a materia r.xi
glda. 

Matricula 

São requisitos essenciaes: 

a) certidão d•e idade, menciotÍando filiação, In:;:nr e dat.n de 
nascimento e provando 1.er mais da f 2 anrno~;, nnra n Curso 
:Preparatorio e mais rla 13 para o Curso de FP.rins; 

b) a:ttestado medico declarando não soffrer de nQnhuma 
moi estia contagiosa o que se acha no goso de sau1dc; 

. c)' prova de vlliccina que poderá ser incluiria no clo
cumento med·ico. 

Certificados 

Siín experlj.dos enrtificarlos do hnbilit.n~ão nn.s rm•nrcf.ivnR 
:mntr>rfas do ·ensino liVI'o e ao qur. comlnir o CnrF.o Pr~parn • 
torio .. 
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Dos diplomas 

Art. 7ft. Suo expedidos l'" scgu intcs: 

a) diploma de guarda-livros an que termin~:· o lercciru 
anno do Cur~o Geral; 

b) diploma cm scie;JCin;: comme.rrines :w qttt.· u~rminnr 
o Ccrso U~ral; 

c) õlploma de bacharel crn ~cwncias commei'Ji~e,; :to que 
terminar o Curso Superior: 

di oip,uma de d-outo.r cm >ciencias c0a1mercí:w,; no que 
de.p ... :, de concluido o Curs•J S·;tprJ•ior, d:~rcncler t!tr.,e e fôr 
appruvado. 

Da (requencia e exame 

A academia que em tudo procura asscmeJh[]Jl'-~e (L sua 
congernere do Ri-o de .Janeiro, tem t.ido avn!La.da fJ•rqurnci-a 
de rapaz·es é moça~ que procuram instruir-se pai'U a~ lutas 
da vida. 

Frequent.aram a~ aulas nn anno lrrl ivo finrln :!71 nlnmnns, 
sendo: 

No Curso Preparato•rio e aulas livres ... . 
No Curso Geral. primeira séri·c ......... . 
No Curso Geral, segu.nda série ......... . 

Prestaram ·exames os seguintes: 

Curso Preparatorio e aula-s livres: 

~02 alnmnos 
.\(i alumnos 
2:1 nlnmno~ 

:Portuguez - Appro~'a<los com d ist.incção: Mano c! Lu
reiro e Mario Neves, gr:'to 9,5; approvarlos plenmmnl.c, .Joa
quim Ferraz, Olga dei Castilho, Alcina Martins e Mannrl d-os 
Santos. Cardoso, gráo 8,5; Emilio Albi'm. Franci~co Xist.n Pi
menta ·O I~niz Lima. gráo 8; Wa:ldrmn[' Pereira Dias, Anlo
ni·o Ferreira e Armando Guimarães, gr:'to 7.5.: Wa!drmar Mon
teiro, Sebastião da Silva .. José Machadn. gr:'to 7; Adolpho Sa
raiva, Marce!lino Nery Mourão e Oswaldo Gonzn:lez, gráo G,5. 

Arithmetica - Ap.provados com dist.incção: Mrurio Neves, 
gráo 9; n:pprovados plenamente: Antoni-o A. Ferreira. Man.oel 
Loureiro, Olg-a de! Castilho e Alcina Mnrt.ins. gráo 8; Luiz de 
Lima, Adolpbo Saraiva, Waldemar Montuiro, Emj.Jio Albim, . 
Armando Guimarães, Sylvio Ferreira. José Ma·cha!clo, .Toaqu im 
Ferraz, Oswaldo Gonza·lez c Francisco Xisto Pimenta, ~rtío 7; 
Waldcmrur Pereira Dias, Sebasl.ião Si!Yn. Sr!1asl.iãn Chaye~. 
Marc-I)JJino Ncry Mourão c Manoe\ dns Santos Cnrdo~o. g'I':'to G; 
Agui·naldo Nunes, gráo 5. 

Geographia - Approvados cnm disl.inrçfio: T<'!'ancisco 
Xisto Pimenta. Alcinn Mm·iins e SyiYio FrJ'l'·r ii·n. !l,7lí; Anto
nio F~rrcira. gr(to 9.5; approyados pJ:rnamrnl.r: Olga rir! Ca~-



,i' 

---- .._. 

SESS.\0 Ellf 1.\ ng DEZEMflf\0 DE 1. 923 25 

i.iJI.o c José Mu.cliarlo, gr:'t" 7: Lniz de Lima, g.ráo' G,5; \Val
demar Monteiro, gráo 6,25; Armando Guimarães. gráo 7,G; 
.Ton.quim F·CI'l'nz. grún G: Oswnl<ln Gnnznll'z. g:dr" ;,,;;,; nppro
vndoR: Mario N eY·<'S c Mnrcr 11 i no N r r~; Monr•fio, gT:í:O t, . 

Francez - ArppJ•ovaclo com diRI.incçii.o: Olga dei CasWJo, 
gráo 9; 31p.provnclos pl•c.namrntr: Armando Guimarães, Sylvio 
Ferreira, .Toaquim Ferraz, Alcina Martins r Francisco Xisto 
Pimenta, gráo R; Anlonio Frnrirn. Mari·o NrvrR c .Tosé Ma
chrudo, .gráo 7; Luiz rlr) T"ima, Wnlclcmar 1\fnntciro r. Oswaldo 
Gonznlez, grão G. 

Calligraphia - Approvarlo com distinc~fi.o: Francisco 
Xisi.o Pimrnt.a, .c:ráo 9; approvarlos plcnamrntr: Antonio Fer
reira, gráo B: Oswn:ldo Gonzalc7.. :;rrán 7.17: Rylvin F·crrrira. 
gráo 6,33; Alcina M-artins, grán G.5: Mario Neves. gr:ío 5; 
apprnvado: Armando Gu imarã·cs. gráo 4. 

Inhabilit:tdos 134 alumnos. 

Curso Geral - Prim.eira série 

Arit.hmctica - Approvados com distincr..ão: Antonio da 
Silva Preixedas e Anthenor Rotrlhn rll' Freitas. gráo 9; appro
vados plenamente: Elvira Ferraz, Crr.ar da Fonseca Couto. 
F!orenciano Lima, Hilario Farripas. Hcnri·mw d'Oliveira . .Toão 
d~ Carvalho P·intn. Manorl Villn. Lolins. grãn 8: Armando Ga
briel Domi'llA'llCS. grán 7.5; Laurival S. Parrdns r 'rhiago 
Christovam Lima, grão 7: Raymunrlo C. SilYa . .Tnli0ta Nnbre 
Ferreira rle Mello. g-ráo 6: .Tayme R. Aquino c Rilvn e Alei
eles Frrreira Ror.lrigu~~. 1?rá·· :';. 

Geographia - A'Dprovarlos plenamente: João de r:::wvalho 
Pinto r Armando Gríhricl Domingurs. zráo 7.5: Hêi!riqnr, de 
Olivcir.a, gráo 7,33: Tlri·1P"C Lima e Ant.hcnor Hntrll!n d.~ Frei
tas. gr:to 7; .Tayme R. Aquino c Silva, grão G.5: Antm1in ria 
Silva Frab::cdas. Flnrcnciano TJimn, griio 6: l\Inno·rJ Villn Lobos, 
grilo 6.7; Crzar da Fonscc·a Crmto, gr:\o 5.G6: Hillnrio Farripas, 
::rráo rí,:l3:· Lnurivnl S. Paredes e Alcidrs F~rreira Rodrigues, 
grão rí,7: .Tnlieta Ferreira de Mrllo. gr:'to ti,:í: Elvira Ferrar., 
::rráo 5,66. 

Fnram inhabi.Jif.il!d()s 2'• alumnos. 

Curs'o Ge1·al - Seaunda série 

Portugoucz - Approvadns pJ.cnaml)nt.e: Alvaro Barroso 
Cordeiro. gráo 7.5: Lucas Castro c Oswaldo Map;aN1ãcs. gr:ío 7: 
Mario Vianna. p;ráo 6.5: 1\fanocl Hugnlino Maia Pcrr.ira, gráo 
fi: approvado: Antonio Guimarães, gráo 4.5. 

A!gebra - Aprp'l'ovados com distinccão: Alvaro Barroso 
Cordeiro o Antonio Guimarães. 0.33: Manocl Hugolino M·aia 
Pr.reim. f\'l':io O: approvado pl·rnamcntc: Louren~o Monl.eiro 
T,opcs. gJ•úo 8.8: Mario Franro Viannn e Carlos Augnsto Dias, 
!n'áo 6. 
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Phyelca - ApprovurJos plmmmo.ntc: Alvruro Danoso Cor
deiro, grlio B; Lucas Castro, gráo 7,5; Lourenço Monl.rit•o Lo
pes, gráo 7; Mwrio Vlannn, Oswuldo Mugulhãcs o Hu,3ol i no 
Maia Pereira, A'l'áo O: Antonio GuimnríLes gráo 5; approvado: 
Carlos Augus~o Dias, gráo 4,5. 

Stenographia - Approvado: Oswaldo Magalhúos, gráo 5. 
Dructyl.ographia - M•aria Martins e Manoel PinLo, gráo 

G; Edemoo Nonas d'Oiiveira, grúo 4,5; Orphilo OrJ.ente Arruda, 
gráo 5; Oswaldo Magalhães, Gozar da Fonseca Cou~o, Umbc
to Fernandes e Gilberto Pontes de Azevedo, gráo 4. 

Inhabilitados oito alumnos. 

Corpo docente ·-:. 

O corpo docente é constituldo de ·elmnentos de reconheci
da competencia e de alto conceito na nossa sociedade. 

São lentes cathedrnticos e profossores, úS Srs .. 
Professor MaMei Antonio de Castro, proprietario dos Col

legios Pará-Amazonas e Esperança; professor Nicandro Soixas, 
lente do Col!'egio Pará-A,mo.zonas, etc.; Dr. Joiio Vicente Fi
gueir.edo Campos, advogado do nosso fOro: professor Lycio 
Solheiro, lente do Gymnasio P!lles de Carvalho; Dr. Edgar da 
Serra Fre!l'o, bacharel e redactor do jornal Estado do Pard; 
professor Arlsto~eles Castro. nrofesRor em diversos ·estabele
cimentos de ensino e do Collogio Pará-Amanozns; professor 
Ado.lberto Lassance Cunha, omprn~;aJd·o publico, profe~so,r dn 
Academia de Bel! as Artes e em d !versos estabelecimentos rio 
ensino: .Tulin Salg-ado Guimnrã·es, guarda-livros. encarrcf!'ado 
do. conl.abiiidadc da InlcmlcnC'ia Municipal; D, Guiomar Oli
veira, diplomada em dMLYlographia: D. Almorinda Rocha 
Gama. funr.cinnaria Jcclm•al, g•tmrda-1 ivro's, diplomada em dacty
loQ11aphia e stonographia; professor Sylvio Ncscimcnto; lente 
rlo Gymnasio Pães do Carvalho c Instif.uto Laura Sodré; Dr. 
Paula Ginheiro, cathedrat.ico do. Faculdade de Direito, das 
Escola No~mal c Pratica do Commercio e advogado; Dr. No
~meira de Faria, lente substituto da Faculdade de Diroito e 
lia Escola Pratica de Commcrcio: Dr .. Tosino Vianna. lente do 
Gymnasio Pnes do Carval11o o advogado; Dr. Gomininno Coe
lho, medico, lente da Faculdade de Diroi't.o, director do Gym
:nasio Paes de C!llrvalho e advogado; Dr. Picanço Diniz. cn
thedratico da Faculdade de Direito e advogado; Dr. Helio 
Cl}clho, advogado. 

N, 111- 1023 

Não ha razão para que, invaclindo attribuicão nrivativo. do 
Prefeito, qnnl a concernente ii. hygiene, a,gseio, d!Minlina o 
Ralnbr!dndc nas oscolas, det.ermine o Conselho medidas cornn 
a qno se contem nn rosolucão vetada e qne só podem ser ndn
pl.ndns cm oocas!íío opportunn, tendo om vista as circumst.an
cins de tempo, meio c cspaco. 
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Coro cffcito, os hobedom·os hy)l'icnicos nos cstnhclecl~ 
mcnt.os rlc ensino c. lo)l'rndonros nnhHcos dependem do l.no 
qne for adopl.ado pela Saudc Publica c approvarlo pelo Clo~ 
verno, o que, at.é este momento, ainda não se verificou. A 
sua instal!ar,.ão, depois dessa dclihcrar,.ão administrativa, Llc~ 
pendo, a sen turno. rio crcclit.o no orr.amcntn, que aliás, aincln. 
não fni pr1lvisl.o ou csnccificnrlo. Orn, o ar! .. 27, ~ 9", da Lei 
Or)l'nnica- Doe. n. 5.160, de 8 de mnroo de 1!10~. - du~ 
termina que o Prefeito só realize oiJras (c nest.n expressão se 
comprchcnde todo c qualquer sc1'1!it;o) de reconhecida neCI!s~ 
sidade, havendo c1·ecUto orçamentaria. 

Já se vê que, para esse fim, a dit.n Lei Or)l'anica não n:;~ 
t.oriza a abertura de creditas extraordinarios pelo Prefeito, o 
que, parece, só pé :I e t.er Jogar em casos especiaes, emergentes, 
at.tincnlcs á salvação publica. Por outro lado, a propria re;;o .• 
lução, quando isso fosse possivcl, nem, ao menos, autor!.zon o 
Prefeito, como do seu texto. a abrir os creditas necessarios 
para o melhoramento decretado . 

Nestas condicões, opina a Commissão ex~vi do art.. 2~ da 
cilada Consolidação pela approvação do véto. 

Sala das Commissões, em 13 de dezembro de 1923. ·
Bernardino MontC'irn, Presidente. - Lopes Gonçalves, fie
lutar. - Ferreim Chaves. - Mm•cilio de Lacerda. 

RAZÕES llO "VÉTO" 

Senhores Senadores - ncconheccndo embora a utilidade 
da medida que se contem nu rn•escnt.e resolução, sou obn
)l'ado a negar~ lhe o meu assenr.imcnto, por !.ratar-se de nel n 
de administração que não deveria constituir oh,iecto de deli~ 
hrr·ação do Poder Legislativo. 

Accrcsce que, nas condições estabelecidas, é n1aterial~ 
mcnl e impraticavel a medida, visto como muitas escolas ~n 
acham localizadas em zonas que não foram ainda dotadas rlc 
agua canalizada. Outras ha funccionando cm predios nnt•f.i~ 
cularcs, e á Prefeitura de certo não é licito obrigar os· pro~ 
priotarlos a .installar bchcdomos hygienicos, sem respom!~r 
pelas ;·e~pcci.Jvas despczas. 

Dc11tro dos recursos ele que dispõe, tem a administ.racão 
rrocm:t..do roali?'ar. tanl.o quanto possive!, a Jll'UI.ica hygienica 
qlle vH.a o pro.1ecto. 

:r,;• nssim que. cm )l'rnnde m1mcro ele escola~. inslallnc\us 
em. m•oprios munieipncs •.. i:\. existem, funccionnndo com regn~ 
ltmdad<J, bebedouros h;vgiCmcos c nnquc\lr:s cm que ainrla não 
foram fcil as l.acs insf.[l\larõcs 1! Jl'Cral o uso elo copo ou caneca 
individtml. • 

Por esses moLivos, qnc submci.Lo :\ alt.a consideração clf1 
Sana elo, sou levado a vétm· a presente rosoluçüo. 

Ril.l de Janeiro, 28 de novembro de 1923. - Alaor P1•ata. 
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f\llSOLuÇIO DO CONSE!.T!O 1\flJNIGIPAl. A QUE SE nllF!lf\llM O «VIÍTO) 
N. 31, llll Hl;?3 ll O p,\f\!lCEf\ SUPRA 

O Conselho Municipal resolve: 

Art. 1.• No prazo maximn de seis (G) m~zc~. conf.ados da 
data do promulgação desta lei, todas as escolas primarias, es
tabelecimentos de r.nsino c escolas prnl"issionaes, rm cujos 
prcdios existir agua encanada, terão subsLil.uidn n uso de copos 
ou canecas cnmmuns ou pessoaes por quaesquep bebedouros, 
hygicnicos, approvados pela Saurlc Publica. 

Arl .. 2.• Dentro de seis mezes, contados Lambem da pro
mulgação desta lr.í, serão subsl.ítuidos os copos e torneiras 
existentes nos parques, ,iardins e Iogradouros publ icos por be
bedouros bygienicos indicados pela Saude Publica. 

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

Districto Federal, 22 de novembro de 1923. - J eron11m.o 
Jlfa:cim.o l\'o(JUCÍ1'a Pcnido, Presidente. - Zoroast1•o Cunha 2• 
Secretario, servindn rir 1•. - Jlrn·io .Julio dns Santos, 2• Ser-
cretario interirJO. ?:oll~ 

N. 412-1923 

A Commissão de Finan(ias vem apresenf.ar seu parecer 
sobre o Pl'O,iceto da Camara rios S1·s. Deputarias n. 201, de 
1003. 

Estudando o assumpt.o verificn.-sc que o caso é o se
guinte: 

O Sr. Presidente da Republica, ern mensagem de 7 de 
agosto do corrente anuo. acompanhada da exposição de moti
vos assignada pelo Sr. Ministro da Viacão c Obras Publicas, 
pede a abertura do credito dr 2"7 :050$503, para saldar as re
clamaçõrs apr11sentadas a E. elo F. Central rio Brasil. pela 
Companhia de Seguros Anglo Sul Americana, rclaf:ivas a in
demnizações pagas pela mesma companhia em virtude de 
damnos em mercadorias despachadas naquella cstrnda c con
stantes do termo assignado na mesma estrada a 23' de janeiro 
do anuo fluente. 

A mencionada companhia tendo movido acção cont.ra a 
União Federal, para haver indemnizações concernentes úquel
las mercadnrias, incendiadas durante o respectivo transporte, 
veiu. depois, a dc~istir de tacs plcit.os - r. primeiro dos quaes 
já com sentença a seu favor - err~ virtude ele accArrlo. para, 
nmigavcl pagamenf.n, na lmport.anr.m total de ~Zit7 :050$503, 
conforme o aviso n. 381, dnquelle mini~t.e!'in, dntarlo dr 1Q de 
dezembro ele 1 !lHI. Para r.ssn accôrdn, foram ouvj.dos-a Es
trada de Ferro Central, no tocante :í verificação do~ Rinist.ros 
r cnnscqucnt.rs clamnns, o Sr. chefe rla Contabiliclarlr. n o Sr. 
consultor jurídico, alr.m õo Sr. 3• procurador da Rr.pnhlica, 
manifestando-sr. J.odos favoravris ao p.agamcnto. 
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1Na referida exposição de motivos o Sr. Ministro da Via
ção pede a abertura do necessario cril'dito especial, afim de se 
solver essa responsabilidade. 

A Commissão (]e Financas opina pois, pela approvacão do 
alludido projecto. 

Sala das Commissões, 13 de dezembro de 1923. -Bueno 
de Paiva, Presidente. - Ve.çpucio de Abreu, Relator. - José 
Schmidt. - Be1'na1·do Monteil'o, - Moni: Sodré. - Sampaio 
Corn9a. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 120, DE 1923 A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Naeional resolve: 

. .Art .. i." Fi~a 9' Poder Executi~o autoi:'izado a abrir, pelo 
Mm1sterw da Vtar)ao e Obras Pubheas, o credito especial de 
247:050$503, podendo, para esse fim, fazer as necessarias 
o.perações de credito, para pagamento de indemnizações á 
Companhia de Seguros Anglo Sul-Americana, po.~ mercado
l'iacs incendiadas r.m transporte na Estrada de Ferro Central 
do' Brasil. 

Art. 2. n Revogam-se as dispnsições em contrario. 

Camara dos Deputados, 10 de novembro de 1923. - Ar
nol(o Rodriau.es de Azeveào, Presidente. - Pedro da Costa 
Rego, 1• Secretario. - Hugo. Carneiro, 2• Secretario. 

O Sr. Presidente - Conl.imía a hora do expediente. 'fem 
a palavra o Sr. Sena-dor Paulo de Fro'ntin. 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavra na hora do expediente afim de fornecer á illustre Com
missão de Marinha e Guerra esclaJ'ccimentos a proposito da 
emenda .que apresentei á lei de fixação' de f01:·ças navaes, para 
o futiJro exerciocio. 

Havendo divergencias bastante sensíveis entre as informa
ções que prestei ao Senado e as ·constantes do .parecer da Com
missã·o de Marinha e Guerra a .proposito dessa emenda, julguei 
indispensavel assim p,~o·ccder para aoelarar a ·questão. 

Cdmo V. Ex. o os iloluslrcs collegas devem se recordar, 
quando tratei desse caso declarei que o numero de as.piran
tes matriculados no 1ercciro anno, aos quaes a:pr.ovcitada a 
emenda era de i 7. O illust.re relator da Commissão de Ma
rinha c' Guerra. baseando-se no Boletim. Mensal publicrudo' ;pelo 
Ministerio da Marinha, asseve:·ou rtue esse numero era de 18. 

Não sendo passivei que. ~slahelecida. es~a. ~ivel'ge!lcia,, a 
S. Ex. c a mim coubesse l'ar.ao, procnrc1 exammar mmucJO
samcntc o assumpto c agora sinld-mc habilitado a asseverar á 
Casa que a razão rslava c está exactamente com o orador,p:·o-

(') :Não foi revisto pelo oradür. 



ANNAES DO f,ÍENADO 

vindo ·O numero cnconlrado r1clo illustrc rclalar de um c.qui
vo'co: ó lloletim Mr:nsa/. do Minislcrio da Marinha, vul'!;ar
mente o!Hunadu nu A1·mada, o «'l'ko-'l'ieo», consigna de facto 
iB u<~pit'Ulltes .lJJii.'a terceiro anno. Mas a razão ·des~e JacLo ó 
que ha trcs aspirantes, ouvin~es, simultaneamente, cto quar.Lo 
anuo'. Esses tres aspirantes são os Srs. Nilo ele Figueiredo. 
Costa, Luiz Amanú dt~ 1\tlrandu c Joaquim Huet Baccllar Pinto 
Guodes. A i.nformaciio que dou, pois, é :precisa, inclusive nos 
nomes. 

·Deduzidos os lres ou vinLcs .do' quarto anno, que naLural
menLc serão ap.provados na cadeira de que dependem, presta
rão, C·omo ouvintes, os exumes do .quarto, anuo, e, po~tanto, 
strndo promovidos L. gual'das marinha, na turma LIUO terntina 
este anno o quarto anno, J'icam quinze aspirantes do .cr·c ltro 
anno. ·Quer dizer que este numero não combina nem com o 
declarado pelo Sr. Senador lndio do Brasil, digno llela~?r da 
Commissão, nem com o que apl·c·sentei. Ainda aqui PvSS) f:X
plicai· o oaso desse dcsaccordo. 

E' que h a no temciro anuo dous aspirantes matricula
dos, depe.ndonles de uma cadeira do se·gundo; são, ouvintes 
do lm•cciro anuo. llm desses aspirantes perlenc~ ao CUL'SO oe 
mact:inas e o t ul.ro ao da armada. De modo que, os 15 que 
ticaram, tirados u~ nome"' do Boletim Mensal. addicionadoR 
<JS dous a que 111•' acabo de. r~ferir, p~rfazem exactamente os 
11 que me vcn!JO refttindo, isto é, 12 do corj)n da armada o 
5 clu CUJ'oO do ma0hm iFtas. Ora ,justamente esl~ era o numllro 
ell'r!C'tivc•. rlP que lt·ula a e.menda que submeLL1 an l!lcvatlo 
critorio do Senado. 

Est:í. portanto resolvida, por meio dcstt'.s qarlo'l. a qu,es
lüo do numero. 

Vejamos agora o que succcdc cm relação ú dcspeza. 
Ao St•. Relatot' da Commissiio de Marinha e Guerra, taro

bem no tocante. {t despcza, não foram fornecidos os elementos 
que carc·cin para apresentar o calculo exacto i!o augmento 
da despeza, O calculo da com missão foi o seguinte: 18 b'1Jar
das marinha passarão no o:xol'Cicio de 1924, promovidos a esse 
posto; são os actnacs aspirantes do te.rcciro anno que pela 
emenda passarão a gual'das marinha no tarceíro anno. -
f29 ;600$, porque os vencimentos do guarda marinha são ré is 
7 :200$ annuacs. Os mesmos 18 aspirantes, continuando como 
lu~s, vencerão apenas 50$ mensaes, ou seJam ao o~ annuaes. 

De modo qu ecledu~idos ~O :SOO$ o augmcnto de despeza, como 
figura no parecer, seria de HS:S00$000. 

Pais, bem, não isto o que se dá. 
Em primeiro Jogar são 17 e não 1,8 aspirantes, como Jâ 

ficou den1onstracto, c se rectificar o calculo da commissão, a 
não ser no numero de aspirantes a set·em promovidos a guar
das marinhas, teremos: 17 guardas marinha, a 7 :200$ -
122:<1.00$ o 17 aspirantes a GCIO$, 10:200$000. Rectificado o 
calculo a dospeza descorá a H2:200$000. 

Mas. não para nhL O nspirnnte tem uma melhoria de 
ranc!ho ele 1$ dia:ios. Não fiz o calculo por diarin, como podia 
fazer. por 3úG dws, porque o anno proximo bisoxto, mas eu 
tomei o normal; trinta dias. ·Portanto, são trinta mil réis; 
no anno. trr.scntos c sessenta mil réis; com os seiscentos são 
.novecentos o sessenta mil ré is, ' 
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li'oiLa csla rectificacão, porqua não foi altcndida o que 
venco o aspirante c a melhoria de. rancho, vantagem que não 
tem o guarda: rnm;inha, o calculo daria 17 guardas marinhas e 
'17 aspirantes a \160$, 16:320$, descendo assim a despe?-a a 
106 ;10;80$000. 

Mas, ainda lia uma circumslan<:ia muito intcrcss<tnte a 
considerar, que o llluslrc llclalor da Cotnmissão do Marinha 
(1 Guerra níio levou em conta: Os aspiranl.ei! rlú 3" nnno, poJo 
r.•;;Uia.:to.cnto, oito oh,ir.ados á viagem de in-<truc!:i.i(l, E~,a HP.I 
r·:nl,za. J, nb i f.w, !:r er.te, de 15 dl\ janeiro a J ~ do m:u·r;u con
sumindo GO dias. Depois prestam os exames de segunda 
,lpL•r.n, OR que, r·•'"'lllb IIWli'Qucr oircum•~ Jo.l'!•a, ntl.o t~nham 
feifr. t.orlo~ na p :mu1ra. 

Quer isto dizer que a promooii.o da turma nüo póde se 
rJ.ll' ,euão n"" t!!t:mos dias de março ou nJJ primei!' .• ~ de 
~ln· ii. 1 .uii~nqmntnmonle, desta !mportanci~.. nô:; l1!mos que 
1blmir Lt·es 111nr~·': se.ndo o anno de doze, t.~mos que reduzjr a 
q•.mr~a 1:ru·lc, '•i l'U dr.dnzir a quarta part,e, de i013 :1)0(1$, as 
Lrr:s rtuurlns i"J":es restantes, Liarão 79 :560$ú0'1. 

\. ·~;~ .. ~1· .. PresionltL(j, vê .. IJ Senad1. •tUti 1•s !l~:sr.o$; 
vãú H'nclo ~~ICI'> •wamePtc reei; 1.'icados c d im i ntwlt1S, pa~sarão 
de numer•o redondo, de 120:000$ a 80:000$000. 

llcduzindo de um Ler~o, senhores a ainda ha uma circum
stancia a considerar; ü que dentre os guardas-marin'has a que 
se refere. a emenda, cinco delles, os do curso de machinas, 
tinham direito, pelo regulamento que seguiram, a ser pro
movidos, terminado o curso. Consequentemente, é justo de
duzir Q.Sta importuncia correspondente a esses cinco aspi
rantes que deveriam, si não fosse a reforma do regulamento 
da Escola Naval, tez· sido promovidos, terminado o 3• anno 
a guardas marinhas. _D1•a, com a promoçii.o dos cinco promo
vidos a guardas marmbas resultava a final despeza de réis 
55:161()$000. 

Está ahi, portanto devidamente e.studado, em todos o~ 
sous detalhos, verificado nominalmente quaes são os i 7 as
pirantes, quacs os que pertencem ao curso de machinl19 
(cinco), quacs ao curso da Ar·mada (12) c o Senado c a corri
missão com todos os elementos necessarios á solução defini
tiva do asssumpt.o. 

Devo ainda informar ao Senado que o quadro de officiaes 
ela Armada acha-se extraordinar'ia.mente desfalcado com pre.
juizo do .serviço, 

No posto de i • tenenlc existem actua!l)1ente 40 vagas 
que não podem ser preenchidas, povque os se.gundos tenentes 
não t.eem o tempo de estagio necessario á promoção. 

No quadro de segundos tenentes, ainda a differenr,a é 
muito maior, pol'que o numero é de 150 e apenas existem 29, 
n que quer dizer que a falta 1\ de 121. Em uma JHtl.ento a 
fu!la é de ~o. mn oulrn, ele 121. Não hu, portanto, o menor 

. inconvcnicnl e em que os que tcrmin::tram o curso, cinco dos 
quae~ toem .o s.eu direito reconhecido pela propria Commjs
~fío c os outros doze, sejam promovidos, 

Nem se dirá que. no caso, ha uma hypothcse nova, por
rruanfo cit.ci os dous pl·rcedcnles, relativos ú turma de 1908, 
promovida no fim do 3" anno, em Hl21 o a de 19H, promo~ 
vida tambem no fim do 3• anno, isto é, em 11H4, .. _ _. 
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Submeti o ns l'azõcs, que acabo de cxpendcr á esclarecida 
consideração du illuslrc aJmiranle, digno Relator da Commis
são ele 1\larinha c Guerra, demonstrando a S. Ex. ,que o re
ceio quc tinha elo augmcnto de despeza reduz-se a uma quan
tia diminuta. E a vantagem r1ue advem do pr~endhimento do 
quadro de sr!gull'Clos tenentes, que está excessivamente desfal
cado, e que :;e dará com a anteposição ela promoção dos as
pirn,ntes do 3" anuo a guardas-marinha, fornece razões suffi
cientos para que esta emenda met·eca a a,pprovação do ple
nario. 

São estas as considerações que julguei opportuno fazer, 
pot'(jUe assim ,antes de ser emitlido o parecer, ;poderão ser 
tomadas na devida consideração pela illus,tre Commissão de 
•:Vlarinha e Guerra. 

Tenho dito. (M'tt'ilo bem; muito bem.) 

O Sr. Pt•esidente - Si nenhum Senador quer mais usar 
da palavra na hora do expcdionto, passa-se á ot•dem do dia. 
,(Pausa.) 

Estão presentes 3G Srs. Senadores. Vou iniciar as vo
tacões. 

Compareceram mai·s os SrS(. Pires Rebello, Lopes Gon
l(alves, Indio do Brasil, Josti Accioly, Eusebio de Andrade, 
Jeronymo Monteiro, M•arcilio de Lacerda, Iriueu !\~achado, 
Generoso Marques, Lauro Müller e Soares dos Santos (11) . 

Deixam de comparecer, com causa just,ificada, os Srs. 
Mendonça Martins, Silverio Nery, Barbosa Lima, Antonino 
Freire, João Thomé, Benjamin Barroso, E<loy de Souza, Ve
nancio Neiva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Araujo Góes, 
Gonçalo Rollemberg, Si queira de Menezes, An,ton i o Moni1., 
Bemardino Monteiro, Miguel de Carvalho, Francisco Salles, 
Alfredo Ellis, José MurLinbo o Vida!· Hamos (20). 

ORDEM DO DIA 

Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. -127, de" '1023, que auloriza a abrir, pelo Minis
terio ela Marinha, um e~·edito especial elo 32.0G1 francos, para 
pagamento de material de consumo existente a bordo dos na
vios IIeito1• Perdigão e Tenente Mun·i: Freire. 

Approvada. 

Votação, cm 2" discussão, da propos1çao rla Camara dos 
Deputados n. 100, rlc 11l23, que aulol'iza a abertura, pelo i\fi
nisf.erio ela ,Justiça c Negocias Tnf.crinres, do ct·celito de réis 
51l :tiOi$500, pam liquklnção ele clcspezas com os funcracs e 
cxequias do. Senador Ruy. Barbosa. 

Approvada. 



SESSÃO EM 14 DE DEZEt.IBRO DE 1923 33 

E' igualmeute approvut.lu a seguinte 

EMENDA 

Ao ar L. 1•, onde se diz: «50 :501$500~, diga-se: d'éis 
76: 157$500~, ficunt.lo o maiô como está. 

O Sr. Antonio Massa - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o S.r. Antonio Massa. 

O Sr. Antonio Massa (pela o1·de;m) - Sr. Presidente, 
·requeiro a V. l!:x. que consull,c o tienado ~;uorll ;:1 ·~oncedc 
dispensa de intersticio para a J.H oposição n. 1'JJ. que a e aba 
c!e ser: ,·otada. 

O Sr. Presidente - Os senhores que npprovam o reque
rimento qui! acaba de ser feiLJ pelo ::::r1. Ant~uio Mas;a, quei
ram levantar-se. (Pausa.) 

Foi cJ;:provado. 
E' annunciada a votação, em discussão unica, do véto 

do Prefeito n. 134, de 1922, á resolução do Conselho Munici
P·tl qu·~ v.r:toriza o Pref31:a :; adquirir, para ser· di;:ln;toHÜI 
p.olo;:; wst~ .. utos de ensino profissional, a 1" ediçãc ela o:•n: 
intitulada Escolas Pro(iss'i·•naes, (tr• autoria e pruprieclade ciu 
Dt. A ivHo Rodrigues. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra pela ordem. 

o. Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. 
Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidenf,c, 
na discussão deste Véto tive ensejo de de{)larar que, não ha
vendo numero para votações, no momento oppor.tuno, pediria 
a v o! ta do mesmo a Com missão. E' o que venho requerer, po
dendo informar ao Senaà'.) que o illust.r!1 Relator do parecer, 
o honrado Senador pelo Rio Grande do Norte, declarou-me, 
hnje, quo está de accôrdo com o meu requerimento. Solici
taria de S. Ex., a· mesma declaração pam que o meu reque
rimento possa ser acceito peln Senado. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Paulo de Frontin re
quer a volta do véto do Prefeito n. 134, á respectiva Com
missão. 

Os scnhorr.s que a1p0i31m o requerimento, queiram levan
L9.r-sc. (Pausa.) 

Apoiado. Esl.á cm discussão. 
O Sr. Ferreira Chaves - Per. o a palavra. 

O Sr. Prcsitlcnto 
reira Chaves. 

'!'cm a palavra o Sr. Senador l~ar .. 

S,- Vot. X 3 



34 ÀNNA~S DO SENADIJ 

O Sr. Ferreira Chaves - Sr. PI•csidcnte, na fJualidade 
ele Helator do par()cer sobre o vétu em questão, venho decla
rar a V. Ex. e ao Senado que concovdo Dom o requcrimentll 
foJ.•mulado rpelo illustrc representante do Districto Federal. 

O Sn. PAur,o DE l"nowrrN - Muito obrigado a V. Ex. 

O Sr. Presidente - Si não ha mais quem peça a palavra, 
encerro a discussão. Encerrada. 

Os senhores .que approvn.m o requerimento, queiram !c
vau lar-se. (Pausa. ) 

l•'oi appl'ovado o requerimento, e o véto vo!La á Colll!mis
são do Constituição. 

Votação, cm 2" discussão, do pr.ojecto do Senado, n. 37, 
de 1 !J23, cons1derando do uLilidade pubiica a Associac;ã.o de 
Imprensa do Pará. 

A!p.provrudo. 
Votação, em 3" discussão, da propos1çao da CarnaJ"J. do~ 

Deputados n. 120, de 1923, que define os direitos auLor:~es e 
dcLermina o registro, na llibliotheca Naoionul, das conl{Josi
çõcs tlleatraes ou musicaes de •qualquer genetiQ. 

:\lpprovada; vae á sancção. 
Votação, em 3• discussão, da proposiç.ão da Gamara dos 

DE,putados n. 32, de 1923, que reconhece de utilidd,do publi
ca a Associaçiio NauLica Brasileira, ·com séde nesta Captlal. 

kp~rovada; vae á sancção. 
E' annunciada a votação, em discussão uni·ca, .la reso

luc:ãu do Congresso Nacional, vétada pelo Sr. Presid·ente da 
nc'publica, que !lonccdc a D. Julieta de Lamare, o montepio 
deixa•do por seu irmão, o ca.pitão de mar e guerra Rodrigo A.n
!on;o de Lama r:!. 

Sr. Presidente - A votação é nominal. Vae proceder-se 
;i chamada. Os senhores, que manlivercm a resolução, dirão 
sim, os que a rejeitarem dirão não. 

Procerlendo-se á chamada, respondem ·- s!m - os Srs.: 
A. Azoreclo, Olegario Pinto, Pires Rebello, Laura Sodré, Justo 
Cl:crmont, Jndio do Brasil, Cunha Machaclo, José Eusebio, 
Co:,;la Rodrigues, Abdias Nevcsi José Accioly, João Lyra, Fer
reira Chaves, Rosa c Silva, Eusebio ele Andrade, Pereira Lobo, 
~[oniz Sodt·(\, Pedro Lago. Nilo Pcc.anha. Morlcstn Leal. Paulo 
de l"ronLin, Sampaio Corrêa, Bueno de Paiva, Bemardo Mon
Luiro, Mlolplio Gordo, Alvaro de Carvalho, Luiz Adolpho, Her
menegildo elo Moracs, Carlos Cavalcanti, Generoso Marqnes, 
Al'l'onso ele Camargo, Fclip11e Schmidt., Carlos Barbosa c Vc~
pllcin de Abt•Jm (35), e, - não - os Srs.: Antonio Massa, 
Odacilin rlc AlbJlC{UCI'fJJJr c namos Caindo (3). 

O Sr. Presidente - A resolução foi mantida por 35 vo
tos contra tres c vac ser enviada á promulgação. 
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ORÇAMENTO DO E.I:TER!Ol\ PArtA •1924 

Continuação da 2' discussão da proposição da Camara do~ 
Deputados n. iO.I, de 1023, que fixa a despcza do Ministerio 
das Relações Exl.criot·cs, para o exercicio do 1924. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peva a palavra. 

O Sr. Presidente - ~rem a palavra o Sr. Paulo de ]'rontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (*) - Sr. Pres'idenLe, agradeço 
ao iiiLISlrc relatoL' elo orçamento do Ministerio do Exterior a 
consielcrat;ão cm que S. Ex. tomou as emendas que for
mulei. 

Parece-me, sómcn le, que um relação a d11as deli as, o pa
rcccr·. não devia conclui!· como concluiu, dizendo que não ac
ceitavu as emendas ele ns. 2, sobre o corpo diplomaLico, o 3 so
bre o corpo consular, declarando textualmente: «A Commissão, 
pelos mesmos fundamentos anteriores, não acccita a emenda.~> 

Não ha pt·opriamente uma niio ncccitação ela emenda. O 
que cn solicitei na cmcn;la foi allorJLado pela illustrada Com
missão ele F'inan~as, porém, ele fórma diversa. Em lagar de de
duzir, no orçamento da ::Jespeza, essas imporLancias, a eles
pender, preferiu crear no orçamento da receita, sob o titulo 
<diffcrencas de cambio», uma ver·ba que não é mais do que a 
compensação corrc;;jpondenl.c tts importancias a que se referem 
as duas emendas que apresentei ao orçamento do Exterior, clif
fcren~as essas referentes a pagamentos que cm Jogar de serem 
feitos em OU!'o, são ao cambio do 27 d. por mil réis, como 
acontece, por exemplo, nas viagens/ ao estrangeiro, realizadas 
por navios ele guerra, em que o pagamento elos ven!limentos 
dos ol'ficiacs c da marinhagem tl feito não em om·o, mas em 
libras, ao !lambia de 27 d. 

E' apenas uma observação sobre o modo por que foi redi-
gido o parecer nesl.e ponto. . 

Soln·e a primeira emenda, resolveu a Commissão não ac
ccitar a ;,'uppressão da snb-consignação ~serviços industriacs 
do Estado~, baseando-se rm uma exigcncia do Cocligo de Con
tabilidade. 

Já clcmonsl.rei que, cl'.l'cctivamcnte, não ha inconveniente 
cm rogulamcnl.ar essas sulJ-consignnções c. compensai-as com 
augmenlos na verba da Receita. 

Mas. como essas snh-·consignaçõcs foram recluzidns pela 
Camam dus Depn I arlo;; n nma qnrmLia quo absolutamente não 
póde aLiontler an vullo rios scl'viç.os inclustl'iaes do E<Slndo, 
,iu!g:wa que rt·a JH'ctferiYel supprimir ns snb-consignar;ões c 
nfio incluit· na rrcci-ln n rcceil.a ele componsac.ão. , 

Como se ll'ala do uma questão que afl'ccta l.orlos os· m·
,_:nmcnl.os c não n:pcnns o rio Eslcrior, venho l'NJilcrcr a re
I it·arln ela cmcncln, como .iá o fiz no oroumento ela Agricul
tmn, porque, fit•macla a doulrirm pela Commi•ssão rio Finnn
cns, que!' em um scnl.irln qnct· em outro, rlcvcr·á sct' gencrali
z:ula a l.orlns n~ nutro.~ CIT'\'Umcntos . 

. (') Nüo foi revisto pelo oradQr. 
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Manlidas as sub-consignaç.ües, e,;Lus dcvcrfto ser as pro
postas pelo Poder Executivo e não a·s que foram L'eduzidas 
pela Camnm rios Depuludos, fazcndo-so a compensaç.ão na re
eeila, de modo a não ag-gravar o deficit orçamentaria. 

Q.uanln ás outras emendas, ele ns. ~. 5 c ü,. o iUustre 
Relator I) a C o mm issão as accci laram. Não lenho, portanto, 
ou Lras obscrva~:õl's a fazer su'bt•e o vurecm· do illusLL'e rcprc
senLanl.e elo Estadn de Minas, digno Relator do Orça'i11ento do 
Exterior. (Muito bem..) 

O Sr. Bernardo Monteiro - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra o Sr. Bernardo Mon
teiro. 

O Sr. Bernardo Monteiro - .Sr. Presidente, o honrado 
Scna:dm· pelo Disll'ido .Fcdel'UJ tem mzão quanto tis emendas 
ele ns. 2 c :J, porque. tendo a Com missão resolvido apresen
tar uma cnwnda ao Orr;amcnlo da llcccila sobre differcncas 
de cambio, a~ do S. Ex. •foram consideradas prejudicadas e 
não ro,i e i tadas. 

Estou, pois, de pleno accôrdo com o honrado Senador 
pelo Districlo Federal. 

O Sn. PAUW DE FfloN~'IN ·- Agradecido a V. Ex. 
O Sn. BEfiNAnDo MoN'l'mno - Era a declar.acão que tinha 

a .fazer. 
E' approvada a proposição. 
E' annunc i ada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. i 

SupNimam-se a~ sub-consignapõGs, relativas a scrVJCO& 
industriaes do Eslado,. YeJ•ba 1", <-J:\lalerial», ns. 14, Hi, 11l, 17, 
c JS- 214:000$000. 

o Sr. Paulo de Frontin (pela m•de-m) - Requeiro a re
tirada clcsla emenda. 

o Sr. Presidente - Os senhores que OJpprovam a retL
rada· da emenda n. i. requerida pc!Cl' Sr. Senador Paulo de 
FronLin, yLiciram levantar-se. (Pausa.: 

Foi n.P·Pl'OViH10 o l'l'qucrimcnlo • 

.São approvadas as seguintes 

E!IIENDAS 

:N. i 

Na verba 7' (ouro) - Repm·Lições internacionaes: 

Reduza-se de 313 :201$150, ouro, ficando em 15:767$, a 
importancia ouro, correspondendo a 134.000 francos, moeda 
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franccza, cm 1 :9i'í1$207, ouro, a correspondente a 18.425 
fl•ancos, moeda belga, e l'cduzidu rlc ti o/o a imporlancia ouro, 
relaliva a i: 300. 

Sub-emenda 

Reduzindo de 36 :201$150, ouro, ficando em 15 :767$ a 
importancia ouro correspondente a 134'. 000 francos, moeda 
franceza, 1 :081$207, ouro, correspondente a 8. 425 francos, 
moeaa belga, e de 5 o/o a importancia relativa a f: 300. 

N. 2 

Na verba 9• (ouro) - Extraordinarios no exterior: 

Supprima-se a 5• consignação: 30:000$ (ouro) . 

N. 3. 

Accrescente-se: 

Verba... "Augmento provisorio ao -pessoal, de JJ,ccôrdo 
com a lei da despeza de 6 de janeiro de 1923, 128 :597$486". 

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1923. - Paulo de 
Frontin. 

Sub-emenda 

Incluindo o augmento provisorio da Tabella Lyra (lei de 
6 de janeiro de 1923) no orçamento do Exterior, rectificando, 
porém, para 139 :213$500. 

N. 4 

Fica revigorada a autorização contida no n. 1, do arti
go 26 da lei n. '1.632, de 6 de janeiro de 1923, para. a reor
ganização do Serviço de Expansão Economica, subordinada, 
porém, ao Ministerio do Exterior, dentro dos limites da verba 
propria, c nas bases estabelecidas pelo n. 7, do art. 99, da 
lei qw~ fixou a despeza para o exercicio de 1921. 

São rejeitadas as seguintes 
. '.'. 

EMENDAS 

N. 2 

Na verba 2• (ouro) - Corpo Diplomatico: 

Reduza-se de 89:437$500 (ouro); reotiflcando a sub-oon
slgnaQI!CI "Pessoal", n. iS para 328 :750e, e sobre o total -
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Prs,;oa\ - 1.713:750$ rliminua-se do G %, diffcrença m<)rlia 
estimada entre o cambio par ouro c o cambio (\c 27 d. por 
mil rói~, pelo qual é feito o pagamento dos vencimentos, 
difforonçn qt!'e importa cm 85:687$500, omo. 

N. 3 

Na verba 3' (,)Ul'O) - Corpo Consular: 

Reduza-se de 106:537$500 (ouro), recLificando a sub-con
signação "Pessoal", 14', para 327:950$, e sobre o tola\ rio 
1. 704:750$ diminua-se do 5 o/o, difforonça média esl.imada 
entro o cambio par, ouro, o o cambio de 27 d. por 1$, pelo 
qual é offocLuado o pagamento dos vencimentos, difl'm·cnça 
que é elo 85 :237$500, ouro. 

N. 8 
Onde convier: / 

Fica o Governo autorizado a preferir p~tra as vagas no 
Corpo Consular, independente de quaesquer formalidades, os 
actuaes consules honot·m·ios, brasileiros natos que contem mais 
de 10 annos de serviços ao Estado em cargo de concurso e dr. 
nomeação por decreto e que tenham serviço de guerra, e bem 
assim, os auxiliares de consulados que contem mais de 10 
annos de serviços ao Estado cm cargo de concurso. 

Sala das Commissões, 12 de novembro de 1 !123. - Pi1•cs 
Rebello. - Pereira Lobo. 

N. 10 

Emquanlo o Governo não reorganizar o Serviço de Expan- · 
são Economica, nos termos da vigente lei d~;~ Despeza, será 
custeado com uma dotação de 20 contos destacada da verba
ouro destinada á Expansão Economica, deste Ministerip, o Ser
viço ele Propaganda ria Hcrva Matto na Europa, que por inicia
tiva elos Estados do Pa!'nná e de Santa Catharina e sob os aus
picias do Governo Federal, est;í sendo executado desde 1920; 
transferindo-se elo MinisLerio da Viação para o do Exterior 
o funccionario que o dirige desde o seu inicio. 

N. 11 

Art. 1.• Ficam os vencimentos do corpo diplomatico e do 
corpo consular estabelecidos de accôrdo com a tabella an
ncxa. 

Art. 2.• Pam o corpo diplomal.ico é mantida a organi
. zacão constante da ao tua! proposta orçamentaria. 
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Art. 3.• Ficam estabelecidos os corrsulados de carreira 
do seguinte modo: 

Consulados geracs de primeira classe em Antuerpin, Bar
celona, Buenos Aires, Genova, Hamburgo, Havre, Lisbôa, Li
verpool, Londres, Monlevidéo, Nova York, Paris e Valparaizo. 

Consulados geraos de segunda classe em Amsterdam, As
sumpcão, Bremen, Bordéos, Genebra, Gothemburgo, Norfolk, 
Nova Orleans, Napoles, Porto, Sanghai, Yokohama c Zurich. 

Consulados de primeira classe em Berlim, Rosario de San
ta Fé, Posadas, Vienna, Bruxellas, Dantzig, Chicago, Philadel
phia, Baltimore, Boulogne sur Mer, Kobe, Marselha, Lyon, 
Cardiff, Glasgow, Manchester, Southampton, Capetown, Cadiz. 
Vigo, Rotterdam, Triesle, Christiania, Panamá, Salto, Helsin
gfors, Roma, Madrid, Alexandria, Copenhague e Rivera. 

Consulados de segunda classe cm Munich, Alvcar, Paso de 
Los J,ibres, Santo Thomé, La· Pinta, Halifax, La Rochelle, La 
Pallice, Dakar, Cayena, Calcutá, Barbados, Bombaim, Livorno, 
Milão, Cherburgo, Tampico, Varsovia, Funchal, Praga, Arti
gas, Melo, Paysandú, Rio Branco, Santa Rosa, Bucarcst, !qui
tos, Cobija e Porto Sucre. 

Consules de segunda classe adjunctos nos consulados em 
Hamburgo, Buenos Aires, Antuerpia, Valparaizo, Nova York, 
Paris, Liverpool, Londres, Barcelona, Genova, Lisboa, Porto, 
Montevidéo e Havre. 

Fica prejudicada a se,guinte 

EMENDA 

N. '7 

Inclúa-se verba na importancia de 128:597$486 para 
occorrer pelo Ministerio do Exterior no pagamento da grati
ficação instit.uida pela lei n. 4. 623, de 6 de janeiro de 1923, 
em beneficio dos funccionarios, mensalistas, diaristas, jorna
leiros e operarias da União, e conhecida por Tabella Lyra, a 
qual fica, pela presente lei, e para todos os effeitos, incorpo
rada aos respectivos vencimentos, mensalidades, dinrias e 
jornaes. 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1923. - Irineu llla-
clwdo. :. i .. :., , :c\:'J :g '!::4! 

O Sr. Bernardo Monteiro- Peço a palavra 'Jlelu ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Bernardo Mon
teiro. 

O Sr. Bernardo Monteiro (Jwla ordem) - Sr. Presidentr., 
peço a V. Ex. que consulto o Senado se dispensa de intcrsticic 
a proposição que acaba ele srr approvada, afim de poder ser 
dada para a ordem do dia da proxima sessão. 
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O Sn. Pnr,;smrcwm - Os s()nhnl'rs que npprovarn o reque
rimento. cpwiram J,~vnnlnl'-sr. (l'a:to~a.) 

Fni approvndo . 

• !1 ORÇAMENTO DA GUERRA PARA 1924 

I 

1Continuação da 2" discussão ela proposição da Carnara dos 
Deputadof.· n. 108, de 1923, que fixa a despeza do Ministerio 
da Guerra para o exercício de 1924. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente -- Tem a palavra o Sr. Paulo da 
Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. Presidente, reservo-me 
para, na terceira discussão, analysar a brilhante introduccão 
do parecer elaborado pelo meu presado amigo e illustre coi
lega de bancada sobre as r.mendas ao orçamento da Guerra, em 
segunda discussão. 

Parece-me mais opportuna aquella occasião, porque, não 
só desta analysc rc&111tarú a apresentação rlr alg·umas emendai!, 
cm terceira discussão, que ag·ora não posso fawr, como igual
mente porque na discussão c votação da.~ emendas sempre en
tendi que a discussão eleve ser· mais p•eecisa r mais restricta 
ao assumpto das vana& ·emendas. . · 

S. Ex .. portanto. clescu lpar-me-h a se não tornar agora co
nhecimento das brilhantes considerações que faz, no tocante á 
politica sul-americana a proposito do Brasil, tratando do au
gmenlo das nossas forcas de terra r dr tudo quanto reSipeito 
diga ás despezas feitas cm urna série de exercícios com esse 
objectivo. 

Passando ao exame cRpecial das emendas devo dizer qull 
duas dellas. as rlc numeras dous e tres. a primeira, relativa á 
S11ppressão da verba exercícios findos, sob n. 2, a segunda. de 
n. 3, relativa á inclusão da verba: «augmr.nto provisorio sobre 
vencimentos, rnensalidadrs, cliarias e jornaes»-mereceram a 
approvação de S. Ex. e da illustre Com missão de Finança8. 
Nada, porbnto, tenho a dizer a este respeito, correndo-me tão 
s6mrntc o dcvrr de agradecer o bonrlo~o g-est.ri de S. Ex. 

A primeira das emendas por mim apresentadas, está exa
ctamente nas condições ria que aprr.srntei ao orc.amcnto do Ex
terior. de qne ha ponco tratei. Tendo rlc havrr uma doutrina 
firmada a rstr rrsprito. pela Cnmmissão rlc Finanças, julgo 
tambrm eonvrnirnlr solicitar rlo Srnarlo a sna retirada, para, 
cm terceira cliscllSsão. ohedecrnrlo a uma 01'ient.a9ão nniformc, 
vf!r o que se rlevc r~sta•bclecer quanto aos serviços mdusl.riaes do 
'Rst.arlo rle que rlla !.rata. 

Era apenas o que tinha a dizer. neste momento, quanto ao 
hrilhnnte parrcer rlo illnst.rr Scnarlor Sr. Sampaio Correia. 
(Muitn licm: rnuitn bem.) 

O Sr. Presidente -. Si nenhum Senador quer mais t~sar 
da pal!nTa, encerrarei n discussão. 

( •) Não foi l'evlsto pelo orador, 
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Os senhores que npprovam a proposir,~i"trl, IJIWÍI'Ulll !r!. an-
l.ar-se. (Pausa.) . 

E' nnnunciada a vol.ar;fto ·da segninl.c 

EMENDA 

N. i 

Suppri1mam-~e as SU'b-consignaçõcs relativas a serviços 
indusl.riaes do Estado, verba 15", ns. 35, 36 37 c 38, na im
portancia de 2 .·360 :000$000. - Paulo de Frontin. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Paulo de Fronlin, re
quereu a retirada desta emenda. 

Os senhores que ap.provUJm o roquerimenlo ele S. Ex., 
queiram levantar-se. (Pausa.) · 

A emenda foi ret.imdá. 
E' annunciadn a voLaçãn da seguinte 

EMENDA 

N •••. 

E' considerado adcl ido :í 'L• Circumscri,pção de necruta
mcnl.o com os vencimentos do seu posto, continuando a scr
vi;r nas juntas de alistamento militar, o capitão do Exercito 
de 2" linlha, Antonio Rodri'g~ues de Almeida ,que vem hn longo 
tempo servindo nas referidas juntas e ora preside uma dcllas. 
- Ferrei?•a Chaves. 

O Sr. Ferreira Cha1res - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Ferreira Chaves .. , 

O Sr. Ferreira Chaves (pela 01·dem) - Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex. que consulte ao Senado sobre si consente 
na retirada desta emenda. 

O Sr. Presidente - 0;; senhores que upprovam o reque
rimento, queiram levantar-se .. (Pausa.) 

Foi rupprova•clo e retirada a emenda. 
E' annunciada a voLar,1ão ela seguinte 

EMENDA 

N .... 

Art. O concurso para inspeclores do CoHegio Militar do 
Rio de Janeiro, renlizndo em outubro do 1922, fica valido até 
31 de dezembro de 1924. -Antonio Massa, 
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O Sr. Antonio Massa - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Antonio Massa. 

O Sr. Antonio Massa (pela ordem) - Sr. Presidente, peco 
a V. Ex. que comulte ao Senado sobre si consenLe em que 
esta emenda seja approvad;t para conslitnir projecto cm se~ 
parado. 

O Sr~ Sampaio Corrê a - Peço a palavra pela ordem. 

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

O Sr. Sampaio Corrê a (pela ordem) - Sr. Presidente, 
a Commissão de Finan~as ju,lga que tl)das as emendas rcl'o
rentes a alterações de regulamentos em vigor, não podem 
ser acceitns como mnteria orçamentaria. Nessas oondiçücs 
nada tem a oppôr em que osta constitua projecto em sep1wado. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a emimda 
n. 8, para constituir rproj!lcbo em separado, ·com parecer fa
voravel da Commissão de Finanças, queiram levantar-se. 
(Pausa.) 

1Foi approvada, para constituir projecto em SCiparado. 

E' annunciada a volacuo da seguinte 

EMENDA 

N. 9 

Onde conv1er : 

Ficam equiparados os vencimentos dos patrões e maru,ia 
das fortalezas de Santa Cruz, Lago, São João c Imlmhy, aos dos 
patrões e maruja do. Intondenoia Geral da Guerra. - Perei1·a 
LoiJo. 

O Sr. Pereira Lobo - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'cm a palavra o Sr. Pereira Lobo. 

O Sr. Sampaio Corrê a - Pcc.o a palavra pela ordem. 

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

O Sr. Pereira Lobo (peln. o1·dem) - Sr. Presidente, a 
a emenda n. 9 é da minha autoria. 

Diz a Comn::issão que não póde acceital-a, porque o mo-
mento não comporta augmcnto ele dcspeza. . 

Trata-se, Sr. Presidente, do humildes funccionarios e a 
rlespcza que porventura essa melhoria possa occasionar, não 
vllm absolutamcnlc aggravar a situação do nosso paiz. 

'!'rata-se de patrões c da marinhagem das fortalezas da 
barra do Rio de Janeiro: San la Cruz, S. João, Lagc c Imbuhy . 

.Os vencimentos desses funccionarios estilo cm compleLo 
dcsaccôrdo com os de sous collegns da Intendencia e do Ar-
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sena! de Guerra dcsla Capital, os seus serviços são da mesma 
naturor.a; elles se dedicam diuturnamente á vigilancia do poJ•I.o 
desta Capital. 

Pc(:o a attcnção do illustr(J Relator do orr,,amento da 
Guet•ra para essa despeza, que é miníma. 

Tenho em meu poder um quadro comparativo dos venci
mentos dos patrões e da marinhagem dessas fortalezas c dos 
pall'ões e da marinhagem da Intendencia e do Arsenal de 
Guerra desta Capital. · 

Um patrão de 2" classe da Intendcncia ou do Ars'enal de 
Guorl'a vence 10$; os da fortaleza da barra do Rio de Janeiro, 
vencem 8$000. São cinco palrões c a clirfercnça entre os ven
cimentos é de 2$000. 

Havertí cm tão pequeno numero, grande augmenl.o de 
élespcza? 

Na marinhagem, da Inl.endoncia c do At•senal de Guenn, 
os patrões de 2• classe, vencem 5$; na das fortalezas da barra 
do Rio de Janoiro, 3$000. Ha tamhom ainria uma diffPI'enr.a 
rle 2$000 .. E são apenas 28-mnrinheiros. 

E' ,justo, Sr. Presidente, ele pois do brilhanf.o parecer ela
borado pelo illnstro Senador sobre o orçamento rla Guena qur. 
o Senado consinta que esses pohros mm·u.ios, que diariamente 
~c snntcm amcnçarlos pelos vagalhões da harra do Rio rio .Ta
nciro, especialmente cm tempo de ressaca, continuem n per· 
ccbot• tão exíg-uos vencimentos? 

Se\ os que prestaram c prestam serviços nessas forlnlc:ms, 
conhecem os sacrifícios, que lhes são impostos nos monwntos. 
cm que cllcs Wm de conduzir até n alimentação para o pessoal 
que ali i se acha. · 

Appcllo pois, para os nobres ~enUmontos do illustrc Re
lator do parecer sobro o orçamento da Guerra. Estou cnnvcn
cido do que S. Ex., estudando melhor a questão, vorificar:í qur. 
esse minimo accrescimo não poderá aggravar o nosso orça
mento, menos ainda abalar ns condições do nosso paiz. 

O Sr. Sampaio Corrê a - Peço a pal:ivra pela orrlcm. 

O Sr. Presidente - 'l'r•m a pa ln na n R1·. Rmnj1a in r.nJ''''\n. 

O Sr. Sampaio Carrila (Jlr.Ta nrdcrn) - Sr. Presidente, 
cnnfcssn fll.W fni rom haslanLc lflC?.UJ' qnc a Commissão rlc Fi
nanças resolveu, por inl.ormcdio elo Relator do Orí1nmento da 
Gncrm, nogm· o seu a.poJ.o :í emenda wprcscnl.a,rla pc.Jo illusl.rc 
representante rio Sergi.pc, sem inrlngar da questão, mas por sa
ber que nós tambom devemos estar, na hora presentn, certos 
da acção dos rcmo.s para CfUn o' lmrco não venha defini Uva
mente a nnl!'frng;nr cnlt•o cnm'mos vngnlhõc~. muito mais for .. 
tcs do qnr aqnollos n qtw allnclin o illustrc Senador qno me 
preccclon na trlbnna. 

Nãn se l.!'llf.a, f:c. Pr·csi>Clonl.r, rlr. julgar elo moriLo da qucs .. 
f.ãn, nl.r\ mesmo pol'qur\ enns~3 innumcras, analogas a esta, r:lü
yr.m oxisLiJ'. De mnilns frnhn' cu ,co.nhccimcnto .pessoal crn 
tflclos os clepil!'f.n,monlos ela aclminislração .publica. E, a ar.lopçiír, 
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de um só exemplo, cqu i,pna·ando veniliment.os, m11clilfieanJdo 
qnarl::oii .ití fll!g·anizn:rJn'.'· lnhcllas fixa·rlas, nesta hora, imrp•orta
ria na abertura de uma J'resta que iria se alal'S'Undo .pouco a 
pot11cn, sem que mais Lando a Commissão do Financas e o 
prnprio Senado pudessem obstar convcnionlemonto o accresci-
cimo' elas dcspczas .publicas. · 

Por osso motivo, sem inda:gar,· •repito, do merito da causa, 
mas aLLcndenrdo ás necessidades reaes e :por •tomar não esta 
impor~ancia sómente, mas a somma final de varias importan-' 
c ias pequenas, a Commissã.o é obrig·ada a manter o seu parecer, 

O Sr. Pereira Lobo - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pereira Lobo. 

O Sr. Pereira Lobo (pela o1·dem) ·- Sr. Presidente, á 
vista da declaração fo~mal do i.Jlustre relator da Guerra, .pre
firo retirar a emenda, a vel-a ipt•ejudi•cada. E' um caso que, 
apezar de se ligar á Marinha, em- todo o caso eu considero o~ 
interessados co'mo companheiros de classe e de lutas. 

Nestail condições, requeko a V. Ex. que consulte o Se
nado sobre S·C concede a ret.irada da emenda, a:fim de ser ai].)re
sen la-da em terceira discussão. 

O Sr. Presidente - O Sr. Pereira Lobo requer a retirada 
da emenda n. 9; os senho'rcs que wpjp,rov.am o requerimento, 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

F·Oi approvado. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

i' pa!'te 

Onde convier: 

Art. O Governo cederá o proprio nacional si to á praca 
da Republica n. 197, residencia 'que foi outr'o'ra. do marechal 
F·rancisco de Lima e Silva, no .perioQdo de regencia, e do gene
ralissimo Mano e I Deodoro da Fonseca, .po!~ o coas ião da prd
clamaoão da Republica, para ahi ficar definitivamente instai
lado o Prytaneu Militar, estabelecimento destinado á inst.ru-; 
cção da mocidade, d qual já .funcciona nesse predio, a titulo 
.precario, em vi.rtude .de cessão do Ministerio .da Guer,ra e sob 
a direcção do general J.onathas de Mello Barreto. . . 

2• ,par.te 

.\rt. São considerados validos, ·co'mo se no CoHegio 
Milltw~ tivessem sido feitos, os ·exames flne.es ipa'estados no 
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J>rylaneu i\lililar pelos re:;pcclivos alumnos, uma ve~ que o 
sejam :;oh a fi:;culiztu,~ão de um delegado do' Estado Maior 
dosi•gnado para esse l'irn 1pelo 1\liui:;Lel:'io da Guor.J·a. - Pereim 
Lobo. 

O Sr. Sampaio Corroa - Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tcw a palavra o honrado Senador. 

O Sr. Sampaio Conrêa (pela ol'd-e 1111) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para chamar a atlcnção da Casa para o erro 
commettido na impressão do parecer, com referencia á emen
da n. 15. O parecer diz que a maioria da Commissão não M
ceita a primeira parLe da emenda. E' precisamente o con
trario: a maioria da Commissão acceila a primeira parte da 
en-.'enda pum ser destacada c constituir projecto cm separa
do. Quanto á segunda parLe, a Commissfi.o não a acccita. 

Eram estas as correcçõeii que pretendia fazer. 

Approvil!da. 

O ·Sr. Presidente - A primeira parte da emenda n. 15 . 
é dest,acada para constituir projecto especial. 

E'· rejeitada a segunda parLe da emenda n. 15/. 

E' annunciada a votação da seguinte 
. ' . 

EMENDA 

Onde convier: 

São graduados nos postos de capitão e de 1" t,enente, re
spectivamente, o.s desenhistas c cal'logr.a.phos do !Estado Maior 
do .Exercito o de out.ras dependencias essencialmente mili
tares, que contarem mais de um anno de serviço c cujos ser
viços sejam de reconhecida na(,ureza mi li Lar. 

Sala das S'e.ssões, 30 de novembro de 1923. - Fc1-reira 
Chaves. 

o Sr. Ferreira Chaves (pela ordem) - Sr. Presidente, 
peco a V. Ex. 1lOnsuHar o Senado si consente na retirada 
desta emenda. 

o Sr. Presidente - O Sr. Senador Ferreira Chaves rP-
quer a retirada da omendn n. 33. 

Os senhores que approvam, queiram levantar-se. (Pausa.) 

A·pprovndu. 

E' nnnunciada a votação das seguintes 
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.1'::!\IENDAB 
. i~ 

N. 34 

I ::uti{icação 

· A. emenda visa restabelecer a situaóão nctu.nl. 
. O::; ;n~ii\WiOJ'f:!S " sew; .auxiliares na. Es.-úl:L de Aperftll· 

(Jonmenlo de Officiaes; assim como os officiaes do ·Campo de 
Illstruccão,· estes por for(}ll do vegulamento· teem uma rcfe!cílo 
de almoQo, quando ·os excrciciils se prolongam. · 

' .. :,; ' ' •' . ' . '·' ' , .. · '•' 

Nao ha· a.ugmento de despeza. 

' A' rubrica 1 i", sccrescente-se: 

"Inslruc·lores c auxiliares ·antes de "alumnos dai\. A. 0." 
e ••çaml?o de Instrucção" entre "unidades" e "quando". -Olc-
ga1'!o Ptnto. , : . - . 

•• • .. 'f 

N. 35 

A' rubrica 16•, accres·cente-se: 

"Dos bospitaes e enfermarias e do Campo de Instrucção" 
e~~;tre "empregadils" e "obrigados". - Olegario Pinto, 
,~ · !1.-, _·~··:•o·!~-· ........ -... : . .,.t;'lr •• .=:.tm..,-;a 

'. i I. 
. ..... 

; . . 

iii. 36 

.... -· ~ .. ·-~ ..... , 
. o· .. Cll!mpo de InstrUccão de Gerichió . está. ·regulamentado 

poi decreto· rt. f4 .273, !dã:"28 ·de ,julho de i92ô, publicado no 
.. Boletim do Exercito", n. 331, de 3i de. agosto do mesmo 
anno,. mas, até bojo não .dispõe de verba orçamentaria, por
qlto sua..s desjlezas coiii'inin por conta da verba Obras Mili-
tnros. · . . 
· Tendo sido exf.incf.a a ·Commissão Construcfora e resol-

~icl~ a retmião do Çampo ·~O Estadia MiHt,ar:~)já ina'!lgurado, 
é no Estando do T1ro NM10nal, ora separado ·da. Directoria. 
Geral de Tiro de Guerra, é necessario dar-lhe· recursos or
cnruontario3 conforme a nota junta. - Ol'eoário PintoJ. 

. . ' . . . . . . '!li . ' 
· () Sr. Olegario Pinto (pela ordem) - R~gyeiro a retirada 

da!'! cme·ndns ns. 34, 35 e 36. . ,,, 
' . ' >t. 

() Sr. Presidente - Os senhores que approvnm a retirada 
das emendas ns. 34, 35 e 36, requerida pelo Sr. Senador Ole., 
sario Pinto, quoiram levan{;ar-s·e. (Pausa.) 

!.. I .... 
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O Sr. Sampaio Corrêa - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra o Sr. Salll!Paio Corr8a, 

. O Sr. Sampaio Corrêa (pela ordem) -· Sr. Presidente. 
pc?l a palavra pura dar uma !ige.ira explicação ;l. casa. Não 
se1 bem o que V. Ex. poder '1 submétter ú votação ·sobre a 
emenda n. 38. Digo ou que u Commissão nilu póde comprc
hcndcr o que. se contem na publica.cfio feita no Diario d,o 
Conaresso, como emenda n. 38 ao orr}amcnl.o da Guerra. 
[llcco.rreu, por is·so, ao exume dos originaes c não poudo en
contrar os esclare.cimentos de que carecia. '!'rata-se de urn 
quadro comparativo, que não traz assignaLuras, mas que foi 
publicado, como emenda e que mais parece a justificação do 
uma emenda do que propriamente uma eme.nda. Nestas con-· 
dicõos, a Commis·são rejeitaria o que foi apresentado como 
emenda n. 38 E, para que nãp fique o pre.cedente· de tomar 
o Senado conhecimento, como emenda, de um documento qu~ 
não traz assignatura, seria o caso de V. Ex., Sr. Presidente, 
não tomar conhecimento dessa emenda e passar ú de n. 39. 

10 SR. PRESIDENTE -De accôrdo com as ponderações fel·· 
tas pelo Sr. Sampaio Corrêa, relator do areamento da Guer
ra, resolvo con·siderar como mexist~nte a chamada emenda 
n. 38, desde que não está assignada e a Commissão dclla. 
não .quer tomar conhecime.nto. 

E' annunci ada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. i .... -
o/ 

Accrcscente-se onde convier: 

Art. Os candidatos classificados nos concurso·s para 
me.dicos o pharmaccuticos dõ Exercito, que tenham sido re
servistas de 1' c 2• categorias e actualmente sejam officiao·s 
de 2• classe da reserva de 1• linha, do •Corpo de Saude do 
Exe.rcito. com mais de seis mezes do serviços gratuitos uo 
mesmo Exercito, terão preferencia a quaesquer candidatos nas 
nomeaç_ões para as vagas que se derem no decurso do armo. 
- Pedro Lauo. · . 

O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. PresioJente, venho 
appeilar para o espírito de justic.a do Senado e pleitear a 
approvação desta emenda. Sómente por inadvertenciu, posso 
admlttir que. a Commissão de Finanças houve·sse proferido 
parecer contrario ú emenda, que visa apenas, reconhecendo 
SCJ.'vicos prestados por .cJedicado's serventuarios do Estado, ga
ladoar t~mbem a·quelle.s :que claS'sificado~ forem om concurso., 

.. .. , 

·"· 

"' ·.~ '! 
~ 
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A emenda <JLW tive a liolli'U de apl'esor!Lal' diz o seguinte: «Üil 
candkluLos •<JUU, a)J]Jl'ovuclos o111 coneun;o c classificados, Li
verem j{r prt•.sl.udu sorvi~os au Exercilo, o scr·viço·s gratui
tos.» 

l'or J'orça, dev.om esses gosar da prcl'crcncia uas rwmca
!'Ões. 
" E' de urna ,iusLi<:a Liio grande essa disposi<:ão que ett nfro 
preciso insisLil', limiLanclo-me a appollat' pura u espírito tlc 
jusLiça elo Senado porque estou certo que o illusLrc Relator 
convencido já está ela in,justiua ela Commissão. 

O Sr. Sampaio Corrêa· - Peço a palaV!'a pela or·ctcm. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. 
Senador Sampaio Corrê a. 

O Sr. Sampaio Corrêa (1leta 01'drJ'In) - Sr. Presidente. 
o parecer apl'escntaclo pela Commissão de l!,inancas á emenda 
n. lt2, q uc tanto tl'a!Jalho tem dado ao meu prezado amigo, 
Sr. Senudol' Pedro Lugo, justifica hum a atLiLucle ela Commis
são oppondo-se á approvação da emenda pelo Senado, por isso 
que manda clla dar prci'erencia nas nomeações para exercici•J 
de cal'gos que cot·respondem ·a J'uncçües profissionaes. a pes
soas que hajam pl'estaclo servi<;os ele outra natureza ... 

O Sn.. PEono LAGO - Aos que tiverem sido approvacloE ú 
classii'icados cm concurso. 

O Sn.. SAMPAIO CoimJ)a -· Chegarei lá. Manda dar prei'e-· 
rencia áquelles que, independentemente de provas de con-
curso... · 

O SR. PEDRO LAGO- Não, senhor; manda dar prei'erencia 
áquelles que foram approvados em concurso. 

O SR. SAMPAIO Con.RÊA- Eu me explico: manda dar prc
ferencia :íquclles que, Lendo sido approvados em concurso, ha
.iam prestado serviços outros de natureza não profissional ao 
Exercito ou em geral ao paiz. 

0 SR. PEDRO LAGO- li,o Exercito. 
O SR. SAMPAIO CoRHÊA- Ora, essa disposição vem alterar 

o critcrio estabelecido nas nomeações. · 
O .SR. PEDBO LAGO - Não apoiado; o Governo tem o di~ 

rei Lo de nomear Quem bem· cnLendel', uma vez que este ia elas-· 
sificado. ' 

O SR. SAMPAIO Comu~A -- Mas se estabelece uma prefcrcn
cia, que não está contida em lei, vem alterar as disposições da 
lei actual, que não manda dar essa prcfcrencia nas nomeações 
dos eancliclatos approvaclos. 

Como V. Ex., Sr. Presidente, c o Sc.nado viram, pela 
leitura do parece!', a emenda all.era a disposi()ão do regula
mento cm vigot·, restringe a liberdade da escolha das nomea
ções. Não augmenLa, porém, despcza; não determina ereaniio de 
cargos novos, não augmenl.a o quadro de vencimentos. ~1as a 
Commissão rlc l"inanças sabe que o Scnnrlo vota sobre esse 
caso, como sobre os dcrnai&, clcciclinclCJ cm sua soberania. como 
for de justiça. · . 
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o Sr. Presidente - Os senhores que apu)rovam a emenda 
n. 42, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvada. 

]!;' aununeiw.la a vota~i'ío lia seguinte 

EMENDA 

N. 43 

Accresccntc-se onde conv ie,r: 

Art. Ao Collegiü dos Orphãos S. Joaquim na Bahia, 
ficam transferidos o prcdio, dep·endencias c o terreno que 
pe!'Lenceram ao ex tine to Arscral de Guerra naquelle Estado. 

Sala das sessões, dezembro de 1923. - Pedro Lago. 

O Sr. Pedro Lago - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. Pe
dro Lago. 

O Sr. Pedro Lago (pela ordem) - Sr. Presidente, .peco 
a V. Ex. que consulte ao ::lenado se permitte na relirada da 
emenda n. 43. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o reque
rimento do Sr. Pedro Lago, queiram leVantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

E' annunciad!l a votar;ão da seguinte 

EMENDA 

N. :1.. 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a permittir que limitado nu
n~cro de officiaes, de notorio mcrecimenl o, que quizcr~m 
aperft1ic.oaJ.' seus cnnhecimcntos militares, possam permanecer 
cm paiz esLrangeiro, á sua escolha, de um a dous anno~. pcr
cobcnclo somente os vencimentos mi!il.ares qne lhes coube!'Crn 
por lei, cm papel c sem ajuda de cus Lo. - Pereira Lob.o. 
Lmtro Sod1•é. 

O Sr. Pereira Lobo - Peco a pa.lavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pereira Lobo. 

O Sr. Pereira Lobo (pela m•alem) - Sr. Presidente, ~~-
queii'O a rel.iracla ela emenda n. 4. 

S,- VoJ, X 4 
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O Sr. Presidente -· O Er. Senador Pereira Lobo rcquur 
a relirada da emendu n. 4, 

Os Srs. que approvam o seu requerimento, queimm lc
vunlar-se. (Pausa,.) 

Foi upprovada e rclirada a emenda. 

E' annunciada u votacão da seguinte 

EMENDA 

N. 2 

Os alumnos dos col!egios militares que desc).iarom con
tinuar seus estudos nu Escola Milil:!r, serão transferidos para 
c5ta, desde que lenham todos os exames que, para a mall'i
cula são c~d:;idos al!i dos candidatos reservistas e alumnos do 
cUI'so anncxo á mesma escola. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Peco a palavra para encaminhar 
a votacão. 

O Sr. Presi.dente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Sampaio Corrê a (:para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, pedi a palavru pura esclarecer o SeMeio que 
ha um cnga.no na publicacão feita no Dim·io Of(icia.l, como se 
deprehende da simples leitura do parecer. Diz a pnblicaoão 
feita: 

~A Commissão não acceita a emenda, visto tratar de um 
caso que reclama urgencia em a sua solução c ser uma mc'
didu de equidade., 

Devia estar ·escripto: ~A Commissão acceilu a emenda, 
etc. Sendo, portanto, exactamente o contrario elo que está pu
blicado. 

0 SR. VESPUCIO DE ABREU -i V. Ex. me poupou O traba
lho de pedir a rectificação desse caso. Agrade1;o a V. Ex. 
tel-o feito ,espontuneamente. 

O SR. SAMPAIO CoRRÊA - Era .o que me cumpria d·izcr. 

E' approv.ada a emenda. 

São succcssivamcnte ap.provadas as seguintes 
•.•. '- . · .•..• ,· . •' :.'.1 ' · .... ~!. :-·.··-

EMENDAS 
·' 

N. 3- ~ 

Supprima-sc n verba 11' "- Rxcrc,icios findos, ré is 
100 : 000~1000. - Paulo F1•ontin. 
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N. 4 

Accr>CscenLe-se: 

.. . Vdl·bn-Atigrricrttó' IJJ'avisorib sobre V·cncimtmLos, men
sàlidüdds, diar'ias o .i.arnaes, de accõrdo êom a lei da despczn; 
de G de janeiro ele 1923, 2. 900:242$800. 

Rio do Janeiro, 3 de dezembro de 1923. - PacUl.o de 
Frontin. 

N. 5 

Onde convier: 

Continú!a em vigor o art. GO do decreto ii. 4. 555, de i O 
de agosto de i!l22, autorizando o Governo a abrir o credito 
de GOO :000$ para attcnder ao pagamento da dif'ferença de 
vencimentos, a que teem direito os of'ficiacs de torra o mar, 
comprehendiclos Jtas disposições do nrt. 45 da lei n. 4.242, 
do 6 de ,janeiro de 1!)21, e correspondentes ao anno de 1921. 
'- Lauro Sodré. 

N. 6 

'Qnde convier: 

Art. Ficam relevados da carga que l'hes foi mandada 
fazer da importancia relativa á gra!Jificação de que trata o 
arL 151 da lei. tt. 4j.555, de 10 de agoSto de :1.922, os a:ctuncs 
serventes da Escohi de Vef,crinaria do Exercito. 

ltrt. .Aos dito·s serventes fica ·assegurada a referida 
gr11lificação. 

Art. Revogam-se l1S disposições em contl'a:rio. 

. .Sala das sessões, 3 de dezembro de 1923. - Jrinrni Ma
chada, .. 

N. 7 

Na verba 15• - «Serviços geraes»: 

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

«.;. sub-consignação n. 4, cm vez de 200:000$, diga-se: 
«150 :000$», accrescentanclo-sc depois da palavra «viaLuras», 
rJ seguinte: «sendo 50 :000$ para completar a insta Ilação do 
Làborntorio de Analyscs da Int.enclcncia da Guerra, acquisi
ção de novos apparolhos e pagamento da gratificação a tech
nic·os cncarreg·ados da in81.allnr)~o o de auxHinr ns pl'lrriciros 
trabalhos do mesmo Laboralorio. - C. Cavalcanti. 
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N. 8 

Accrescente-se onde convier: 

ArL. Contin:úa cm vigor, na vigencia desta lei, o u. 4, 
primeira parte, do arlj. 4!), da lei n. L 55á. de 10 de agust,o 
da 1922. - C. Cava~canti. 

N. 9 

'l'ransfira ... se da verba 6' «.Arsonaes e ~ortaleza.s~ a 
quantia de 10:560$, importancia dos vencimentos de quatro 
de 1 • classe, para a verba 1' «Administração Central», sub
consignac;ão correspondente á Directoria do Material Bellico. 
- C. Cavalcanti. 

N. 10 

Transfira-se, na verba G' «Arsenaes e :Fortalezas~ para a 
1• «Administração Central», sub-consignação correspondente 
ao ''Deposito Central de Material Bellico", a importancia de 
30 :000$ que deve ser desdobrada cm duas parcellas, sendo a 
primeira de 20 :000$, para o pessoal incumbido da Iimpesa 
e lu~rificação do armamento porta til o a segunda de 10:000$, 
para o material necessario a esse serviço. - C. Cavalcanti. 

N. 11 

Na verba 15' «Serviços Geraes», sub~consignação corre
spondente á ~Fabrica de Cartuchos c Art,ef.actos de Guerra». 

O numero li, ~Material elo consumo» distribua-se assim: 

Jllate1'ia~ de consumo 

Acquisição de ferramentas c apparelhos para 
as officinas. . . . . . . . . . . .......... . 

Materia prima .J. . • . . . . . . . . . ...... . 
·Drogas e produclos chimicos.. . . . . . . . .. 
Combustivel.. .. .. .1• .. .. .. ......... • 

Lubrificantes c acc(lssorios para lim]1.cza ... . 
Conservação e reparação de machina.s e de ap-

parclhos; acqnisicão de peças c pertences 
Gonservar.~fín c repararão elos rdif.icios, offici

na$, depcndcncias da fabrica o seu ma
. lm·ial rodante.. . . . . . . 1.. • •••••..•• 

·Material de c:ecf.ricidadc.. . . .·. . . . . ·. 
Acquisi(~ão de artigos ncce.ssal'io.s ao ser"'iço 

de embalagem c officinas .. · .)~ . . . . . . 
Idem, idem de artigos de cxpcclicnl.e ....... . 

26:000$000 
30:000$0000 

3:000$000 
100:000$000 

20:00$000 

30:000$000 

il4:01l0$000 
!5:000$000 

ii0:000$000 
12:000$000 

Somm'a.. . . . . . . . . .1• • • • • • • • • • • • • • 30 :000$000 
C. Caval,canti. 
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N. 12 

ConLinlht em vi·gor o :.wl. 23 ela lei n. /!,(i32, ele G ele ja-
neiro de 1923. ·~ 1~\ )~:J~ 

Sala das sessões, 3 de dezembro de 1023. -José Eusebio. 
Costa Rod1'Üittes. - Vespucio de Ab1·eu. - Cunha. Machado. -
f,a'l/.1'0 Sod~·é. - Trineu li/achado. 

N. 13 

Onde c•J,nVi·c•r accrescente-se: 

ArL. Aos alumnos, que concluirem o curso das Escolas 
MilHar, de Intendencia e V.el.c•rrnaria, como praças de pret, e 
q·uo fm,cm declarados aspi•rantcs a oHiciaes, será concedido ·O 
abono de um conto c .quinhentos mi·! réis (1 :5{)0$), para os 
seus uniformes militares, que lhes serão descontados como é 
de lei. - Lauro Sodré. 

N. 14 

Onde convier: 

Art. Continúa cm vigor o art.. !i!i da lei n. l;.!i32, do 
G de .i~nei•ro de 1923, C;\Clensivo aos alumnos de 1923. 

Bala das sessões, novembro de 1923. 

N. 15 

Accrcsctlnte-se onde convier: 

ArL. E' revigorado o a;rt. 43 d'a ]()i n. 4. 2<i2, ele 5 ele 
janeiro de 1921 (Orçamento da Guerra), cuja disposição fica 
assegurada .desde a data da execução ·da cliSiposição idenLica 
do decreto ·legislativo n. 3. 5·89, de '• ele dezembro de 1918, ele 
qtw trata o mesmo •ar~. 43. 

·Em :2 de dezembro de 1923. - José Eusebia. 

N. i !i 

Res-lll'beJ.cça-stl a do tacão ele !10: 000$, sol icitaela na rpPo
p:)sta elo orçamento, verba t.", «.Tustioa Mi!i.f.a;r», consi.gn.acão 
n. 28. rlcslin[lcJa ao pngamrnlo de vruntagens a supplenles, 
adjuntos, interinos ou ad-hoc, na fól'ma da ohsei·va~'ão :B ela 
J'esprcl.iva labeHa cJ.e vencimentos (clccJ•eto n. i'5.63ti, de 2!i 
do agosto elo W22), ficando n.ssim augmentado ele 30:000$000 
o tol'al da vcrlln. - C. Cavalcanti e out?·os. 
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N. 17 

:\ccrescenlc-sc ppdc convjer: 

Art. Fica .o Govemo a:ulol'izado a mandar pagar por 
conta do credito cspceiq,l coiWPÃido PAlo cj"Wlrelp Jcgj~!alivo 
n. -1'.6IS, ele 20 de dc?.P!llbrq de 1Q22, a diffQr~nca ~c vpnj:~i
mcnlos devida cm W21 aos qfrici;ws rpfflr!llados · n~ yigQll!Ji~ 
do ar L. 107 üa le·i n. 2. 024, de 5 de j·runei.ro de 191ü, por -of
foito elo arL. 1.5 da lei n. it.2<12, de 5 de j•aneiro de 1921. 
C. Cavalcanti. · 

N. 18 

· Na verba W (Serviço,~ ·fl'P~'ílPs), rqJ?.riíJ~ ~q -. Diyc1rsas 
dc:&pq~as, aPQJ:Çl:8CCIÜ9"9P Ú S]l~)-qqqsJgua~uq !l, 3 ffi[ll,S ~: pqp~, 
~lC§!-i!nqç]o,s iÍ n~visL~ J?cfasa N~ÇW7fÇll. :.___ c. CÇfV.H!~~nl1. 

São rejeitadas as seguinJ.os 

EMENDAS 

N. H 
Onde convier: 

p~ pfficiuP.s rqr.mmat1~s ctg Exel'!ci(,o ~~kiYP ~ de. i'Jlasse 
.d(t rescrya de ~~. ljTI]W: emp~~r;q.dos nas 01!I'Cjtm~l)f1PÇoes dp 
recrutamcnVo. Directoria Geral de InlendenCia da Guerra, 
Ai'senal de Guerra c dCJ11P:i·~ rppf!:rLipfies '1liljL\j.!:ps, pc,rpe,]Jerün. 
nlém rios vcncinwntos"d'ó 'sün rcfÓrinn; Uliia' .g'i·ntíl'icadao· i:;nul 
:'t rJi,fforença enbro esses vencimentos c os elo seu •pnsl.o cl'fc
ctivo da labclla cm vigor. - Pereira Lobo . 

. '' 

N. 13 

,1.rt.. Ç> off,icip.l refo-rmaclp qt]f! çpmo ()ff~cpyo j1omou 
~nrf·~ :n:o. 1 ~rlp cjp 'G ~~:0 rJjri · 1 êg-~1' ~h rpvo'ln caP. rT~ 1 §~$. q' )'&P,5 
lm~l flifQJIP •:1 nrqrl.H~Pl\P .rlfl nnsjn '.~11111:\diq(n ~q qn1 \111~. ~~l:i'I•Qr 
l'~Jormarlo. n a .pj fcci,lVldnrlc, sem rnfl'r\]011IR' f]OS 'Yé]lClmCn!.os 
(filO j:t ])C!'Cf\hn, •Cf\lll l1. /:!Tai.i·!'ic:wiin ilo' siih~cquenJc; sf'cm SUa 

fó de offic!n l.iYRl' ~l~gjq flP. h1:~~·m·~ fl!l c]c, r,cl;n n1qrlo ~isLin
cl.o por .que se po·rto\1 cm P.:lgum ·combi:ttc ·naqncllo período. 
sem que por isso tenha sido promovido. 

Sri;Ja das sessões, 3 de dezembi'o de 1923. - .illarcilio de 
Lace1•da. 

' ' ' 
N. 14 

. Entre ;lR nttriln1iciics rlnrlns nns mcmhrn~ rln Mini~tcrio 
Pnhllcn' i\filífar·, pelo drcrcl:õ" n. 15. 03fi., rlc 1'\122: cn'n~lnm al'
M 'nchmphnharom pcss·~almcntc ns 'processos cin lndn~ o;:; ~c1is 
lermos, assistindo dinriamcntc n todas· a> sessões elos· consc-
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lhos de jus!. iça 1 anlo do pracas quanlo rio of·ficiaos, acomp~
nhanrlo l.ndas as rliligcncias na sórlr. e fóra da sédc c bem nssim 
a Lorlos os temtns drls inqttm·il.os policiucs pa.ra os CJI!ucs foram 
c:mvocarlos. 

Ot•a, a ;;iLtmciw dos acl.uacs prom~l.ores cfJ'ccl.ivos nn ü' 
CirOIISCJ.'iTl\)iío .Ttidiciaria lcm se !.ornado cxhausliva c apezar 
dos csfoq;os empregadas, incuvuz rle p~eenchor as n~cei!SiPn
dos rla .iusLio~. devido no uccumula clp ~crvir;os rn~·11 f1S CJ1.Jae5 
tem sido nccessario convocar os primeiros adjuntos quer do 
Exercilo quer ela Armada. · 

86 assim com auxilio perntanente e constante de taes 
arl.inntos, é que vem ·sendD clistribuida a .iustioa rlc fôrma ra
pida que, sem esse am::ilio, continuaria a vpr pxcc~idos os pra
zos para a formação ela cu !pó.· dC rêos presos, 'impóssibi!Hada 
a intcrposiGüo de q~1acsquer ~~cursos, notarlamente armados ele 
nattp1cza 6bfii:nU:oria"por lei.'· · · · ' · · "' ' · · 
· ·· Esta a razão de ser da presente emenda, que visa norma

·pr.ar '1pna síl.ua'ç~~ ~!'é, qji~ão n~o 'prcvistq. p_o~ qu_c só CO!fi o 
correr do lcmp_o _poderia ~cr con~latad;t a clcriC\enP.\íl ela ICJ no 
caso de que Cl.llda a presente emenda. 

Esõa emenda além de vir favorecer o scrvic::-:J da .TusLif.,n, 
Militar, que é excessivo para ps dpus promotores cm cada mi
tliisteri·o (na G' Circumscripçwo .Judiciaria Militar). não aca
rctará. maiores despezas, pois, da verba de;;l.inada ao~ interi
n'(\s: e açl~liôé ·é ·que 5ahirá a import.a,ncia·'neiJc.]s'm·!a para le
gitimar Um fac(·)· ,já CXiSfentc, COmO Ó O eXt~!'Ui()IO 'b~ primei
ros 'a;djuntos ela 6" Circnmscrip6ãó Judiciaria ,\fi! i tai' qüc tee1\1 
Sido "pa~O~ por eSS[\ Ver h a'.' '' . " . ' . . , . 
.'. "Q. ~rnpcnHr, ~1ris~n_ nuA~t.ia, r9tirn~f1 ~!1 ved>a ~cstin,aPíl f1ns 
l'f\I.Cfl!l.C\~ 0 a~-!100 n,i\0 l'CPI'C5Çjlf.ará, CYICie\l,f.em,C.l,'\f.c, augmen
to c]c dcspeza c normalizará n silnação actual, g-arantindo a•nc
nu~· 9.~. :~c~i~ps nri,W~~r3s ::lrJ,.innto.s · .M 'P.ro,ino~q~ . ç!~'~6· dir
eumscrJpçuo no Exercito e na Armada, contra um possivcl cs-
gol.amcnto da verba pela qual recebem ..... , .. "'' · 

Assim, onde convier: 

Da verba destinada ao pagamento do~ ad-hoc c interinos 
na Jusf.ir,.a Militar, !i' Circumsci'ipção. f.anb para o Exercito 
quanto para Armada, ~e rl,n~t.inará. 1t quantia de •........... 
para 'pa:;amcntn dos ac'tuaos ]irimciros · à'd.iunl.os r! c 1promof.or 
ip1c .. aR.sini passarão n · t.cr "exorcic'io plonó'" rios respectivos· car~ 
g9s c·om · as' rdgali q's. di' rei to~· r ·~·iinf.agcns ·que coll'1pctcin ~~s 
acf.miçs promotores offcctivos da 6'' crrcúms'cripc•ãb •Judiciaria 
MilHar. · · · · · · · ' · · · · · · · · · · · · ·· ·· 

Sala das sessões, 3 d~ dezembro de 1923. - MarciUo de 
Lacerda. 

N. 16 
:' I ' 

Eleve-se o total rJ.o numero de ;praçn.s para tlO. 303, acrc
MC1ltnnfjo tl. OOR so lcbrl ns conscri·ptos, fuzc,rido-sc as rlovirlas 
r.orrer,.i!cs nas consignaçõr.s, snlclos c ·clapas ela vet·ba 1q•, de 
mais 3. 502 :'902$000. -- C. Cavalcanli. 
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N. 17 

A' verba 15" - «Serviços .gor•acs»: 

!leduza-s·c a sub-eonsigmação n. 12 - Forragem, ferra
som e medicamenLos para mümacs u 7.500 :SGG$418, fazendo
s~ a deduer;üo neeessaria no Lo~al d•a verba, - C. Cavalcanti, 

Accreseenl.c-sc onde convier: 

Arl.. Os continuas da Secretaria de Estado da Guerra 
pc•J'Cebcrão os mesmos vcncimcnLos que os seus collegas da 
SccrcLwria da Viação c Obras Pu•blicas, corrigindo-se ass·im a. 
respectiva dobação na verba 1•, «Administr::.ção CenLral», do 
mesmo orçamento. - C. Cavalcanti. · 

iN'. 23 

Ar!, O Governo fica :l:Utorizado a a{.>roveil.ar na Dire-
ctoria Geral de Contabilidade da Guerra, como qururt.os offi
ciacs, os funccionarios que ahi serv·em da Fahri·ca de Oartu
clws c AJ•tef:l!c·ho,s de Guerra e do A•rsenal de Guerra, que te
ntw~ dado vrovas de competencia e :!.ptidão, mediante juizo 
do director geral, ficando, porém, supprimidos os seus cargos 
naquenas •repwrtições e ·t.ra<ns.ferida a respectiva ve11ba '))a•ra 
essa directori•a. O aproveilamen!Jo sl'lrá feito sem .prejuizo 
dos vencimentos .que actualmente percebem esses funcciona
rins. - C. Cavalcanti. 

N. 20 

Accrr~c~nte-se onde convier: 

Art.. P.ara at.t.rmrler á ncqu isição urgente de peoas c 
accessorios do machinas, as directori•as ele ~abricns c arsenaes 
po.deriio ad.qu i riJ-as, independentemente de concur.rencia 'PU
blica -ou de (j'lral,qu<lr formalidade contractual, desde que as 
despezas, com t.aes aoquisições, não excedam da importancia 
de .'1: 000$000. - C. Cavalcanti. · 

N. 27 

Onde convier: 

Art. Fi·ca extensiva a tódos os officiaes :p prn(/US do 
E:wrcito n conl.ngrm de tempo prlo rlohro, sirnple~menl.c para 
os <lffeilns ele reforma r sem dirrito a nonlmma vantagem 
pe.cuniari-a, elo perinoClo ele 30 de outnbrro de '1017 a 11 rlr no~ 
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vcmbro de 1 ü1S, em qun o llm:;il csl,cvc em guerra com a 
Allnm:mha c j:'t rnandndn conl.:tT', Rt'11nenl.o parn os ol'l'iciaes e 
Pl'!ll;lls de ::wi .. Hillll'in, 11i' c";;la, JWio nvi.~o n. 1.4!11, de 21 dn 
no\'rnniH·n de I,!)ID (13olctim do ·Ex111'Cilo u. :!í7, de ::!0, 2" 
pn,rLc, pn,gina 3'!l2) . - Lan1·o Sou·ré. 

N. 29 

Onde convier: 

ArL Fica ralevarla a prescripç.fi0 em que incorreu o 
tlirr.ito rir Carlos Joaquim Barbosa, nx-official üa cxt.incta Con
Ladoria da Guerra, afim de que p'ossa receber a quantia de 
4:800.'j; (quatro conLos c oitocentos mil réis), ele ordenado, que 
vr.ncr.n c não I!Je foi pago, no período de janeiro de 1897 a 
janeiro rlc '1890, em qnc exerceu o mandato de intendente mu
nicipal no Districto Fcd0:-al. ficanclo aberto para isso o ne
cessario credito. 

N. 31 

Na consigna0iío para a U&ina Electrira rio D. G., diga-se: 

1 electricista chefe . . .......................•. 
1 clectdcisla ajudanl.a . . . . . . . . . . . , ......... . 
2 auxilines (cada) .•......................... 

N. 37 

Emenda: 

A' rubrica f 6., accrescent.e-se : 

600$000 
500$000 
250$000 

Para pagamento da differença de gratificação aos officiaes 
brasileiros que snbstit.nem ou vierem substituir os officiae& da 
M M. Frnnceza, e os que auxiliam o ensino sob qualquer ti
tulo, cabendo aos professOT'CS e insl.ructoreíi a gratificação que 
percebem os professores ele mat.crias militares da Escola Mi
lilar, r. aos demais a gratificação dos adjuntos da mesma es
cola. - Oleamio Pinto. 

N. 44 

Art.. L" Como additivo aos decretos n». A.. 408, de 24 de 
dezembro de :1921: 1.687. de 13 de agosto de ~907, e art. 23 
elo decreto n. 2.290, de 13 do dezembro ele 1910. e decreto nu
mero 2.28'1, de 28 de novembro rir. 1.910, terão direito ao soldo 
vita.licio, dcscle 24 dr. agosto ele HIOi atô ag·ora. com as ,patcnl.es 
de ser,·undos l.cnent.o!', os ncacll!mieos de medicina e praticas ele 
pharmncia, ofl'iciacs inl'eriort•s rio qualquer gradutaçiío, vo
lunlnJ·in.'l da Pnl.rin rxisl.rnlns e que serviram durante a gucr
rn cnt.re o· Bmsil c o Parn~nmy como cnrermeirog e · eni'er
mciJ'Os-mi\r nos hospit.:ws de sangue dos navios ele guerra e hos
pitaPs militares da ex-Provincia elo Rio Grancle do Sul, con-

, I 
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>id;:rnda, ~acnrplla rpoca, como cnnlPo ele QpOrf\c4qs rlr,. guc~r!l 
e nndc Vieram t.ra!.ar-8Q, operar-se c poJlv;~lrscr.r m1q Los. n1-
ficiacs c prnr,ms fcrJçla& cm combatps, duriJ,nte :) mesma guerra. 

Art. 2." Fica I nmbcm rclcvaela a proscripr,.ão em que in
correram os YOiuntarios da· Patria;· que nii'o ·rccehcrnm ató 
a P'rcscnio data os prcmios de 300$ cm dinheiro c 2.500 bra
ças quadradas de terrenos cm qnalqucr Estado do Brasil, do 
conformidade com o decreto ii: 3 .371, ele 7 de janeiro do 1865, 
confirmado pelo decreto n. 4. 408, de 21\ de dewmbro d~ 1921. 

Art. 3. • nontinlia o Governo autori:r.ndo a abrir os ne
r.es·sor:l· os ()r,edjto~ cnncqcjipp~ P,oln cit(lrlp çlcprcto n. 4. 408, da 
~4 ~~ p~zernbrÓ çlq ~ 92F · ' · ~ · ,tl · · · · · 

Art. 4. • Fica tamboni extensivos aos officiaes acUvos ou 
inactiVos dn Exercito' os" mesmos favores concedidos a0 "offi
ciaes de marinho:, para cffcitos de reforma, o pcriorlo rlo tempo 
críi' qtto 'serviram· ps'mMmos officians como ruJ)rcndizes dos 
Ai'scnae~ de 'Gncrrà"d:i· UTiião. huj'os favorrs obtiveram os nf
ficiaes de marinha pelo decreto n. 4.555. do jarieiro· do 1922. 
publicado na pagina !)55, do Dim·io Official de 14 do mesmo mez 
r anno. 

Rio, novembro de 1923. - Marcilio de Lacerda. 

N. 45 

Et facultado aos capitãns e officiaes RnhaHcrnns do Excr. 
rito activo. que o quri1·am. trnnsfnrir-sc com perrla intet:rral 
de vencimentos para a 2" classn ela reserva de 1' linha. Du
rante trcs annns, a contar rla rlâfa da mr.ncionuda transferenr.ia, 
pndnrfir rr.vrrt.er rí actividnrh ronsnrvada sna anterior collo
caofioo M Almannr.k. sem qne. no entanto. lhes sri,ia ·cori'tndo 
para cffeito de reforma, o tempo em que '(lormaneceram na 
reserva.- Pires Rebello. · · ' ' · · · · ·' · · · · · ' · 

N. 46 

c;~:nt~~çn-\ ~·~ teJTI:P.q; 
Art Fica extensiva. a tnrlos DR o.fficiaes c praças· do 

Exercito, a contagem do tempo' pnlci dobro, simplesmente para 
os r.ffr.Hos rlr rrformn r sem direito n ncnlnima vantngcm pe
cuniaria do pcJ•indo de !ln dr. out.uhro rlr 1017 a H de novem
bro r! c 1 !H·R. cm qne o Brasil cstrvr rm gncrra nom a Alie
manha c ,hí manrlarlo contar, sónitmf.c tpara ·O!\' afficines· e ;pra
cas do artilharia ele costa, pCiln aviso n. 1.1!91. de 24 de no
homipro de ~ 9~ 9 (BQictim dn Exerc1'to n. 277, "e 30, 2~ parte, 
P.~s~q ~~21: t . . ., ·" , . . . , ~. . .· 

Senado, 1,~. 4e n,o,v~mb,ro. de 1923 . .,... Jos~ ~e; Siqueira 
l'rlene:.:e~. · 1.. • · ' • ·. " • · · 

' ... ; .. 

·N. 47 

Verba !1" - Acerrscnntc.sc: 
~ • .: ~ . r .• . , .. '. , '' ', , • 

Para pag-nmrmtn a donR primriros tencnf Gf'; rl;t 2' linP.a 
que scrv'cm 'na '6•· 'diyisãb do 'Departamento' do p·cssoal' ·"dO: 



{jJ.)Y,rra! de ~ccpfpO C~1)1 O arl. .. 3G do l'CfíUla~~nt~ do J11CSI~i0 
departamento () m~npapos PflTlL!TllHlr na C~f11!)11SSttR. ppr. aV!SO 
n. '52, de 27 de Janeiro do corrente anno, do Mimstel'la dn 
Çipc~m. ~8 :Qoo~,qqo . 

.Senado, 14 de novembro de i923. -José de Si queira JlJICI
nezes. · 

N. 50 

Onde convier: 

p~ llleçljcp,s e plj~f!fl~CeJ.lPC~~ !ld•Í].llltpp· do ]]xptcitq, q-qc 
cnnf·~m Ojl V~Uhf\111. a Cpntar jTlaiS qe 3_o aqno~ de effcctJyo 
R~rYIOR ]18~ F~~p~pt1yq~ cqr~os, Pm:p~pe;~o y~nci~epto~· f1e <;~~ 
rjt~p !l tprãq cjjrcitq á qnosm;t~F]~riq! ppr incaP.~ciparlp p'llY
swa, com todas as vantagens mhcrentes a este mesmo JlOSf.o. 

nevogadas as disposições em contrario. - B.. Barrosp. '. .. . .. ' . '· ·. 

N. 51 

Onde convier: 

Fica autorizado o ·Governo a reformar no posto imme
diato' o '·sa:rgenfo 'ajudante do · Exercito, 'ai!ylado, COnstantino 
Aêililles dos· S'ánt.ns,' com a:s· vantagens do :plariq que balxol.i com 
d cl'ccr'eto. rlc i 1' de' dczcmtn<ó"iie' 18{5 c imperial' resolúcão de 
21'dc' 'junho de 18G2, publlcada na ·ardem 'do dia do Exercito 
n. 3i9,''i:Ic 30 cio mesmo 'mcz, iJ a lei n. IÍ.555. de 10 de agosto 
de 1922 c as do posto cm que seja reformado, abrinclo:sc · · b 
nccessari0 credito, e rcvogad!\5' !lS disposições cm contrario. 
- Oleaario Pinto. · ' 

N. 54 

Onde convier: 

Aos militares que tomaram parte activa no movimento 
revolucionaria do 1893 r i89-'l em defesa da ordem e do go~ 
vcrn0 constituído e f'JllO foram rnfnrmados r.om os voncimcntos 
rla f.abelln antiga. fica extensivo o soldo da t.abclla A. da lei 
n. 2.290, de 13'dc i:lezcmbro de l910,'da· data ã:i. presente· dis
posição , em diante; ficando o Governo autorizado a abrir os 
nccessarios creditas. · 

~· 54 A 

Qnde convier: 
! 

ArL i . • E' considorado como tcnqo acompanhado a t~1rma 
n •qt]r, PCfi.QflCÍil crp 1803, (l major refqrjll;:IQO rJI)OPoldo Tta
coat.iúra de Scnna. nlumno naquclla época da Escola J\lilit.ar 
q< :PDI~lo 4l~gre o }ln1nl~li!ldO cm i8Q5 o 189~. . . 
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Arl. :2." ncverl.ido •.i acLil·iuadu esse officiai de accOr<lo 
''om a lei de amni~l.ia de HHG, pns~ará u pm·lencer ao Q. F. 

Snln. uns Acssõrs, 2G de novembro Jc ·1923. - J eronymo 
Monteü•o, 

N. 55 

/ICCJ'cscente-se onde convier: 

Ficn o C:ovm·no auLori:r.ado a a<lmittir na 2' êlasse da 
rcsrJ•va da l" I inha elo Exercito. mediante requerimento do 
iJll.cJ•cssnrJn, os ol'l'iciacs de Exercito de 2' linha que para 
csLc tenham entrado em virtude de exame de habilitaçãÕ prõ
stnclo perante commissão nomeada pelo ~Iinistcrio da Guerra. 

A transfcrcncia se fal'lÍ rnediante decreto e aposLilla na~ 
rcopcctivas patentes. 

~alru fia~ ~cssões, 3 de dez~mbro de i 923 •. - Costa R o-· 
drigues. 

N. 1 

Onde se W 18: (i00~ para dm~s prirneiros tenentes do Exer
cito de 2" I inha que so acham servindo na G" Divisão do De
parl.amcnlo rlo Pessoal da Guerra, nccrescento-se mais, réis 
12 :ODO~. pum o ca,pitão da mr.sma linha, José Joaquim Franco 
d0 S;\, q1w ~r. nchn arldido á 1' Cimumscripção de Recruta. 
mento. 

N. 2 

Onde convier: 

·sejam revigor·ndos os m. II c X do nrt. ~G ela lei nu
mGr.o 4. G32. dr. G de janeiro de 1923, c mclua-s& no d·ispo
siLiYn do n. X, rntrr os er;labelecimcntos de que elle !.rata, 4 
Fallrictt db PoiYora sem Fnmnça de Piquete . 

• • o ••• o • • • • • • • • • • • • o • • ' ••••• o ..... o ••••• o o • o •••••••••• o •• 

Ar! .. ~G. Fica o Podtlr Executivo autorizado: 

........... , ............................................ . 
II. A venrle1 •05 produ c!. os elas Fn:bricns do Polvora elo Pi

qu~l.e e da ·Estrella, sendo as imrportnncius recebidas pel•os 
~stabelccimcnto~ rcspcc!.ivos c ahi recolhidas ·parn oppm•Luna 
utihzaçi"to cm bcnr.ficio da .propJ'ia fabrica ou de sua prodn
cr;ão presf.nrlns conlns no T·l1rsouro Nncionnl, por int.ormecli·o 
cln Directoria rlc GonlahiHclncle cln GuerJ'a . 
• • o •••••• o • • • • • • • • o • • .. •• o •••••••••••• o •••• o •••••••••• o • 

!'lallt das gr~s1ie5. ~ rl~ clczC'mhro de 1923. - José Acciol'!J· 
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N.3 

Onde convier: 

Fica o Poder Executivo antori~aclo a mandar pagar aos 
operar i os ai J'aiaLcs, eot'I'CO i rus, carpin tciros. encaixotadores c 
serventes ela Directoria Gemi de lntcndencia •ria Guerra, a 
gratificaoiio denominada 'l'abr:lla Lum, que lhes é devida desde 
janeiro do anuo de !Pi?·3, aiJJ•indo-sr. para esse fim os nece;
sarios creditas. 

Sala elas sessões, 4 do novembro de 1923. - José Accioly. 
Pedro Laao. 

N. 7 

Onde convier: 

Art. Ao actual 1" tenente intendente Aurelio Joaquim 
Vieira, do exlinclo Quadro de Intendentes do Exercito. contar
se-ha a anl.iguidacle do primeiro posto, de 15 de novembro de 
1897, por actos ele bmvnra. Hcm clit•eil.o ú porccnl.agcm de ven
cimentos atrazados. - Af(onso Cama1•(fo c outro. 

N. O 

·Na verba n•, «Soldos e graliricaçõcs ele officiaes~ tubrica 
Diversos serviços : 

Accresc.?nte-sc, na sub-consignação n. 17, ·depois das pa
lavmo « ... conunissõcs c:~:lraorelinarias». « ... bem como aos 
officiaes ajudantes ele m·rJcns dos gencraes que desempenham 
cargos permanentes, nesla Capilal». O mais como cstü. 
C. Cavalcanti. 

N. 12 

· .F·ica o Governo autorizado a adquirir por compra, me-
diante accôt·clo com os respectivos proprictarios ou a desapro- · 
priar, as arcas de terreno~ que l1'0S l):stacJ.os t'orcm julgoadrus 
neccssarias á organi'?Jação d6 campos de avia,c,ão para o Exer
cito, que sr destinar a escolas militares de aviação ou sirvam 
ele base ~~ navcga,(:ã·o acrca militar, adoptando-se a linha ou 
linhas f]ll~ n rsll'nlc,:;-ia militai' aconselha!', podendo, out.rosim. 
o Govern<l adquirir o nccessario material para escolas ele avia
çii.o. cõmo sejam hangars, aeroplanos, cl.o., fazendo-se as ope~ 
rações ele crccl'ito neccssarias. - Alfonso Canta1'Go. 

N. 14 

Accrrsccnlar onde convier: 

OH Jutwcio'narius l'edct·acs (]IID sct•vem nas juntas do alista
mento miliL:n, c lenham mais de (2) clous annos do exercido 
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nGsscs cargos, serão consid1~:'ados promovidos por merecimento 
nas rcspecL!vas rcparLições ao ual'!?O inymeàiatamentc supe
l'J~I:, mdependente de .qual·qucr ()XIgencm rSgulatnenttn'. -
b·meu Machado. 

N. i fi 

Onde convier: 

Seja ab€1:·to o credilo necessario para pagamento ao major 
gradu!Wo rc.formado do Exercito Theodomiro d'Araujo i! Si·lva, 
da dif1'erença de vencimentos entre a quantia de 1:000$ que 
pei,cebeu até 31 ·9e dezembro' do anno i'indo .e a de 710$ qun 
lhe tem Sido pag·a no corrDntc anno, IP•olo exercicio do ca:·go 
de adjunto da 1" divisão do Departamento <lo Pessoal da 
Guerra c a que tem direito, de twcôrdo com r/ ttrt. 12; alinea 
a, do <iccl'Oto Jegislulivo n. :!.290, de 13 de dezem~ro de 1!J10, 
I) o art. 150, da lei n. -L 555, de 10 de agosto de 1922, visto 
ler sido JnCC!7poraclo aos vencimentos militares o' augmento diJ 
qüo trata este Ltllimo ar'lig'CI (Diariu Olfic.ia.l, de 31 de agosto 
pag. '17. Oli3), devendo continuar a perceber as mesmas van-· 
tagens c-omo se cffectiYo fosse. - h'ineu lliachado. 

N. :17 

Ficam equiparadas á Contabilidade da Guerra as demais 
J:lepartiçõcs pcdencenlcs ao mes111o ministerio. -Irineu Maw 
e/Lado. 

N. -18 

Aucrescenle-sc onde co·nvicr: 

Art. Os officiaes reformados do Exercito que exercem 
i'unc1,~õcs privativas dos cJ'fC{)tivos nas diver,;as repartiçõe:; do 
Ministerio da Guel'!'a c previstas nos regulamentos em v1gor,, 
percabé~ão seus vencimentos 'D~la ta:bel!a 9•, como se ef,fecti.vo's 
fosSem, - lrincu Machado. 

N. 19 

Fica extensiva aos officiaes das reservas as vantagens que 
gosam os officiaes da I" linha .para matricula dos filhos nos 
Colll)gios Milit!l.~es. -'" lrineu Machado. 

:N. 20 
Onde convier: 

. Sc,ia ubCt'lo o crcdif.c, n~ccsBal'io para pagl1~ncnl.o. ao m~.iot• 
n·t·acluadd reformado do J~xcrciLo '[1hcC1Clormt·o d A!~attJO o Stlva, 
cta clifrcrcnt'a ele vcncimenlns entre n gra-~ifico.çü.a de 500$ 
que percepeu ató 3'1 de dc~e.mbrp do auno flndo, e a de 150$ 
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' que lhe lcllt ~ido paga uu cuJ'!'eBLc anuo, pelo exercício do 

cu::·gu tlt! adjuulu da 1" diviaiio . .Jo JJe[JarLameuLu' do l'e~~oal c.l<1 
Uuer·:a, a que Lem c.lirciLu, t.!c <lCCÔJ't.!o com o urL. 12, ulinea a, 
do clecrclo leg·islutivo n. 2.200, tle 13 de dezembro de 1910, 
o o arL. 150 du lei 11. 4·. 55.5, de 10 de agosto de 1922, visto 
ter sido inco'r.porudo uos vencimentos militures o augmcnto do 
que Lratu este ultimo ru:~tigo (Diario O[{'icial, de 31 do citado, 
pag·. 17 .063), devendo continuar a perceber as mesmas van
tagens, como se effectivo foss~. - b·ineu Machado. 

N. 21 

Art. Picum equiparados, para todos os effeitos, uos 
sub-ol'ficiaes da Armàda os acLuues sargentos-ajudantes c pri
meiros sargentos do Exercito. 

§ 1." Os aviadores miliLares, auxiliures de escripta c in
structores, terão as grucluaçucs ele sargentos-ajudantes c pri
meiros ~urgcntos c gozurfto elas vunlagens c regulius inheren
tcs u estes postos. Serão aproveitados todos os que servem 
uctuulrncuLe no~ quadros acimu ulludidos. 

§ 2." Ficu constituído um quadro de segundos e terceiros 
sargentos: 

a) podendo, quando de folga c fóta dos quarteis e estabe
lm.:imenLos milila!'es, trajar-se civilmente; 

b) só poderão pe!'der o seu posto por condemnaoão de 
mais de um anno; 

c) servirão independente rlc engajamento; 
d) Lerão, qnando transferidos por conta do Governo, um 

moz de soldo por adeantumento que lhes será descontado em 
10 prestaçues. l~ste al.Jono será feito sómente uma vez por 
anno; 

e) o accesso paru o quadro do sub-officiues e para este se 
far<í a raxão ele dous t.ereos por antiguidade e um teroo por 
merecimento; 

f) serão reformados no posto immediatumente superior 
desde que tenham muis de 20 annos de servico; e, no de sn.r
gcnLo-ajudante com mais de 25 unnos; 

a)' o Estado-Maior baixará instrucções 5obre o rccrutu
mento deste quadro. - l1'in.eu Machado. 

N. 22 
Onde convier: 

Art. Fica extensivo aos sargentos auxiliares de es~ 
cripla, nomeado:; pelo Depnrlnmenlo do PeRsoal da Guerra, as 
!'ct,mlias qur. ~~nBmn os amnnuensc~ do quadro cxt.incto; de t.ra
jurom-sc civilmente fór(l das repm:tições. - 11'inett Machado. 
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N. 23 

Onde convier: 

O Governo aprovei tará cm uma das vagas do primeiro 
posto que se clér no quadro de oi'J'iciaes pharmaceulicos do 
Exercito o unico sar;;ento cJ'J'eclivJ existente nas fileira:; do 
mesmo Exercito, formado cm pharmncia por escola official e 
reconhecida, com 12 annos de praça no Exercito, boa cun
ducta civil c militar e mais de dous armos de serviços pro
i'issionacs prestados cm e::.tabelecimentos militares, nas mesmas 
condições cm que foram outros sargentos Delas leis orçamen
tarias de 1•017, 1919 e Hl22. 

Sala das sessõe:;. - Af(onso Cama1'(JO. 

N. 2.4 

Verba ·\' - Instrucção i\lilitar: 

Collegio ~lilitar do Rio de Janeiro: 

Onde se diz: 

4 segundos ofl'iciaes a 4 :200$000.............. 16:800$000 

Diga-se: 

s segundos officiaes a 4:200$000. . . . . . . . . . . . . • 33:600$000 

Supprima-sc onde se diz: 

4 terceiros officiacs a 3 :000$000...... .. .. .. .. 12:000$000 
- Olegm·io Pinto. 

. N. 25 

Onde conviei': 

Art. Todo:< os nfficiacs da 2' classe da I'C.il!r\ a da 1" 
linha, nomeados atl• t5 de novembro de 1!l22, pelo dcct·cto nu
mer:J 15. li[), de 15 de dezembro de 1921, que lcttl;nm cnr;;·'~ 
vilalicius no:' set'\'Íi;os federaes correspondentes ti e,per.ialidade 
a que foram nomeados. que sejam chefe de scr·v:~n plJ:nnra·~o
lop;ico e que tenham mais ele Yinle annos de exercício ele 
~na pt•lll'i~5fin, fiquem c:~mprchendidos no ar!. i', ~ 1", do 
referido decreto n. 15 .17\), desde a data de sna nomear:ão, 
para n qnactro do5 Sl'l'\'Íi;ns de sande c de \'eil'r·inaria dn C')!'P\• 
ele ol'l'iciae~ de 2' classe da reserva da 2'.linlla elo Excrcitn . 

.1/. Borba. 

São appr:.J\':ldas, pum projecto especial, as se;uintes 
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EMENDAS 

N. 7 

Ficam extensivas aos segundos tenentes pharmaceuticos 
do Exercito as disposições do art. 5B e seu paragrapho miico 
da lei n. 4.632, de janeiro ·ctc 1923. - Hemwnegildo de 
Moraes.. · 

N. 6 

Onde convier: 

· · ,. ;ficàm extensivas aos oft'iciaes do Exercito, que tenham 
serv1do nos arsenaes de illarmha, as vantagens concedidas aos 
officiaes de 1\Iarinha pelo decreto n. 4. 463, de 12 de 'janeiro 
de ·1922. - Pereira Lobo. 

N. 12 

· Accresccnte-sc ondo !convier: 

.. O meio-soldo .que percebem as viuva·s, ,fi!ihas e irmãs dos 
militares do Exercito e da Armada que serviram na campanha 
do Pa1•aguay ou na do Uruguay, ·ser-lhes-h a sempre ·pago 
pela mais recente tabella de meio-soldo em vigor, cabendo
lhes assim actualmente o marcado ·pela tabella que baixou 
com a lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se as que receberem pen
sões cspcciacs do Estado, concedidas pelo Poder Legislativo. 

. Sala das sessões, 3 de dezembro de 1923. - Mm•citio de 
'Lace'rda. 

N. 30 

Onde convier, accrcscentc-sc : 

Art. São considerados reformados nos postos immcdia-
tos, desde a data de suas reformas, com as vantagens constan
tes da tabella, a que sr. refere o decreto n. 18.800, de 8 rlo 
janeiro de 1918, os medicas do Exm•cito e da Armada refor
mados compulsoriamente depois da publicação desse decreto o 
que contarem mais de 30 annos de serviços. - L. Sodré. 

N. 32 

Onde convier: 

. ,F.ica o Go\'erno .autorizado a mandar .á Europa complct.nr 
tratamento de saur.lr o capitão Antonio J,uir. Fernandes •rot·r·•·~. 

' quasi i nu til izado dn braco direi lo cm conscquencia d!l mna 
S,- Vol, X 5 
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quéda do cavallo, occorrida no serviço da Escola de ApeJ.'I!ei
coamento. 

Sala das sessões, úczcmi.Jro do 1923. -· lJenjam:in Bar-
rosa. 

N. 41 

"Fica extensivo ao major Octavio Fontes Pitanga, o dis
posto no. decreto de iO de dezembro de 1910, relativo ao as
pirante a official Bemvindo Freire e 2' sargento Raymundo 
José da Silva, sem di~eiLo á indemnização pecuniaria. 

Sala das sessões, em 9 de novembro de 1923. - 0/.egari~ 
Pin.to. 

N. 52 

Accrescente-se onde convier: . 

.Jicam restabelecidas no actual rtJgulamento dos Collegi.os 
Militares da Republica todas as vantagens concedidas pelo an
terior regulamento aos filhos e primeiros netos dos volunt.a
rios da · Patria e honorarios do Exercito com serviços da cam
pinha do Paraguay .. ~ Jeronvmo Mon~eiro. · 

\ N. 6 

· Onde convier: 

.Art.. As vagas. de promotor militar de 2• entrancia. 
serão preenchidas por promotores de 1• entrancia, alternada
mente, um·a por merecimento, e outra por antiguidade. - A. 
Cavalcanti e outros. 

N. H 

Accrescente-se onde convier: 

Art. Acoresoente se ao § 2° do art. 71, do resulament(! 
approvado pelo decreto n .. 15.446,. de 27 de março de 1922; 
depois das palavras «para os filhos dos offioiaes effeotivos ou 
reformados do Exercito ou da Arm!llda,, o seguinte: cbem 
como para os netos dos mesmos offi'ciaes effectivos ou refor
mados, com serviço de guerra no Paraguay, matriculados atá . 
1921, como contribuintes integraes emquanto aguardavam va-
gas para classe dos gratuitos. · 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1923. - Marcilio de 
Lq.certltl. 

' .... 
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N. i6 

Accrescente-se onde convier: 

Ficam extensivas aos sub-officiaes da Armada. e Exer
cito as vantagens do § 2•, do art. 71, do regulamento que 
baixou annexo ao decreto n. 15.416, de 27 de março de 1922. 
(Regulamento dos Collegios Militares.) 

Art. 71, § 2•, do J'esulamento para os Collegios Militares: 

As pensões soffz•erãg descontos de 50 % para os filhos 
dos officiaes effectlvos ou reformados do Exercito ou Armada 
e de 70 %, a partir do segundo filho dos mesmos ot'ficiaes des
sas classes. - Irineu Machado. 

Ficam prejudicadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 48 

Emenda ao projecto : 

... 
' . 

Accrescente-se na verba 9• sob consignação 16 (soldo e 
gratificaçfio de offieiaes) : 

Os offciaes reformados do Exercito, os da .:J• classe da 
reserva e os do Exercito de 2' linha, que esteja.11 desempe
nhando as funcções de chefes de circumscripções de· J'ecrula
mento, chefes de secção, adjuntos e de delegados do Serviço 
de Recrutamento nas juntas de alistamento miliLar·, ficam 
mantidos nos respectivos cargos, com os vencimen Los inte
graes do posto, isto é, os che-fes de circumscripção até i1 posto 
de coronel, os chefes de secção e os delegados do s~r·vico de 
recrutamento nas juntas de alistamento até o posto de capi
tão e os adjuntos até 1• tenente. 

Sala das s,essõ~s, 3 de dezembro de 1923. :._ lrinelt Ma
chado. 

N. 49 

Inclua-se verba na importancia de 2. 90!1: 242$890 para 
occ.orrer á despeza no Ministerio da Guerra com o pagamento 
da gratificaoão provisoria estabelecida na lei n, L 623. de 6 
de janeiro de 1923, em beneficio dos funccionaf'ios, mensalis
tas, diaristas, e ope!'arios da União, e conhecida por 1'abP.lla 
Lyra, a qual fica pela presente lei e. par:t lodos os offoitos, 
incorporada aos t•espectivos vencimentos, mensalidades, dia-
rias e jornacs. · 

Sala das ~N8Ões, 3 de dezembro de 19~3. ·- [.•·lnf.'!l Ma
t/uldo. 
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Vem á Mesa e é Lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaro que votei contra os artigos e emendas dos Ol'
camcntos do Exterior· e da Guerra e que elevam a despeza 
publica em relação ao areamento em vigor desses ·dous mi
nisterios. Declaro outrosim. que votarei suas rBduccões na 
despeza destes e dos oub•os ministerios. - .Vi!o Pcçanha. 

O Sr. Presidente - A proposicão passa ú tm·ceira dL':
cussüo. 

Tendo sido. envirtdo ú Mesa o parecer sobre a Receita, 
vou mandar .proceder á sua leitura. 

O Sr. 4" Secretario (sel'vindu de 2") procede tU leitura dos 
ticguinLcs 

PARECERES 

N. 413-1923 

A Commissão de .Finanças submetto á consideração do Se
nado o seu parecer sobre as emendas apresentadas na 2• dis
cussão do projecto de lei da Receita para 192.1, e as que lhe 
!oram presentes na fórma do Hegimento. Além desses parece
res a Commissão toma a iniciativa de apresentar emendas ao 
texto da proposição que lhe parecem merecer revbão, aguar
dando-se para fazei-o em outros casos na 3' discussão. 

Adeantando essa collabora~.ão, a Commissão fac.ilita o 
exame do seu trabalho pelo Senado, que, para fazei-o, terá 
mais tempo disponível. 

N. 1 

Ondo convier: 

Na classe decima segunda, n. 352, dasTarifas das Al
fandegas, diga-se ~Direitos (.canetas) 5$ l;;,ilogramma~>. 1em 
Jogar de 2$000. 

Na classe vigesima, n. 631, ainda das Tarifas das Al
fandega-s. diga-Re: <Direitos (lousa ou ardosia) cortada c 
preparada em laminas para escrever 2$500~>, cm Jogar d!! 
$200. 

!Sala ·das sessões, em dezembro de 1923. - Benjamin 
Barroso. 

Justificação 

A presente emenda tem por fim o augmento das rendas 
mniln nrc.iuclicndas eom favorc~ a ar.t.igos de proccdcncia es
frnn;!oirn. rm Tll'r,iui?.n rln fisr.n e da inclust.ria nacTnnnl. con•t 
os quacs rivaliza cm qnalicladc, c JH'incipahncntc igualar· •oi 
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rlireil.os, evi t.andn assim que o fisco seja lesado com o contra
bando que se Vllll1 fazendo, auxiliado pelas actuaes tabellas 
ela~ lar·iJ'as nrluaneir·us que permiltem seja classiJ'icadu por. 
pre1;os ela classe !!0' o que é da classe 10'. 

·· ()s lapis, classificados de lousa (classe 20"), são fei.tos 
iguacs aos de graphite (classe 10'), afim de favorecer o con
trabando, isto é, estes serem despachados como si fossem 
àqitclles, pro.ttrdicando assim a industria nacional, cuja ma-· 
teria prima é toda brasileira o lesando enormemente as ren-
das da Naciio. , · 

Sala· das sessões, cm dezembro de 1923. - Benjamtn 
Ba.n•osa. 

PARECER 

A Commissão acccita a emenda na parte cm que eleva de 
2$ para 2$500 os direitos• sobre «Lapis,; quanto ao resto, con
sidera que seriam aggravacõcs injustificadas. 

N. 2 

Jl~fi!NPA ,\ PROPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 192!1 

Ao art. 1 ', n. 1, onde se diz: inclua-se no art. 801 da 
classe 29, os seguintes relogios destinados exclusivamente a 
servir de registro do frequencia de pessoal cm fabricas ou 
ofl'icinas com capacidade para 50 operar i os, um, 60$, diga-se: 

Razão 30 o/o 
Com. capr.cidade até 50 operaJ•iiJs, um............ 25$000 
Com cap~lcidade até fOO oper:tr:os, um. . . . . . . . . . . . 35$000 
Com capacidade at.é ffO ope:-itrios, um ... ,........ 50$000 
Com l':lllUCidadc até 250 opera; i os, um. . . . . . . . . . . 75$000 
Com ~ap!\cidado super:or a 2;}0, um. . . . . . . . . . . . . . 100$000 

.Tusti('icaçlio 

Estes rclogios destinam-nr. a substituir os livros de ponto, 
pois cada funccionario. ,ope:':ll'. o, etc·~ tt1rá. uma fi eh~ com 
nome e ao enf.rur ou sahn· da: sua seccao fará a marcuçao au
l.omat.ica, por meio do relogio :1cima indicado. Nilo é um ar
t.igo que comporte uma taxnr,r~o elevada, pois do contrario ella 
ulf.rnpassarlí o valor do proprio rclog·io o assim torna-sr. prohi
bitiva. Dos pnizes ria Am.erica do Sul, é o Brasil e o Equador 
que ainda usam o a·nf.igo sy~f.ema dos livros chamados de 
EOI)tu, pois todos os demais usam o syst.ema moderno dos re-
ogws. I ·r. • . 1 f • d d . . A c assr JCaçno pnr me10 1 e uma .axaçuo mo era a sJgm-

fica a entrada de miihares de•.ses apparelhos no paiz, com 
vantagem pura n renda das alfandegas. Uma taxa elevaria si
gnifica prohibieiío ou mr.lhor perrln de tempo cm classificar 
n artigo. 

Sala elas scpslíes, n do dn••'mbro de 1023. - Ettseúin de 
Andrade. 
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PARECER 
·'··· .... 

.. A Commissão concorda com o intuito aa emenda em re
duzir as taxas da .proposição, que ralmente parecem excessivas. 
Mas julgando exaggerada a diminuição constante da emen·da, 
offerece o seguinte susbtitutivo: 

Onde se diz ccom capacidade, eto ... ,,, diga-se: 

Com capacidade para 50 operarias, um. 40,000 razfio 30 % 
Idem até 100 operarias, um. . . . . . . . . . 60,000 razão 30 % 
Idem até 250 operarias, um. . . . . . . . . . . 100,000 razão 30 % 
Idem de mais de 250 operarias. . . . . . . . 150,000 razão 30 % 

N. 3 

Art. 229 (classe II). onde se diz cadhesivos e outro~ 
não especificados, kilo 2$, razão 50 o/o, diga-se cadhesivos 
~ outros não especificados, kilo S$, razão 25 %,. 

Sala das ;,essões, de dezembro de 1923. - Olegario 
Pinto. 

Justificação 

O art. 229 da Tarifa das Alfandegas é referente ae.6 em
plastros, sendo que os emplastros em massa pagam por kllo 
3$400 de direitos. Os rlireitJs dos vesicatorios são de 4S por 
kilo, Os emplAstros oleados, encerados, etc., pagam por kilo 
tanto quanto ll$ de direitos. 

Deante disto não parece ser justa a taxa de 2$ para os 
adhesivos não especificados. Por essa ta.n chega;.se a uma 
verdadeira anomalia, prejudicial até ·á receita publica, pois 
a~ cataplasmas de algodão e similares. que deviam estar in
cluidas na divi~fw anterior. ficam fóra della, pagando assim 
direitos quasi. insi~nificantes, quando os vesioatorios ence
rados. oleados ~ t.afetás, que são de muito maior applicação 
em therapeutic'l., pagam t.axa mais elevada. 

A classifitlaçiin &clnal. além rlo mais, não é equiLativn. 
Póde-se conaid~rar lambem que olla não obedece ao espirit.o 
geral da orga•l!Zarão da t.arifn. oue, para artigos não especifi
cados, cnRI.UJTI.l adoptar sempre taxas mais elevadas. - OlP.-
oario Pinto. , 

PARECER 

A modificação proposta á tarifa actual é evidentemente 
exorbitante e viria encarecer um producto pharmaceuUco que 
já não é, como cousa alguma, barato neste momento. 

N. 4 

Reduza-se a 50:000$ a verba n. 79- Renda da Casa da 
Moeda. 
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PARECER 

. A renda da Casa da Moeda foi estimada em 3. O.ÔO :OOOS 
em Jogar dos 50:000$ constantes da lei actual, porque as des
pezas âos diversos ministerios foram, de accórdo. com o Codigo 
de Contabilidade, aocrescidas com as quantias relativas a ser
. viços a cargo dessa repartição. Por tal é indispensavel que a 
renda desta seja augmentaâa de quantia correspondente. 
Pensa, por isso, a Commissão que não ha conveniencin na ap-
provação da emenda. . 

N. 5 

A verba 4', da renda com . applicaçi'io especial reverterá 
para a receita gera:. -Paulo de Frontifl. 

PARBOBR 

A Commissi'io aoceita a pmenda. 

N. 6 

Accrescente-se : 

Renda da emissil~ de moedas metallicas ·subsidiarias, 
3.000:000$000. 

PARBOJIR 

A Commisslio acceita a emenda . 

\" . " '· . !i. 7 

Substlt.ua-se o art. 18, assim redigido, na sua primeira 
-parte: 

"ArL 18. Ficam isentos de direi.tos do consumo e de im
portnçl\o, pagando apenas a t.nxa de 2 o/c de expediente, os 
maohinismos, apparelhos e instrumentos, e os respectivos per
tences e accessorios apropriados nos trabalhos de lavoura, 
assim como tractores e carros para cultura agrícola mecanica 
e transporte em estradas de rodagem, e adubos naturaes ou 
chimicos ·destinados a fins agrícolas, importados por · syndi
catos agrícolas, por· ngpicultores au nilo,. sem dependencia de 
deposito prévio ou de audienoia do Tribunal de Contas. 

Pelo seguinte: 

"Ficam isentos do direHoR dr consumo e do importaoão, 
pagando apenas a taxa de 2 o/c de expediente, papel, os ma
chinlsmos, apparelhos o instrumentos, o os respectivos per
•tllnoes e accessorios apropriados aos trabalhos de lavoura, 
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assim como tractores o carros para cultura agricola mccanica. 
e transporte em estradas de rodagem, e adubos naturaes ou 
chimicos, importados por syndicatos agricolas, por agricul~ 
tores ou não, sem dependcncia de deposito prévio, ou de nu~ 
diencia do Tribunal de Contas, bem como os dous snccos em 
que vi\m acondicionallos esses adubos." 

Sala das sessões, tl de ·dezembro de i 923. '-- Eu.çebio d~ 
Andrade. 

As ai tr.t•nções propostas ao referido arl. 18 são as se
. guin!J~s: 

1." Na segunda linha, onde se diz «pagando apenas a taxa 
de 2 % de expediente:. accrescentou-se a pa:la·vra papel, como· 
estava cm l-eis da Reooita anteriores, o isso se justifica pelo 
facto de que (não sendo papel)· o ouro, sobre o qual térinm · 
que pagar os 2 o/o, cleval'ia esta taxa a ponto de tirar-lhe o 
caracter de favor. 

2.• Na setima linha, riscamos a phr&se destinado,, a fins 
aoricolas, porque a exiS'encia da alfandega de que o importador 
prove como ôs adubos são des·tinados a fins agricolas, é dif~ 
ficil de ser attendida, na pratica, e é vcxatoria; demora o des~ 
pacho e aggrava, delcriorand'o-a, o custo d·a mercadoria. Os 
adubos chimicos que s•a destinam a fins d·iversos dos 'da agt·i~ 
cultura são tão infinitamente pequenos e inca.leulaveis, com
pararlos com n grande ma•ssa que S{l des·t.ina á agricultura, ·que 
podem ser muito bem despt'ezados, ·sem receio que o fisco sor~ 
fra com is·so uma reducçãQ nas suas rendas. · . · · 

Trata-se de kilos, em rC<lação a centenas de toneladas,, 
Não valia a pena, por til.o pouco. uma e:dgencia que d'ii'ficul
tava e quasi annullava o beneficio dos favores que estão no 
espirita da lei. 

3.• Accrescentamos, in tine, que os dons saccos deviam 
tamhem ser isentos de impostos, -porque ·Os adubos os dat·c
rioram d•e tal forma, que não -opbd·em ser ll!proveiti!Jdos para 
ma,is nada .. Tusti.ficamo·s isso com a brilhante exposição do 
illustre Dr. ~lfario Saraiva, director do Instituto de Chimica 
do Minist~rio da AgricuHura, que r1.1produzilnos aba.ixo. O M·i
nist.ro da Fazenda, attendeu {t primeira par.te, e com a circular 
n. 71, de H de nov·embro ultimo. excluiu o salittie da taheltla G 
dos inflnmmnveis da alfandega, Ao Congres·so compete attonder 
â ~egunda parte. 

Sala das sessões, dezembro de 1923. 

1\!.ini~t.~rio da Agricult.nra, Jndu·~t.ria e Commercio - Ins~ 
Ututo de Chimica- N. 522-" Rio de Janeiro, 17 de agosto do 
1923- St·. Ministro- Cumprindo o despacho de V. Ex .. exn~ ' 
rndo na pet.irfio quP. ,íuntnmentr. faço snhil' a snn presença, in~ 
formo: - Tlldn: n l'OZão ns~is·lr. tí Associaciio do~· Product.nrllS 
r]() Sn.Iit.r11 elo Chilr r.m ]Jir.il.ear a exclu·sito do salit.rll da ta
hf111n G da~ alfnml•eloftl$, NH1·at.o clr. sodio niío explode 1lm 
nrn'hnmn circnmstnncin. nmn JJr.lo calo!', nrm pelo · choqun, 
nrm por meio do espolol.ns. E' snhstancia chimica perfe,ita~ 
mente estnvel e incapaz de incendiar-se !lar qualquer meio, 
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que se empregue. Póde .alimentar combustões, isso é exacto, 
mas essa sua propriedade não o torna mais perigoso que o ar, 
athmospherico, o alimentador, pelo oxygenio que encerra, da 

, maioria das ·combustões que se dão na superfície da terra. Li~ 
' bertar o nitrato de sadio das difficuldades que pejam sua im~ 
portayão, óra s.ubmettida ás praxes adoptadas para os inflam~ 
mave1s e explosivos, é obra eminentemente patriotica e ur~ 
gente, sob multiplos aspectos. Do ponto de vista agrícola, em 
pri\lleiro Jogar, por iridispensavel ás .nossas terras,. em reora 
pobrüsimas, .particularmente de cal, indispensavel a uma ni~ 
trit'icação natural mais intensa. O esgotamento dos nossos ter~ 
renas em substancias nitrogenadas é rapido em nossas cu! .. 
turas mais importantes, quaes sejam a do café e a da canna 
de assucar, para florescer, exijem adubações continuas com 
substancias nitrogenadas, sendo o salitre, ainda agora, a que 
menos cara poderá custar-nos. Milita, ainda, em favor da ex~ 
clusão do salitre da citada tabella G, das Tarifas, o facto de 
depôr sua manutenção de modo profundamente desfavoravel 
á nossa cultura. O mundo inteiro sabe que o salitre não é in~ 
flammavel, nem. explosivo .. O Brasil official não póde con~ 
tinuar a querer ignorar esta verdade. Quanto á segunda parte 

. da petição: Já por mais de urr.a vez, tenho prestado infor~ 
, mações officiaes ·acerca do . grave inconveniente de crearem-se 
embaraços fiscaes á importaciio e venda de adubos chimicos. 
A V. Ex., que de taes inform:acões não tem necessidade (o que 
bem se prova por varias allocuções suas, como membro e 1Jre~ 
sidimte da Sociedade Nacional de Agricultura), já 'tive ensej,o 
de encaminhar reclamações, a meu ver justíssimas, de :varias 
firmas quei:'l:osas das difficuldades que o fisco aduaneiro lhes 
cria. O zelo pela arrecadação das rendas publicas é tão acceso 
entre nossos funccionarios aduaneiros (qualidades em si 
muito dignas de louvores), que os leva a prejudicar grave~ 
mente ao: paiz · naquillo que realmente constitue a ·sua unica 
riqueza real: a prod.ucção · agrícola. Quasi póde dizer-se: 
"Les arbres les empêchent do voir la forêt". E' preciso que 
fique o nosso fisco imbuído da verdade de que nossas terras 
,ção de má qualidade, e qtJe os adubos chimicos são para ellas 
.o que o pão é para nós. Homem que se não alimenta não tra~ 
bulha, terra que se não aduba não produz. Todos sabem isso .. 
Tambem. toda a razão bn á Associacão Salitrera do Chile em 
reclamar· conl.ra o imposto, que resolveram cobrar, sobre os 
suecos duplos. O que e lia allega ó perfeitamente exacto. E 
isso não se dá sómente com os nitratos, mas tambem com os 
superphosphatos, com o guaco, com os sáes de potassio, etc., 
Os adubos são substancias que, de um e de outro modo, atacam 
as fibras mortas, facilitando-lhes a oxydação, diminuindo-lhes 
a resistencia, desbydratnndo-as ou hurnedecendo~as de modo 
intensivo. Suecos que tenham contido adubos, por algum 
tempo, tornam-so friaveis e improprias para qua!qU!lr outro 
emprego. Quem quizer contrabandear suecos, com cArteza, 
não procurará fazei-o empregando como envolucro do adubos., 
E si o fizer, agirá com ignorancia e a lição da prirr.eira ten~ 
tativa o corrigirá para sempre. Releve-me V. Ex. ter repe~ 
tido considerações tão do domínio dos geus conhecimentos; s6 
o fiz por cumprir o seu [Jespaoho. - Dr, Mm•io Saraiva, di
rector. 
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Este parecer foi enviado pelo Ministro da Agricultura ao 
seu oollega da Fazenda, em 25 de agosto de 1928, por meio do 
aviso n~ 308. E pelo. Ministro da Fazenda ao in1peotor da 
Alfandega, em 29 do mesmo mez. · 

PARICIII 

A Commisslio acceita a emenda para ser incluída· no ar-
. Ugo 40, com .a seguinte sub-emenda : · · 

.Supprimam-ae os pareceres : 
"Sem dependencia de deposita prévio ou de audiimoia ·do 

Tribunal. de Contas. " . · 

N. 8 
Onde convier: 
Art. E' concedida !senoAQ de tortos os direitos de im-

portaollo, inclusive taxa de expediente e de addlcionaes, para 
todo o m&terlal Importado pelo Governo de Pernambuco e des
tinado aos servloos de esgoto e de abnsteolmento de arua da 
capital, bem assim para o material neoessarlo 4s obras com
plementares do porto de Recife. 

Sala das sesslles, 6 de dezembro de :1923~ - F •. A. Roaa · 
e Silva. - Nmo~l Borba. 

Ju•Hfü:acllo 

A isencllo pedida na emenda tem sido ooricedida a outros 
Estados, e· é de juatloa, pois, trata-se de serviço . publico e de 
obra federal que nlio devem ser tributadas pela Unlllo. 

t>ARBOER. 

Havendo na praposlçllo da Camara varias Óoncessl!es se
melhantes o sendo agora propostas outras, alllm de pedidos 
já nnnnnciados para n. a• rlisoufilslio, ,Julga a Commieslio prefe
rível aguardar a ultima discussão para tomar uma delibera
ção em oon,iunta. sem desigualdades em casos que silo. iguaes. 
A Commissllo espera que os signat.arioSI da emenda:,nllo se 
opponham a esse adiamento que nlio prejudica a .consideraolio 
que n mnteria da emenda merece. 

' ' 

N. 9 
Ond~ convier: 
Fica revi•gorado o dis·post.o no art. 83, n. XXXIJ, da lei 

n. 4. z .. f~. de 5 de janeiro de t921. 

Sala das sessõr.s, 6 de dozembl'CI de 1923. -· Eu1ebio d11 
And1'atk. 
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Justl{ic(!.çdo 

O artigo citado, que se mandn revigarar, autorizava rJ Go
verno a ceder ao Audax Club, com séde nesta Gwpital, uma area 
do terreno situado á ponta do oxtincto Morro da Viuva até 
800 meL~o·s quadrados, não podendo o mesmo immoveÍ ser 
transferido ou alienado e devendo reverter ao Patrimonio Na
cional no caso de ser extinefo o referido club. 

'!'rata-se de um cluh reconhe-cido de ulílida:de publica por 
lei federnl e a medida que pa~n elJe se requer tem sido conce
dida a sociedades con.generes, além de que não acarreta onu' 
de especie alguma para a União. 

PARECER 

A materia desta emend:~. pertence ao orçamento da Fa
zenda. 

N. tO 

Onde convier: 

Art. O «Departamento da Creemça no Brasil:. gosara 
de franqnia ·postal e telcgrwp:llica, impressão g~atuita, na Im- · 
prensa Nacic.nal, de t.o'das n·s suas publicações, relatorios. 
annuues, et.c. ef.c. 

Sala das sessões. li de dezembro de 1923.- Manoel Borba. 

Justi{'icação 

Rorin ocinso ennllMer oR relevantes serviços qull o d>c
pnrr.amrnfo ria c~r.an~·ll no Brasil:. está á Nação prestando 
d'nsd 11 HH 9 . 

Crea.io por iniciat.iva exclusiva privada, veio preencher 
grnnc!r.s ln~unns e parf.loulnrmer.fc surpprlr a ncçllo do Estadc 
na prol.ecclio e nRsiR!I'ncin direct.ns ou indirectas á inofancin . 
.Clocuonnc!o-so. Ri nq~im ~e nodD·~á dizer. d'n parte estatlea da 
questãn (aroh ivn, re~i~t.o das inslituicões brasileiras, demc
graphia, c!ocnmentnçiíro histo'ricn, Jegisla•f.iva e informativa. 
etc. ) . 

Enf.rll os melhores serviços Que no seu aeervo de acto~ 
benemerHo,q já ononcle ~e:gist.ar o Departamento estilo tambem 
as duas grandes e imnorlantis~ima.s creaç11es: os Congresso~ 
Bras!leiros de Protecção á Infanciu, dos quaes o primeiro foi 
com o maior briJIJnnl.isrno levado a ·affelto o' anno passado .. 
tendo mais de 2. 600 membêOS, r o Museu da Infanoia, inicia
tiva ahsolutamentr original QUe ha desp&rtado o maior inte
resse como· s·e vil das impt•es~õos escri.ptas e do grande numero 
de visitantes QUP. tem recebido (cerca de 300 mil em um anno). 

Já Que não é licito mnntor a União uma instituição nn 
genero rla do «Child~en's Bureau, como nos Estados-Unidos. 
que ao menos favoreça a Iniciativa .part.Tcular para que ella 
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pos~a supprir ns clcficicncias existentes, poupando, ontrosim, 
grandemente o Eslacln na~ clüspezas que seria obrigado a fa.
zeJ' pa:·a c11slcar tão momcn toso serviço, 

g•, pois, um auxilio·· de indiscutível utilid11:dc o que a 
!'menda •ilrl'Opõe e de certo encontrará a. approyação unnnimc 
do Congresso Nncio'nal. - Manoel Bo1·ba. 

PARECER 

A Commissão julga inconveniente a concessão proposta de 
favores que lhe parecem excessivoii. 

N. H. 
' ' t ' ~ I 

Nova di~tribuição da contribuição de caridade, conser
~ando-se QS. ~!.00 (cem T'llis) e suppriminrlo as quotas: 

Santa Ca.sa , , , , , • , , , , , , , . , • , , . , , . , .......... , , . . . . $020 
Hospital Muller dos Reis........................... $015 
Hospital dos LazGros , ............... , ... ,. , , .. , . . . $0'15 
D®. Nacional da Creane.a ........................ : $010 
Para 20 instituir.õcs (incluindo a Policlinica de Bo-

lafogo. . . . • .... , ..•.. , ....... , , ... , .. , . . . . . . . $040 

$100 

Rala da~ sr~.~õo~. r. dr clc?.emhro de Hl:?~. - Marcilio de 
Lacerda. 

Justificação 

Diffcrença entre a actual c a nova distribuição: 

Santa Casa -· rle $025 para $020, menos $005; 

Hoospi·tal Muller dos Rilis - de $021 3/7 para. $015, me-
nos $006. 3/7; . . 

Hospital do;; Lazaros - de 017 0/7 para. $015, m<.mos 
$00!? ·6/7; . . . 

Dep. Nadonal da Crcança - rlc $00i· 1/i para. $010, 
mais $002 0/7; . 

Dezenove instituições - de $028 .\v'i para $040, mais 
$011 3/7. 

Cada instil:ui~ão que recehc $001 1/2 passará· a. receber 
~002, mais 1/2 real. 
A contribuição em 1!122 rendeu., .... ,........ H :!117$51(} 
A cont.ribuiçã.o no 1• semesti'e de 1923,: rendeu.. 5:152$000 
Em 1922 cada real produziu perto de IO contos de réis, 

Em 1923, no t• semestre, cada real produziu 3:4.31$000 •. 

PARECER 

A Commissiío não considera. de vantagem a. substituicão 
daR (]uot.as actunes pela distribuir.ão proposta nesta. emenda., 
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nem Julga accoitavel a reducção a 100 réis da. .taxa do ca
~·idade que a Gamara e.teviJ.U a 130 réis •. 

N. 12 

Art. A taxa do imposto sobre vendas mercantis á. 
vista c a prazo, de qu~ trata o regulamento anncxo ao de
creto n. 16. OH, de 22 de maio de 1923, será. a mesma que 
a do imposto sobre vendas a prazo, ficando extincto o im
posto sobre lucros !iquidos da industria fabril c do com
mareio .. 

Paragrapho unico. Fica lambem exl,incto o imposto so
he os dividendos das sociedades anonymas e cm comman
dita por acções e das sociedades por quotas de responsabi
lidade limitada, e cooperativas de producção que estiverem 
sujeitas ao imposto sobre vendas mercantis á vista e a prazo. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1923. - Ma7'cilio da 
'Lacerda. 

.J!usti{icação 

.O imposto ~olilre as vendas mercantis foi suggurido, pelo 
commercio e industria do paiz, exclusivamente para substi
tuir o imposto &obre os seus lucros Hquidos, porque, como 
muitG bem o rewnhece o illusl.re Relator. da Com missão de 
Finanças da Gamara na sua exposição sobre as emendas. da
quella Casa á Rer.eita para o exercicio de 1924, quando se 
refere ao impl)&to sobre lucros liquidas, que os prótestos do 
cont7•ibuinta 111io visararn o ÍlnJJOsto cm. si, tendo objectivado 
quasi ~xclusivamente os p1•oceo~siJo~ -inquis'itariacs para a a7•re
cadação, notadamente 1t itwc.~tiaar:ao na esc1'1:pta commarcial. 

· A aut,ori~a~ão dada ao Presidente da Republica pelo nu
mero X do art. 2• da lei da Receita do exercicio corrente, 
referiu-se á applicaçiio no todo ou em parte das disposições 
do projecto adoptado .no Primeiro Congresso das Associaçõ,es 
Commerclaes do Brasil em 1922, cnjo fim unico era a arre
cadação. do imposto sobre lucros por meio do sello propor
cional sobre .ts vendas mercantis. E a mesma autorização 
facultava ao Presi.dente da Republica a suspender o imposto 
sobra lucros na data em que .o. payamento do imposto sobre 
11cndas entrasse em vi(lo1', o que prova) que o proprio Con-
gresso Nacional reconhecia que um imposto era creado com o \ 
fim expresso de substituir o outro. · • · · . 

A .proposta da elevacão da taxa sobre as vendas á vista, 
além de ~er equitativa, visto que não havia nenhum mo
tivo para que 1osse menor do ·QUe a taxa sobre as vcndas1 a 
prazo, sujeitas <1 Ma ou má. cobrança, augmontará conside
ravelmente a ~nmma total do imposto sobre as vendas, que 
irá a cerca de oitenta mil contos de róis, quando o imposto, 
Eobre a renda cm geral, produziu em 1922 apenas vinLe e tres 
mil contos, o· qlw· mostrn: a convenieneia da subsLituicão de 
um imposto de difficil e incerta arrecadação, :oelo outro, em 
cu,ia cobrança o proprio contribuinte tllm todo o inLercsse. 

A extincr.ão do imposLo sobre ·os dividendos das socie
dades anonynins l' cm commandita pur acções c das s~oiedades 
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por qu~tas de responsabilidade limitada, está por si Justifi
cada, visto que !ncidindo o imposto sobre as vendas forco
samente oobrc o lucro liquido de taes emprezas expresso 
pelo dividendo cibl.ribuido, liCI'ia tributar duplamente a renda 
dessas emp!'eza~ oriunda de uma mesma e unioca fonte. 

PARECEI\ 

A Commissliio pede a rejeicão desta emenda para consi
derar a materia de que !.rata na 3' discussão, na qual pretende 
apresentar a sua opinião, dependente de informações que 
aguarda. 

N. iS 

Onde convier: 

O oleo combustível, gazolina, c kerozene, quando embar• 
" cados a granel, ficam incluídos na secção VIII da Consolidação 

das Alfandegas. 

Justificaçll.o 

A secção VIII da Consolidação trata de mercadorias car
regadas a granel e descarregadas por lotação. 

Quan,do foi elaborada a mesma Consolidação não existia 
a importação desses artigos. 

As mercad:lrias a granel quando descarregadas a ·mais 
constante do manifesto, pagam direitos pela quantidade ve
rificada e quando dosparrcgadas a menos pagam direitos pela 
quantidade man.festada, não havendo por isso prejuizo al
gum para a Ra~enda Nacional, a inclusão desses artigos na. 
citada secção 'VUI da Consolidação . 

. Sala das sessões, 6 de dezembro de 1923. - Marcaio de 
Lacerdc. 

PAREOBR 

A Commissão acceita a emenda. 

M. U 

Onde convier: 

Art. Fica revigorado o art. 55 da lei n. 4. 625, de 
31 de dezembro de 1922. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1923. - Marcilio de 
LtJeertltl. 
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Justi(icacão 

Arf.. 55. ú oleo combusf.ivel, a gazolina e o kerozene, 
quando importados a granel, ficam su;í·eítos ao certificado 
tecbrtico de que trata o decreto n. 4.592, de 8 de março de 
1911.' 

Ha, pois, necessidade da sua manutenoão. 

PARECER 

A Commissfio acceita a emenda. 

N. Ui 

Art. 13. A distribuiçfio de beneficias das loterias fe
deraes em 1924, se fará tambem ás seguintes instituições. 

Accrescenf.e-se : 
.. Ao Abrigo Thereza de Jesus, para a infaneia desvalida 

·- 30 :il00$000. ' 
Sala das sessões, 6 de dezembro de 1923. - Jeronvmo 

Monteiro', 
Justi(ico.cao 

O Abrigo 'rhere:~a de Jesus é uma associaoã::. de caridade 
com o fim de internar, educar e regenerar a inf,mcia desva
lida. 

•Mantem rlous internatos para creanoas de ambos os se
xos .om predios de sua J2ropri6dade á rua Tbituruna ns. 53 e 
89/91, elevando-se já a 91 o numero de creanças alli interna
àas sendo que algumasyor soHcitacã.o do juiz de orphãos. 
. Present.ement.o ostao senda: remodelados comp1·ef.amente 

asses prMiús apó.~ o que f.iearíiú com capacidade para 150 me-. 
ninos e 200 meninas. 

Trata-se ce uma associacií.o pobre pois seu patrimonio é 
constituído apenas por esses pred1os e a sua renda provém das 
me11.11alidades 1Je seus associados. 

· Assim,. sendo relevantes os servioos que o Abri:so The
reza de J'!lsus vem prestando á oommunbll.o social e estando 
no proprio interesse dos poderes püblicos amparar insti
tuieõell de assigtencia á infaneia ass1m organizadas, está pie" 
namente justificada a sua inoluslio entre as que gosam dos 
Lenefioios das loterias federaes. 

PAUOIR 

· ' As instituiçiSes beneficiadas já silo em numero que as 
quotas silo rateadas, cabendo a cada uma dessas instituiçiSes, 
uma subvenQIIo muito Inferior li estabelecida em lei. 

Incluir mais uma instituiclio importaria em prejudicar 
ainda mais as já beneficiadas, 

Por esse motivo, a Commissão entende que a emenda nií.o 
deve ser approvada. 
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Onde convier: 

· Í\NNAES 00 SENADú 

N. 16 

.. ~ ,, 

Ficam isentos do imposto .de importação e expediente os 
machinismos e· accessorios que se destinarem a. fabricas que 
se estabelecerem. no paiz, dentro do prazo de um anno da data 
desta lei, com fornos para a recuperação e refinação de cobre, 
zinco, estanho, alumínio, chumbo, antimonio, nicl>:el, cobalto, 
ouro, prata e todas as suas ligas, cm con,juncto com a pro
ducção de laminas, chapas, barras, fios, tubos e perfis fabri
cados com a materia prima dos alludídos mctaes recuperados 
e refinados. · · · 

Gozarão de' idcnlicos favores, durante o prazo de cinco 
annos os machinismos e seus pertences para Q aperfeiçoa
mento dos processos de recuperação e refinação dos alludidos 
metaes ou para augmento .de installacão. 

Justificação 

A industr.ia metallurgica, excepção feita ao ferro e aço, 
ainda não tem tido, em nosso pa1z, a attenção dos ·poderes 
publicas e dos industriaes, de maneira que, até agora, nada 
ou pouco tem sido feito para o seu desenvolvimento, pois ain
da não temos nem ao menos uma fabrica de recuperação e 
refinação de metaes . · 

No entretanto, possuímos jazidas de quasi todos os me
taes no territorio nacional, e ainda vasto campo de reapro
veitamento das "soccatas", isto é: do material dos machmis
mos, das installações e outros objectos postos fóra de uso, 
seja por se terem tornado absoletos ou por terem sido inuti
lizados pelo uso ou por qualquet• accidente, além destes ainda 
os resíduos e retalhos provenientes das diversas industrias. · 

· E' de ma:xima importancia para um paiz a possibilidadr1 
do produzir as materias primas para as suas necessidades in~ 
dustriaes ou, emquanto isso ainda não for viavel, pelo menos 
reaproveitar o já existente ,reduzindo assim ao minimo pas-
sivei a respectiva importação. · 

E' sabido que os imperios centraes da Europa, ao inicio 
dalguerra, se achavam na situação de um paiz que não dispõe 
de certas matcrias primas, Dispondo, porém, de installações 
aperfeiçoadas para a transformação e para o reaproveita~ 
menta do velho material existente e abandonado nos tempos 
de: fartura, conseguiram esses paizes, apezar. do rigoroso"blo
queio; supprir: durante longo tempo a· deficie'ncia de materia 
prima· importada com a transforma{jao e. com . o reaproveita
mento de material velho para applical-o na sua industria 
bellica. 

Assim aconteceu que, logo após o inicio da guerra, a pri
meira providencia foi a procura e aJ.•rccadação de todos os 
materiaes de "soccatas", comecando .pela compra, passando 
depois para o sequestro c, finalmente, Jlmcando .mão de mo
nument.os, esta Luas e .dos proprios sinos das igrejas. 

Nos 12aizes invadidos, foi ii sua primeira preoccupacão a 
nrrccadaçao de todos os maleriUcs de bronze, latão e cobro, o 
que demonstra a imporlancia que· tinhain aguelles matcriacs 
para a producção do armamentos, para cuja :fabricaoão · oram 
absolutamente iudi~pensaveis. ' · · 
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Demonstra tudo isso a írnporlancia que tem para um 
paiz, max:imi\ eomo o uosso, a cxistcncia de csl.abelncimcntos 
que, cm tempos nor·.rnacs, coor,crern para D aprovcitamcntD 
cconomico ele tudo que ncllc ,i1í <'xiste, reduzindo assim a im
portação, c que, cm caso de ernergencia, possam, pelo menos, 
por largo tempo, tornar o paiz inrJepeudente da respectiva im
portação. 

O presente plano de lei tem por fim estimular a monta
gem de fabricas pam ul.ilizar lodos aquelles materiaes dispo
níveis nD paiz c que até agora não teem sido utilizados, per
dendo-se inutilrncnl c, ou que, por falta de installações ade
quadas não puderam ser aproveitados economica e efficaz
menle, ou que, finalmenl.c, tcem sido exportados por preços 
ínfimos para os mercados estrangeiros, de onde nos voltam 
transformados, por preços muito mais elevados. 

Sala das sr.ssõcs, cm de dezembro de 1923. - Alfonso 
Camaroo. 

PARECER 

A Commissão acceita a emendn. supprimindo-s:e, porém, 
as palavras «c expediente,. 

N., 17 

Onde convier::· ,.·~ ,, ... 

O imposto de imporlacão sobre parafina serã de trcsentos 
réis por kilo. · 

Justificação 
. . 

A industria da fabricação de phosphoros, que eslit llm 
franco desenvolvimento em nosso paiz, concorrendo com quan
tia elevadíssima para a sua receila com o pesado imposf.o de 
consumo que lhe onera, não póde, no entretanto, levar o seu 
producto até aos mercados estrangeiros pela excessiva tarifa 
de impostos aduaneiros que recahem HObre a materia prima, 
que necessita importar. · 

Não Dbstante a fabricação de phosphoros já ser uma in
dustria quasi nacional, pois para ella se consome, actualmente, 
cerca de ~O. 000 toneladas ele materia prima nacional c apenas 
1. 500 toneladas de ma terias primas estrangeiras, principal
mente parafina c chlorato de potassa, o imposto de importa
cão cobrado sobre estas é de lal natureza, que impossibilita a 
exportação do producto para os mercados estrangeiros. 

O custo ci( de pm•afina acl.ualmentc é cerca de 10 cents 
americanos. que ao cambio de 5 d .. (11$000 por dollar) são 
i$100 por kilo e os direitos importam cm 3$036 por· ldlo; ao 
cambio de 10 d ., o cus lo cif de 10 ccnts será $550 por kilo e 
os direi tos 1$552. 

Como se vi!, os direitos sobre yaraflna são excepcional
mente desproporcionaes c a reducçao desses direitos aliviará 
muito a industria de phosphoros, facilitando o seu dosenvol

.:vimcnlo com vantagc.m geral. Esta ind~utria ,iá está bastante 
S.- Vol, X 6 
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eurrcgarla com o imposto riu consumo, que é rolativamcnf.o 
mai~ al/.o do que o do qu::dquut· uutt·o artigo do consumo go
rai e cOI'l'CSponde do facto :í cerca de 100 o/o do custo real dos 
plwsplwros. 

A Labclla n; 2 dá os dcLalllcs dos direitos alfandegarias 
acLuulmcnle cm vigor de parafina c cllloraf.o de potassa. 

PR.INCIPAES MAT.ERIAS PRIMAS IMPORTADAS PARA CADA 
LATA DE PHOSPHOROS 

TABELLA N. 1 

(Ao cambio de 5 d. ou dollar 11$000) 

Parafina .••.•...•• .... 
Chiara to potassa .••• 
Blchromato- potassa. 
Golla •.. .........•.. 
Gomma .•...•...... 
Enxofre •. .••••. • •..• 
Terra infusoria •..•. 
Alvalade zinco ..... 
Phosphoro amotpbo 
Folha de flandres., • 

10 cents. 
7 d. 

1/4 d. 
2/- d. 
1/.8 d. 
/3 d. 

•/1 d. 
1/- d. 
4/6 d. 
-IIi a. 

.... 
o 
p. 

1$100 3$036 
1$400 1$336 
3$200 $895 
4$800 2$988 
4$000 1$406 
$600 $282 

1$400 $42:1 
2$100 . $455 

10$800 5$524 
tJOOll $228 

Cl) 

'CI .!S 
1'11 "' :91-= .. 1'11 o 
c3 o. 

SOOgr. 
SOOgr. 
40gr. 

100gr. 
50gr. 
80gr. 
50gr. 
20gr. 
35gr. 

:J.200 gr. 

2$429 . 
1$067 
$036 
$298 
$010 
$023 
$021 
$009 
$197 
$502 

-4$652 

(Ao cambio de 10 d, ou dollar 5$500) 

Parafina ..... ....•..• 
Chlorato potassa .... 
Bichromato potassa. 
Colla ..............• 
Oomtna •... ......... 
Enxofre ...•... · ..... • 
Terra Infuso ria .••.. 
Alvalade zinco •••.•• 
Phosphoro amorpho 
Folha de flandres ... 

· 10 cents. 
7 d. 

1/4 d. 
2/- d. 
1/8 d. 
-/3 d. 
-/7 d. 
11- d. 
4/Q d. 
-/8 d. 

$550 
. $700 
1$600 
2$400 

. 2$000 
' . $300 

$700 
1$200 
5$400 
$800 

1$9)4 
$861 
$599 

1$950 
$940 
$199 
$298 
$291 

3$686 
$149 

800gt. 1$57~ 
8ougr. !~~ 
40 gr. ,..S" 

100 gr. $195 
50 gr. $047 
80 gr. ·· $016 
50 gr. $015 
20 gr. $169 
.30 gr. $387 

3$019 
.-~ 
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IJBTM,HES DOS !Jll\B!TO:J SIJ!JI.:. PA!LIFINA ll CHLORA'I'D 

1'aú~lla n. 2 

Parafiml 

Direito~ oor Joio a $70G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $700 
Razüo 40 'lo - lllcllloramcnto•J do porto 2 %. . . . . . . . $035 

$735 

Cluro : 60 o/o s/$70& . . . . . . . . . . . . . . $420 
Uelhoramcntos do pot·lo 2 o/o • • • • $035 

$4n5 a 5$980 2$72i 
Papel . . ... $280 $280 

$735 

Armazenagem C:ícs do Porte ..................... o • $035 

(Por kilc) o ••• o o o o o. o .. o ... o •• o... 3$036 

(Ao cambio do 5 d. por 1$ c 5$980 (ouro por 1$) (dollar 
a 1J$000.) · 

Unloralo de potassa 
Direif.os J•Or kilo a $300. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . $300 
Raz2o 30 o/o - Melhoramento$ do Porto 2 o/o • • • • • . • • $020 

$320 

Ouro: 60 o/o s/$300 . .. . . . . . . . .. . $180 
Mclhoram<Jnf.os do Pot'lo 2 o/o ••• o $020 

$200 a 5$980 1$196 
Papel . . .......... o ••••••• o •• o. $120 $120 

$320 

Armazenagem Cács do Port.:> •••• o •• o • o ••••••••••• $020 

1$336 (Por kilo) . •••••••••• o o o ••••••••• 

r 
· I Ao cambio de 5 d. por !$ o 5$980 (ouro por i$) (dollar 

~ 11$000.) . . 
· Com a reducoão dos d:t·citos do importacão sobre para
rina para uma taxa razoavel, rem duvida a quantia importada 
desta mataria prima augmentará muito, de maneira que não 
resulfar:i em uma per·Ja para o fisco. A labolla seguinte mos
tra cs diroil.os alt'and0garios calculados cm moeda amrl'icana 
e as lJUanl.idados imporladas em alguns dos principaos paizes: 

Grft-Brcl~uha· ............. . 
if.alia . . .............. ·. · · · 
Hcspanha .. · ............. . 
Argenl i na ............... . 
Chi!~ ........ , .......... . 
Dra~il . . · .. , ............ · ... . 

Direitos por Qunnt.idade im-
ldlo portada por anno 

Livre GO.OOO toneladas 
3 ccnts. 20.000 toneladas 
7 cent~. 6. 900 fonoladns 
9 conta. 5. 000 lonolndas 
2 cents . 8. 000 tone !adas 

28 oents. 400 toneladas 
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O val•lr actual de parafin<~ é cerca de 10 cenLs americanos 
por lcilo. A parafina e produ1ida no !Jra~il e se vQ, portan.to, 
que o consumo desse artigo em reln;cao a populaçao é mmto 
menor do que em qualquer ouLt·o pmz. . . . . 

Uomo tie vi\, a quanLidude importada e malOt' n!JS P~I~CS 
oud;: a Luxa alfandeg·aria é razoavt:JI, o que .~e cxplwa fa~tl
mcnlc pelo i'acLo de se pochn· util}zar pm:alma para mmt~s 
fins, L'·<•m grande vantagem fJUI'a dtversas mdustr~as do Patz, 
quanclo se póde vendei-a tí um pre1;o razoavel .. Nao h.a out!:'o 
paiz anele os direitos alfandegarias sobre parafl.na seJam tao 
altos como no Brasil. 

Sala das sDssões, de dezembro do 1923. -Alfonso Oa4 

maruo. 

JlAUECER 

A emenda pretende que o imposto por kilo de parafina, 
que é actualmente· de 'i 00 t•éis, seja reduzido a menos de me
tade.' A industria ;te p•lwsphoros foi fundada a. cutita de .f_avo
rcs da tarifa com detrimento da renda aduaneira da Umao, c 
vive prosper~mente. A cm~n?a diz que convém export,!.lr 
phosphorus; no cmtanlo, s1 tsso se des~e, com a rod~cçao 
lllcsarraso!l!da do imposto sobre a para1ma, os Est!l!dos mtc
rcssados ·ccl·tamente não dispensariam a cobrun\:a do imposto 
de exportação. 

N. 18 

Onde convier: 

Classe !l", n. 127 Lia Tarifa das Alfandegas (decreto nu
mero 3 .li 17, de 1 O LI e mar~ o de 1000) : 

Augmcntc-sc llc 100 para 500 ré is por kilo. 

J usl'i(icaçiío 

Perfcilamento ,iuslo 11 ncccssario é o augmcnl.o do im
posto de importação rio lanino de quebracho, porque, existindo 
no Brasil uma fabrica ele tanino ext,rahido de vegctaes de nossa 
t•ica i'lora, é nm acto de patriotismo favorecer esta nova in- · 
dusl.rja, cu.ia funclac.ão con~titne uma arrojada iniciativa que 
vem meremenlar a mdustrta dos couros. 

A Republica Argentina, que tem na industria ele taninos 
uma das fontes de sua riqueza, instituiu o imposto prohibi
Uvo para importação de taninos; entretanto o Brasil tri
butou csle produclo com um imposto insignificante, favore
cendo desta fórma aquella Hcpublica . 

. A flora brasileira possue uma vasta variedade de plantas 
l.amfer~s e entro. o lias Iom o mangue que até hoje não foi 
aprovmtado, c cu.tns folhas abundantes cm tanino apodrecem 
nos manguezacs, perdcnrlo-so assim uma .grande riqueza. Só
mente agora, por uma Iouvavcl iniciativa de inclustriacs bra
sileiros, foi estabelecida no Estado do Paraná urna fabrica com 
apparclhos aperfeiçoados, que csttí produzindo tanino de su
perior qualidade o, no emtanto, não pódc competir no l\1er-
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cada com o tanino rlc quebracho importado da Argentina, por 
terem os industriacs daquella Republica baixado consideravel
mente o preço do refm·ido producl.o, para esmagarem a nas
cente indusl.ria nacional. 

Realmente, si os indusLriacs argentinos conseguirem !\11-
niquilar esta nove! emprcza que Leve a coragem de estabe
lecer a primeira fab!lica de extracto de tanino no Brasil, 
conseg·uirão o que pretendem, isto é, que não se fundem ou
tras fabricas do referido producto no Brasil, c desta l'órma a 
rica Republica plaf.ina continuará a dominar o mercado de 
tanino no nosso paiz, em detrimento da industria nacional. 
Por varias estudos feitos por technicos competentes o Brasil é 
o paiz que possue maior quantidade c maior variedade ele 
plantas !anil' eras. 

Segundo se verifica cm um dos volumes publicados pela 
ReparUçflo de Est.atisl.ica a nossa exportação rio couros r! pelles 
não curf.idos l.em atl.ingido annualmcntc a 60.000:000$000, 
importancia csla que seria I.riplicada si os couros fossem e:t
port.arlos ,iá curtidos. Para que o Brasil possa conseguir re
sultado torna-se necessaPio estabelecimento de fabricas de ta
nino indispensaveis ao desenvolvimento das industrias de cor
tumes, que se acham atrophiadas, sob a dependencia dos inrlus-
triaes argentinos. · 

O ínfimo imposto de 100 réís por ldlo de tanino deve ser 
elevado para 500 réis, favorecendo-se assim a receita da Re
publica e beneficiando-se a nova industria de tanino, que vae 
iniciar uma nova éra para o progresso da industria do couro 
no Brasil. 

Sala das sessões, cm de dezembro de 1923. - .1f(rmso 
Camargo. 

I'ARECEII 
i. 

A Commlssüo Lambem deseja contribuir para amparar o 
desenvolver industrias nacionaes; mas além de já estar esta 
protegida pelas taxas actuacs do cambio, acontece que para 
prol.cgor uma fabrica de tanino, que se fundou em circum
st,ancias mais desfavoraYeis que a deste momento, seria pre
ciso sacrificar - e não pouco - a industria de cortume, an
tiga c espalhada pelo nosso territori-o, a qual, ao -contrario, 
deve ser cada vez mais desenvolvida, dispensando importa
ções c valorizando os couros nacionaes. 

N. 19 

Accresccntc-se onde convier : 

Gozarão do abal.ímcnl.o de 50 o/o nas l.axas consl.unles da 
lei n. 3. 070 A, de 31 de dezembro de 1915, as cravollms do 
ferro para pianos c as peças so!l.as, l.cclados e outros mal.e
rines, quando importados por fabricas de pianos cslnbelccidns 
no pniz c que cmpPcguom madeiras nncionaes. 



ANNAES DO SENADO 

Justificação 

A emenda reproduz o que consta do art. 59 da lei da 
Receita para o corrente exercício e que trouxe como conse
qucncia o florescimento da industria de fabricação de pianos 
om varias Estados. 

Não fôra o dispositivo do arL. 24 r.lb orçamento da Receita 
par& 1924, que restringiu as isenções aos casos especificados 
nas Preliminares da Tarifa, nos contractos e nos dispositivos 
de tal lei e não se faria preciso sua reproduccão. ·· 

Como porém, sem esta as isenções do material para o fa
brico do pianos não poderiam ter Jogar, ferindo-se por la! 
modo, do mal de morte, a industria, faz-se preciso sua repe
tição. 

O Congresso Lendo-a approvado na sessão do anno pro
ximo findo, fica dispensada qualquer nova justificação. 

Sala das sessões, em 
Camar(Jo. 

de dezembro de 1923. - Affonso 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 20 

Onde convier: 

Picam isentos rlo imposto de importação c expediontc os 
rr:nchinismos c accessorios. que se destinarem a fahricns, que 
clcnf.ro de um anno se estabelecerem no paiz, para a producção 
de fios. com cellulosc nacional,· apropriados á fiação e tece
lagem de seda artificial. 

Justi(icaç!io 

Desde o anno de 1885, qu11 so produz na Europa, a soda 
arl.ificinl, dr.scnvolvenrlo-sc essa industria, de modo que a sua 
prorhwr~~o "· ,ho,ie, superior l'i da seda natural. · 

O linlet• ou a cellulose de madeira, assim como os rc
sirluos elas indusf.rins algodocil'ns, são as duns maiores font~s 
pm·a a produccão do fio rle seda artificial, além de outros vo
gotnrs. que são inesgol.avcis no paiz. 

Ao iniciar-se essa inrluslria na Enropa, houve ccrl.a pJ•e
occupacfio por parl.e daqurllos que se dedicavam ft inrlustria 
da seda natural. 

Os factos, porém, vieram dmr.onstrar fJ!Hl a indusf.ria da 
seda natural continuou a consumir toda a prorluccão natural 
rln Asia n da Europa, nada soffrendo com a concurrcncia rln 
scrln ·artificial. 

Da mesma fórmn, não prr.,iudicou aos tecidos do algodão, 
pois os Esf.arlos Unidos, qno v~m augmcnl.ando rlc dia n dia a 
sua produccrto de algndão, produzem, por sun vez, n terça 
parte dn sedn artificial do merendo mundial. 
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O Brasil, que ainda não possue uma só fabrica para a 
producçüo do fio de seda artificial, está, no emLanto, em con
dições especiaes para ser um dos seus maiores produclol'cs, 
desde que se anime o desenvolvimento dessa industria, justa
mente o que visa a presente emenda. 

Sala das sessões, de dezembro de Hl23. - Af(onsu 
Camarao. 

PARECER 

A Commissão acccita a emenda, supprimindo-se, port\m, 
ns palavras "c expediente", para o que apresenta n ~;r.guintr. 

Supprimam-sc as palavras "c expedienTe". 

N. 2i 

Acct•esccnte-se onde convier: 

Serão os seguintes os impostos de impol'lação por kilo
gramma, a cobrar sobre : 

Cartuchos simples . . . . .. • •••••••• o •••• o • o • o •• 

· Espoletas para armas de fogo: 
Em cartuchos vasios com ou sem fulminantes: 

De papelão . . . . . . . . ...............•...... 
De cobre ............................... ·. 
Terra fullcr ou argilla para branqueamento, classifi-

caoão e refinnçlio . . . . .................... . 
C!1lorelo de sadio, quando refinado c purificado para 

uso de . mesa ................................ . 

9$000 

. 4$000 
8$000 

$:1.00 

$500 

Os productos de que trata a· emenda ,iá. são do domínio 
da industria nacional. e por isso· não devem ser tão prote

. ·gidos, como são os rio proccdencin estrangeira, com tnhella~ 
tarifnrins hnstnn l.o diminnt.ns. 

Assim ó qne pela ta ri r a em vigor os cartuchos simples 
pagam lj$500; as espolot.nR ~m. onrluchos vasios de pnnclão, 
2$. e de cobre, !J$; torrn fnllrw nu nrgilla, 10 1•éis, c chloret.o 
do sorlio refinnrlo e pnrificarlo. 250 ré is. · 

Tr•nt.nnrlo-so rle proi.M()fio :'t inrlnslrin nacional, a r.menrln 
rm · si, .insliricn-sr prla sna · proprin nnt.urezn. 

Snln rlns noRsõcs, ele dezembro rlc 1923. - Affnrrso Cn-
mm•(lo. 

PAnECER 

. A· Commissão .inlgn cxcossjyns os nugment.os rlc tnxns 
propostus na cmoncln. 
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N. 22 

Accrescenfc-se onde conviet•: 

Art. Fira o novrr·no nul.oriznrJo a conceder no Estudo 
do Jlio Grande do :-:>ui completa isenção rle flireilos c de luxas 
do impm·tacão, inclusive ele expediente, para l.odo o material 
dliSI.inaclo á lll'al.icagem rln bm·ra do Esf,mlo, balizamento e 
dt•agagrrn rlos canaes interiores. 

Justificação 

A pr·:Jticagern fia hal'l'a geral 110 Rio Granfle no Sul e o 
balizamento e dragagem dos cnnaes interiores são serviços 
ferlcr·nr.~ nrrendaflos no Estado e, até 1022, a lei da Receita 
Geral da Republica (verba 1 0'), sempre gosarnm dessa islln
oão os mnf.eriaes importados p:u·n os respectivos servi~os. 
Não ~c compt•ehende que o Governo Federal cobt•e direitos 
c taxas sohr·c materiars JJUJ'a serviços que lhe são proprios, 
omhora. nrrendado,, ao Estado, e que lhe interessam tanto 
como a este. 

Sala das sessõos, G do dezembro de 1923. - l'espttcio de 
Alwcu. 

PARECER 

A Commissão ncccit,n a emenda. 

N. 23 
Onde convier : 

. . . '.,., 
< I 

Art. Aos tabolliães de notas da Capital Federal são con
feridos direitos de requisitarem do Thesomo Nacional, dia
rinmente, as esf.ampilhns de que carecerem para os actos dos 
seus cnrtorios e para supprh· nos seus clientes e no publico. 
As reqnisições serão feHas mediante requerimento e relnl)ão 
pm• elles assignndos; sobre o valor das estampilhas por elles 
requisitadas terão o abatimento de 2 %. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1923. - Alfredo Ellii, 

Justificação 

Até o anno passado era autorizado n vender estampilhas 
auem l'equeresse e provasse idoneidade. Por acarretar pouca 
flP.speza e propol'Cionar lucr•o, não obstante pequeno, os nego
ciantes de vare,io addicionavnm nos seus· estabelecimentos a 
secção de vrnrla do rstompilhns oue assim el'n disseminada 
nnl' toda a cidafle. corri' t•eal e evidente vantagem para o pu-
blico 11 pnl'n o Thesour•o. . · 

Devido :í appal'icão de Pstampilhns falsas. o Ministerio 
da Fazenda cassou todas as licencns e abriu nortns de venda 
do est,nmriilhas nas l'uas do Rosario, do Ouvidor, Buenos Ai
res, na Alfnndt>gn, E. F. Central, Caixa ele Amortização, Fo-
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rum, Imprensa Nacional e lalvez mais poucos outros, servidos 
pm· funccionarios do '.L'hesouro, sobt·ecat'!'egado as;;im dos or
denados desses J'unccionario,; c da locaiJÜO de alguns dos postos. 

Esses postos começam a J'unccionar das 10 horas em 
deante e encerJ•am o expediente ás 3 horas da tarde, com ex
cepção do da Imprensa Nacional que trabalha até ás 7 horas. 

Postos e horas de J'unccionamento são dei'ficienlissimos 
para as necessidades, 

E' edificante o espectaculo que apresentam, principal
mente os da zona commercial, ao iniciarem o expediente. 
Apenas um funccionario, espremido em minusculo guichet, 
JJUJ.•a attender enorme massa de homens do commercio, que 
iniciam a luta pela vida ás primeiras horas, a quem o tempo 
é sempre escas:lo. Além disso, com o desenvolvimento das 
transacções, com a evolução do commercio, as horas de maior 
ngil.acão siio as da tarde, depois das 3 horas, entrando pela 

·tarde e prolongando-se mesmo ás primeiras horas da noite, 
E' 1'rt1quente ajustarem, realizarem negocias :Is ultimas 

horas, assignarem seus documentos para seguirem pelos no
cturnos, pelos diumos da manhã seguinte, pelos vapores que 
desatracam a todos os momentos, entretanto, hoje não podem 
assim proceder, porque não ha onde adquirir as estampilhas 
de que necessitam. 

Acontece que, sendo os contractos em grande numero do 
casos, apenas um memorial, assignam-nos,sem os sellos, su
jeitando-se á revalidação, na hypot.hese de tm•em de produzir 
effeitos, com prejuizo para os cofres publicas. 

Os tabelliães são obrigados a terem grande ,çtoclc de es
tampilhas para attender ás suas clientelas e constantemente 
se veem na contingencia de cedereme estampilhas para os 
actos de amigos que independem da sua profissão. 

A emenda virá sanar essa difficil situação, porquanto os 
tabelliiies encet·ram seus expedientes ás ultimas horas e são 

' directamente interessados. -· 
PARECER 

A Commissão acceita a emenda, com a reduccão a f % 
no abatimento mencionado, á vista do accrescimo que essa 
percentagem produzirá com os sellos destinados a novos im~ 
postos. · 

Propõe, por isso, a seguinte · ·; 

SOB-EMENDA 

·Em vez de 2 %, diga-se: "1 o/c". I • 

N. 24 

Art. Fica concedida isenção dos impostos aduaneiros 
para todo o mal.m·inl rarliologico electrologico que for im
))tll'taclo para a "Assisl.encia 1ís Creancus Pobres e aos Adul
t.os". que tem a sua séde no Instituto Alvm•o Alvim, nesta 
Capital. . 

Sul a das sessões, !i ele dezembro de 1023. - AlfJ•edo EU is., 
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Justificação 

A inauguracão, ha mezcs, em Paris, do lnstUuto do Can
cc1', inslallado pelo Governo francez, com appurelhos ultra
possantes dos Haios X, sob a. dü·eccão sciontil'icu de emi
nentes professores, destinado a nll.os estudos e á cura do 
grande mal que de dia para dia se torna mais frequente 
(como entre nós) alentou o animo do. illustre e. abnegado 
medico Dr. Alvaro Alvim, já abatido pelo seu conLmuo mar
tyt•io, inspirando-o a fazer aqui o mesmo, remodelando as
sim a sua installação radiologica. 

No momento actual, porém, a alta elevada do cambio e 
o custo ex'Lraordinario dos apparelhos radiologicos consLi
t.uem um obstaculo desanimador para o espirita dos scien
tistas,. tort.ur•ados pela s<ide incessante da verdade scientifica, 
da sublime aspiração, que é, hoje, em nossos· dias, a cura 
certa e segura do cancro e de todos os neoplasmas. 

Em virtude do assombroso progresso da evolução ra
diologica, · aquelle humanit.ario medico foi obrigado a des
pender agora, forte sommu, sómente com u remodelacão da 
sua installação, embora mutilado e ainda bastante ferido! E, 
para proteger-se da acção trahidora e assassina dos Raios X, 
construiu uma cabine f.oda forrada de grossos loncoes de 
chumbo para poder dirigir os apparolhos. Para poder, ell)
fim, acompanhar par'i-passu as grandes investigações scien
tificas na luta anti-cancerosa necessita elle de adquirir mais 
alguns apparelhos. 

. do 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 25 

Onde melhor conviér, accrescente-se: 

Art.. .. Continua em vigor o nrt.. s•, da lo i n. ~. 440, de 31 
rlc?.omht·o do j 921 . 

Ju.stificn.ção 

A lei n. .\. fi!lft, dn 2R rio dezmnhro de 1 !122, em seu ar
l.igo GO, conf.inhrt a mnsmn rlisposi(:ão, quo n emenda manrla 
mant.rr. 

Da sua apprnvação vão rcsnll.al' hrmeficios e auxilias 
pm•a QlJC possam cnnt.inuar n snr cnnst.J•uir!os varias erlificios 
manumrnf.nes c obras rlc ar!.o, eni.J·n os qunos a Basilica rio 
NnzarPI.h, na cirlnrlo rle Bnlém. cnpilnl do Pará . 

. Tá n f:anii'!'CSM drn son voto favoravol a essa medida. 
Razão rle mais para quo olln sn oonsr.rvc,. como esf.á nn lei 
vigrnte. qnanrlo serão norvrmf.nra, mais valiosas ns razões, 
qnr n jnsfificnm. nf.fonrlenrlo n Psf.nrln rm que sn oncont.rnm 
cssns constrncçürs, cusf nnrlns pm· rlarlivns e esmolas do pnvo. 

Senado Federal, dezembro de 1923. - Lrrm•o Sodré. 
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PARECER 

A Commissão acccita a· emenda. 

N. 2G 

Ao art. 13 - Accrcscentc-sc, entre as insl.ituiçues ele 
cnridnrln benrfioiacln~ pulas loterias ferlrrncs, a MaLemidacle 
dn Or•dem Tm•ceim de S . .Fr•ancisco, ·ele Belém, capital do Es
tado do Pará, rlando-sc-llre a quota de 10:000$000 . 

.T·ttsti{icaçrio 

A Mnf.ern idade de que trata a 'emenda, fundada no hos
pital mantido pela Ordem 3' ele São Francisco, presta innu
meros sorvir:os :ís J'amilia~ pobre~ ele Belém, apezar de não 
receber• auxilio algum dos cofres publicas. Dahi, a quadra de 
immonsas diff.iculdadcs que tem atravessado o que se vão 
aggTavnndo, amcncnndo de serem fechadas as parlas de tão 
uf.il cslabolocimont.o, abortas a senhoras clcsajudndns do 
fortuna, que nhí encontram o agasalho e o traf.ament.o qun 
lhes dão medicas competentes. Os benefícios que disso re
i>Ultam são manifestos. E .daria ele t.acs factos testemunho a 
populaaão daquelln cidade. . 

Pm·a que não cessem tão hon~ auxílios aos que dclles 
carecem r. o~ merecem, a providencia será a suhvenl)ão mo
dica. que a r.mcnda pede pnm a utilissimn instituição, fa
unrlo-sr.-lhn o que ,i:í se far. a l.anl.as oul.rns casas de cari
clnclc do pu ir., credoras como e lia elo amparo elos poderes pu
blicas. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1923. - Lanro 
Sodré. 

PAnECRI 

A Commissfin niin ncccita a emenda pl'los mesmos mo
l.i\'OS ll;qwnclidos l'm I'claçiiO :\ emenda n. 15. 

N. 27 

Em ohsrrvancin no q1w prrccit.ua a sog;nnda pnrt.o do 
aJ•L. 1::17, ria !ri n. :1.151, dr. ô rio .innoh·o ele 1!HR, q1w rnn
sf.itniu n clnsso rln~ prat.icanl.c::; :í pl'imoiJ•a cal.ogm·ia do pcs
Fonal l.il.nlaclo da Esl.rarla rle .Fm•J•o Conl.rnl do BJ•asil, ox-1Ji, 
do UI' I.. 1 OG, do rlrcJ•cl o n. 13. !MO, rio 25 de dozcmht•o do 
1 91!!, que rrgnlnn o n~smnpLo, o Govrrno cohrm·:í os r.molu
rncnl.ns J•elativos nn~ l.itulns. rlns prnl.icnntcs r.xtJ•anumel'n
rins rle confor·C'nle c do ronrlucloi' do ·trem, r.ffr.cl.ivanrlo-M 
pura l.odos os r.fl'eitos, a conl.ar rlu dal.a cm que fornm ap
provados cm concurso. 

. ., . . ' 

',:, 
·. 

c . 
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O nrl. 137, da lei n. 3.454, do 6 de .ianeit•o de 1918, 
constiLu iu a classe dos praticantes á primeira categoria do 
pessoal l.il.ularJo. O art. 106, rio decreto n. 13.940, de de
zembro do 1919, regulando o assumpto, estabeleceu a prim•i, 
na conformidade do art. G1, do decr·eto n. 8.610, de marco 
do 1911, o concurso para admissão ao cargo. Submettidos 
que foram a esse concurso e devidamente approvados, es
ses 1'nnccionarios ja deviam ter sido titulados, attendendo 
ao que dispõe a lei n. 4.G32, de ü de janeiro de 1923, dis
pondo sobre os vencimentos elos mesmos. Esses empregados 
assignnm o ,·ponto diariamente,, trabalham concomif.ante- · 
monte, com os demais c recebem vencimentos equivalentes. 
Não ha, pois, augmento de um real no orçamento ela des
peza, mas sim no da receita. 

O art. 106 do decreto n. 13.940, de 25 de dezembro de 
1919, que regulou o caso, diz o .seguinte: "a admissão na 
pt·ilneira categoria de qualquer classe do pessoal titulado 
precederá sempre concurso, com liberdade de inscripção, 

respeitadas as disposições da lei, devendo t.er preferencia na 
nomeação os ,jornaleiros da Estrada, que tenham sido clas
sificados. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1923. - Iri11e1t Ma .. 
citado, 

PARECER 

A maioria ria Commisgão, coherontc com o seu voto em 
relação a assumptog identicos tratados em outros orçamen
tos, não pódc acceitar a presente emenda. 

N. 28 

Lapig de perll'a ou massa para escrever com revesti
mento de madeira, 6$ kilogramma. 

Sala das sessões, em dezembro de 1923. - Benjamin 
Barroso, 

Justificação 

A presente emenda tem IJO!' fim prop·orcionar o au
gmcnl.o das rcnrlns o preencher uma lacuna dns f.nrifns adua
neiras, que não cogitam do assumpl.o elo que trata a 11l'Cscnte 
emenda. - Benjmnfn Bm·1·oso'. 

PARECER 
....... I 

A Commissão considera excessiva a tnxn proposta pnrn 
um material nccessnrio no ensino primaria. 
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N. 29 

Ao mi. 3", ·§ 1 ", 4' categoria, uccrcsccntc-se: "exce
ptuando deste ou de qualquer outro üuvoslo u:; oJ'l'iciues da 
uctivu do Exercito o da Armada". 

Nenhuma outra consideracão bastaria pura justificm• 
esta minha emenda que o conceito do illustrc Dr. Cincinato 
Braga, quando Deputado, relatando o seu parecer sobre a 
mensagem de 30 de novembro de 1022, e sobre o Orcamento 
da Fazenda para 1 !l23, que transcrevo para mostrar a fide
lidade com que o autor traçou a verdadeira situação dos mi
litares ante ns contingcncias actuaes da vida material. Diz 
na pagina ü7, do seu livro: 

"O Brasil de Hontcm, de Hoje o de Amanl1ã". 

'·'A justica manda que estes ultimos (officiaes do Exer
cito e Armada) l'ccebam da 'Naoão melhores vantagens pe
cuniarias do que os demais. 

Em primeiro Jogar, o militar da activa - seja soldado 
seja ol'ficial- não tem c! ireito á lrrmquillidadc ou perma
nencia do domicilio para si c para sua 1'amilia, condicão es
sencialmente primacial para economia nas despezas gel'Ues 
do sua vida. O militar da activa, seja soldado, seja official, 
tem o domicilio temporario das ordens superiores, que re
cebe para cumprir, sem discutit·. E' mandado para o Acre, 
para o Pará, para Matlo Grosso, para o !tio Grande do Sul, 
para viagens marítimas - quando menos espera. Ou segue 
80Zinho, deixando a família onde vivia antes de seu embar
que, e então para esse chefe de família ha uma duplicata do 
dcspezas - as que faz com sua proprin pessoa, nas terras 
para onde segue a servko, mais as que faz com sua familia 
na lena onde a deixou; on. em vez de seguir sozinho, osso 
militm· carrega com a família ás costas para anelo é man
dado it·, c neste caoo a viela em viagens por terras estranhas 
desmorona qnne~quor orr;amentos caseiros. Não podem os 
vencimentos desse chefe de i'amilia obedece!' aos mesmos 
princ~pios, que regulmi1 os vencimentos dos funccionarios 
civis, os quacs; salvo algumas excepções, l.eem seu domicilio 
tranquillo, permanente, junto do sua família, podendo re
gular sem Slll'Jll'ezas o equilíbrio das despezas caseiras. O 
milil,ar tem snn acl.ividaclc cortada para outt·as profissões: 

· o civil, não. E' frequento o caso dos funccionarios civis ac
eumularcm empregos, ou cxr;rcerem outra profissão lucra
tiva, além do cargo que exercem. Mas, o peiot• de tudo, é 
isto: o milil.m• da activa está exposto cada dia a sct• cha
mado para ü· mm·ret·. em umn diligencia do manutenção dn 
ordem, ou em uma lwtalha campal. O civil não tem no seu 
espirita essa preoccupação: não ú obrigado a cada instante 
ao tributo do sangue ou do vida. Como equipm·ur as van~ 
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l.agens para essas duas cuLag·orius de funccionarios? Nfi.o. A 
.iusLicJa, a verdadt:ira jusLi(iu, está exactamente na dasigual
uudc ele LruLumonLo a essas duas classes cm maLoria de ven
cimentos. 

Além disso, nós, legisladores, lemos possi!Jilidades de 
reduzir a clespezu militar por processo que não podemos up
plicar ao J'unccionalismo civil, - referimo-nos ú raducr;ão 
do pessoal. O efJ'ectivo du ~O mil soldados pódo ser reduzido 
a 30 mil, a 2S mil, a 25 mil, a 20 mil, com prazer para .os 
dispensados do servif;o. Uma reducção da terça ou da quarta 
pal'Le do pessoal, é possivcl, sem que os dispensados gritem 
com razão ou proponham acções contra o 'l'hesouro. Uom o 
l'unccionalismo civil, não se póde fazer o mesmo. Como dis
pensar, sem dôres c sem acções contra o 'J:lwsouro, utna ler\)a 
ou uma quarta parte dos i'unccionarios civis'? Podem as 
duas classes receber do Thesoui·o igual tratamento a este 
respeito? 

Os ofi'iciaes militares são obrigados ao curso academico 
superior da Escola Militar. 

Só pódem ser oi'J'iciaes os diplomados. Assim, elles cor
rcs]Jondcm na vida civil aos bachai•eis cm direito, aos me
dicos, aos engenheiros. Uns c outros, dessas quatro classes 
de diplomados, queimam suas pestanas durante muitos an
nos para conseguirem seus diplomas. Ma:; ha uma grando 
dil'fercnça: das quatro classes, a primeira, a dos diplomados 
militares, l.em uma vida acadcmica de disciplina diaria mui
to sevct·a; as outras Lres Leem vida acadcmica, pouco traba
lhosa c muito povoada de distracções. Dopois de formados, 
o que vae occorrer em mataria de remuneracão por seus 
servir;os pagos pelo 'J:hcsouro Nacional? Vejamos . 

Um baclmrcl cm direito, nomeado pr•ocurador da Repu
blica no Districl.o Federal recebe logo 1S :000$ por anno; no
meado juiz. substituto, recebe 20 :000$; nomeado juiz effc
clivo, rGce!Jc 32:000$ por anno. Um diplomado militar no 
Dlslr·iclo Federal começa cm 2" tenente, ganhando 7 :SOO$ 
pot· anuo. Chega a capitão, em média, com 3G annos de ida
de, p:trn então ganhar 12:000$ por anno; aos .\S unnos de 
idade, chega, em média, a tenente-coronel para ganhar me
nos de 18:000$000. 

Si é da marinha, começa Lambem 2" tenente com 7 :SOO$; 
chega a capitão de fragata mais ou menos aos 50 annos, islo 
é, depois de 25 ou 30 annos de serviços, para não . ganhar 
ainda nem :18 :000$ completos. 

Quando cada destes militares chega nos 50 nnnos, quanto 
ganhou cncla qnnl clellcs a menos, do que ·os bacharcis do Mi
nist.cl'io Publico ou da magistratura? Faça-se esse calculo. 

Passemos aos civis, engenheit•os e medicas. Na 'engc
nlial'ia. snnitar•in (Sande Publica), l'ecebmn cm moeda de réis 
·1!! :000$ poJ' anno; o mesmo os chefes do districtos tclcgra
pl!il:os; d mesmo, o por vazes mais do que ost.a quantia os on
gen heit•os das estradas de ferro, da Repartição de Aguns, das 
inspectorias, etc. 

' Os medicas inspccl.orcs snnitarios vencem· 12 :000$. To-
dos esses civis (salvo os magistrados, podem exercer, fóra no 
seu cargo, · funcções outras que lhes permittcm augmentar 
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~ou~ l'ondhncntos, po1• so1'Vi1;os do sua profisSão executados 
fúra das horas do SOl'Vi~o publico. Os militares não oslão 
ucsso caso; .não só não Leem domicilio por elles escolhidos, 
mas sim imposto por sous superiores, e quasi sempre in
consLauto c incerto, como Lambem não toem horas certas do 
servi~o nu repurLicão; o militar não tem oito nem nove nem 
dez horas de serviço prefixado; tern de obedecer a sorvico a 
qualquer hora, cm qualquer lagar, e muitas vezes, dia e noite 
sem interrupcão, fóra de sua casa, e até ao relento, sob as 
intempéries. · 

Não se comprehende que a Nação pretenda reduzir ven
cimentos milHares, sempre que tenha de reduzir os dos civis, 
quando é certo que, om primeiro lagar, os vencimentos 

uctuues, mesmo com os augmentos do § 7" do art. 150 da 
lei n. 4. 555, são ·nu grande maioria dos casos mais modestos 
do que os dos .civis, aos quaes se exigem habilitações Lech
nicas correspondentes; e em segundo logar, os set•vir;os exi
gidos dos militares são mais severos e mais duros, do que os 
exigidos dos civis. 

Demais disso, os officiaes militares são obrigados a ter• 
á sua custa os dispendiosos uniformes militares (cinco em 
média), para promptamcntc se aprcscnatrem, segundo as or
dens que recebem e; os civis não teem igual despeza, nem igual 
obrigação. 

E' corto que a carreira militar tem sempre sido e deve 
ser considerada pelos que a abracam, antes como uma honra 
c um sacerdocio no serviço da Patria, do que como. um meio 
do auferir proventos pecuniarios. · 

Mas isto não é razão para que a Nação não procure, mes
mo com especial sacrifício, collocar os milHares em situação 
pelo menos igual, sinão melhor, do que aquella cm que ella 
colloca. cm matcrin de vencimentos, os cidadãos que a ser
vm com muito menor· somma do desinteresse c de sacrifício. 

Jlcpctimos: a justiça manda que haja dous pews e duas 
medidas cm materia de rcducçücs de vencimentos para civis 
e para militares." 

O militar é obrigado a fardamento ou uniforme com os 
quaes ·faz grandes dispendios e para mostrar dou em seguida 
os preços do 1 • semestre deste anuo, nas seguintes tabellas 
A c B. 

No meu projecto de augmento dos vencimntos milHares 
rleixei ele incluir o Corpo de Bombeiros e a Policia Militar, 
ü.Jmo o fano tnmbem agora, nesta emenda, porque estes eles
do alguns "annos, recebendo vencimentos igunos aos do Exer
cito c da Armada, toem mais elo quo elles um qunnl.it.ativo 
ptu·u casa, desigual nas duas corporariões, que sommado aos 
sous vencimentos (soldo c gratificar,,ão) dão vantagem pc
cunial'ias maiores do que as elos officiaes do Exercit.os c da 
Al-mada. Conforme u tabella C. 

1\fais vantagens teem os officiaes do Bombeiros c Po
licia sobt·e os do Exercito o dn Armada, como sejam, nlém de 
oni.I·as, !'esidencin fixa o não serem t.ão dispendiosos os seus 
uniformes quanto aos elos officines da Armada e. do Exercito 
com o accrcscimo de roprcsentacão destes que os outros não 
teem, ,.1 

., .• :·:, 

·,! 
.,,'• 

,. 
•' 

.,;.i 
.::~ 
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r~· facil comparar as taucllas D e E de uniformes da Po~ 
!icia J\lililat· e do Cm·po dfJ Bombeiro~ com aquellas A e B 
elos uniformes dos oJ'ficiaes da Armada c do Exercito, e ve~ 
rificm· a enorme di.fferençu dos prccos dos uniformes das re~ 
feridas corporações armadas, al.tcslando o grar1de dispendio 
elos ol'ficiucs do Exercito c da Armada só com uniformes e 
provando as difficuldades matcriacs com que lutam para sua 
manutenção. · 

E' voz corrente que os militares tiveram em o anno pas~ 
sndo augmento superior ao dos civis. Isso não é exacto e eu 
.iá demonstrei com a tauella F que transcrevo do meu dis~ 
curso de agosto de 1922. 

E' muilo justo que os íunccionarios civis obtenham a 
incorporação definitiva dos vencimentos o augmento da ta~ 
bclln Lyra, augmcnto que, não corresponde na situação actual, 
por ser elle muito insignificante, á diminuição do poder ac
quisitivo da nossa moeda ou o que é o mesmo á carestia dos 
gencros de primeira necessidade. 

Mas querer justificar esta incorporacão, dizendo-se quo 
as classes armadas tiveram maior augmento, isto é que não, 
conforme se verifica da comparacão dos vencimentos accres~ 
cidos exarados na tabella F. 

Os officiaes do Exercito e da Armada, qLlando occupam 
predio nacional pagam 20 % dos vencimentos ao passo que 
os dos bombeiros e policia nada descontam c recebem em di
nheiro o quantitativo para aluguel de casa, emquanto o Go
verno não lhes der habitação gratuita, conforme tabella C. 
Emquanto aqui, os officiaes são sobrecarregados de descontos 
nos vencimentos, na Argentina, cujo exercito c marinha teem 
o mesmo destino c defrontam as mesmas condições de exis
tcncia, elles alli, além dos vencimentos quasi tres vezes su
pm·iores não te em descontos, nem mesmo para o montepio. 
Assim, pois, não fossem a~ difficuldades financ~iras do The~ 
som·o, apresentaria um projecto solicitando do Congresso sua: 
atlencão para a idén de supprimir aos militm•es, o imposto, 
a contribuição do montcpio e dar quantHativo para casa. 

Approvada esta emenda, restricta ao imposto de 1 1/2 % 
sobre os vencimentos, ainda assim os ol'ficiaes do Exercito 
o da Armada ficam com vantagens pecuniarias inferiores ás 
dos da Policia Militar e dó Corpo de Bombeiros, conforme so 
verifica das tabellas apresentadas. 

Novcmi.Jro de :l!l23. - ncnjamin Bal'l'I)SQ. 
. ·•'. 
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TABELLA D 

UNIFORME PARA OS OFFICIAES DA POLI,CIA MILI'l'Ail. E\'d i92S 

Discriminação 

Uniforme de panno mesclél., composto de tunica, 
calcas ou calções, boné e platinas de metal. • 

Idem de flanella kaki, composto de tunica, cal
cas ou calções, boné e platinas de panno ••• 

Idem de brim branco, composto de tunica, ealças 
ou calções, boné e platinas de panno .••..••• 

Idem de brim kaki, composto de tunica, calcas ou 
calções e boné com capa . ... '• .............. ·. 

Dragonas de ouro fino ......... ~ · .... ·, ...... · .. , .· .·. 
Fiador de ouro . ................. • .............. . 
Idem de couro . ........ , .................... ~ .. 
Talim de cadarço ... · ............................ . 
Chatelaine de couro . ........................ , ... . 
Espada . . .................................. ~ ~ .• · 
Dragonas, ouro fino, supel'ior . ....... , ........... . 
)riador de . couro supeJ;ior . .................... , .. . 

Somma. . , .. , ...... I • I ••••• , •••••••• , ••• 

' ' ' 
',. 

Rio de Janeiro, 22 de junho de i923 • 

N. B. - Preços sem compromisso. 

TABETJ·A. E 

Preços 

500$000 

400$000 

235$000 

i03$000 
i80$000 
20$000 

. 6$000 
6$000 

f0$000 
f80$000 
250$000 

28$000 

i:9i8$000 
-~· 

UNIFORMES PARA OS OFFICIAES DO CORPO DE BOMBEIROS EM {923 

Discriminação 

Uniforme de panno preto fino, composto de tunlca, 
·· calca, platina e kepi .. .. I ••••••••••• I •••••••• 

Idem de br1m branco - linho - composto de dol-
man, calca, boné e platinas .................. . 

Ide.m de brim kaki, cmpposto de tunica e calca 
Capacete de couro .. I. I III I •••••••• I •••••••••••••• 

Fiador do seda I •••• I •• I ••• I •••• I •••••••••••••• I • 

Espadim . I I • I • I I • •• I •••• I ~ • I I I I I ••••• I • I I ••• , ••• 

Chatelaine I • I • I •• I I I I I I I • I I I ••• I I • I I •• I •• , ••• , • 

Cinto de cadarço.~.,. I •••••••• ~·~ •••••• I ••••••• I 

Pellerine . I • I I ••• I •• I I •••••••• I •••••••••• , •• I ••• I. 

Sommn •. tflftllllltffllftltllttttfll 

Rio de Janeiro, 22 de junho de i923. 
' '. ' 

N. B. - Pr.ecq_s ~em PQmPt:omisso. 
S,- VoJ, X 

Pregos 

500$000 

235$000 
85$000 
25$000 
f5$000 

f80$000 
f0$000 
25$000 

400$000 

f:475$000 



TABBLLA F 
·c 

o .. . 'a -o .. 
"' .s ... o: 'a 

"' :Bs .. 
i',! o .. c ....... .:!., .... c 

Poatoe -u :s ::::e e~ e., 
"'" "'"' o"' o o .... c 'a c u u E a -- 1:! u 
ICI 

~ ~ 

Marechal. ...........•.•.•••.•....•• 2:800$000 3:100$000 
General de divisão ...•.....•..•...•. 2:350$000 2:650$000 
General de brigada .•...•••.......... 1:900$000 2:200$000 
Coronel. ...••..........••••••....... 1:450$000 1:750$000 
Tenente-coronel .•...••........•...•. 1:200$000 1:450J()OO 
Major . ..•... · ... ~ ......•............ 9501000 1:2001000 
Capitão .....•.•...................... 7501000 1:~ 
1• tenente •.....•..••.....•.•........ 575$000. 775JOOO 
2• tenente ...•.•.•.••........•...... 450WOO . 650SOOO 
:Aspirante .•..•.••.•••....•....•...... 383$500 583$500 

.:~· 

-- ------------ ·- -- --~----- -

••o ... 
OOE_l! a.,.,o: 
ca:s .. cu .a c;rG> QO 

o: -:;:~ ... •e 
ol! E>-

!li= .,..J 

c:r~"=' =~ 
.!!!uSI.! 
>ccc:a.• 

flCDCIIJ .. -
~ -o• 

~~=t;"a 
O'"'GID oe .. e-'"CI ... 0-

a m= QDC.. geeã-8 
a 

3:2301000 
2:7351000 
2:2401000 
1:7401000 
1:470$000 
1:195$000 

9751000 
782$500 
6401000 
557$900 

1: I -u 

• "iiJ 
a 
:! • a. 

130$000 
85S(XQ 
401000 -
.201000 --

7$500 --
--

-"!: -u ... o c 
u e 
I! 
à! 

5$000 

5$000 
251000 

20$000 
25$600 

--
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PARECER 

A Commissão reconhece as difficuldades de vida que 
soffrom os officiacs. do Exercito e da Armada o pensa, que, 
em melhores dias, os poderes publicas devem considerar essa 
e tambem outras situações identicas nas classes civis, 

Não pensa, porém, possível, agora, nem recommendavel 
para. o futuro, uma isenção que não seria sympathica. Prefe
, rivel será sempre o accrescimo de vencimentos, á concessão 
de excepcões que dividem o paiz em classes. 

N. 30 

Supprima-se a v<:rba 27' e igualmente o art. 3•, restabe
lecendo-se os ns. 41, 42, 45, 48 e 49, da lei da Receita, dd 
corrente exercício, sendo estimadas em 12:000$, 2.100:000$, 
7:200$,.1:000$ e 10:000$, as rendas correspondentes. --Paulo 
de Frontin. 

PARECBR 

Em 3' diseuMsão, a . Commissão apresentará modificacões 
ao imposto sobre a renda. Pensa por isso, que neste turno do 
debate o Senado deve abster-se de tomar conhecimento das 
emendas qu,e como esta, digam respeito a tal assumpto. Es
pera a Commissão que o signatario desta emenda concorde 
tambem com _esse adiamento. 

N. 31 

Onde convier: 

Modifiquem-se as tarifas das alfandegas (classe 10' nu
mero 173), sobre tintas para pintura de casas, navios e :usos 
serr.·elbantes, com a seguinte tributação: 350 réis por kilo, 
25 o/o ratão . · 

Sala das sessões, 8 de detembro de 1923. - leronymo 
Monteiro. . 

lusti(icaçtl.o 

A presente emenda é da mais absoluta justiça, pois, tra
tando-se de . um praducta, cuja principal mataria prima é 
o oleo de linhaça, e tendo sido augmentada a taxa dessa ma~ 
teria, como se vê na proposta do Orqamento, vinda da Ca~ 
mara (emenda n. 34), não parece razoavel seja mantida a 
actual taxa para as tintas p11eparadas a oleo. 

Além da razão acima, contribue para demonstrar a sua 
justiça o facto _de .iú ter sido modificada ·esta parte das Ta
rifas, pela Commissão Especial de Reforma Aduaneira, achan
do-se no projeoto n. 530 B, de 1920, sob o n. 166, agora em 
estudo no Senado, a ai teração aciina solicit,&dà; _ .. 
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PARECE'\ 

Na tarirfa actual a tinta para navios não tem especifi
cação prapria. Quanto ás de casas, s sem resina pagam $i00 
e as eom resina, $500. 

Não se sabe si a emenda quer augmentar a primeira ou 
qim~nuir a segunda. · 

Pela justificação, parece querer a~:;\'menta.r, por.quanto 
ena se basêa cm um accrescimo de direitos sobre o olco de 
!inhaca constante da proposição da Camara. Em terceira dis
cussão o Relator pretende propor a suppressii:o desse augmen
to, ficando, assim, sem razão de ser a modificação constante 
da emenda que, por esse motivo, não deve ser epprovada. 

· N. 32 

. Modifique-se PMI fórma seguinte a :,rarifu. das Alfande
gas nas classes 14" e 17": 

Cordoalha classe 14", de qualquer qualidade, em capas, 
bruto: 

Em. peças ou em retalhos, kilo, $600, 50 % : 
Em obras, kilo, $700, 50. o/o. 

/ · Cordoalha classe 17•: 

Barbante, rnerlim, fio de vela, porrete e qualquer outro, 
lcilo, 1$300, 60 %; em barricas ou caixas, 20 o/o; em fardos, 
capas, pacotes, caixas ou caixinhas de papelão ou envoltorios 
semelhantes, bruto; 

Idem de cOr ou fantasia, kilo, 1$700, 60:%; ·em barricas 
ou caixas, 20 o/o ; em fardos, capas, pacotes, caixas ou caixi
nhas de papelão ou· envoltorios semelhantes,· bruto; 

Amarras, cabos, estaes e outras cordas, simples ou· alca• 
troadas: 

Pecas ou retalhos, kilo, 1$100, 60 %; em barricas'ou r.a!
xas, 20 %; em fardos, capas, pacotes, caixas ou caixinhas '<ie 
papelão ou cnvoltorios semelhantes, bruto; 

cm obras, 1\ilo, 1$300, 60 o/o·; em barricas ou caixas, 20 %; 
cm fardos, caixns ou caixinhas de papelão ou envoltorios se-
melhantes, bruto. . 

Revogurn-so as disposições cm contrario, 1/ 

Ju,çti{'lcação 

A emenda tem cm 
a!l.crando razoavelmente 
reza. 

vista proteger a industria nacional, 
a tributação dos artigos dessa natu-

... , ,, ' ... . ...... , ' .. 
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Com a depressão can~ bial, o augmenlo do cem ré is cor~ 
responde a $390, valendo, por exemplo, 5$81t/; o 1$ ouro, e 
contribuiro, pela aggravacão das taxas acluacs, para o bene
ficio da industria nacional, que apenas deseja desenvolver o 
campo de suas explorações. 

Alúm da receita ouro com a importação de taes artigos 
similares, haverá, por outro lado, augrnonto de imposto de 
consumo da. producção brasileira, sem encarecimento de pre
IJOS no mercado interior c antes com probabilidade de redu-
cção. · 

Sala das Cornmissli~s. 8 de dezembro de 1923. - C1tnha 
MQc/tado. 

A industria que a emenda visa proteger digna, sem duvi
da, de ser amparada, foi fundada e vi"ou em condições cam
biaes que lhé eram :muito menos favoravcis do que as 
actuaes; 

A protecção óra pr.oposta viria aggravar a situação do 
consumidor, razão pela quaJ a Commissão entende que a 
emenda não deve ser approvada. 

N. 33 

Ao art. 4" - Accresccntc-sc: 

h.) as t.elhas de zinco c as telas mcta!licas importadas 
pelo Syndicnto de Agricullorcs do Cncáu, do Estado da Ba
hia, e 'clcstinadas ao hcneficiament.o desse produclo pelo pro
•csso nalural ou arLifical. - Pedro Laao. 

JustUicação 

Faço minhas as considerações constantes d<"~ ·seguinte 
telegramma, por mim recebido do presidente e secretario 
daquelle syndicato: 

(Senador Pedro Lago --- Senado -- Lavoura cacáu base 
•i'fl1A7.a &Jrt'iP.nla Rahin. não P.Onl.llmnlnrlR liAfP;;a l\l'l:ll.DÍ7.1UliW 

bancaria gosa café, pede vossencia dignissimo representante 
nossa querida terra, prestigiosa intervenção sentido favores 
livre in:portação telhas zinco, telas. metallicas, areamento 
elaboração. Sómente assim póde ella proseguir construccões 
beneficiamento producto, processo natural ou artificial, be
neficiamento tanto mais imperioso agora que Governo ame
ricano está prohibindo entrada genero ordinario. Syndicnto 

. Agricultores Cacáu confia solicitude vosso patriotismo. -
ji',-ancisco Paiva, presidente. - Wencesláo Guimarães, se-
él·éTariõ: " · -- ,_ 

.,44~~: ,, .............. _, I• ....... M. ... •• ~ • 

:))tJ.o:t.cc. 
~Y. 4 

r:· 
Sr-••. 
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PARECER 

A Commissão acceita a emenda. 

• r' 1; N. 34 ~~· 

Em vez de: 

Art. 11..Na G(lij)ital Federal: será distribuída, em qujnze 
quobas, pelas instituições, etc •.• 

Di·ga-se: 

Art. 11 • Na Capital Federal: será dis.bribuida pelas instí
fJuições abaixo enumeradas, na fórma seguinte: 

Para a San La Casa de Miserieo'rxJ,ia1 30 réis;. para o Hos
pital Mi:rller dos Reis, 28 réis; para o Hospital dos Lazaros, 
22 réis. 

Os restantes, 56 réis, em partes iguaes, á>S 28 seguintes 
instituições: · 

·Ma.ternidrude, mantioda pela Escola .:!e Medicina, Cruzada 
<:on~ca a Tuberculose, Instituto de Protecção e Assistencia á 
Infancia, Asylo de São Luiz para a Velhice Desemp!lirada, Dis~ 
pensaria S. Vicente de Pauld, Asylo G:onç:alves de Araujo, So- · 
ciedade Arnant·es da Instrucção, Escola Pr·ofissiomtl e Asylo 
para Cegos AduHos, Casa de Santa Ignez, Associação de Chro
nistas Desportivos do Rio' de Janeiro, .AJSylo João Emílio, Pa
tronato dos Menores da T,.agóa, Sociedade Cruz Ve:rmelha Bra
sHeira, As.sociacão P.ró-Matre, Assistencia Santa Thereza, Ly
ceu de Artes e Officios, AsyJo Bom Pastor, Santa Casa de M·i· 
serico'rrlia de Juiz ·d·e Fóra, Liga Brasilei·ra contra a Tuber• 
cu!.ose, ·Patronato dos Menores, Qrphanato do Collegio da Im• 
maculada Conceição de Botafogo, FuDJdação' Oswaldo Oruz, Or• 
phanato S .• Tosé, de Jacarepaguá, Centro Militar Beneficente. 
Policlinir.a de Bota:fogo, Departamento da Creança do Brasil, 
Auxilia.do1ra do Thesouro :!'iacional e Sociedade Beneficen.te 
Unitiva. 

Tustificação 

T.ratanou-oe do instituiçl1es hospitalares, que tM.:':' que ar
car com· vultosas despez<as para a Rua mnnutenciio, a emenda 
conserva com ligeira modificação a distribuição feita vela 
Gamara dos Srs. Dl:"putados. 
Parecer 413- fi. 3 . 

· Poc essa distribuiÇão, as trcs instituições ho'spitalare8 
são nngmentadas. , } 

Com relação ás instituições que recohem o beneficio r.;Jo
hal, ha uma clirninuição,resull.ant.c da inclusão do novas insLi
t.uinões, que, Pom duvida, merecem sfrr Lambem contempladas 
c-om este bimcJ'icio. · 

Em vez. de 2•4 instituições quo recebem o llenefj~io' global, 
constnnle do projecto da Gamara, a emenda propõo que sejam 
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mcluidas na distribuição global do beneficio, com dous réis 
calda uma, as 28 instiLuições mencionadas nesta emenda, pois 
que to'das e11as prr<:s~am reaes serviços de A.ssistenci.a Publ.ica, 
sellido que a mjliDr parte dellas são internwtos, onde se acham 
recDlhidDs grande numero de necessitados. 

Para maior esclarecimento, •apresentamos um quadro de
monsú;ativd, .em que veom indicadas, a dístrribuição actual a 
dist'l'ibuição que vem na proposta da Gamara e a distribuiÇão 
que consigna a emenda. 

Pelo que fica exposto, parece de lnte.ira Justiça, a appro-
vação dia medida que a emenda consigna. · 

Sala da~ eessões, 
valha. 

M 

dezembro de :1923. -Miguel de Car-
. ........ ! ·' ' ..• • ,j ,.: 'Íi; 

QUADRo DEMONSTRATIVO DA DIBTRIBUICÃO DO IMPOSTO Dili CARIDADIII 

lnsUtuioões mstribuisão Distr.ibudçã<i Dlstrihução 
actua proposta consignãda 

na emenda 

Santa Casa da Miseri-
co•;dia • . ... $025 $030,33 $030 

Hospital Mül1ler doS 
Reis • ....... $021;42 $026 ·$022 

Hospital do~ 'Lazoras. $0.17,85 $02:1,66 $022 
Departamento da \ 

Criança do Brasil. $007,14 $008,66 $002 
Solciedade BencficenLe 

Unitiva . ... $001,50 $004,33 $002 
Auxilirudora do The-

souro Nacional. . ......... $004,33 $002 

r : . PARECER 

: Jlnrece que ba equivoco na redacção da emend~, J!O.!'
quanto, por ella são distribuldos $136, quando a contrlbU!Cao 
é apenas de $:130. 

Por isso, a Cómmisslio, independente de outras. C<?nslde.: 
racões, pensa que a emenda não deve merecer o assentimento 
Jo Senado. 

N. 35 

convier:· 

Fica a Associação Central Brasileira de Cirurgiões Den
tisl.ns isenta elo pagarr.ent.o de todos os impostos de impor
tacão para o material cirurgico dentnrio destinado ú instai

. laÇiio da Assistcncia Dentaria Infantil, cu.io edifício está sendo 
construido na esplanada do exiincto morro do Senado. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1923. -José Acciolv. 
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,. ~· ".··· ·,. 
(:~: :_:;.: ~. J usti{icação 

Como é do domínio publico, a Associacão Central Brasi· 
!eira de Cirurgiões Dentistas resolveu, por iniciativa parti· 
cular, crear nesta Capital .uma Assistencia Dentaria Infantil 
Modelo, para o tratamento dos dentes de creancas pobres. Esta 
idéa recebeu Jogo o applauso de toda a imprensa e o apoio 
moral e material da população desta cidade, tendo nquella as~ 
sociacão dentro de espaço de tempo relativamente pequeno 
adquirido por subscripção publica a quantia necessaria · para 
a construcção de um grande edifício, já iniciado,. e pretende 
agora encommendar nos Estados Unidos o n:aterial cirurgico 
dentaria indispensavel a essa installação. Devido, porém, á 
baixa do cambio e consequente alta do dollar, não poderá rea. 
lizar essa encommenda se não obtiver isenção de impostos· ai., 
fandegarios, que para estes artigos são elevadíssimos, pagan. 
do cada cadeira de operações, como demonstrou o presidente · 

. da commissão organizadora, só de direitos 5:700$000. Como 
se trata de uma obra de indiscutivel benefício publico, e que 
não· se realizará se o Congresso não vier em seu auxilio, fica 
perfeitamente justificada a presente emenda. - José ;\.ccioly. 

PARECEI\ 

A Commissão não é favoravel á emenda pelas razões que 
expendeu para a de n. 8. · · 

N. 36 

Onde convier: 

Art. O Instituto de Proteccão e Assistencia á Infaiicia 
do Rio de Janeiro poderá, de accôrdo com a concessionaria das 
Loterias Federaes, fazer extrahir em 1924, a loteria que lhe 
foi concedida pelo art. 22, da lei.n. 4.230, de 31 de dezembro 
de 1920. Si a referida concessionaria se incumbir da emissão 
e da extracção dessa .loteria, sem nenhuma participacão nos 
lucros respectivos, o .. montante das vendas não se computará 
para o effeito das lettras. b e d,. do art. 2", do regulamento que 
baixou com o decreto n. 15.775, de 6 de novembro de 1922,. 
approvado pelo art. 161, da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 
19U. . 

Paragrnp,bo unico. A loteria a que se refere o art. 22,· âa 
lei n. 4 .230, de 31 de dezen:·bro de 1920, poderá ser desdo
brada em quatro para serem extrahidas uma por anno. 

Justificação 
. . 

A lei n. 4. 230, de 31 de dezembro de 1920, conferiu a' 
Cruz Vermelha Brasileira ·e ao Instituto de Protecc!io e As· 
si~tencia. á Infn'!lcin do Rio de Janeiro, respectivamente, o di
reito de extrnh1r uma loteria, 
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A primeira dessas instituições fez a extracção de um 
sorteio e posteriormente obteve do Poder Executivo autori
zação para extrahir mais tres sorteios, o que se está reali
zando . 

.O Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia do Rio 
de Janeiro, por circun:stancias de momento alheias comple-' 
tamente á humanitaria obra, não pôde effectuar siquer t!m 
sorteio. 

Desejando regularmente obter, por equidade e extensão 
do direito que teve a Cruz Vermelha, visto ser o mesmo o 
dispositivo legal que tanto a uma como a outra instituição 
consagrou a concessão para a extracção das suas loterias, o 
Instituto ·de Protecção e Assistencia á lnfancia do Rio de Ja...; 
neiro, tendo, para melhor exito do certamen, obtido agora o 
patrocínio e o accôrdo da Companhia de Loterias Federaes, 
deseja, o que é justíssimo lhe assegure o Congresso Nacional 
o direito de realizar a extracção de seus sorteios. 

O quantum acaso seja apurado com essa loteria terá in
tegral applicação ás obras do edifício social do· Instituto, á 
rua Moncorvo Filho n. 90, além de outras, á installação e 
ampliação dos seus serviços. 

Em sua trajectoria de benemerencia o Instituto de Pro
tecção e Assistencia á lnfancia do Rio de Janeiro, que já 
possue 17 filiaes nos differentes Estados do Brasil, já pôde· 
ter, a iniciativa da creação de 15 dispensarias, nove créches, 
seis ,hospitaes infantis (dos quaes tres funccionando e tres em 
construcção), tres maternidades, tres serviços de exames das 
amas de leite, dous serviços de assistencia ·ao parto em domi
cilio (ao .todo 48 installações)' e já amparou cerca de 450 mil 
indivíduos com soccorros em avaliação miníma cotados em 
cerca de vinte mil contos. 

A rapida enumeracão, em resumo ora feita, de tão ele
vados beneficias á pobreza do Brasil pelo Instituto de Pro
tecção e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro prestadns, 
de sobra demonstra a razão de· ser da emenda ora apresentada 
e que encerrando em si o mais philantropico e social deside
ratum não acarreta, por outro lado, o menor onus ao Estado. 

Sala dàs Commissões, 8 de dezembro de 1923. - F. 
Schmidt. 

. PARECER 

O nrt. 27 do projecto da Camara, concede uma loteria á 
Fundação Oswaldo Cruz. 

Outros institutos pretendem igual favor. Julga, por isso, 
a Commissão mais conveniente resolver a materia em con
juncto na terceira discussão. Assim, propõe que a emenda não 
seja approvada, esperando que o seu autor concorde com esse 
adiamento. '· 

N. 37 

Fica mantida n dlsposloão contida no art. 4" e s'eu pa~ 
pnragrapho unico, da lei n. 4. 625, de 31 de dezembro de' 
1922. 
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Justificação 

A disposição a que se refere o citado artigo plenamente se 
!undamenta por se tratar de uma associação de utilidade pu
blica, reconhecida pelo decreto de 27 de setembro de i922, 
como ó o Joc/cev-Club, que já celebrou com Prefeitura do 
Districto Federal um contracto para construir, insta!lar e ap
parelhar um prado de corridas e mais dependencias nos ter
renos que foram objecto do alludido accôrdo. 

A medida, evidentemente, e como resalta da redacção, 
que no seu paragrapho unico exclue qualquer dispositivo que 
a restrinja, é de caracter definitivo, devendo vigorar portanto 
emquanto subsistirem os trabalhos a que se refere, e forem 
elles executados de conformidade com as condições estipu
ladas. Todavia, já que apenas foram, por emquanto, iniciados 
os benefícios da conc·essão por terem tido sómente inicio as 
obras do referido prado, é de bom aviso que a presente lei 
,venha revigorai-a de modo claro, atalhando-se assim quaes
quer contratempos, j,á que não se trata de um favor novo, mas 
de uma concessão que ainda não poude ser utilizada em toda 
a sua extensão e cujos motivos determinantes subsistem. -
A~varo de Carvalho. - Affonso Ca:maroo. - Bernardo Mon
tetro. 

PARECER. 

A Commissãó acceita a emenda, por se tratar de con
cessão já feita na lei em vigor e que ficará sem effeito S'i 
não fosse prorogada nos mesmos termos, o que seria desar- · 
razoado uma vez que, fiado na concessão legal, o J ockey-Club 
já deu comeoo de execução ao seu valioso projecto e tomou 
aotualment,c compromissos para essa realização. 

N. 38 
Onde convier : 

Fica o Presidente da Republica autorizado a isentar de 
impostos, direitos aduaneiros, contribuições e taxas de expe
diente, todo material, inclusive mobílíarío e decoral(ão. impor
tado para construcção do Theatro de Comedia Brasileira, de 
que é concessionaria a artista Nina Sanzi, ou empreza nacional 
por ella organizada, nos termos da lei do Dístricto Federal 
n. 2.884, de 30 da novembro deste anno. 

Justificaç{io 

Como se vê do decreto legislativo municipal, a concessão 
para a fundação rlo Theatro do Comedia Brasileira compre
hende o estabelece grandes obrigações c diversos onu~ :í con
cessionaria, sendo, pois, rle .iusfioa. como se tem feito a res
peito de medidas conducentes ao progre~so do paiz, o bene
ficio dessa isenção, que obedece á generalidade do ar L. 35, 
n. 2, dn Corisf.ituicão. 

Em 7 de dezembro de 1923. - Lopes Gonçalves. 
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Decreto n. 2.884, de 80 de novembro de /923, que autoriza o 
prefeito a conceder á artista brasileira Nina San;&i ou em
preza nacional, por ella organizada, mediante contracto de 
arrendamento, pelo prazo de 90 annos, a área de terreno 
que rn~nciona, para a fundação do Thcatro de Comedia 
Brastletra e dá outras' providencias 

O Prefeito do Districto Federal: 

Faco saber que o Conselho Municipal decretou ·e eu sanc
ciono a seguinte resolução: 

O Conselho Municipal resolve: 

Art. 1.• Fica o prefeito autorizado a conceder á artista 
brasileira Nina Sanzi, ou empreza nacional por ella organizada, 
mediante contracto do arrendamento, pelo prazo de 90 annos, 
para a fundação do Theatro de Comedia Brasileira, uma área 
de 30 metros de frente por 6610,666 de fundos, fazendo angulo 
com as ruas Mexlco (30 metros) e Araujo Porto Alegre 
(66m,666) . O preço do arrendamento será dous mil contos de 
ré is, sendo mil contos pagos no acto da assigna tura do con
tracto provisorio e os restantes mil contos pagos no prazo de 
dez annos, em cinco prestaçl5es de duzentos cada uma de dous 
em dous annos. 

Art. 2.• No dia do pagamento da quinta. e ultima pres
tação de duzentos contos, será lavrado o contracto definitivo 
obrigando-se a concessionario a. pagar uma multa de du
zentos contos de réis, si vier a. faltar a um dos pagamentos 
estipulados. 

Paragrapho uni c o. Em caso de reincidencin nessa multa, 
ou caso não a hn.i a pago, quando nella incursa, será declarada 
caduca a concessão sem direito a qualquer restituição ou in
demnização. 

Art. a.• Fica o prefeito autorizado n conceder á artista 
brasileira Nina Sanzi. pelo mesmo prazo, a armação de ferro 
do ex-Theatro Appollo, no que puder ser aproveitado para a 
construooão do edifício do T,heatro de Comedia. Brasileira. 

Art. 4." Fica o prefeito autorizado a isentar a concessio
naria de todos os impostos, emolumentos e contribuições muni
cipaes relativo8 IÍ construcç!io do dcificio, assim como durante 
dez annos, de todos os impostos prediaes e theatraes, exis
tentes, ou que possam ser creados. 

Art. 5." A concessionaria obriga-se a começar a con
st.ruc0ão do Theatro de Comedia Brasileira, no prazo maximo 
de 90 dias, a partir da data em que fôr entregue o terreno. 

Art. 6.' A concessionaria obriga-se a inaugurar o Tlleat.ro 
de Comedia Brasileira dous annos depois da data cm que 
iniciar a const.ruccão do mesmo. sob pena do perder a con
cessão que lhe é feita, sem direito a qualquer indemnização. 

Pnra,r.rnpho unico. Do dia da inauguraçito rln Tllcnt.ro de 
Comedia Brasileira, será contado o prazo da concessão a que 
se refere o art. f'. 
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Art.. 7." Na sala de cspecl.nculos deverão ser construídas 
tribunas cspcciaes para o Presidente da Jlcpublicn, prefeito 
c Conselho Municipal .do Districlo l!,edcral, localidades essas 
para uso gratuil.o dessas autoridades e que não poderão ser 
vendidas ou cedidas a nenhum titulo. 

' Paragrapho unico. Obrigaloriamenle, no theatro a que se 
refere a presente lei, se realizarão espectaculos, em vesperal, 
ús quintas-feiras ou noutro dia designado pelo prefeito, dedi
cados ás crianças das escolas. As entradas serão gratuitas, 
distribuídas préviamente ás escolas de accôrdo com· a relação 
fornecida pela Directoria de Instrucção Municipal, que appro~ 
;vará as peças a serem exhibidas. 

Art. s.• Findo o prazo da concessão, reverterão á plena 
propriedade da Municipalidade, sem indemnização de cspccio 
alguma, o terreno arrendado, o edifício,, as bemfeitorias ou 
accrescimos que nelle tenham. sido feitos. 

Art. 9.• A concessionaria não poderá alienar, transferir, 
sob pena de perder, sem direito a qualquer indemnização, a 
concessão que óra lhe é feita, e bem assim o referido Theatro. 

Art. 10. A concessionaria será obrigada a manter per
manentemente uma friza identica á do Theatro Municipal, 
destinada aos membros do Conselho Municipal. 

Art. 11. A concessionaria assignará na repartição com
petente, o contracto ou termo de responsabilidade :Pelo cum
primento das disposições da presente lei, de. accôrdo. com o que 
fôr determinado pelo prefeito, a cuja approvacão ficam su
.ieitos todos os planos de construccão; e fará um deposito de 
50:000$, (cincocnta contos de réis), sempre reposto no prazo 
maximo de 10 (dez) dias, para garantir o pagamento das pe
nalidades ou execução de clausulas, que forem estabelecidas 
no referido contracto ou termo. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrario. 

Districto Federal, 30 de novembro de 1923, 35". da Repu-
blica. - Alaór Prata. · 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda. com a seguinte, 

SUB-EMENDA, 

Supprimam-se as palavras: "e ta:'l:a de expediente". 

EMENDAS' DA COMMISSÃO 

N. '39 

Ao art. 1", n. I: 

Supprima-se a. modificação relativa a extractos, etc., in-. 
clusivc os "mollcs, scccos e cm pó" . 

• 
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J.us.tificação 

Nada parece justificar reduccões de. 70$ para 20$, do 
30$ e 25$ para 8$, como o projecto pretende que se faca para 
a ipecacuanha, opio e açafrão, nem· para as demais que sendo 
menores não deixem por isso de favorecer exageradamente a 
industria estrangeira. · · · · · · ·· · 

N. 40 

Ao arl. 1', n. I: 

Supprima-se a modificação relativa a pillulas, bolos, 
capsulas, .. etc. 

Justificação 

Os productos comprellendidos no art. 204 pagam actual
mente 20$, razão 25 %, os do art. 288, pagam 45$, razão 
30 %. A proposição da Camara diminue de 15$ nos do ar
tigo 288, e augmenta de 10$, nos do art. 204, alterando a 
razão para 50 o/o. A lei da Receita deslocou em 1914, um 
desses productos de uma para outra classe, reduzindo-lhe a 
taxa de 45$ para 20$000. Taes foram as reclamações que se 
voltou a taxação primitiva. E' o que a Commissão propõe que 
se mantenha. 

N. 41 

Ao art. 1 •, n; I: 

Supprima-se a modificação relativa a "boás" c golas 
com pellos, etc. 

-usti{icação 

A emenda fixa a taxa por kilogramma em substituição á 
taxa ad-valorem ora em vigor. 

Adopta, por isso, um· valor un·ico para· mercadorias cujos 
valores são differentes, o que importa, em · aggravar as taxas 
dos productos de menor preço cm confronto com os de maior. 
valor que serão ,justamente os beneficiados. Aliás, a passagem 
das taxas ad-valorem para outras 'fixas é quasi sempre plei
teada pelos importadores, ainda que invoquem razões outras 
para que, fixando-se um valor médio que reduz para todos 
os direitos existentes, mais se venha a reduzir nas quali
dndes mais finas c, por isso mesmo, de maior preço ou que 
são importadas cm maior quant.idade. As difJ'iculdades de 
fiscalização aduaneira, pela fraude nos valores das facturas 
consulares, ficarão nttcnuadas, sinão rcmovida·s, pela emenda 
que a respeito a Commissão propor<Í em te1•mos que lhe pa
recem sufficientcs para que o commercio exterior não mais 
se. preste a contribuir para diminuicão dos valores nesses 
documentos: 

' ' 
'· 

,•' 

' '. 

. .·.: 

.. 



' 110 ANNAEB DO SENADO 

N. 42 

.AD art. 1•, n. I: 

Supprima-se a modificação relaLiva aos tecidos de seda. 

Justificação 

A Commissão não sabe como justificar as cflsposicões do 
texto cuja suppressão propõe. As mercadorias do art. 57 4 
pagam 60$, razão 60 o/o; as do art. 595 pagam 42$, razão 
60 o/o, ponto de meia, etc.), 45$ só lisos, lavrados, etc., razão 
60 o/o • Passando todos a pagar 58$, os do art. 57 4 . pagariam 
menos 2$ e os do 595, mais 16 e 42$, respectivamente. Seria 
a igualdade de taxas para diminuir a renda aduaneira, dada 
a desigualdade de quantiddes importadas. , 

N. -l3 

Ao art. 1•, n. I: 

.Supprima-se a modi!lcaolio relativa aos apparelhos de 
louça. 

Justi(icaçfio 

A fusão proposta teria como consequencia aggravar a 
taxa da louca de pó de pedra que é a do uso dos menos abas
tados. Não parece que o devamos fazer, e nem mesmo se jus
tificaria para proteger a industria que tem na taxa actual 
do cambio protecção maior, bem maior, do que a do· tempo 
de sua fundação entre nós. 

Ao art. 1•, n. I: 

Supprima-se a modificação relativa ás pequenas placas 
de louca ou de vidro, etc. 

luBtlffcaçflo 

A. Commfssão considera preferível manter-se o reglmen 
iactual da Tarifa, ao envez de reduzir taxas para mais im
"portar objectos de quasi luxo. 

Ao art. :1•, n. I: • "'',""1 

Supprima-se a modlflcac!lo relativa a relogios de algi
beira •. 
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Justificação 

E' ma1s uma unificação da taxa com os mesmos inconve
nientes de igualar a taxa de mercadorias que devem pagar 
desigualmente. 

N. 46 

Ao art. :t•, n. I - Direitos de importação para consumo: 

Inclua-se no art. • . . da Tarifa das Alfandegas; "iodu
reto de arsenico, kilo, 6$, razão, 25 %". 

· Justificação 

Este producto não está incluído entre os demais iodu
retos consignados na tarifa, como convém para evitar duvidas 
no valor dos despachos. 

N. 47 

Ao art. :t•, n. II - Imposto de consumo: 

Accrescente-se ao n. 39: "excluída a tinta para impressão 
ou lithograpbia". 

Justificação 

A taxação do exercício corrente prestou-se por defeito da 
redacção, a que o fisco se j,ulgasse no dever de cobrar a taxa 
de tintas tambem para as de impressão ou litbographia com ou 
sem resina. · 

Depois de ouvido o Relator deste parecer, QUe disso deu 
conhecimento ao então Presidente da Commisslio, o Sr. Mi
nistro da Fazenda mandou sustar a execução da cobrança. nessa 
parte, e pediu ao, Congresso que se pronunciasse a respeito. 
O Congresso concordou na suppressão, mas em termos que não 
eliminaram todas as duvidas. Dabi a emenda actual ao pro
jecto da Camara. 

N. 48 

Ao mesmo art. t•, n. m - Imposto sobre circulação. 

No n. 42 - Sobre sello: 

Supprimam-se as alterações relativas ás cartas de saude 
das embarcações nacionaes, e á suppressão dos bilhetes sani
tarios de livre pratica. 
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Justificação 

A Commissão concorda com a elevação da taxa das em
barcações estrangeiras á vis ta da elevação de todos os precos 
e ainda mais porque, mesmo assim, isso não representa onus 
para companhia que fazem o seu calculo de vida cm ouro, 
dado o agi o actual que este tem sobre o nosso meio circulante. 
Não assim com as embarcações nacionacs. Industria de trans
porte a existencia dessa navegação. além de interesses geraes, 
diz essencialmente respeito á possibilidade para os produ
ctores de levarem os seus productos a pontos do paiz onde en
contrem consumo. Os transportse marítimos devem, pois, 
como os terrestres, ser animados e precisam mesmo, como 
sempre foi e acontece ainda agora, de subvenções para man
ter-se. Subvencionar, conceder favores e ao mesmo tempo 
impôr-lhes taxas novas não parece recommendavel. 

N. 49 

Ao art. 2•, n. VI: 

Substitua-se pelo seguinte: 

A rever, sem augmento de despeza, os regulamentos dos 
impostos de sello, transporte, vendas mercantis e consumo, 
observando com relação a este ultimo o que dispõe o n. VI, 
do art. 1•, da lei n. 4.625, de 31 de dezembro de "1922, e bem 
assim, o que determina o art. 27, do decreto n. 16 .OU, de 22 
de maio de 1923, sobre a fiscalização das vendas mercantis. 

Justificação 

A adopção do disposto no final do artigo cuja substituicão · 
é proposta, importará em ficarem; mais tarde, fazendo parte 
do corpo de fiscaes permanentes, e conseguintemente do func
cionalismo publico os· actuaes fiscaes de Ciubs de Mercado
rias. Esses fiscaes não são funccionarios publicas porquanto, 
nada percebem .dos cofres da Nação. 

Recebem uma gratificação que os proprios clubs re
colhem ao Thesouro. Desapparecendo o · club o fiscal é dis
pensado. Assim, si a elles fôr dada a incumbcncia de fisca.;, 
lizarem as vendas mercantis (contas assignadas), fiscalização 
de caracter permanente, exercida mediante concurso que 
aquelles não têm, ficarão exercendo esta quando dispensados 
ou quando perderem a de clubs. Nem parece haver neces
sidade de se retirar dos agentes fiscaes dos impostos de con
sumo, que já exercem as suas funccões nos proprios estabe
lecimentos eommerciacs, a fiscalização do taes contas. O 
art. 27, do decreto n. 16.0/d, de 22 de maio do corrente anno, 
que regulamentou a cobrança e fiscalização do scllo nas contas 
assignadas,. diz: ."A fiscalização deste imposto cabe aos fiscaes 
dos impostos de consumo das respectivas circumscripcõcs, 
~to •••• -" .• : · 
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N. 50 

Ao art. 4', em vez de: "direitos de consumo", diga-se: 
"direitos de importacão para consumo". 

Justificação 

· A emenda esclarece o texto do artigo da proposicão que, 
redigida como está, poderá dar Jogar a equívocos. 

N. 51 

Ao art. 6' - Supprima-se. 

Justificação 

ilste artigo reproduz a lettra c, do art. 4". 

N. 52 

Ao art. 7' - Supprima-se. 

Justificaçllo 

E' reproduccão da lettra d, do art. 4". 

N. 53 

Ao art. 18 - Supprima-se. 

Justificação 

,, ' 
i 

. . 

'!:~te artigo reproduz a lctlra f, do art. 4". 

N. 54 ........ 
Ao art. 18, § to - Supprima-se. 

• 9 ....... 

Justificação. 

Este artigo é rcproducção da lettra g, do art. 4'. 
I 

N. 55 

Ao art. 31 -,Sub.~titua-se pelo seguinte: 

~i 

Art. Nos despachos acl vatorcm, )cvantadn n duvida 
sobre a exactidão do preco constante da factu:·a, o cop.fcre~ta 

s.- Vol. X !I 

.. 
! 
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JH'ocedcrá pela fórma estabelecida no art, 510, da Consoli-
dação das Leis das Alfandegas. . 

, Não se conformando a. pa~te com o preço indicado pelo 
conferente, será o ca.so resolvido pelo chefe da repartição 
após a audicncia da Oommissão de Tarifas, que observará ~ 
disposto no art. 14, das Preliminares das Tarifas, augmen
tando para 20 o/a, o abatimento de 10 o/o, de q.ue trata esse ar
tigo. 

§ 1.• Em qualquer das hypotheses de que trata o art. 511 
c o § 1 •, da referida Consolidação, uma vez verificada a in
exactidão dos valores constantes das facturas consulares ou 
commerciaes, si a differenca não exceder de 10 o/o, do valor 
declarado pela parle, os direitos serão cobrados sobre esse 
valor. Si, porém, a differenca exceder desse limite até 50 o/o, 
a parte pagará 50 o/o mais dos direitos a titulo ·da multa a 
favor da Fazenda Nacional, e o dobro desses direitos si a dif
ferenca exceder de 50 o/o, sem prejuízo dos recursos que lhes 
são facultados pela legislacão em vigor. 

§. 2.• Uma vez tornada definitiva a decisão constatando a 
differença entre o preco real e o constante da factura, si a 
differenca exceder de. 10 o/o, será o facto levado ao conheci
mento do Ministro da Fazenda, Este, si assim julgar conve
niente, poderá recommendar ao consul respectivo, que dê co
nhecimento do occorrido ao exportador ou carregador, sob 
reserva da primeira vez. No caso de repetir-se o facto, essa 
communicação poderá ser feita sem o caracter de reserva da 
primeira, ou mesmo por lntermedlo da instituiç!io commercial 
local adequada. No caso de reincidencia o consul poderá ser 
autorizado a negar o visto ás facturas dos reincidentes, por 
seis mezes, prorogaveis pelo Ministro da Fazenda. 

§1 s.• O Ministro da Fazenda dará conhecimento imme
diato das disposições anteriores aos diversos consulados, com 
a recommendação de tornai-as desde logo conhecidas dos ex~ 
portadores, a quem possa interessar, · 

§, 4.'. O Governo providenciará no sentido de serem en
viadas á Alfandega da Capital Fedem!, em janeiro e julho de 
cada anno, pelos consules que servirem nos paizes exporta~ 
dores, uma relação ou pauta detalhada e devidamente authen
ticada dos preços de exportação dos productos que pela Ta
rifa brasileira em vigor pagam direitos ad valorem e que por 
essa fórma possam ser discriminados. 

Os precos constantes dessa pauta servirão de elemento 
para o confronto com os declarados nas facturas ou notas de 
despachos. · 

A falta dessa pauta, porém, não impede que se proceda 
pela fórma estabelecida no § 2", 

Justi(icaçiJ.o 

O art. 31, óra substitui do pela fórma por que está re~i
gido, importa na revogacllo dos ~rts, 510, 5t 1 e outros dis
positivos da Consolidacão das Le1s das Alfandegas, que sobre 
a hvpothcse, providenciam por fórma que bem garantem os 
direitos do fisco e a defesa: dos importadores. 
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O §. 2' investe o conferente de podet·es disc~ecíonarios. 
Elle será o juiz da .difficuldade ou da facilidade da verifi
cação da fraude e desse criterio resultará u imposição da 
mulla no dobro ou no triplo da differença e dessa multa elle 
terá 50%. 

Alóm disso, não se jus li fica, em face do q.ue expresa
me':lte .d~termina a Cons9lidacão nos seus arts. 509 c 5f0, que 
os mdlClOS de fraude SeJam descobertos "depois da sabida da 
mercadoria da Alfandega", e muito menos que as diligencias 
para .~ sua apuração tenham lagar "em qualquer tempo ou 
occastao", em virtude de denuncia ou por iniciativa do func
cionario . 

.0. conferente tem a obrigação de verificar, antes de des
pachar ou dar sabida á mercadoria, a exactidão dos precos 
declarados na factura ou nota de despacho, e para essa veri
ficação a lei diz o que elle deverá fazer. 

Permittir-se que essa verifica~.ão possa ser feita depois 
da sabida da mercadoria e em qualquer tempo ou occasião. 
dará Jogar a que a fiscalização não se exerça com o necessario 
rigor na occasião da sabida, uma vez que, posteriormente, 
"c em qualquer tempo", esta poderá ser feita quando a mer
cadoria já esteja entregue ao consumo. 

N. líl 

Accrescente-se, onde convier: 

.. 
' 

Art. O art. 62, do decreto n. 4.048, de 26 de janeiro 
de 1921, alterado pelo de n. 14.693, de 26 de fevereiro do 
mesmo anno, fica substituído pelo seguinte: - Constitue con
travenção o emprego de estampilhas usadas ou a exposição á 
venda de mercadorias estampilhadas com semelhantes fórmu
las. Multa de 600$ a 1 :200$000. 

Justificação 

A emenda visa corrigir uma anomalia do actual regula
mento do imposto de consumo: o art. 53, pune com a multa 
do 600$ a 1 :200$, a quem possuir estampilb~s usada.s, extr~
hidas ou aproveitadas de outros productos Já o.u amda nao 
consumidos, emquanto que no art. 62, manda ImpOr multa 
muito menor (de 200$ a 400$), aos que usarem taes estam-
pilhas. . 

Pelo regimen actual, quem consumar a fraude é pumdo 
com multa muito mais benigna do que quem a premeditar ou 
preparar. E' isto que a emenda visa corrigir. 

N. 57 

.Onde convier: 

Art. O art. 219, § 4•, do decreto n. 1Ui48, de 26 di! 
j;:meiro de 1921, alterado pelo de n. 14.693, de 25 de feve-
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rciro do mesmo anno, fica substituído pelo seguinte: "De 10$, 
aos que pedirem o registro gratuito ou requererem sua trans
fcroncia, decorridos mais de tres mezes depois dos prazos es
tabelecidos nos arts. 14, 21 e 22", 

Justificação 

· A emenda visa concertar um erro de revisão do regula-
mento do imposto de consumo em vigor. 

Realmente, o § 3•, do art. 21!1, referido, marca a multa 
de 5$, aos· que fizerem registro gratuito ou requererem sua 
transfcrencia, dentro de cinco mezes depois dos. prazos esta
belecidos nos arts. 14, 21 e 22, e dando seis mczcs para esta 
multa subir a 10$, deixou sem penalidade os actos que ti
vessem Jogar entre tres a seis mczes, c seria. uma anomalia, 
anomalia que a acccitação da emenda corrige perf c i lamente. 

N. 58 

Onde convier: 

Art. Ao art. 73, do. decreto n. 14.6!t8, de 2ll de ,ia-
nciro de 1921, alterado pelo de n. 14.693, de 25 do fevereiro 
do mesmo anno, fica accrcscentado o seguinte: "sob pena das 
multas estabelecidas no § 3", do art. 72". 

Jus l'ificaçiio 

O nrt. 73, do regulamento citado, cslabclcce que "poderão 
ser applicados aos productos ·carimbos ou etiquetas mencio
nando marca, firma e local dos vendedores do artigo, com
tanto que não seja prejudicado o rotulo nem possam ser com 
clle confundidos". 

O § 3", do arl. 72, dispõe: "Si no produclo que não tiver 
Roffrido alteração do acondicionamento, tiver de figurar marca 
de l'evendedor ou outra qualquer differente da da fabrica 
prod.uctora, só poderá ser usada concomitantemente com a da 
mesma fabrica. lllulta de 200$ a 400$, aos irrfractOI'Cs deste 
a!'tiao ou de seus paraaraphos",.' 

'' 

Pelo confronto dos dous dispositivos regulamentares,: ve-
rifica-se que o art. 73 pcrmitte, sob condições, o mesmo que 
o § s•, do art. 72. ~Parece razoavcl que· os que deixarem do 
cumprit· as suas disposições· sejam punidos com multa· igual 
aos infl'actores do art. 72, §' 3•. E' o que a emenda estabelece. 

N. 59 

Onde convier: 

.~ri. Ao art. 111, ~ · 1•, lcttra IJ, do ref::.n\nmcnto do 
imposto de consumo (decreto n .' 14. ü48, lia 2ü de Janeiro .de 

.. . ·~-·· -~~-·- ~~ .. ~-~ ......... ~~~ 
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1921, alterado pelo de n. 14.693, de 25 do fevereiro do 
mesmo anno), accrescentc-se: "bem como os lavradores a quo 
se refere o nrL. 12, lcttrn e". . 

Justificação 

O art. 111 referido, obriga nos fabricantes dr. proclucf.oR 
sujeitos ao imposto de consumo a manter uma cscripta es
pecial, exceptuando "os fabricantes a que se refere a lettra b, 
do art. 12". 

Parece de justiça exceptuar lambem de tal obrigação os 
lavradores citados na emenda, que são os que produzem "só
mente com o producto de suas lavouras", garapa, alcool, . 
aguardente de canna ou de manrlioca e vinho natural, não ex
cedendo a produccão annual, englobada, de t.aes productos. a 
1 O. 000 litros. São pequenos lavradores, aos quaes a obrigação 
da escripta é um encargo pesado, Lendo em vista que raros 
delles a fazem pessoalmente, sendo a maioria obrigada a des
pezas com pessoa capaz de fazei-a. 

, .. ·i' ' 
lol'•.o• ' 

N. 60 .. 
Accrescente-se, onde convier: 

Art. .Continúa em vigor o art. 63, da lei n. 4 .625, de 
31 do dezembro de 1902, substituída, porém, no seu para
grapho unico, a palavra "escripturario", pela palavra "fune
cionario". 

Justificação 

A emenda corrige a redacção ele disposição ór~ vigente 
fle fórma a pcrmittir maior amplitude nn escolha d~ empr~
gados que não ficará limitada á escolha sóment.e entre escri
plurarios, mas poderá abmnger outrog funccionarios. Quanto 
á disposição em si mesma, a sua utilidade já foi reconhecida 
pelo Congresso. o que justifica a revigorneão rira proposta. 

Sala elas Commissões, 13 ele dezembro de 1923. - Bueno 
de Pai1Ja, Presidente. - Lavro .ilfii.Uer. Relator. - Felippe 
Sr.hlm.ült. - Bernardo Monteiro. - Jlfnni: Sorlré. - Juslri 
Chm•m.ont. - Sampaio Cm•J•êa., com restriccües. - Ve.1pucio 
rle Abreu. - José EuseiJio. - João J.yra. 

ii•P.I'OnllfA F.T.IllTOUAT, 

Conf.inuação rln 3" (Ji.scussiio ela llroposi(:ão rla Cumara dos 
Drpnfu•dos n. 103. ri~ 192:1 • .rpw nrlia pnrn Iii rle Jrvcrriro do 
nnno rir. 1·9·:21[, as elrir,iirs frdm·ne;; para n l'f'Tlnvnr;iio riu Cnmara 
tios De,pufarios c rln lrrr.o rio Sen1vlo c mnriificn alguns rlispo
sifivos dn lei clrifnrnl vigente. 

Encerrada, 
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Siío npprovndas as seguintes 

EMENDAS 

N •. I ,. 
Aoorescente-sc onde convier: 

Art. No Districto Federal os livros de aotas de eleições 
fedoraes c municipaes serão entregues no Juizo Federal da 
2• Vnru, mediante termo, aos respectivos p~esidentes de mesa 
até ao 6• (sexto) dia antes da eleição, sendo eJtpedidos, 

. pelo modo que este juizo julgar mais conveniente, os 
que níio forem reclamados até esse dia referido. O juizo des
ignará por edital, publicadn no Diario 0/ficial, as dias e horas 
em que nltenderá os p1residontes de mesa, que deverão fazet• 
co.rta a sua identidade, em caso de duvida. . 

Paragrapho unico. O presidente de mesa que não puder 
vir a juizo, dentro do prazo estabelecido na primeira parte 
deste artigo, officiar.á, dando as razões e a prova do im'P•Cdi
mento. 

Art. Quando, por qualquer motivo, no Distrioto Fe-
deral, a mesa não receber a urna ou as urnas para a eleição, 
poderá ser utilizado nesse fim um reoepiente que assegure o 
segredo do voto, menciona.ndo-se tal cirnumsta.ncia na respe
ctiva anta. 

Art. A ausencia, por motivo de mo·lestia, dos presi-
dente e mosario~. deverá ser comprovada por a;ttestado medico 
fiwmado por clous pro'fissionaes. 

Sub-emenda 

Com ns seguinte~ móldificações - Em vez do 6• dia, di
ga-se 3" dia, o supprimam~se n·a ullimn parte do artigo' as pa
lavras: cque deverão, até final. 

llMilNPAS DA COMMIBBÃO 

N.·2 

Accrescente~se: 

Arf.. Fica o Governo auoorizado a adiar para 3 de maio 
do anno proximo ou para data que fõr mais conveniente as 
eleicões para o Congresso Naoional no Estado do Rio Grande 
do Sul. · 

~ 1. • Nesse casn. o prnw de inicio ela npuracão ficn re
duzido a 15 dias c a 1 o o prazo para o seu encerramento. 

~ 2. • O Govcrnn expedir(L as instruccücs e determinará 
ás providencias que forem conseque1:~'a desse adiamento. 
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N. 3 

Ao àrt. i4 - Accrescente-se: 

«e terão as mesmas al.lribuil}ões destes na organizaoiio 
d.as !llesas ~leit.oraes, quando a sé(lc da comarca pel'lenccr a 
dJstr!Cto eleitoral diverso. 

Onde se diz: «juizes municipaes~. diga-se: <:juizes mu
nicipaes ou outros j'uiz.es preparadores tog•ados,, 

São rejeitadas as seguintes 

EMENDAS 

~. 1 

Trinta dia:; ant.es do designado para qualqtie·r eleição o 
,iuiz seccional do Estado cm que ella se realizar remetterá á 
Secretaria elo· Senado c da Camara dos Deputados a relação 
numc1:iea .do-s eleitores até então alistados, com discriminação 
dos distrietos, municípios e secções eleitoraes a que pertffn
cerem. 

Sala da o sessões, 8 de noverr:bro de 1923. - Bernardo 
Monteiro. 

N. 2 

Art.. At.é 10· dias antes da eleição, o· iuiz federal da 
2' Vnra no Dist.rieto Federal receberá o·ffieios assignados, pe,J'o 
menos, por 100 eleitores, indicando ds candidatos aos Jogares 
de Deputado.:; e Senadorc~. Esses candidatos podeL"ão nomear 
fiscaes qunesquer cidadãos, embora não sejam eleitores da .$0· 
cção. nem do Districto' Federal. O fiscal que fôr eleitor de 
outl'a s~cção, mnndnt"á, ·por officio, ao presidenJle da mesa elci· 
torai em que estive.r inscripto o seu voto, acompanhado do seu 
titulo' de eleitor. 

Sala das sessões, 8 ele dezembro d·e 1923. - lrineu Ma
citado, 

: ,: . '. N. 3 

Mt. Os juizes e funceionnrios da Justiçn tant.n :federal 
como local, quo presidirem mosns no ploito eleito~al de 17 de 
fevereiro de Hl2ol. poderão gosar. no con·er dess·e anno. de tlm 
periodo sn.\lplemenlar, á sua cscnlha, de 15 dias de férias. 

Snla das sessões, 8 de dezembro d'D 1923. - lrineu. Jla
chado. 

E' approvndn n proposição que vnc á Commissiio de Re
dacção, 
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O Sr. Nilo P·eçanha - Pr1,~o a pala\'l'a pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Nilo Pecanha. 
. ' ' ' ' 

O Sr. Nilo Peçanha (pela o1'llem1) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para snlicilar de Y1• Ex. se digne mandar 
oons!ar da ac!a que ,votei contra a emenda que adia as elei
ções no Rio Grande do Sul, e. ig·unlmente a transcripção, na 
acta, das razões do meu voto na Commissão Especial. 

0 Sn. PRESIDENTE - V, Ex. será attendido. 

11..-IZÕES DO VOTO A QUE SE REFERIU O Sn. SENADOR NILO 
PEÇANHA 

cO Sr. Nilo Peçanha t.omou a palavra para declarar que 
votava contra a emenda que autoriza o. adiamento das elei
ções federaes no Rio Grande do Sul. 

Tal providencia, disse S. Ex., é contraria á Constitui
ção, que no seu arl. 16, n. 2, manda que as eteições se façam 
$Ínoultaneam.cnte em. toda a Republ·ica. 

'fal disposição, continúa S. Ex., é contraria ainpa ao dis
posto no art .. 17 da Constituição, que manda que o Congre~so 
se reuna nesta Capital a 3 de maio, independente de con·voca
ção, e a autorização que se vae dar ao Governo mutila a so
berania nacional subtrahindo como subtrahe uma das uni
dades da Federação e organizando sem ella, e á sua revelia 
o Poder Legislativo, desfalcando como desfalca o Senado oio 
seu concurso, Senado onde deve ser igual a representação de 
todos os Estados. 

Tal emenda, accrescenta S. Ex., é contraria ainda ao 
arl,. 34 da Constituição, que manda fixar. a data das eleições 
para toda a Repnblica, e com a aggravante de reduzir como 
reduz o mandato do Senador que nos termos do art;. 31 de
ver:i se.r de 9 annos. 

Não ha paridade, conclue S. El:t., nos prcccrl•mt,,s in
vocnoos cm favor ja ümEmda. 

Em 1893 os Estados do Sul estavam rcbellados contra a 
autoridade central, e sob o rcgimen do ·Sitio; neste momento 
o Rio Grande do Sul é !.odo' ellc obediente !i autoridade do 
Governo nacional, c en1 situação tanto menos· grave que e.sse 
Governo nunca julgou opporl.uno nem preciso durante as hos
tilidades, decretar ahi a suspensão das garant.ias consLitu
cionaes. 

A rlrmlrina que se. vac firmar é funesl.issima o Deus 
queira que nas providencias qnc vão AN' dPcretadns clla não 
desloque para os npparr.lhos da União a r•cvisão const.itucio
nal ele que se cogita e que devia srr rrsolvida pelos appure
lhns lncnos do Ês!ndo, respeitada a sua autonomia e a sua 
independencin.» 
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Af'OSE:;TAIJOI\1.\ I~M :VIAIS DE UM CAl\GO 

ConLinuacão da 2' discussão ela proposição da Gamara elos 
Do1)11Lados n. Hl, de J!l22, que vérla a aposentadoria ou refor
ma, em mais de 11111 cai'f('' c corn vcncimcnlos mniorro do quo 
os da actividade. 

Approvada. 

R' ig11 almrTJlc a pprovada a seguinte 

EMENDA 

Ao ar L 1", accrescente-so: '' rcsprilaclos os dircito,s ad
quiridos". - Paulo de Fronlin. 

CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA 

2' discussão do pro,iecto do Senado n. 62, de Hl23, que 
manda contar no engenheiro Panlino Lopes da Cruz, para 
a aposentadoria, o periodo de tempo que menciona, no cargo 
de engenheiro de 2• classe da Inspectoria de Portos, nios e Ca
nnes. 

Approvado. 
O Sr. Olegario Pinto -Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Olegario Pinto. 

O Sr. Olegario Pinto (pew, ordem) -Sr. Presidente, peço 
a V. Ex. qne consulte a Casa sobT'C se concede dispensa dr. 
int.ersticio, para que o pro,jccto do Senado, n. 62, de 1923, orn 
approvarlo cm segunda discussão, JiA'urc na proxima ordem 
do dia. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requeri
mento do Senador Olognrio Pinto, queiram se lC\·nntar. 
(Pausa.) 

Foi approvado. 
Estando r.sgolarla a orrlcm do dia, vou levantar a sessão 

designando para a de amanhã a seguinte ordem do dia. 

3• di~cussão da proposição· ria Gamara dos Deputados 
n. 104, ele !923, que fixa a rlespeza do Ministerio das Rela
IJÕes Exteriores. para o r.xercicio de 192·4 (cmn amcndas, já 
a]lprmJITilas, I' pn.reccr (a·voMvrl da. Comm.is.l·rio de Finanças, 
n. 3fl7, de /92.1); 

•Continuação ela 2' rliscussiio rla pi'Oposição rla Gamara 
dos Dopulmlos il. li 8, rir. I 02:1. que fixa a dr.spnzn do Mi-
nislerio ria Vinr,ito e ObJ•as Pllbli·cns pnra o exercício de 1924 
(com -parecer da Com.mis.çfio de Finanras sobl'e as emendas 
aptesentadas, n. 400; de ·1923r; · 
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Continuação rla 3' cliscnssftn da proposição da Camara 
dos Deputados n. 172, do 1922, que reconhece como officiacs 
os diplomas de engenheiro agronomo, conferidos !}ela Escola 
de Engenharia de Pernambuco (corn parecei' da Co-mmissão 
de Insti'Ucção Publica sobre a emenda do S1·. Manoel Borba e 
o{{e1•ecendo outra, n . .fOii, de .f.923); 

3' discussão da propos.içfio da Gamara dos Deputados 
n. 126, de 1923, que autoriza a a.brir, pe.Jo Ministerio dã Jus
tiça c Negocias TnterioreR o credit.o es•pecial de i :7'8·5$375, 
para pagamento ao Dr. Ft•::meisco Tavares da ·Cunha e Mello, 
,juiz federal rm Pernambuco (com. pm•eccr ~av01•a·vel ela Com
missão de Finaw;as, n .• 184, de ·1923); 

3' discussão do projecto do Senado n. 62, de 1923, que 
mand·a contar ao engenheiro Paulino Lopes da Grtiz, para 
a aposentadoria o pcriodo. ele t.l)mpo que menciona. no car.go' 
de engenheiro de 2' classe da Tnsp~ctoria de Pnrtos,. Rios e 
Cannes (o(ferecido pela Commisslio de Justiça e Legislação, 
pm·ecer n. 384, de 1.92.1); 

Continuação da 2• discussão da proposicão da Gamara 
rlos Deputados n. 115, de 1923. que isetta de imposto adua
neiro o material importado pelo Governo do Estado do Ma
J'anlhão para serviços de abastecimento de agua e esgotos 
(corn llareccr (avoravel da Commisst%o de Finanças á emenda 
do S1•. Rosa e Silva, n .. 101, de 1923); ··· 

3' discussão da propos.jção da Gamara dos Deputados 
n. 131, de 1923, que autoriza o Governo a n:brir um credito 
ele 50:000$ para o custeio do Congresso Medico Luso-Brasi
lniro (com parece1· Yavoravel da Commissão de Finanças, nu-
mero .f04, de 1.923); . 

3' discussão ela proposição da Gamara dos Deputados 
n. 100, de 1923. que autoriza a abertura, pelo Ministerio da 
,Justiça e Negocias Interiores, do credito especial dtl réis 
::i9: 5(11$500, para liquidação ele despezas com os funeraes e 
exequins do Senador Ruy Barbosa (com emenda .iá approvada 
da Com.rnissão de F'1:nanças, pare,ce1· n .• 164, de 192.1). 

Levanta-se a sessão ás 14 horas e ·5(1 minutos. 

152• SESI:\XO, EM 15 DE DE:ZEMBRO DE 1923 

PRllSIDENCIA JJnR I"RR. JlR'l'ACJO f!OIMDTIA, PRESIDENTE, E OLEGAR!O 
PINTO, 2' SECRETARIO 

A'H 13 1/2 hn••ns ~c:ham-se presentes os Srs. Olegario 
Pinto Laura Sodré Cunha Machado, Costa Rodrigues, Abdias 
Neves . .Tosé Accinly, Joiio L:vra, Ferreira Chaves. Antonio 
Massa Octncilio do A!bnquerquc. Manoel Borba, Pereira Lobo. 
Pedro' TAlS'O, n'~rna)'(lino Monteiro. Modesto Loal, Miguel àc 
Carvalho, Bucno do Paiva, BHnardo Monteiro, Alvaro de Car.· 
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valho, Ramos CniarJo, Carlos Cavalcanti J,auro Muller Felippc 
Schrnidt, Cnl'los B1u·bosn l' Vcspuc10 _d~ Abreu (25),' 

O Sr. Presidente -- Com a prcsenca de 25 Srs. Senadores 
est.á aberta a ~·cssiio. 

Vae sm· litla ,, acta da sessão anterior. 

. O Sr. Pedro Lago (SC1'1!indo de 2• Secretario) procede á 
leJI.ura da nela da scssüo anterior, que posta em discussão é 
ap]H·ovada, sr.m rr·clamacão. ' ' 

O Sr 2• Secretario (.wnnntlo de 1") dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Dn Sr. 1• Socrotario da Cnmarn dos Deputados, Bommu
n icand.J CJIH' no nulogt•apho ria proposição n. :l23, de :l923, 
rrtw ot·çn a Hecpila Geral ria Republica, deve ser intercalada 
a palavl'a - fMça - entre as palavras :__ luz, viação, etc., 
no ar!.. o•. - A' Commissilo ele Finanças. 

Do Sr. 1\lini~lr·o da Justiça e Negocias Interiores, res!i
luincln um dos autqgraphos da resolução legislativa, promul
gada pelo SI'. Prc~ident.e do Senado, que considera de utili
dade publica o Conservatorio Dramatico e Musical de Siio 
Paulo. - Intch•ado. 

Dn Sr. 1\linislro da .Tusf.íc.a e Negor.ios Interiores, resti
tuindo dons dos aut.ographos elas seguintes resoltliÇÕes legis
lativas, sanccionndas, que: 

:Permil.t.fl r,mbaJ•gos do terceiro senhor e possuidor naa 
ncçõ,~s do dcmaren~;õos o divisão, de que trata o decreto nu
mero 72•0, dr. 5 de setembro de 1890; 

Declara rlc utiliclarlc publica a União dos Empregados do 
Comrntorcic.o do Rio de ,Janeiro; 

Düclurn. de ulilidade publica o Instituto da Ordem dos 
Advoguclos BruRileiros, com séde nesta Capital. - Archive-se 
um dos auto;:,rapho& e remettn-Re o outro á Camara das Depu
lados. 

Do SI•, Mini!ltro da Gtl(lrra, restituindo dous dos auto
graphoa ela ro~olnciio legislativa, sanccionada, que manda in
cluit' CandirloJ ~·orros Guimarães na 2• classe da Reserva do 
Exercilo "ele 1" Linha - Archive-se nm dos autographos e 
J•nmoUa-IH1 o outro ú Camnra dos Deputados. 

Do St•. Minisl.l·n da Marinha, rcsLituindo dous dos auto
grnphos !la re:wlu~üo leg·i.slul.iva, sanccionada, que abre um 
credito r! e J 5 :r,t.G$, JHII'a pagumiJnto á Sociedade Portugueza 
cill Bonoficcnei!l do ManúoB, -· Archivc-se um dos autogrn
pho~ o wrnul.la-se o outro n Carnum elos Deputados. 

Requm•iment.n rlc D. AI:Jxandrina Nunes do SalleR, filha 
do capiliio Antonio Nunes de Salles, solicitando relevação da 
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prescripção em quo foi .inlgndo o seu direito, afim de receber 
a diJJ'ereuc;n de pc~nsão, no período comprchendid.o entre julho 
dú 18D7 a maio de 1910.- A' Commissão de Finanças. 

Requerimento do Dr. Mario Tibmcio Gomes Carneiro, 
auditor da cG• circnmscri'!lcão militar do ExcrcHo, julgando
Fie com o rliroif.(, elos vencimentos nt.tribuidos ao juiz dos 
Feitos da Fazenda ·Mnnicirpal do Di;;tricto Frderal, pede set· 
c-orrig:ida, no orçamcn lo para 11.1'21, a T'espt\ct.iva clotnçiio. -
A' Commissão de Finanças. ) 

Requerimento da Exma. viuva do almir~nte João An
tonio Alves Nogueira, fiDlicit.anrlo fJllC, cm att.enção ao rele
vantes serviços prestados por seu marido na campanha 
contra o g10vcrno <lo Paragnay, lho soja conce<liíla uma pen
são mensal dr 300$, com C]tte posRa 'J)rover com cleccncia a 
sua e a subs:istencia de ;;na filha solt.tiirn, visto como só 
percebem dos cofres publicos .o exíguo meio soldo do 
2!36,$000. - A' Commissão de Finanças. · 

O Sr. Pedro Lago (se1•vindn de 2" Seeretm•i<J) procedo á 
leitura dos seguintes 

PAREC!IRES 

; ' N. 414- 1923 

ORÇAMENTO DA DESPEZA DO MINISTERIO DA JUSTIÇA 
R NEGOGIOS JNURJORES PARA 1924 

PARECER SOBRE BMP.NDAS EM 2' DISCUSSÃO 

A Commissão de Finanças adstricia ao criterio que, cm 
vista da pressão financeira, adoptára c~m deliberações ante
riores, viu-se forçada .a recusar seu apoio a grande numero 
de emendas aprese<ntadas ao orçamento da Justiça e Interior, 
por envo !verem augmento de despeza não autorizado pela 
legislação vigente, sem que, absolutamente, importe isso no 
desr.onthecimento da equidade e mesmo da justiça que, em 
quasi !.orlas ellas, foram os moveis dos illustres Senadores 
que as formularam. Por esse motivo e, ou pol'que se txate 
de maleria alheia ao orçamento, ou porque o assumpto so 
ache em· estudo nas reformas que o Poi:ler Executivo está au
toriza<lo a fazer, deixaram de ter o assentimento da Com
missão todas as emendas relativas a crea{!Ões de. cargog, au
gmento ou equipara.çilo <le vencimentos, tnansiformaç~ die 
diarias e gratificações em salario annual ou ordenado e gra
tificações mensacs, tornando cffcctivos ou titulados os empre
gados quo as percebem, etc., etc. 

A Commissão, agindo no intuito de contribuir para a re
guln·rização de nossa vida financr.ira, mostrou-~e inflexível 
nesse crit.erio. muitas vezes com sacrifício de sentimentos 
respeitaveis pelo reconhecimento de iniquidades que, em ou
trns circumst.ancias, deviam ler immedialo e efficaz remedio 
nos termos da.s suggest,ões constantes d.ns emendas. 
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Isto posto, a Commissfto passa u ernittiL· parecer sobre 
cada uma das emendas, fazendo-o de modo succinto, mas 
prestando os esclarecimentos indispcnsaveis :i deliberação do 
Senado. 

Foram apresentadas, no recinto e na Commissíio, 7 4 
emendas. Destas, a Commissíio não pôde acceitar 49, dos 
seguintes numeras 1, 2, 4, 6, 9, ii, 12, 13, 19, 
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 311, 35; 36, 37; 
38; 40, 41, 42, 43, 44 A, 45, (apresentadas no recint.o) 
o 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; 9; :10; 13, :15, 16, 17; 18; 
19, 20, 23, 24, 25 o 27 (apresentadas na Commis~lio). 

Foram acceitas para constituir projecto em separado as 
seguintes: Ns. 5, do Senador Irineu Machado; 7, do n1esmo. 
Senadot·; 8, do mesmo Senador; 10, do Senador Marcilio do 
Lacerda; 14, do mesmo Scnadot·; 1 ü, do Senador Costa Ro
drigues; 24, do Senador Genct·oso Marques e outros; 33, do 
Senador Laura Sodré c nul.ros (apresentada~ no recinto); e 
ns. ü, do Senador Jeronymo lllontciro; 12, do Senador João 
Thomé; 21, do Senador Jcronymo 1\lonleiro; e 26, do Sena
dor lllarcilio de Lacerda. 

'fiveram parecer favoravel para serem incorporadas ao 
areamento :J.S apresentadas no recinlo, de ns. 3, do Senador 
llaulo de Frontin; 15; em fórma de autorização, do Senador 
Lopes Gonçalves outros; 17, do Senador Barbosa Lima; 20, 
do Senador Bernardo llfonteiro; 21, d.e Sonae\Or Jeronymo 
Monllciro; 2G, do Senador Antonio Massa; 39, do Senador 
J~auro Sodré (reduzida a dotação) ; c as apresentadas na Com
missão, de ns. 14, do Senador r ndio do Brasil (reduzida a do
tação) ; e 22, do E!enador J eronymo Monteiro. 

A Commissão aconselha a retirada, para ser o assumpto 
examinado em 3" discussão, das seguintes emendas apresen
tadas no recinto; ns. 18. do Senador Barbosa Lima; c 44, 
do Senador Irincu lllacllaclo. 

Foram consideradas prcjudicv.das, a emenda apresentada 
no recinto n. 46, do Senador Il'ineu Machado; c apresentada 
na Commissão n. 8, do Senado:· OcLucilio de Albuquerque. 

Seguem-se as emendas com as suas justificações e re
spectivos parecet·es. 

N. 1 

Supprimam-sc nus varia~ verbas as sui.J-consignações 
relativas a taxas de esgotos n ~cJ•viços indusLriacs do Estado, 
no total de 481 :71 J $9H. - Paulo de Jo'rontin. 

PAI\ECEn 

As dolaçücs qur. a emenda acima manda supprimir foran1 
incluidas na proposta elo Govcmo o conservadas, embora bas
f.anf.o reduzirias, na proposir,.ão ela Cnmnra dos Deputados, em 
obeclicncia ao Codigo ele Conlabilicladc. As rcduccõcs feitas 
]Jela Cumara demonstram, como solieil.ou o eminente Senador 
Paulo de Fronl.in ao ,justil'icar da tribuna esta omonrla, quo 
tacs dotu~'õcs estão clestinudus a fazei' um papul ficticio.. , , 
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. Como quer que seja, pot'•'nt, sem n t•cvognPão dos dispo
sitiYos riu CodiS'tl relativos ao assumpto, não ;e póde deixar 
de consignai' essas dotações, quo pot• isso ,iú foram mantidas 
em Ol'l:·lllllunlos de outros ministel'ios. 

A Commissão opina, pois, pula não approvacão da emen
da n. :1. 

N. 2 

Na verba 21• supprima-sc o n. XXV, ''Serviços de Pro
pbylaxia Rum!, nos Estados", na importancia du 5.885:000$, 
sendo a pat•te com que concort·e a Unlllo obtida por opera
ções de credito. - Paulo de Prontin. 

PARECER 

A Commissão, depois de o1,1vir ·a udminislracão, opinou 
pela rejuicâo da emenda supra em vista das informações of
ficiaes. Os contractos celebrados com os Estndo8 para o sut·
viço de prophyluxia rural exigem, pura o seu cumprimento, 
a distribuição de creditas ás delegacias do Tbesouro no inicio 
do anno, o que não se poderia fazer, com prejuízo do serviço, 
si taes creditas dependessem de operações a se realizarem com 
a demora indispensavel para a obtenção do dinheiro em es
pecie, com que a União tem de contribuir o para o que arre
cada renda com applicação especial, de accõrdo com o ·de
creto n. 3.987, de 2 de janeiro de 1920, cujo art. 12, dispõe: 

"Art. :12. Para o custeio da prophylaxia rural e das obras 
de saneamento do interior do Brasil constituirão fundo es
pecial: 

a) c producto do imposto ele consumo sohre bebidas al
coolicas, distiladas, aguardente de qualquer especie, cognacs 
e bebidas analogas; 

b) o producto da renda dos lnboratorios subordinados ao 
Minist(Jrio da Justiça e Negoéios Interiores, exceptuada a do 
Instituto Oswaldo Cruz a qual continuará a ser applicada no 
seu desenvolvimento; 

c) os saldos verificados nas diversas verbas do Departa
mento, bem como o product.o das mull.as que não tiverem fim 
determinado; 

d) a taxa de 15 o/o sobre o producto liquido dos jogos de 
azar licenciados, de accôrdo com o art. 14; 

e) o producto da venda do sello sanitario. 

Paragrapho unico, O sello de que trata: o presente artigo 
e que terá gravada a effigie de Oswaldo Cruz será exigido nos 
seguintes productos : 

Sót·os, vaccinas e productos opotherapicos e todas as es
pecialidades pharmaceuticas de fabricação nucioual e estran-
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geirn, cobrando-se o scllo do :!O a 200 réis por unidade, con
forme a natureza do pt·oducl.u, J'Jcaudu as mesmas isentas do 
imposto de consumo." 

A emenda não pódo, pot·tanl.o, ser upprovada. 

N. 3 
Accrescente-se. 

Verba... augmcnto pruvisorio dos. vencimentos, men
salidades, diat·ias c .iornaes, de accórdo com a lei da despesa 
de li de janeiro do 1923 - 7.672:253$900. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1923. - Paulo de 
F'1•ontin. 

PARECER 

A Commissão . ncceita a emenda que restabelece a verba 
da pt•oposta - Percentagens sobre vencimentos - com uma 
sensível reduccão, feita aliás de uccõrdo com os dados officiaes. 
Sendo a dotação da proposta 9.844:948$372 e a constante da 
emenda 7. 672 :253$900,. ha uma t•educcão de 2. i 72:694$472. 

H. 6 

Substitua-se pela presente, a tabella actual do pessoal 
· das officinas graphicas e de encadernação da Bibliotheca 
Nacional: 

r mestre ..................... . 
1 conlt·a-mostre . .. ............ . 
i paginador . .. ............... . 
i linotypista encarregado de ma-

chinas .................. . 
i linot.ypista ................. . 
2 impressores, a ........... ; .. . 
1 revisor 0 O O O 0' 0 O 0 O O O O O O 0 O O I o 0 O I 

1 photo-gravador . . ........... . 
1 dourador de serviços cspeciaes. 
5 officiaes encadet•nadores de 

i • classe, a ............... . 
5 officiaes encadernadores de 

2' classe, a .•....••........ 
5 o:ftlciaes encadernadores de 

3' classe, a ............... . 
3 aprendizes . encadernadores de 

t• classe, a ............... . 
2 aprendizes encadernadores de 

2' classe, a ............... . 
2 aprendizes f\ncadernadores de 

3' classe, a ............... . 

Vencimentos 
mensaes annuaes 

000$000 
500$000 
450$000 

450$000 
400$000 
400$000 
400$000 
450$000 
400$000 

400$000 

350$000 

300$000 

200$000 

i50$000 

i00$000 

7:2001000 
ti:000$000 
5:400$000 

5:400$000 
4:800$000 
9:600$000 
4:800$000 
5:400$000 
4:800$000 

24:000$000 

2i:000$000 

i8:000IOOO 

7:200$000 

3:600$000 

2:400$000 

i29:600$000 
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Os vencimentos acima comprehendem ordenado c grati
ficacão. 

J~t.lti{icaçüo 

Com a adopção da Labella acima Lerá o Congresso l'C
paraclo uma inju~Lica que ha muito vem soffrendo o pessoal 
das officinas graphicas c de encadernaçoo. da Bibliotheca 
Nacional, cujo~ vencimentos, ainda assim, ficam inferiores 
aos de outros funccionarios de identicos misteres em outras 
ol'ficinas do Estado. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1923. lrincu 
Machado. 

PAI\ECER 

A cme~da supra augmenta pessoal c vencimentos, ele
vando o total das dota~ücs respectivas ao dobro, mais ou me
nos. Não hu, como justificai-a, portanto, no momento de 
aguda crise financeira que atravessamos. A Commissão, em
bora reconheça que, em situucão menos premente, a emenda 
poderia justificar-se na parte relativa ú melhoria de remu
neração dos funccionarios a que. se refere, não pódc, nu quadra 
actual, deixar de acon::;c!har ·a 'sua rejeição integral. 

N. i' 

Onde convier: 

Ficam revigorados os .§ § li' c 7", do ar L. 211, do decreto 
n. G.440, de 30 de março de 1907, que regulamentou o ser
viço policial, da seguinte fót•mu: 

1 •, os commissarios de 1' classe só poderão ser substi
tuídos pelos de 2', e estes pelos candidatos que lenham 
prestado concurso para o rel'cl'ido cargo; 
. 2', os cscrivães só poderão seL' subslituidos pelos escre
ventes c estes pelos candidatos no cargo de escrivão, que 
tenham prestado concurso; 

a•, só poderão ser nomeados pura cada districto dous 
supp!entcs, dou tm·cs ou bachareis cm direito, c estes terão 
preferencia pura o cargo de delegado, quando cm exercicio 
demonstrarem capacidade pm·a o cargo de delegado ou pt·e
sf.arem relevantes serviços . á policia,. desde que reunam, as 
condições esabelecidus no urt. 10, § 3', do citado regula-
mento. · · 

Sala das sessões, 29 de novembro de .1923. - lrineu 
ltlachado. 

PAI\IlCEil 

A ('mcndn supra altera ·o decreto que regulamentou o 
serviço policial. E' estranha ú matcriU. orcumentaria; pódo, 
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entretanto, set· upprovada para constituir projecto especial, 
~obre o qual devem ser ouvidas a udminislt·acão c a Commis
são de Jus ti cu c Lcgislucão. 

N. G 

tlrch ivo :Yucional 

A verba 19' - Officina graphicn: 

Substitua-se a palavra Diaria, pela de Sulurio unnual . 
..- ll'ineu Machaqo. 

Justificação 

Os opct•urioti das oJ'ficinas ~io Archi\·o Nacional me fizu
ralll cnlt•eg·a do seguinte memorial justificativo: 

"lUmo. Sr. Dr. Jrincu Machado - Nós, os operarias das 
oi'J'icinus do Arch.ivo Nacional, somos titulados por decreto 
11. iii. 03ü, portaria do director da reparticão, que deixamos 
de tct· legalizado os nossos titulas por motivo do 'J.'hesouro 
Nacional não querer !'Cgistral-os, por estarmos nu tabellu or-· 
(;Umentaria como dia'l'i.vta.v. A emenda que pedimos a V. Ex. 
pm•a patrocinar cm nosso fovar é apenas para conseguirmos 
o registro em nossos titules; não ha augmento de despesa 
pm·a o,; cofres do 'l'l!esom·o Nacional. · 

E' um dit•eilo quo pedimos, igual aos nossos companhei
ros da Bibliothcca Nacional, já adquirido c cujo decreto é o 
mesmo. 

Rio do Janeiro, 10 de novembro de 1923. - Dos opera
rios do .4.1·ckivo Nacional." 

Sala das sessões, 29 do novembro de 1923. - Irineu 
Machadu. 

PARECER 

A Commissüo, de accürdo com os eXIllicações acima so
bro o cl'iterio alloptatlo cm lodos os urçumenlos, não púde dar 
seu assentimento á emenda n. 6, que visa lórnut·. funcciona
rios effeclivos os operarias diaristas do Archivo Nacional. 
Embora cm annos antcrim·es c mesmo no oronmcnto cm vigor. 
o Congt·csso tenha incluido nas leis orçamentarias providen
cias semelhantes, não ha duvida que o regular é decretai-as 

cm leis ordinarias, · com audioncia da Commissão do Justiça 
e Legislação. 

• 
A emenda não está, pois, no caso de ser appt•ovada . 

N. 7 
Onde convier: 

Art.. O Podet• Executivo, dentt·o do presento exercJcto 
financciL·o. providenciará para que sojn . resLabclccidu o en-
a . 

S.- Vol. X 9 
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,;jno das clinicas peuiall'ica Jlludiuo-cil·urgicu na Faculdade de 
J\lecliuiuu du Hio de .laueil'u, in~lullundo a~ referidas clinicas· 
um lwtipiLal propriu c luruamlu ul.n•igaLol'ia a l'roquencia e o 
L•xamc t.le.Stiu~ ulmicas jJat·a us alumuus muLt•iculados nas so
l'ios cm que, actualmcnLc deveriam ser professadas essas 
disciplinas. 

§ 1." A dircc~'ão llessc lwspiLal pertencerá, na parLe sci
enLil'icu, ao prol'etisor cuLhedraLico de clinica cirurgica iuf;m
Lil da mesma Faculdade c, nu parLe cconomica, a um admi
nistrador nomeado, cm conmlissúo, pelo Poder ExúcuLIVO que 
lhe arbitrará fiança para entrar em exercicio. 

§ 2." O director lerá corno subsLiluLo, nos. seus impedi-. 
mcnlos, o professot• cathedrntico ele cliniCa medica infantil 
ela mesma Faculdade. 

§ 3." O Pessoal superior do hospital, além do Director e 
do vice-director, estes com os assistentes e internos a que 
teem direito no serviço da mesma Faculdade, contará de 
mais oito medicas, sendo seis para o trabalho das enferma
rias, com a denominação de Chefes de Clinica, um com- a de
nominação de Chefe do Laboratorio e um com a denomina
cão de Chefe do Gabinete de Radiologia. 

§ 4. • Os chefes de Clinica c os chefes do Laboratorio e 
do Gabinete de Radiologia serão nomeados pelo Poder Exe
cutivo, mediante proposta do director do hospital,. e gosarão 
decorridos 1 O annos de cxercicio effectivo destes cargos, das 

vantagens da vitaliciedade. · , · . 
§ 5." Para os cargos de chefes de Clinica poderão ser 

transferidos, á requisição do director e sem perda. de seus 
direitos, os assistentes effectivos de clinica da Faculdade de 
Medicina·. 

§ 6." Cada chefe de Clinica terá como atÍxiliares um as
sistente medico diplomado por Faculdade official e dous in
ternos, estudantes de medicina, de sua livro indicação e no
meação do director. 

§ 7. • O pessoal administrativo constará de um adminis
trador, um almoliaril'e, um porteiro, dons ajudantes de por
teiro, oito serventes, oito continuas, tres cozinheiros, cinco 
ajudantes de cozinha, dezeseis enfermeiras de primeira classe 

c doze de segunda classe, e cinco amanuenses para· o serviço 
da Secretaria. · · · 

§ s.• Todo o pessoal adminisf,rativo será nomeado pelo 
Director, mediante proposta do ndminisLrador, e este ficará 
immediatamentc subordinado, com oxcepcão das enfm·moiras 
e amanuenses de livre escolha elo Director c deste directa
mente dependentes. · 

§ 0." O Hospil.al disporá de 500 leitos, llislribnidos por 10 
enfermarias de 50 leitos cada uma, 250 pura 0'3 casos ri e cl i
nica medica e 250 para os casos de clinica cirmgicn, além do 
trcs salas para o serviço de ambulatorio, duas para pharmacia 

c as demais neccssarias ao serviço. ' 
.§ 10. Manterá o Hospital dou:;· cursos ri e ensino, mn or-:. 

dinar i o, para uso dos estudantes ·do medicina quo tiverell\ .· 
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obrigaç.ão de Jrcquenlal-o, como Sl't·viç.o da Faculdade, o um 
de aperfeicoamcnlo, para uso dos mcdicos legalmente diplo
mados. 

§ 11. Os ()lll'Sos ot·dinar i os serão Jll'ofessados pelo Dire
ctor, Vice-Directol' e pelos chefes de Clinica, sob a immediata 
inspecciío do Direclol' e Vicc-Direclol' c para i'requenlal-os os 
alumnos serão repa!' tidos cm lu!'mas. 

§ 12. Aos chefes de Clinica fi()al'á assegurada plena liber
dade em assumptos scienlificos, devendo, porém, obedecer á 
orienlucão scienliJ'ica do Dirccloc c do Vice-Direclor, nu parle 
relativa á orientação de ensino a ministrar aos alumnos da 

Faculdade o aos livros o tratados que a estes hajam de ser re-
cornmendados para estudo. · 

§ 13. Os cursos Ol'dinarios funccionariío diariamente, du
rante lodo o período dos trabalhos lectivos da Faculdade, 

dando cada chefe de Clinica, mensalmente, conta ao Director e 
ao Vice-Direclol', conforme a especialidade que professarem, 
para que estes encaminhem ao Director da Faculdade, da pre
sença nominal dos alumnos e da materia a elles exposta no 
correr ro mez . 

§ 14. Haverá mensalmente, em uma das salas do Hospi
tal, uma reunião dos chefes de Clinica, seus assistentes e in
ternos, para a discussão dos casos clinicos observados durante 
o mez, sob a· presidencia do Director ou Vice-Director, con
forme a natureza dos casos a debater. 

§ 15. Os cursos de aperfeiçoamento serão professados 
pelo Director, Vice-Director ou por professores estrangeiros 
do notaria competencia na especialidade para esse fim convi
dados pelo Director e obedecerão á programma previamente 
organizad.o e estarão sujeitos, quanto á frequencia, a matri
cula cuja taxa o Poder Executivo determinará. 

§ 16. Sobre qualquer dos pontos dos programmas dos cur
sos de aperfeiçoamento poderão os matriculados escrever mo
nographias que, si submettidas ao Conselho Hospitalar. e por 
este approvadas, a titulo de premio, serão publicadas a expen
sas do Hospital, desde que a este passem a pertencer os direi
tos autoraes. 

§ 17. O Conselho Hospitalar será composto do Director, 
do Vice-Director c de mais tres medicas, estes com mandato 
por um anno, indicados um pelo Poder Executivo, um pela 
Congrega'.)ão da Faculdade de Medicina o um pelo Director do 
Departamento Nacional do Saude Publica. 

§ iS. Os vencimentos de todo o pessoal serão os da ta
bolla junto. 

§ 19. Para o pagamento desses vencimentos, despesas do 
insf.allaciío c de custeio no presente cxercicio. fica o Poder 
Executivo autol'izacJo a fazer operações de credito até o limite 
do tres mil contos de réis. 

Tabelln: 

1 director, a 1 :000$ ...............•........ 
8 chefes de clinica, a 700$ ...•...•.... , , • , .• 

12:000$000 
67:200$000 
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1G astiislenles de chefes de clinica, a !100$ .... . 
Hi internos, a 200$ ........................ . 
1ü enfermeiras de 1' classe, a 180$ ......•.... 
:1~ enfermeiras de 2' clatise, a 150$ ........... . 

:1 administrador, a 800$ , .................. . 
1 ulmol(arife, a 500$ ...................•.... 
1 tJUrteit•o, a 200* ........................ . 
2 uj ndantcs de porleiro,. a 1308 . ............ . 
8 servem tes, a 120$ ...... , ................. . 
3 cozinheiros, a 150$ ....................... . 
5 ajudantes de cozinha, a !JO$. · .............. . 
8 sm·vcntes, a 90$ ........................•. 
8 conl.inuos, a 80$ ........................ . 
8 UlllailllellSCti, U 130$ . , , . , , , , , . , .. , , . , . , .. . 

70:800$000 
38:400$000 
3/1 : 500$000 
21:ü00$000 

!J:I.i00$000 
ü:000$000 
2 :·í00$000 
3:120$000 

11:520$000 
5: i00$000 
5:400$000 
8:ü40$000 
1:680$000 

12 : -180$000 

Sala das s<Jssües, 20 de novembro de 1023. - ll'incu 
Nacltadu. 

J uslif icação 

Com a demolic,;ão do morro do Casl.cllo dcsuppareceu o 
Hospifal ::>. %acharias, mantido pela Santa Casa da Miscricor
üiu. Nesw hospital se encontravam installadas as clinicas de 
moles !.ias de crianc,;as a cargo da !<acuidade de Medicina. Ex
ti neto esse hospital, as clinicas de crianças da Faculdade dei
xm·um de J'unccionar. Vel'ificou-se desde então, esta anomalia 
ussás curiosa: dous professores vilalicios, com seus substi-

. lulos, sem t•sLarcm aposentado~. são pagos para não traba
lhar; lw na Capital da Hepublica uma .Faculdade off'icial que 
mantem, no programrna dos seus cursos, disciplina que não 
ministra aos seus alumnos, que t•stes não conhecem porque 
não as ~sl.udaJ•am mas nas qun~s entretanto, ella os declara 
legnlmcnfc hahilil.udos! J•:' a reedicão dos exumes pot· decreto, 
na peioJ.' rias sm1s consequencias; é o diploma passado ú igno
rancia pal'll liVJ'l'Hil'Jli.e rldormaJ' I' malar llJ.'ianua,;. ,T;í esf.o 
:11111.0 ria l"aculdadn rle Medicina flo llio de .Janeiro, s:the uma 
numerosa l.urma rle merlicos que nunca pnderam frequentar, 
que, nem siqucr, puderam entrar cm um hospital de crianças! 

Nã~1 lm c1·ise financeira que justifique semelhante absur
do, qLle precisa quanto antes dcsapparecer. 

O ensino de clinica dll donn~•as de cl'ianr;as rí lodo espe
cial, e, pat•a ~et' effieienl.e rlevcr{t sct· admiuisl.t•ado cm seu 
hospital adrede JH'epaJ.•ado. Em um hosrlital geral, é r!e todo 
impossível, rllt'm do inadmissivcl, o internato de crianças doen
tes, pl'incipnlmrnf.c as de nrimeira infancin, exigindo installa
cões em lodo differentes rlaquellns dispostas pura os adultos. 

O serviço pa1•a lactentes, o Jc puericultura, n rle amas de 
leite, as casinhas e os alimentos especiaes, ele., tudo isto está 
por se organizar entre nós. 

PAI\ECEI\ 

A simples leitura da emenda supra, n. 7, deixa patente, 
com a relovancia das providencias que encerra, a sua inoppor~ 
tunidudc uesLc. moule.JlLO pelos scguilltes )nativos.:. - 1 ', auto-
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riut um nugmrnf o dr rlesprsn, embol'n por meio de operações 
rio ct•edilo, na HVlillnria impol'fnncia de 3.000 contos; 2" crêa 
cat•gos, marca Yencimm1lo·;;;, e estal.Jclecc condições do vitali~ 
ciedntle.; 1.' 3", conll~m reg'l'ns suht•c ensiuu na Jo'acnltlnde de 
Medicina. que só um (•slurlo mais detido do ns:;urnpto, me
dinul.e Jlill'eccr da Congt•cgncão da mesma Faculdade e cio Con
sellw SuJJCriot• de Ensino, podPt'ht habilitar.· a Commissão de 
.Jo'innncns a J'a?.et' sol.Jre o caso um juizo seguro. 

Em vista do exposto c dada a importancin rln maLcria, a 
emenda póde sct• approvadn pnl'a constil.uil• projecto especial, 
afim de serem ouYiclos os inslilulos acima mencionados e a 
Commissão de Legislação. 

N.S 

Onde convier: 

ArL Os cscrcvenl.es juramentados dos csct~ivães da 
,iusLicu local do Dislricto l~edcral percebcl'ão os vencimentos 
fixados pela tnbella elo art. 9", da lei n. 3. ü74, de 7 de .ia~ 
nciro de 1919. 

Art. O quadro de escreventes ,juramentados para cada 
cndol'io será composto rle !.t·es, mantidos os actuàcs, que como 
os extraordinarios serão conservados nos cargos cmquanto 
hrm servirem. 

§ 1." Passnt•ão para o quadro os mais antigos dn classe 
clenft·e os actuaes o nos cartorios em que o numero de. escre
\'rnf.Ps exceda o limite do urtigo m;terior serão os clrmais con~ 
shlct·arlos exlr.nord innrios. 

Art. Da data desLn lei em diante, os escreventes jura~ 
mrntarlos serão nomeados ou passarão para o quadro mediante 
concnt•so pet·mür. o .iuixo dr dit•eiln riu Pl'imeil·a Vum Civel, 
qw~ n lri (riP.cl'eto n. 9.!o20, ele 28 rle abril de 1885) prescnte
nwnfe exige pura o Jll'llvimenf.o dos oJ'ficios de escl'ivães vita
lícios, devomlo n nomenc;.ão rccaltir no escrevente exf.ranume
t'ario mais antigo do respectivo cat•torio cm que a vaga se der. 

§ 1." Na falta de candida~n escrovenlo exll'anumerario 
pm•a complemonf.o do .Qnndt·o deverá a nomeação recuhir den
l.t•r os classificados no QUI' l'or proposto respectivamente pelos 
.iui7. e escrivão de Vm·a ou Pl'f:'f.o!'ia onde fôt· necessario o 11re~ 
cnchimonlo do claro. 

Art.. · As primeiJ•as nomea~ões devel'ão ser feitas sem~ 
prc para os cargos dr. escreventes extrnnumernrios por pro
posta dos escl·ivães, Jll'eliminnr para abertura do concurso, em 
cu,ios cartm•ios haja falta do auxiliares, aos quaes fica resal
vado o direito de mnnt.erem com ns rendas dos officios pro
prios tantos quantos demonstrnJ•em St'r nccessnl'io pm•a o 
servir..o dos mrsmos. . 

Arl.. Approvado que sc.in o candirlaf.o ao cargo rle es
crrvrnle, rmhm·n n:1o nomrnrio, l'ien rlispPnsndo rio no\·ns pro
\'as nos conclli'Sos pnsiPI'inJ't'S, bnsfanrlo-lhr insi.J•nil· a pcti
efin cln insrt·irH;fi.n rmn o ]Jt•ocr.~;:o dr rxamc ric sufficicncia 
nnlet'im·nwnlc pr!'slado, af.f!'Sla,rio medico rill apf idiio physicn 
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para o exercício. do funcr.,ões publicas e folha corrida, dispen
sados desta ultima, nquelles que estejam no exercício de 
funcçõos publicas. 

§ 1." Serão dispensados do quaesquer provas ou exames, 
lambem os actuaes esm·evcntes, oscrivães interinos ou succes
sores e demais sorvcntuarios da ,justiça, quando concorrerem 
as vagas· de escreventes ou do escrivães, que já tenham sido 
approvndos cm concmso para o provimento de ol'ficios de 
justiça como lmnbem os bncharois com carta registrada na 
Secretaria da Côrte de Appellação, bastando-lhes intt·uir a 
petição de inscripção com os documentos de que trata o artigo 
anterior, substituído cm relação nos bachareis o exame ele 
sufficiencia pela respectiva carta. · 

Art. Os escreventes juramentados, escrivães interinos 
ou succcssores com mais ele cinco nnnos ele exercício effectivo, 
terão pt•oferencia absoluta para o provimento dos officios vi
t.alicios de just.icn, organizando o juiz de direito da Primeira 
Vara Cível a lisln nt1\ o maximo ele nove nomes dentre os 
candidatos, dous terços por antiguidade e um por mereci
mento, que remetterú ao Ministro ela Justiça, no prazo de 
quinze dias, para a nomeação, devendo esf.a ser feita em igual 

prazo, salvo motivo rle força maior, devidamente justificado. 
§ 1." No caso da inexislencia de nove candidatos nas con

dicões do arl.igo anterior, o juiz cln Primeira Vara Cível orga
nizará. a lista de conformidade com o criLorio adoptado de an
tiguidade e merecimento, respeitado, porém, o direito de prc

feroncia, do conrlidalo ou elos candidatos que lenham mais de 
cinco (ln nos. 

Art. Os escrivães nos impedimentos e faltas occa-
sionaes serão substituiclos pelos escreventes juramentados 

mais antigos, como tambem, quando Jicenciaclos, devendo n 
nomeação "interinamente", proceder a inclicacão do titular do 
juizo em que estejam servindo. 

Art.. A aposentadoria dos escreventes juramentados, 
mesmo eslando servindo transitoriamente como escrivão in
terino. ou succcssor, scrú regulada pela lei em vigor, applica
vel nos funccionarios publicas em geral. 

Art. Para oxecucão rins presentes disposicões referr>n-
tes á ,iustioa local do Districto F~>deral, serão votados os ne
cessarios r.r•editos, rrwogadas as disposições cm contrario. 

Sala elas sessões, 29 ele novembro rle 1923. - Trinen Mn
chado. 

A approvação desta emenda é de inadiavel necessidade e 
de inteira justica; a apresentação da mesmo nesta Gamara 
Alta, é motivada pelo facto da exígua verba: dest.inadn para a 
reforma judiciaria do Districl.o Federal Dela autorizac.ão lr.
gislat.iva-art. 3", I da lei da Despesa Gernl da Republicn. 
para o corJ•ente exercício, n. I, .G32. de 1923, não permittir, a 
concessüo de vencimentos aos escreventes dos innumcros juizos 
locaes pelo 'rhesouro Nacional. 
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Esta imprevista circumsl.an0ia nal.uralmcnl.c acl.uou para 
que o integro juiz do direito ria "' Vam Ct•iminal, Dr. GalrJino 
Siqueira elaborador do antiprojecto da suprnrnencionada re
forma por commissão do Ministro da Justiça c Negocias Inte
riores, não cogitasse em seu vultoso trabalho tão larga
mente discutido e criticwdo pela imprensa, de ordenados para· 
escreventes, não obstante conferir-lhes as tres vantagens: 
cessação de demissão aJi nutum., direito de preferencia para o 
preenchimento. interinamente, dos officios de escrivães dos 
carf.orios em que trabalharem quando obtiverllm licenças os 
respectivos servcntuarios, 'c para a nomeação vitalicia dos 
officios de ,iusf.ica· pelos candidatos que contarem cinco annos 
de exercicio dos cargos de escrevente, escrivão interino, ou 
successor. por esta fórma cm parte afastando a competição do~ 
ndvcnticios. 

Póde-se. no entretanto, abrir uma excepQliO· dispensando
Re todos os requisitos legaes, quando a nomeação fôr de pes
soa que tenha relevantes serviços á patria~ como mercê es
pecial. · · 

Positivamente, o Poder Legislat.ivo não deve continuar 
•mais indifferente á situação difficil dessa numerosa classe. 

Na legislatura prestes n encerrar-se foram dados venci
mentos pela União aos avaliadores das Preterias, aos sub
pretores. c vencimentos a uns e gratificações a outros-aos 
officiaes de justica. 

Porque os nobres representantes da Camara Baixa conce
deram por meio de emenda orçamentaria vencimentos aos 
avaliadores e recusaram aos escreventes, quando é sabido que 
o escrevente de Pretoria Civel; por exemplo, aliás como todos. 
de accf)rdo com as respectivas attribuir,ões. desempenham e:c
of{icio as funccões de secretario de eleições municipaes e 
fedcraes, trabalha quotidianamente, feriados, domingos c ~ia~ 
~antas no Registro Civil ode 'Dascimentos, casamentos e ob1tos. 
fornece tndns as certidões pedidas para fins eleitoraes, quali·· 
ficacões. af.tendc as requisicões das outras repartições, e. re
mett.e 'mappas geraes que a lr.i detrrmina para a Repartlção 

·Gorai de Est.atist.ica do Ministerio da Agricultura; por taes 
fundamentos n pP!o• annexos .iá publicados pela imprensa os 
cscrewmt.eR não podiam deixar de ser contemplados; entre
tanto. infelizmente. não foram. 

··. 

ANNEXO N. 1 

,TUSTA PRETENSÃO DOS ESCREVENTES .TUMM!lNTADOS 

Querem., hn.'l!ados em. solidos nr(l!t'rncnto.~, nfficial·iznr mntc
rialm.ente a classe 

Os escreventes juramentados do Districf.o Federal diri
giram no Ministro da Justir,.a n seguinte reprosonf.nção: 

"Os escreventes jurumentndos dos escrivíies .ímlicines rio 
Dislricto Federal, irmanados pelo objectivo commum, a me-
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Jhoria r.la cinsse, como partes r~levantes, que são, da nffirma
da - "família fol'ense" - consubstanciada pelo "alcance de 
urna expl'essão de sol.idariedade .pelo harmonico conjunto dos 
me·smos sentimentos e dos mesmos legítimos interesses", ani
mados pelo espírito de justiça que deve inspirar os actos de 
V. Ex., cu:tor cmcrito, que é, das lettras jurídicas, veem 
vindicar antr; V. Ex. a e.ffectividade da mais justa das as
pirações - uma igualdade de direitos ou equiparação da 
~lasse a que pertencem a dos demais funccionarios publ!C08 
da União, equipa·ração já co'ffieçada e concedida em relação á 
parte pela lei annua n. ~.674, de 7 de janeiro de 1919, ar
tigo 90, para acquisição das vantagens seguintes: 

a) vencimentos pelos ·cofres publicas;· 
b) ·promoção para os cargos de •escrivães com prefercncia 

absoluta sobre os candidatos que não pertençam á classe; · 
c) que as. primeiras nomeações sejam sempre feftas para 

os cargos inferiores; 
d) aposentadoria de conformidade com as leis vigentes 

applicaveis aos funccionarios publicas em geral; 
e) que seja composto de tres o quadro de ·escreventes ju

ramenf,ados de cada cartorio, respeitados os direitos dos 
actuaes, que serão aproveitados, resa·lvada aos escrivães a 
!'acuidade de admittir a propria custa escreventes extranu
merarios que a affluencia do serviço exigir. 

A ;,1rocedencia e o merecimento destas vantagens são in
discutíveis e de facil demonstração, bastando, para s·e chegar 
a essa conclusão, considerar que desde a organização judi
ciaria que sa se<guiu ao advento da Republica, pela lei nu
mero 1. 030, de 1890, até a data correnta, se verifica que 

· os escreventes juramentados das varas e preterias civeis e 
criminnes, das distribuidorias, contadoria·s e dos demais offi
cios de justiça, melhoria ou vantagem alguma consequiram. 

O mesmo resulta do memorial apresentado á Commissão 
Mixt.a ele Revisão das Tabellas de Vencimentos dos Funccio
narios Publicos, paios escreventes juramentados das prato
rins civnis da Capital Federal pedindo equiparação aos escre
ventas juramentados da Côrte de A:pPcllação a percepção de 
todas as vantagens e direito& assegurados a estes, pela legis
lação vige.nte, de que deu noticia o .Diario do Congresso Na
cional, n . 2!, de 2 de abril de 1922. 

No intuito de poupar tempo e a atLençã.o de V. Ex., 
com a tra.nscripção de longos t.rechos de re·latorios, pareceres 
G citações dos nomes dos respectivos. autores, ·em apoio do 
que vimos de asseverar, limitn.mo-nos. a indicar dentre outros 
os seguintes: · .. 

. Minncioso parecer da Commissão de Constibuiçõ.o e Jus
tiça da Cr.mara dos Depuliados de 19 de agosto de 1909, cm 
parte trans·criplo na Gazc'ta dos T1·ibunaes, de 10 de agosto 
do Hl21, em que se lê o topico: · 

"O Estruào, niio ha conlesta1•, drse d-ar assistencia nos qno 
o servem, nos que lho prestam serviços, maximé, tratando~so 
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de funccidnnrins publicos por non1cação, como os escrcwmtos 
juramentado;, (acLual1menlG nomeados pelo Sr. Ministro da 
Justiça), que não pouco sobrecarregados de trabalhos não 
tcem "vencimentos". 

H0lal1Jrio aprcsenta.do i Commissão de Legislação c Jus
tiça, do Senado Federrul, publicado pelo Dim··io do Congresso 
Nacional, n. 166, de 21 de novembro de 1920, sohre o pro
jecto da reforma da Justiça Local do Districto Federal, em 
que o llolalo!', tratando dos escreventes juramentados e fieis 
de cartorios, opina pela concessão de venci1mentos e outras 
garantias uos mesmos. devendo servir de provas de antiguida
des e nxercicio das funcções para a•posentnd-nria dos actnaes 
os meios communs admittidos em direito. 

Como subsidio, o desejo manifestado pela rep.resentação 
nacional do Sena:do de attooder a aspfração da classe dos es
creventes pela apresentação de uma emenda, que tamou o 
n. 55, do orçamento da .Justiça, da despeza geral da Republi
ca, em 17 de março de 1922, publicada p·elo Dim•io do Con
gres.w Nacional, n. 12, de 18 de maio de 1922, canveniente
menl;e justificada, em que se encontram· reproduzidas outras 
seis emHndas ma·mando vencimentos para escreventes jura
mentados das pretori·as e varas cíveis o criminaeR, ao con
twdor e sens dous ajudantes do 1 • officio aos f.ieis dos curto
rios das varas, e· dando a gratificação de seiscentos ré is por 
name que cor•star da lisl!a dos eleitores, remettidas pelos es
c.rivães !las varas ao Juizo Federa•!. 

Deanto da exposição feita e pela justiça que, em si · cort.-
, tl\m a medida reclamada, os signatarios, certos de que V. Ex:. 

apoiará, defenderá e promoverá perante a Commissão compe
tente a sua approvação e conversão oon le.i antecipadamente 
e desde já· se confessam summamento gratos a V. Ex. - An
tonio Cícero Galvão, 3' Pretoria Cível. - O.çwaldo rle Salda
nha da Gama, 3• Pretoria Civel. - Al.bino Pin/.o Leal, 3' Pre
toria Civ<Jl. - Jaume dos Rei.ç Ca.çtro, 3' Pretoria Criminal.. 
João Lniz do Na.çcimento Costa, 1' Vara Cível.- Alcebiades 
de Car~~alho, 1o Vara Cível. - Olumpio de Souza VianiUl, 6• 
Vara Civ1•l. - ilfan,oel José da Costa Pil•e,ç_ - João Baptista 
Rt?llo; 3' Vara Civet. - Engeri.io Gouvtla. - Antonio de Son
:.:a Coelho. - Da.niel G1:laberto Filho. - Wil"yon Salles Abreu. 
- Fmnciscr. Floro Leal Filho, 1' Vn.ra Cível; - Jllanoel Pe
?'eira ,1/adrnoa, 2' Vara Cível. - Gel.çon Reis. - Carlos Al
berto Bastos. - João Martins Seara. - José L1tiz do Na.çci
:mento Costa. - Horacio Camillo de Son:a. - Orla.ndo Al'
mando Mauru. - Edgard Fer1•eil·a Vello. - Bacharel Cesar 
Ataliba de Olit•ejra Costa, 3' Pretoria Civel. -.Manocl Rodri
(fnes dd Ca·rvalho, 3• Pretoria Cível. - Tenente-coronel EnéaS: 

· cl' A vila., 3' Pretoria Cível. - Olavo Luz, 1' Pr.etoria Civei.
Honorio Carrêa de Mov.i•a, 1• Pretoria Cível. - Raul Fer
?'eil'n de Am1do, 7" Prntoria Civc'\. - Ar'indo Gol!lart Alves, 
7 • Pretoria Civr I. - Scril!ola de Scnna, 7' Pretoria Civol. -
Rv.IJeiM Yll'll(l, 7" Pretoria Criminal. - Bnchn.rr.l .Tmio Diooo 
Malchm· da Cunha, 2R Pretoria Civel, froguezia do Sacramen
to. - Bacharel Carlns Frederico .To1win, 2" Pretoria Civel. 
- Lui: Jtar,alluil!s Villollla .41.vim, 2' Pretoria Civl'l. - Hum-
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berto da Rocha Soares, 2' Pretoria, freguezia do Santa Rita. 
- F'1'a.ncisco Ban·eto Ribci'rão de Almeida, 2" P.reLoria Civol. 
- Manuel. Apparicio Bm·cellos, 2" Pretoria Civel." 

ANNEXO N. 2 

A REFÓRMA JUDICIARIA E A SITUAÇÃO DOS ESCREVENTES . :__ UM 
APPELLO AO INSTITUTO DOS ADVOGADOS - DEFENDENDO AS 
IDÉAS DO J~SBOÇO OAWINO BIQUEIRA . 

Aos. Srs. presidente e domais membros do Tnstitu~o dLlS 
Advogarlos acaba a classe dos escreventes jurarr.entados do 
Districlo Federal de enviar a seguinte solicitação, ou appell·), 
que fundamentam: 

«Tllmo. Exmo. Sr. Dr. preRidente e mais membros rln 
nobre Instit.uto da Ordem dos Advogados - Os escreventP-s 
iurament.ados deste Districto Federal, veem pela commissl0 
inf'ra assignada e, com o devido respeito, pleitear perante est.t• 
nobre instituto e, esperamos encontrar na defesa de nos~n 
causa o alme,iado patrocínio do vossos conspícuos memheos, 
afim de que as medidas de equidade e de justio·a que relati
vamente a nossa classe foram pelo emerito ,jurisconsulto Dr. 
Galdino Siqueirn muito justamente lançadas no seu ante-pJ•o
jecto de reforma dn organização judiciaria deste Districto 
Federal: as quaes veem sendo apreciadas pela imprensa dll 
modo diverso, e até combatidas por. um escrivão. que, se di
zendo cleader da classe:. ataca-as impiedosa e injustamente, 
pleiteando a continuação do estado amorpho em que actual
mente nos encontramos, isto é, sem garanti-as de especie '11-
gumn, nem mesmo as de promocão por· merecimento ou an
tiguidade "7 principio universalisado cm todo o ramo do fun
ccionalismo e empregados publicos-cdemissiveis ad nutum~ 
e, -1 verdadeiro absurdo - se batendo para que as nomr.u
ções para o cargo de escrivão seja um terco de livre escolha 
dos Governos cpara que estes possam premiar aos seus ami
gos!? ... » São palavras textuaes do mesmo escrivão, quandc 
a respeito interpel!ado por um de nossos collegas, como torlJs 
nós revoltados· contra semelhante modo de pensar do mesmo 
serventuario que apezar disso, se diz «amigo. e defensor de 
nossa classe:.. Naturalmente S, S. assim se expressa movido 
pelo remorso, pois que, é sabido e notorio no FOro que o :nos
mo para chegar ás culminancias a que · chegou, princip i•m 
como simples fiel de cartorio e, agora, tenta entravar a mP.s
ma trajectoria de seus antigos collegas, discípulos, etc. Assim, 
não querendo tomar-vos o temp·o que vos é precioso. com a 
presente peticllo, solicitamos s~:~r por este nobre inst.itut() 
mantido in-totum. e no ponto que nos diz respeito o ant.1-pro
jecto daquelle emerito mngisf.rndo cujas medidas de ,inst.icn 
alli adoptadas não precisamos encarecer perante vós quo t.am
bem sabeis fazer ,justica aos que deli a carecem. Abaixo tr::m~ 
screvemos os pontos mais importantes pnra cuja adopcão Ro~ 
licitamos vosso apoio: 

1•. concurso para ndm.lss!io ao cargo de escrevente ju~ 
ramentado. Nada mais justo, pois, assim difficulla a adm.is;. 
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são dos mesmos as mais das vcws leigos sobre pratica forense 
e, ainda mais tomando em consideração que destes funccio .. 
narios, sairão de accôrdo com o citado ante-projecto os •cr-· 
ventuarios vilalicios dos varias officios,de escrivães. Justifi
ca-se ainda o concurso, porquanto, o mesmo na maioria dos 
casos será prestado pelos fieis e auxiliares de escripta (e<;
crevcnles não Lilu!ados) dos carlorios e, por conseguinte :1ada 
mais é do que um estimulo liquido c certo para quem no 
verdor dos annos começa empregando sua actividade human:l 
nm beneficio da Justiça. 1 

2•, garantias para o cargo, identicas ás que silo dadas ao~ 
membros do l\linisterio Publico 3.9 r1uaes desnecessario se tor
na aqui enumerar por serem do conhecimento desse nob;·r.l 
insLil.ulo, sendo nosso filo principal e, que tão bem é esla
tuidr• no an\.c-pro.iecf.o, alludido a exlincr;ão da demissão ali~ 
nutum e, bem assim tornar-nos funccionarios publicas pam 
todos os cffcit.os, sem prejuízo de fórma da hierarchia que 
actualmente reina cm qualquer pretoria, juizo de direito m; 
'f.rihunal, porquanto, de accôrdo com a mesma o escrevenií! 
juramentado será sempre um subordinado do escrivão, este 
rlo juiz c assim por diante. Agora, e aqui é que está o pont,q 
impor·tantc da questão - é que não basta uma simples de~ .. 
avença entre o escrivão e o escrevente para que aquelle inl
mectiatamente e sem mais forrealidade o despeca de seu car-
1m·io, como se fõra um patrão com o caixeiro de sua cai!:\ 
commereial, por certo os emerit.os membros desse nobre in
stituto verão que esse regímen de intolerancia e de vexarm 
não se coaduna mais ao nosso meio civilizado. Accre~ce ain .. 
da notar, que approvado o f • it.em desta petição, objecto d•> 
n~encionado ante-projecto, não se concebe que o cidadão dr
pois de prestar seu concurso, gastar dinheiro em sellos, in .. 
scripçües, etc., perder tempo, conseguir classii'icaoiio r con
sequente nomeação se veja de um momento para outro, ap~
nas porque o quer o escrivão, despojado do seu cargo conse
guido á custa de ingentes sacrifícios e muitas vezes depois d•• 
longos annos de extenuante exerci cio extrnnumerario; 

3", a promoção do cargo de escrivão, sem restricçües dl' 
c~r>ecie alguma, conforme ainda vem estatuido no citado an .. 
te-projecto, observadas aquellas normas que são· justas e 
equitatints. 

Pela succinta exposição feita, veem os conspícuos mem
bros desse nobre instituto que é perfeitamente ,ju·slo o quo 
vos solicitamos e, esperamos ser attendidos na~ nossas pre
tensões emanadas de um direito que julgamos por todos os 
f.it.ulos nos assistir. 

Dislriclo Federal, 21 de junho de 1923. - Ismael ;llei-
1'elles do Nasc·imenlo. - W·ilson Salles de Ab1•ett, -· O Zum
pio de Souz~ Vianna. -- J.oao Lu:iz do Nascimento Cos(a. -
Jolio Baptista Rêllo. - Alcebiades de Ca1•valho. - Oscar Ba
pt·ista RBllo. - 0sca1' Saldanha da Gama. - El.L{Ienio Fon
seca. - Alvaro Cunha, - lswac Macedo Mac'iel hmio1', ~ 
Affonso Iorio, 

::. I ' .. 
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ANNEXO N. 3 

1l zn·ctcnçtio rlos escreventes 

A vicl.nr-ia rle urn princlp1o geral concretizado pela sua 
consl.iluiçfto cm lei c1xprcssa, cm r.clação a partes do «<.od_o~. 
tmtando-so de direitos e obrigações contractuacs entre. o m
dividuo c o Estado, elos empregados ou funccionarios publicas 
para com o gov.erno, cm que o acto da nomeação, de confor
midade com as leis o regulamentos em vigor ·é o vinculo ini
cial, J'.cpresentando o «LodO)· uma classe, impõe a applicação a 
esta cm sua lolalidade, do mesmo principio vencedor, D .quo 
importa na mais justa das acções legislati-vas de conferir 
iguacs rlircil.os ou' vantagens sem distineçõ•es de pessoas ou 
p·adar}õcs sociaes, ou seja conceder uma ·equiparação, abolindo 
dest.'arl.c excepções. 

Velha aspiração alimenta a classe de escreventes jura
mentados, dos escrivães judleiacs do nosso furo, de· sei' equi
parada :í dos demais Junccionarios da União. Essa aspira
cão j:'L foi cm parte conseguida pelos escreventes e fieis dos 
dous' cartorios da ·Côrte de Appellação (lei annua n. 3. 674, de 
7 de janeiro de 1919, arL. 9"), e é este o objectivo destas 
linhas. 

Sobre tal prctencão, cm circumstanciado parecer, a Com
missão de ConsLituição e Justiça da Camara dos Deputados, 
aliás em inlcii•a harmonia de vistas com todos os desembar;. 
gadores e procurador do District.o daquelle ti>ilil.l~ai. assim se 
manifestou : 

"O Estado não ha contestar, deve assistencia aos que o 
servem, aos que lhe prestam serviços, mnximé tratnndo-se de 
funccionarios publicas pot• nomeação, como os escreventes .iu
t·amenlaclos (actualmente nomeados pelo Sr. Ministro da .Tus
t.iça) que, não pouco sobreca!'l'egndos de trabalhos, não teem 
vencimentos", 

E' de facto incrivel essa anomalia, que a qual i ficamos de 
cleshttmnna. - recusar vantagens e retribLliC'ões a uns, já de 
·lm muito dadas a outros, que desempenham a contento iden
t icas ohrigacõcs legues e espm•um do Estado a mesma com
pensação. A sil.uaoíío presento pora o maior numero dos es
crevent.os ainda Psl.á precisamente definida na . theoria em 
massa rcpellida, a "locatio conductw", pela qunl- "o funccio
nario publico é equiparado a um crendo de servir", o que ó 
grande injustic.a, como bem argumenta o Dr. Paulo Domin
gos Vianna, porquanto, em vista de suns funccões, ficam elles 
sn,ieit.os a devct•es espccines, que lhes outorgam direitos. A 
nossa actual organização judiciaria, prorluct.o de varias refor
mas, nada soffrer1í em seus esteios com n equiparação dos es
creventes em geral aos da Egrejia Côrte, mesmo que precisa 
se torne alguma modificação no regimento de cust.as. 

A equiparação decirlidnnwntL' consl.il.uirá um direito mais 
valioso, um beneficio maim· pnra a classe, por ser uma vantn
g·rm immediala que a todos approveil.a, do que a promocão 
para alguns, larrlin e incm·l.a ]lill'n ns vngns dos officios do 
r>sct•iviír!S JlOI' cal'l'eit•n assegurada por !ri, pela qual l.eem-so es
forc.ndo hons rlrmrnl.ns. rlrmonstJ•nrlo peln puhlicnção rir proje

ctos rir lnis e onfl·as fórmns, QL111 não rleixnm rio set• um co
meço de rrpnração a negação rlomiunnle desses direitos. 
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A modificação do regimento, o lcgitilador previa c utisiJu 
se externa no predicto purcccr: 

""\ Cmll!nissão, poiti, comquanto pense na nccessidudo do 
·uma medida geral que, remodelando 110r completo o serviço 
do furo etil.abele~a a equílaLívu t•etribuit~ào dos seus funccio
nal'ios, supprimindo o pct•nicioso regímen das custus que de
termina a mais odiosa disparidade do proventos de j,uizes 
entre si e escrivães, entende de j,ustiça tomar de prompto em 
consideração o requerimento que lhe foi presente". 

Ora, não é de mais dizer que si se julga de indeclinavcl 
necessidade a sancção de um codigo administrativo que es
tatua de modo geral os dever-es c direitos, a situação em 
summu, da classe dos funccionarios publicas, quer das repar
tições existentes, quer das que para o f.uturo forem m·eadas, 
de um codigo, como o do projecto n. 38, de HH 5, do Processo 
Civil c Commercial do Districto Federal, que enfeixe toda a 
legislação vigente dos assumptos de que trato, que demonstram 
a supprir lacunas da nossa legislação, não podemos deixar de 
affirmar, como affirmamos, dever a equiparação dos escre
ventes anteceder a tudo, por ser uma reparação de lesão pot· 
sua natureza inadiavel, c· é de esperar que. antes da inaugu
t•ação do llalacio da Justiça esteja normalizada essa situaç~ão. 

Em conclusão, como funcladamcntc sustentamos sob a epi
graphc "Justa reparaf)ão", publicada pela Gazeta dos Tri
bu.naes, de 26 de janeiro ultimo, á autoridade não é licito di
minuir a renda dos serventuarios vitalicios, cmquanl.o vi
verem, o que por coherencia rememoramos, todavia pódc ser 
convertida em lei a equiparação, harmonizando o Congresso 
Nacional os interesses dos servcntuarios da Justiça, com as 
modificações que esse ramo do serviço publico {)Xige, mclho
t·ando-o no que a melhorar ha, mas não desprezando ou dene
gando o justo apoio ou compensação do Estado, que reclamam 
grande numero de seus servidores, na maioria desapm•cebirl~s 

os escreventes juramentados. - Antonio Cicei'O Galvão . .. 
ANNEXO N. 4 

OAZilT.\ DOS TniDUNAEl:l 

Os esc1·eventes e a 1'e(V1'111.a judiciaria 

As linhas que se seguem prenderão a attenção do leitor 
sobre provimentos de officios de justiça nesta cidade. 

O nosso cscõpo, entretanto, não é fazer o historico da 
fórma como primitivamente eram dadas as serventias vita
lícias dos cargos de fabelliães de notas c de oscrivães judiciacs 
sabido como é, que uma vez empossados c entrando no cxer~ 
cic.io das suas attribuicões legues, adquiria o notaria a pro~ 
pr•wdacle do cargo c dcllc poderia dispôr livrcmcnt11 como 
co.ma sua, alienando-o n tcrceirós ou legando-o a determinado 
parente, ou qualquer legitimo successor seu, quando prcscn-

".i I .... 
·' ' ... 
• 11' 
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tementu a esta natureza de l'unccionarios, apenas assiste o di
reito pessoal o exclusivo ú servenlia vil.alicia, com todas as 
vantag·ens o o nus, do ofl'icio para o qual foi provido. 

Esta rest.l'ic~ão a iniciativa e esüolha privativa imposta 
para maio!' prestigio do pt•incipio de autoridade e aconse
lhada pela convoniencia do serviço publico, demonstr•wilo evi
dente de que por mais notaveis que pareçam e antigos que 
sejam certos institutos devem soffrer modificações exigidas 
pela p!•alica om harmonia com a evolução do direito resul
tante do dseenvolvimenlo gradativo do meio social, anima-nos. 
a pedir que não fique nisso o que ó necessario fazer relati
vamente ás vagas de taes cargos da Justiça Local. 

E' recon,hecido por todos aquelles que frequentam os au
ditorias e cartorios do nosso fõro a acção efi'ioaz dos escre
ventes juramentados que, parallelamente aos .escrivães, como 
seus auxiliares indispensaveis, compõem uma classe nume
rosa e sem apoio, carecedora de direitos e , de melhores ga
rantias assegurados por lei. 

Temos assistido successivamente e por innumeras vezes o 
sacrifício do accesso de escreventes para escrivão vitalicio 
pela nomeação de estranhos, em que o melhor titulo para o 
exito tem sido a recommendacão politio!l. E' verdade que a 
reforma judiciaria vigente (decreto n. 9.263, de 1911, art. 21, 
·in fine), creou urn direito de preferencia pat·a os candidatos · 
que pertençam á classe sobre os competidores a. esta es
tranhos, constituído por uma condição de tempo (um anuo de 
exercício como escrevente, escrivão interino, successor, ele.), 
mas este dispositivo tem sido inobservado, restando aos pre
judicados recorrerem ao Poder Judiciaria, o que não é acon
selhavel. 

Em these mesmo que tal dispositivo não existisse, cri
teriosamente, um candidato escrevente com dez, vinte, ou 
mais annos de serviço publico forense, não poderia, sem gravo 
injustiça ser derrotado por um adventício. 

Assim o .unico remedia a ser applicado pelo legislador 
sabia e justo é o mesmo applicado aos patrões. Regular. 

Que succedia antes da Lei de Accidentes no Trabalho, 
dos operarias? 

Verificado o desastre, os azares da sorte atiravam o ope
raria ao leito do hospital.. 

O Estado intervindo com a creaçüo da obrigatoriedade da 
indemnização pecuniaria do pagamento de meias diarias, do 
dcspezas de tratamento, com pharmacia e medicas, em caso 
de morte indemnização á família, regulou por esse lado as re
lações contractuaes, a·obrigação dos patrões para com os seus 
operarias, impedindo dest'arte, abandonos doshumanos e repa
rando ou supprindo a ausencia ou lacuna' de garantias c di
roi los collectivos que de ha muito deveriam constituir o pa
trimonio dos interessados. 

O Estado, pois, deve regular o direito de aeccsso o de 
~ubstituicão dos cargos de escrivães pelos escreventes inso
phismavelmente, dó modo n não se reproduzir preterições 
uvitaveis, salvo quando as nomeações rccahircm sobre pessoas 
de relevantes serviços prestados á Patria; ·como succcdia no 
antigo regimen. 
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E' o que esperamos da diroccão superior o patrioLica do 
actual Governo que sob lão bons auspicias nos administr!l 
junto ú commitisão incumbida da !'Cl'orma judiciaria em con
feccão. - A . c . G. 

PAIIEOER 

.A maLel'ia d!l emenda n. 8, exige exame demorado e é 
exLranha ao areamento. Nas numerosas disposi~ões dessa 
on1enda regulam-se nomeações, substituições, aposentadorias, 
etc., dos escrevuntes juramentados. O assumpto pódc ser re
gulado na proxima reforma judiciaria que o Governo está au
torizado•a decretar, mas, si niio_ o fôr, deve ser estudado em 
projecto espocial com audiencia da Commissão de J usLiça u 
Legislação. E' este o parecer da Commissão. 

N. 11 

Accrescente-se, onde convier : 

"Os aspirantes ao magisterio do Instituto Benjamin 
Constant passarão a perceber 100$ de gratificação mensal. 

· Sala das sessões, 29 de novembro de 1923. - Ma.rcilio de 
LtJCeraa. 

Justificação 

Memorial - Aos DD. Srs. representantes da Nacão -
Os aspirantes ao magisterio no Instituto Benjamin Constant. 

Ha no Instituto Benjamin Constant uma classe de func
cionarios, a dos aspirantes ao magisterio, creada pelo regula
mento de 17 de maio de 1890, decreto n. 418. 

Os aspirantes são obrigados: 

1 •, prestar os serviQos, que lhes forem designados pelo 
director, na qualidade de coadjuvantes, quer no oUrlo llt~ 
rario, quer no profissional, quer nos . aulas das diotontcs
copistas, quer nas salas de estudos; 

2•, tomar parte em todos os trabalhos ordinarios e ex
traordinarios dos córos e da orobestra; 

s•, substituir os repetidores em suas faltas e impedi
mentos (art. 82 do regulamento de :16 de novembro de :191:1, 
decreto n. 9 .1:16). Isto quer dizer que o aspirante é o l'unc
cionario do magisterio do Instituto que mais trabalhn, porque 
os professores, repetidores e diotantes-copistas dão a.ulas trcs 
vezes por semana e durante duas ou tres horas por dia, ao 
'Passo que o nspirantc trabalha todos os dias, de seis a oito 
J10ras por dia: nos estudos, nas aulas de letfras ou sciencias, 

'I'• I'", 
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•nas de musica theorica, nas de dictado c cópia, nas officinas, 
nos cúros c nos trabalhos cxtraox·dinarios designados pelo di
~·ector. 

Awrescc que, devido ao desenvolvimento do ensino c 
augmento de alumnos, passaram os aspirantes a leccionar 
turmas inteiramente separadas das dos professores, dando 
assim verdadeiras aulas; dest'artc, vem de ha muitos annos, 
desempenhando 1'unccões identicas ás dos repetidores, além 
das que lhes prescreve o regulamento, pcrmanccencto, entre
tanto, nas mesmas condições em q.ue se achavam ha 33 annos 
atraz, percebendo uma gratificação mensal de 30$, menor que 
a dos serventes, que t<lm como elles, casa, comida, roupa la
:vada, etc., e percebem a gratificação de 40$000. 

Em quanto assim acontece com os aspirantes, os , profes
sores, repetidores, mestres .c contra-mestres do mesmo In
stituto tem melhorado de condições, com vencimentos mais 
quo duplicados, c muitos Jogares têm sido crcados para 
pessoas estranhas ao estabelecimento. 

Os aspirantes ficarão, por certo, condemnados a enca
necer (pois já os ha alguns que contam 'mais de 15 annos de 
'cxorcicio), nesta premente situação, sem poderem ampliar, 
por falta de recursos ,sufficientes, os conhecimentos que ne
cessitam, para meJIJOl' fazerem jüs aos Jogares de repeLidores 
que venham a vagm', nem jamais realizar as mais legitimas 
das suas aspirações, q.uaes sejam a de auxiliarem ás suas fa
milias e a de se libertarem do regimen disciplinar a que estão 
sujeitos, e que é indispensavel a um internato para crean~as, 
si os Exmos. Srs. membros do Congresso Nacional não se 
dignl!rem allendel-os no que respeitosamente pedem. 

Que lhes sejam fixados vencimentos nunca inferiores a 
200$ mensaes, embora pagando a contribuição que a lei exige, 
quando morarem no estabelecimento. 

PAlíECI!:I\ 

A emenda n. !1, poderia ser approvada si não contrariasse 
o crilerio da Commissão relativo ii ni!o acceitacão de medidas 
que ~c11rretem : augmento de vencimentos. Em obediencia ao 
l'eferido criterio, a emenda deve ser rejeitada. ·. 

N. 10 

Art. Fica concedido ás vi uvas:. D. Edméa Tavares 
Bastos de Souza Barbosa c Maria Candida Tavares Bastos, 
filhas do finado conselheiro José Tavares :Bastos, o direito ti 
reversão, em part.es iguaes, da pensão , de montepio civil, na 
importunei a do 250$ mensaes, de que era unica beneficiaria a 
sua .fi.lha solteira Theonilla Candida Tavares Bastos, fallocida 
a'13 de fevereiro do corrente anno. - Marcilio de. Lacerda, 
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J usti{icaçiJu 

A emenda visa cstricLameutc prover a su!JsisLcnciu tlc 
duas veuerandas viuvas que, sem direito á pensão ue mou
tepio dcixuda pot• seu illusl.t•c pae Íl uuica irmã solteim, :;ob 
eu.io amparo e protecção viviam, chegaram á extt·uum velhice 
sem recursos sufJ'icientes para a sua rnanutcnr;ão. 

Viuvas de mag'istrados pobres do antigo l'egirncu; filhas 
elo consel,heiro Jose Tavares Bastos, antigo parlamentar, pre
sidente da Província de S. llaulo e ministro do Supremo Tri
bunal de Justiça, que tanto soube dignificar a sua toga, pres
tando ao paiz e á causa da Justiça relevantissimos serviços; 
irmãs, por outro lado, de um dos mais notaveis precursores 
do regímen, o Dr. Aurcliano Candido Tavares Bastos, autor 
das Cartas do Sol'itario, O Valle do Amazonas e A Pro·vincia, 
entre outras obras de propaganda patriotica e liberal, pré
gando as vantagens do trabalho livre, a abertura do Ama
zonas a todas ás bandeiras, a liberdade de cabotagem, a na
vcga.;ão dü·ccta para os Estados Unidos, a dc:;ccnLt·alização 
administrativa e a educação popular, - parece de loda equi
dade o modesto amparo que lhes proporciona a emenda, tan Lu 
mais quanto, na avancada idade a que chegaram, não lhes ú 
mais licilo viver do seu trabalho pessoal. 

· Sala das sessões, 20 de novembro de 1922. - Marcil-io de 
Lacerda. 

P.\RECEit 

A emenda n. 10, trata de assumpto estranho ao orca
menta da .Justiça e Negocias Interiores, como seja a reversão 
de Jlcnsõc~ de montepio. Mesmo no areamento da Fazenda 
não ficaria· bem collocacla essa medida por sua nalureza ex
traorcamentaria. A inateria pódc, entretanto, consliluir pro
jecto especial, sendo sobre ella ouvido o Governo e a Com
missão de Justiça e Legislação. 

N. 11 

. \rt. As disposif;ües da lei n·. 3. B05, de H de dezetnlll'o 
de Hl181 serão applkaclus a qualquer caso de invaliclez. desdu 
ql/e o J'uncuionario da Guarda Civil .. da In~pPdtll'in ri" Vc
hiculos c r.lu Qual't.a Delegacia Auxiliar. conte IIHlis cl1~ 'ln 
annos de sm·vir;o publico l'ederal, conlin.uanclu a inspccr;ão de 
saude a .set· feita na frlrmn da legislação cm vigor. 

Sala das sossúcs, L'lll 2!1 ele novctnbro r! c 1 !l23. - .Var
cilio de Lacerda. 

Justi[icaçrio 

A ConRiituir:ão r! a nrpuhl il'n. no 
aposentadoria só podrr:\ Rer dada nn,, 

S.- Vol. X 

SI' li it!'l, 7!1, d i7.: "A 
flllweinnat•ios jlllhlir~o5 
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um caou Llc invalide~ nu scrvic·o d<t Navãu." J~~La uiHposicão 
não tem impedido que u .b]sladÓ \'LHllm aposenLtwclu :;cus sct·
vidot·es, desde LJUe esles, eonLem mais de 1lJ annos de ~or
viço, quando se invalidem. B' que ficou cnlendido pelos 
nossos legislarlorcs ouc Ullltl Constituição lilwt·a\ cotno ú a 
nossa, não podia Let· a inLenuão ele praLic;,u· a vilania elo deixar 
um cidadiiu quo lhe serviu clumnte longos atiiJOS, rcciQzido ú. 
miscria só porque a sua incapacidade pltysica nua decorreu di
reclamenlo do publico sot·vic)u. O que sol'iu rlc uu1 ílX-oplimo 
funccionat'iCI quan!ICI ,iú inulil para qualquut· ouLt·o mister~ 
lmplm·at' a cat·iclaclo pl!bliea'! Isto SBL'ia humilhante para elle 
e vergonhoso para o Est11cl0. 

Na policia a legislaciio ú outra. O l'unc.cionado serve 
vinte ou trinta annos e ·Si viór a invulidat·-sc o o laudo dos 
medicas não poclet• positiva1• o noxo causal, isto é, si u ,iuula 
não puder p.rccisar que a causa da invalidez Jn·ovcio de mo
lestia adquirida no scrvi\IO, como ~o.iam: lesões no acto do. 
desempenho das funccões, ele. Ilica o l'uncoionut•io clernu~ 
mente ú. espera da aposentadoritJ. e si por acaso u Poder Exe
cutivo accot•ladamenLo oonoeclu-a, o 'rl'i!Junal do Contas nega o 
neoessario registro. 

O funccionario da Gmn·du Civil, da Inspucluria do Ve
,hi()ulos cm da Quarta Delegacia Auxiliar, não tí um hmocl'Ula 
que servo em uma secretaria aill'igado do sol, das chuvas, do 
sereno. c até dos microbios da IJOeirtt das I'Llas, com domingos, 
1'ct·iados ou dias do ponto f'acu!laLivos. Esses funccionarios, 
que actualmente são titulados como os demais o para isso, 
pagam lodos os emolumentos· relativos ú.s suas nomoueões, 
lquando candidatos aos rscpectivos c:trgos, sujeitam-se a exame 
medico no Gabinete Medico Legal !la Policia on!lo fique pro
vada sua completa robustez physica, indepcndcnlo do con
cur•so de habi\itaoão a que todos estão sujeilos. 

"Velar noites e noites com raras horas do rlcscn,nço, es
cassa paga e frequento ausenc\a. do lar, privando-se dos en
cantos que só a familia sabe dar como oslimulo o consolo na 
luta pela vida, rastrear o salteador, sm•pt·ohendor-lho os 
ardis, impedir o crime ou perseguir o criminoso c por fim 
tombar mutilado ou succumhir a navallm ou a tiro, t•esistir, 
combater, devotar-se - tues sãQ os preciosos elementos nu 
acção individual .obscura que faz os hcrúcs ignorados c cs~ 
quecidos nas fileiras ela Policia o da Guarda Civil." 

(Parecer do Dr. Barbosa Lima, ao projeclo n. 282 A, do 
Dr. Vicente Piragibe) • . . 

• Tá o Congt·csso approvm1 merlirlas com o. tlwsmo fim, 
que i'orarn vc\ladas pelo Poder Executivo, sob aHngar;iio rh~ qno 
o pt•o,iecl.o elevava a quota, de 2/3 fios vencimentos quo-actua~
motüe é concedida pura 3/ lt parLes, Como se vô, nada l.cm 
:1s J·a~Õr'R rln ?!filo com essa parLo do pro,icclo então vébudo c 
rcslnbrlccírla nesta emenda. 

Pam J•ohusl.ccrr essa ,jus ti fien,l'.[ío, ncccss:u·io se loi'LHL o 
aqui .innto, uma lista dos fnner~íurwrios invnlirlos, nãn apn
senlndos, f' 11m· isso lll'nj,urlicados, c, oul.t•:t dos ollilos c snas 
r.uusas, onde scí a l.ulil'l't\Ulose reune maiot·ia d~ obitos ·sobt•c 
.lodu.s as outrus molc1stíns l'ctmidas. 

,· ... 
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f\cla~ãu elos 'f.unccionarios que Já e111 1!12:l, esperavam a· 
pensão duque trata a lei n. :J.üOfí, llu 1 de dcwm!Jro de :WJR 
c· por isso, pcrecbem de accôrdo com o § G", do arL. 3", da 
lei n .. ·JLH7, ele 20 de Janeiro ele 1!JJG: 

:\omcs - Data da inspcc,;ão - ObserYações 

Cornclio Soat·es de Aze-;eelo, J de dezembro de 1919. 
Amel'ico Nunes Duarte da Costa, 23 de sclembt•o de 191 a . 
. José Pinto ~l~oixcim Lopes, IR ele Janeiro de 1022. 
Camillo Nolasco de 1\larins, 18 de março do ·1019 . 
• João Namiso da Motla, 31 ele mat·ço ele 191!l. 
Alexandre José Rodrigues, ·18 de março de 1919. 
Vidalino Coelho de Figueiredo, IR de rnat·ço .de l!H9 . 
. José Manocl Pinheiro, 27 de fevereiro de ·J !l20. 
1\lanoel Nunes Barbosa, 18 de marco de 191!.1. 
Antonio .L01)CS Guimarães, 1 de setembro de 1921. 
Antonio ,Tos é Fernandes Pilho, '12 de novembro ele I !l2J. 

, Antonio Victor de Carvalho c Souza, 21 de outubro do 
1919. 

Aleixo Pinlo Coelho, 25 do ,iun.ho de !921. 
Alfredo Telles de Brilo, 10 de dezcmbt•o de 1921. 

Observação 

A [Jl'csentc esLaLiHtica fui copiada de um documeÍÍLo 
official na secretaria da Guarda Civil. 

Policia do Districto Fede1'al 

Helar;ãu dos i'unccionarios da Policia, fall!Jcido:; no sel'
vico de 1!)10 a 1922, incl].Jsive, oom as respectivas causas e 
datas: 

Nomes - Dia - Mez - Anno - Causa-mot•lit 

1~nlonio Alves do Mcllo, 18 de Janeiro de 1!!19 - 'l'.u
beroulose. 

Clovis OJ•cio de Souza Françn, 23 de Janeiro de 1919 -
Idem. 

Pedro Angusto rlc Araujo .Picado, 28 de Jancit·o de 1910 
- Ncplll'ito hydropigenica. 

Paulino Bernardino E~tcvcs, :J de fcvereil'o rlrJ f!l!!J -
Sclcrosc caJ·dio-rcnal. 

.Torge Albernaz, 30 de maio de 1!lHl - Tuhr!!'CtJiose pul-
monar. 

J.niz Augusto do Olivnil'a, 12 de jnnho rio 1!H!l- Jd,!nl. 
Antonio da Rocha Pinlwit·o, 5 de julho rlc 1!l1!l- lrl~rll. 
Al.lmnag-ildo .Tosé r:. da floRa, t rlc ngoslo rli! I!H!l- Tdnm . 
.Tnão Plol'encio Filho, 2 de agoslo rlu 1010 - !TornoJ'-

rhagia. · 
All'redo ,Tosú de l•'J•cilas, Q de ngoslo de 1\HU - Cirr!mso 

ulrov I ti c a. 
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Victorinu CaiJrul, 22 t.lc seLemiJro ue l !J 1 U - 'J'u!Jcrculoou 
Jlltlmonar. 

Arthur Grantou, :JO ue seLembt·o de 1 Ui !J - Golavsu car-
lliaco . 

• r os é J oaquiut l!'et·nunt.les, 20 de novembro de 1\J 1 !J - He-
tuorrhagia cerebral. 

Nocator llodt•Iguc:;, 1\J de dewm!Jru de l!Jl!J - 'l'uber-
culose. 

Haul Côrte !leal de Andrauc, 3 do janeiro de 1020 -
Aneurisma. 

Mario Cesar Burlaumqui, 14 do Janeiro de 1920 - Arterio 
s()}erose . 

José Martins, 14 de fevereiro de 1920 - Enccphulito 
as·uda. .. . ' 

.Joaquim de Azevedo Pcrnandcs, 28 de fevereiro de 1920 
- Tubllrculose pulmonar . 

• Tovino Ferreira de Carvalho, 27 de fevereiro de 1920 -
Idem. . 

Manuel José Hemique da Silva, ll de março ue 19:JO·-
NepltriLe c,l!ronica. 

Eduardo Antonio dos Santos, 9 de mtn•co de Hl20 - lle-
HJOl'rhagia cerebral. 

All'once Nevy, 4 de maio de 1!120- Arleriu sclerosc. 
Erncslo da Silva Heis, 7 de maio de 1920- Edema agudo 

do pulmão. 
llaphael .Josú dos Santos, 1/1 de junho llc Hl20 - 'l'uber-

c.ulose. 
Americo Bastos, 17 de ,junho de 1920- Idem._ 
JoslÍ Ribeiro Alves, iS de junho de -1!J20 - Colapso car

diaco. 
Antonio Ludgerio de Souza, 18 de agosto de 1020- Idem. 
Antonio Salles Nogueira, 18 de setembro de 1920 - !Ie-

lllOt'rhagia cerebral. . 
Mario Pereira Paz. 20 de seLetul)l'o de -1920- 'J'ubet·culose. 
Antonio .José da Silva, :JO de dezcmbt·o de -1920 - Gl'ippe. 
Francisco José Nogueira, 12 de fevereiro de 1921 - In-

fecção intestinal. . 
Antonio llaymundo da Silva, 1G de fevereiro de 1920 -

'l'ullerculose. 
· . I?rancisoo Ribeiro Torres, 29 de mm·ço lle I !l21 - Idem . 

• Torg·e Baptista Guimarães, G de abril de 1921 - Phima-
tose pulmonar . 

. l')ebasLião de Brito, 15 de alH'il de 1!J21 - Tuberculose. 
,\!varo Alouso, 27 de abril de 1921 - Syphilis. 
Arthur Henrique da Hocha, 4 de maio de 1921 - Syn

cope cardiaca. 
Albertino l?erreira GoJH;alves, 10 de maio de 1 !l20 - Tu-

berculose. · . 
José Antonio tlo Carvalho, 12 de maio de 1!l2l'- Arterio 

sclerose. 
Alfredo da Costa Vasconcellos, 27 de junho de 1921 -

Homorrhugia. 
José Gonçalves Barreiros, 30 ele junho de 1921 - Tu-

berculose. 
Dario Vaz da Silva, 5 de j,ulho de 1921 - Idem .• 
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.José Corrêa dos Santos, 22 de ,inl,ho de 1!l21 - Idt!ll1, 
Honorio da Hocha Lefw, 30 de jnlho ele l!l21 - Annu

risma da ao r La. 
Antonio Carlos dos Santos, ;, de ngo~l.o rir! I !l2J - 'l'u-

hm·culose. 
Antonio Pereira do Monle, 22 rle agosto dr I n21 - At·

Lerio sclerose cardio-renal. 
José .Joaquim ele Souza Sanlos, 2ü rle agosto rle 1921 -

Idem. 
Viclot•ino J"uiz da Costa, 2!l de ago~lo r! c 1 !l2·1 - •rahes, 

pru·alysia. 
;roiio Leite da Silva, 30 de agoslo de 1921 - Tul1erculose. 
Joaquim Francisco J"eite, 13 rio sclcmht·o rle :1!12·1 -

Idem. 
Segisfredo Bastos Jorge, '13 do setembro rio 1!l21 - Cnn-

gestão cerebral. _ 
Americo Ignacio de Mattos, 29 de ;;ot.cmbro de '1921 -

Tuberculose-sclerose. 
Norberto Gonçalves 1\fart.ins, 22 de setembro do Hl2'1 -

Tuberculose. 
Horacio Luiz do Nascimento, 28 de setembro de 1921 -

Asphyxia por submersão. 
, Sebastião A. Leal de Souza, 5 de outubro de 1921 -

Erysipela. 
Francisco Souza Vieira, 7 de novembro de 1921 - As

sassinado. 
Francisco Rosa Garcia, 10 de novembro de ·1921 - Nr

phrite. 
Antonio Lopes da Silva, 21 rln novAmhro rir 1 !121 - Pll

ri!onile tuberculosa. 
Bonifacio do Nascimento, 21 de novembro rle 1021 -

'l'uberculose. 
Gastão RodrigucR Dnma~c<mo, 22 rlc novcmhro de Hl2·1 

- Syncope cardiaca. 
Manoel Tnvm·cR Pimcntel, 22 de novembro de 1 ()2'1 -

Tuberculose. 
Joaquim Vm•zea, 12 rir drzcmht•o dr ·192·1 - Ol.ilr merlio 

esquet•da. 
Antonio de Magnlhfirs, Hl rir rlrzemlll'n rir Hl21 - Tn

I.Jereulose. 
Felinl.o rln Costa Lobo, 7 rlc mnPço dr 1()22 - Trlrm. 
Nrst.m• rln Roma Mnrltarlo, 10 rln mnrco rir 1()2? - Rni

cirlio. 
Manoel Barhosa Madtn•rira, 10 rio mm•ço rio 1922 - Tn

hrt•culose. 
Pedr~ Tndio do Brasil, 11 rio marco rir 1922 - n1•ippr. 
Mart.mlto Alval'O Pol'irlln, 15 rle mapro rle ·192".- Mm·lr 

sn bit.n . " -
David Alves Pires, 18 rir mm•ço de 1022 - Tnhr.J•rnlosr. 
Miguel Muniz Bnpprfo, 21 rir mm·ro rir 1()22 - Trlrm . 
. Joaquim rle Olh•rira Rnntos, H rir ;thril rir I !l"n - (lns-

lrn-inlcstinnl. --
. Nicorlrmus Amvrrlo r.m•vnlho, A rir maio rir. I 02.? - 'El·~·

stpnla gangrenosn . 
. Iu!io dr Romn, A rle m:1jo rir 1!122- Phimnlnflr. 
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.Tosé C:tndielo ele Paria, 1G ele maio de Hl22 - Syp,hilis 
hepaf.ica. 

Oscar Marcos da Silva, 2G de março de 1!l22 - Tubel'
cnlose . 

• Tosé da Il.osa !>ires, 2li de junho ele 1922 - Idem. 
Avelino Climaco dos Santos, 23 de julho ele i!l22 -;- As

sassinado. 
Recapil.ttlar;ao 

Durante o período de 1919 a 1922 inclusive, ns obi(os 
occorl'idos nestas r!ijmrtições tiveram as seguintes causas: 

Tuberculose .................• ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -IG 
Diversas moles tias ...................... , . . . . . . . . . . . . 30 
Syphilis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mortos cm sm•vioo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Suicidio ..................................... , , , . . 1 

Tola! ........................................ ·.. 84 

Jnul.ilizndos pura o serviço ............. _............. 77 

Como se'-Vil a tuberculose é a molestin qur mnis Yictimas 
faz na Policia. 

A emenda não póde ser acceila nos termos cm que está 
J'cdigida: 1•, porque é estranha á lei orçamentaria a maleria 
que constitue o seu ob,iccl.o; 2•, porque, sendo approvada, coi
locaria os funccionarios a que se refere cm condicões supc-

lriores a l.odos os demais, em relação á aposentadoria, 
Entretanto, faz-se misf.éJ• uma providencia sohJ•e aposcn

l.adorin desses funccionurios nos casos de invalidez não occa
sionada por accidentcs no serviço. Na reforma que o Go\'eJ•no 
est.á nulol'izado a fazer na Policia Civil, lomará essa pJ•ovi
dcncia, segundo está informada a Commissão, que, por tudo 
isso, não dá seu assentimento á emenda •. 

N. \12 

Onrlc convier: 

A ri.. 
o dec1·elo n. 
JlOsit ivos: 

Ficam incluidos no reg.ulamenf.o que baixou com 
10.107, de 30 rlc ,iulho de 1923, ns srguinf.rs dis-

a) os !í$ devidoR das carteiras rle idcnl.irlnrlo snl•ãn pagos 
nm uma estampilha federal dcssrt impm·tnncin, que srJ•ri in-
ul.ilizadn poJo Gabinel.e i · · 

IJ) a conclucla nns cari.Pil·as se!':'t Ian~.arla pelas auloJ•i
rladns policiurs, :'t vlsla da inf'ormn(;iio que o pn.fl'iio cltll' cm 
enl'la ao empJ•egarln, cabendo a nuloriclade [llll'il' lnquel'ilo em 
caso de duvida; 
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r.) tí JWI'l11il.l.ido :'is assocint;ües dn classo, quando lcgal
mnnl.e consl.il.u idttH, LeJ•nm ngu11LeH Ht'IJH junto I lO Gabinete do 
)JIJml.ll'icaçãu n ús demais t'CJl<li.'Li(:ÜL'S, anelo l.onhmn que !.ralar 
de interesses dos seus aswciaclos; 

tl) Jjml sub~Lil.liiull u CCI'tidüo da 4" Delegacia Auxiliar do 
que tt·atar o decreto n. 1ü.107, de 30 ele .iulho u!Limo (ar
Ligo 2"), pela infol'Inação dit•ccta que o· Gabinete de Identii'i
ca!{ârJ sulicitm•.t dessa dolugucia, etivlundo junLo, uma Indivi
dual dactiloscorJica do pretendente li cut·teirn. 

Sttlá das sn~süeüs, 29 de novcmbJ•o de 1923. - Marcilio 
de Dwe·1·da. 

Just'i{ica.çiio 

Ha nesta capital varias assocnl(;ues rla classe oomesLicn, 
e enl.l'c e !las "A União Dotnl!sllca". l~sta I' o i quem fomentou 
a lei que deu causa á J'cgnlamenlaçfw desse set·viço. Todos 
RabéJh qllll a clnsse domesLiea sobe a mais de • üO h1il pessous 
e que se lnmn muito dit'l'icil a sua cornpleltt iclentificn~ão, 
se111 n ül1xilio t!t~s suas tlssociaeücs ele classe. 

O. ct1Ho dos aLLcstados de conducl.a nas cnrl.cil•us ,já foi 
pel'fcilamenl.c rliseul.ido pr.los .iornaes o está clm'o nllo será 
Illtiif.n lteert.adó o pall'ão !tmr,m• cousn alguma na caderneta 
que é um clocumQnlo ofl'icial e pot• si sô :Is auLorirlndes deve
sé dai• es!.tt nlt.rihttição qtto necessita serenidade purn exer
cnl-a nas carteiras dos c/w1t{{cu.1·s é a policia quem lança 
notas. 

'J~J·al.anrlo-se do pagamenl.o em estampilhas, isto por si só 
.insLil'ica, poupa o traballw de um recebedor no 'r!tesouro, ela 
expedição diJ guias no Oahincle evita. 

PARgOEn 

A emenda n. 12, allot'n o rrgulnmcnlo expedido IJstn anno 
para o Rorviço domestico. 

I~' jJo~sivcl que um cxnmc mnis detido aéonsclhc u sua 
adnp(:.üo. Quanl.n :í lcl.l.ra 11, JlDI' exemplo, pm·ecc prJI'rei!.amcnl.r) 
acrmilavr.J. J~nl.rcl.anl.o, Rt)gunclo r)~Lú inl'ot·mada a Comrnissão, 
o Governo cogil.n de mmlil'icm· o J•el'el'ido regulnmcnl.o, e, nessa 
occnRião, a!.l.rmdnr:i, de nccurdo com o csLnrJo qtw fizer rio as
surnplo, nR mrrlidns nlvil.rndns nu emenda. 

N. 13 

Art. Os fnnccionnl'ios rln Ounrrln niv!J passam n pm•crlmr 
Oi'i vrncimcnl.os da l.abnl!a inf1•a: 

O insnrcl or (annuncs) ....................... . 
O snh-inspncl.or .... : . ...................... . 
O n!mnxat•il'n ............................... . 
Prinwli·o~ fisctws (ttcl.mwR fiseat•s), n ......... . 
Bcguntio~ J'iscaes (ncln:ws njndnnl.es), n ....... . 

' ' 

12:000$000 
R: -100$000 
1\:000*000 
i\ : Oilil!i\t'if'O 
G:l\00$000 

'·• 

' . ' 
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Guardas rle .1• classe, a ................... 1 ••• 

Guardas r! e 2' cln,:se, a ....................... . 
Guarrtns i! e 3' classe, a ...................... . 

4:200$000 
:-J:G00$000 
3:000$000 

As grut.ificaçücs aos i'iscaes, chefe do P.Xpediente, secre
tario da inspectoria c chefe da contnhilidnde, sorão dfl 600$ 
mmuacs a cada um. 

Art. Os vencimentos dos funccionarios da 4' Delegacia 
:\nxilinr, ficam subordinados ú tabclla seguinte: 

· 1 :m delegado ............................... . 
()~ inspeclol'eS, a .......................... . 
()~ nnxili:n·es de cscripta, a ................. . 
(),.; inw,.;Lignrln!'CS dn '1' clas:<e ................ . 
O;; inwsl.igmlm•rs rlr 2" classe ................ . 
Os invrsLigwlni·r.s rir 3" classe ........ ; ........ . 

18:000$000 
8:400$000 
5:400$000 
6:000$000 
4:600fi;OOO 
3:600~000 

Na TnsprciOJ'in rir Vohicnlos n lahrlla ~r!•:\ a seguinte: 

O inspector ....... , ........... ~ .......... . 
O sub-insprctor ................... : ...... , .. 
Os rsCJ'PVPnl rs (rncnrrrgarlo rle secçii.o) ........ . 
Os nnxiliarrs ............................... . 
Os l'iscne,.; gm·acs ........................... . 
Os riscars (signalriros) ... , .................. . 

12:000$000 
8:400$000 
6:000$000 
G:000$000 
5:600$000 
.j :200$000 

Sala rias srsslirs. 2!l de novembro rlr 192:-l. - J1f nrnilio do 
ÚIN'1'r/0., 

.Tusl'i{inaçlin 

.Tá cm 1921, o Congresso approvou cm canda orçamen
taria as tabellas constantes da pl'esente rmenrla, cu,io orc.n
men to foi vetado. Com a t.abella "Ly!'a ", o pr~~oal ria Policia 
foi l.ambem mc;lhorarlo, cni.J•cl.anl.o, l.oclos nós snhrmos n' in
fr!!'io!'irlade dos vencimentos desl.es funccionarios rr.lal.ivamente 
aos das demais repartiçües do Estado. 

A vida estú caríssima t•. cada ve?. fica peor; citarei aqu, 
uns exemplos da carestia para que o Senado ajuíze da ra~ão 
desta emenda: 

A carne verde, c:ífít a 1$500 o ldlo; a corne secca, a 2$700 
o Jdlo; um simples cominodo, aluguol, 100$ (qum·to); nm uni
forme de brim kaki, que ·custava 25$, cusl.n 70$; um uniforme 
de brim panno azt1l, ordinario, de 51!$ passon a 130$ (no mí
nimo) .• ,c um !.orno de casimil•n de !lO$ e 100$, ]lassou a :350$, 
no mm1mo. 

Ora, é clni'O qur. mesmo com a 1nhrlln "Lvt·n". os redu
zirlos vcneinwntos rlesl.n pessoal, não esl.fio ú :'!llm·a elas nr
r;.pssirlndl•s rins l'espocl.ivos ftrnr.cionm·ios. sendo rsla r.mencla 
11111a PI'O\'irlr~ncia salvadora. 

PAflgCEfl 

Jlf'ln rJ•iiPI'iO adoplarln, n rmrnrla n. ·1:1 nfio p(orlf' SI'!' ap
]WO\'atla, pois angnwnln vPnoinwnlns. Acc!'I'Rf'·P quP n r.ovrrno 
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JH'fJI.endl', t'f!l'Oi'll1<mrlo a Policia Civil, atltmdel', nn que. I'Oi' 
po~sivel, n~ l'eclmmu;ür.s da <inat·rla l!ivil. 

N. H 

Arl.. Fica o Govm·no :wtorizarlo a orem· tres logat·es de 
despachantes, com funcção .iunlo ús repurliçõr~s snhordinadas 
a este minisl.crio, especialmente Junto ao Gabinet.e de Iden
ti!'icneiio e Esl.nlisLica e Inspeclot•in de Vohiculos. Poderá taro
bem noment' um distribuidor privativo do Gabinete rir Tden
til'ica()ÍIO e ria Inspectoria de Vehiculos. 

§ J". Os l'unccionarios de que tl'al.a e;;ta disJwsit;ão de lei 
Süi'ão conscl'Yndos emquanl.o bem servit'em, sendo que os des
Jl.nclmntrs pt'rstal'fio J'ianca idonca a juizo do Ministro da ;rus.7 
l.t()U · .. · ·; "1~11\ 

§ 2". Nem os despachantes nem o distribuidor terão ven
cimentos pagos pelo Governo; perceberão, porém, as custas 
que lhes forem attribuidas no regulamento que executa!' este 
dispositivo de lei. 

Sala das sessões. 29 de novembro de 1923. - Jlfarcilio de 
La.nP.rda. 

.T usti(icaçrío 

Nilo ha dia em que não se verifique nas proximidades do 
Gabinete de Identificação e da Inspectoria de Vehiculos, e, 
mesmo dentro das proprias repartições aqui citadas, as l'O
clamar,ões das viclimas dos "despachante;;" ;;rm nomeação o 
por isso mesmo sem responsabilidade. · 

Contra elles já se têm manifestado o;; honrados chefes 
das rluas gmndes repartir;ües, mesmo rcconheconrJo como J'eco
nlwcem, a necessidade dr havm· quem requeira e mesmo enca
minhe dos que não saibam ou não di;;ponham de tempo para 
tratar dr.stns pcquonos nr•goc i os. O que ellcs I) t.oda .gente con
dPmna ,·, n dl'sltoncsl irlado de ll1ltiiM r a ganancia rln todos os 
l.aes "rlt:·~pneli:lllles", qur chegam ao ponl.o LitJ t!xl.orquü· até 
50$ pnra tit'<ll' ltllln cnrleil'a rlf' iclnnl.idnrle. que Mm sempt•e a 
vicl.ima ron;;cg!lt' sin~n pag·anrln a um l.nJ'11Pil'O fJIH.' soja mais 
SPJ'ÍO, 

]\sln PllH'Ilrln l.t>lll rm vi~l.a nl'l'icializm· o snrvir:o, fa7.cnclo 
que sr,inm nomrarln~ scr·vrmf.ual'ios ltmwslos, que rrspnnrlam 
JH'los srus cr·r·os pct·nnl.n o ministcrio. 

A pag·n dn JO!i'. pnl'a J'l1qtrf1r•rr· n t'tlf'nminlmt• nm prrlirlo rio 
f'nl·lrdi·a, '' l'l!gular·. 

:\s pmvirlrneins a q1tr sr. t•rl'f't'P a rmrmrla n. H. l'f1la
l i1·ns :i t'l'f':u;fio dn enl'g'OS df' dnspaclmnl.ns n rJisl.rilHIÍdol' .iunl.o 
no c:nhilH'I'' r],. lrlnnl.il'icne~n n Jn~twclrll'ia do \'uhiculos, n 
dnndo oul.r·ns provirlrneias, eonsl.itucm mnl.rt•in PXI1·mrlin no 
lli'I,'HllWtJIO, (IIII' SIÍ pr'>l'le BCI' l'lll.l\'l'llil'!lll'llWiliP l'~lllrJatJn Pl11 
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Jll'ojedo rsJWlinl, com al!dicncitt do Govel'no c da Commissilo 
dr .I usl.i•.:n n L•·g·i>~l:.ll;fio. NPi:s.~ ~··nLitlo opina lt Commi~sãu de 
l''i ll:llii.':J s. 

N. 15 

Onde convier: 

140:000$ parn a cxecncão Jn diligencia rlotcrminac!a pelo 
Rnpt•emo ~I'Pilmnnl Fcdcr·nl e pm• elle consirlcl'ndn imprescin
divnl pul'a o julgamento rht quesf.ão rio limif.r!s Amawnns-Pnrú. 
- Lopes Gonça.lvr:s e out.t·os. 

J I!S t.i{icar;rio 

Consiclm•nrla rle interesse nacional, a soluçii.o rins questões 
diJ limlt.es int.eresfac!tincs, cabe {t União empregar todos os J'e
cuJ•sos pam obt.el-·n. 

Na soluoão da questão rio ConLest.ac!o. no governo do 
Sr. D1·. "'enccslau Braz, e nas resolvidas pela Conferencia de 
Limil.l•s Tnf.ePrslmllltws, no. Governo dn RP. Epif.ncio Pl:lssôn, por 
necüt•rlo dirr.clo e por nrbil.ramenlo, os trabalhos de dolr\nrcn
eão do limites c reconhecimentos' topographicos estão sendo 
feitos pela União. Portanto, tlé ncoôrdo com OR precedentes, 
est.a diligencia exigida pelo Supremo Tribunal Federal, deve 
sm· cusl.eudn pcln Uniúo sem o que ficará ndiadn por tnmpo 
indcf,eJ'minndo, 11om pre,juizo não só dn justiça como tnmbem 
du Lcrminnçílo rJe outra questão Matto Grosso-Amn1.onns. 

O Supremo Tribunal Feclornl, mn hnrmonia com n noção 
do Poder Executivo c elo Potlcr T-cgislntivo, em 1920, resolveu, 
por unanhnirlndn, considerm· de mgencln o Julgamento das 
quosLGes do limil.os iillerosl.arluncs. A qnnntin Jll'opostit esl.:í 
rln nccürdo com o orçamento elaborado pelo ,juiz federal 
Dr. .João do Morncs e Mnttos o os officlaos rio l~xercil.o qne 
fnwm parte da com missão nomeada pelo S. T. F. 

Em 29 de novembro de 1923. - Lo pus Gonçalves. - Bm·
IJO.w. Limn. - !.rttr.l'O Smtl•é. - .Tusto Chm•mmlt. - Luiz 
Adotp/w. - JnstJ :Mu.J•tin!w. 

PAnEI::im 

A Commlss!in acceif.n a emcnrln n. Hi, em fórmn rlc nu-
1m·izar;.ãn, Jl:JJ'a o que offorcco a seguinte 

Snb-cmenlla 

Depois rlll "omlr. convier" e nnlos dn HO :000$, escreva-se: 

At·l.. lcicn o dovm•no aut.ot•ixnrln a nlll'it• CJ1é1clifos ul.é !\ 
imjJorlanclit de ... (J'icando o mais como êslá). 
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N. 1 ü 

Onde convier: 

Os ofJ'icinos cffcctivos do Corpo de Saurlc da Policia Mi
litar u Corpo de Bombeiros, contarão unictuncnte c pm·a os 
cJ'feiLos de reforma, cm cada cinco annos qnc tiverem de cf
fecLivo scrvir;o militar, um unno do seu respectivo curso, com 
nprovcilameuto das escolas superiores. - Costa lfodl"iaw:s. 

Justificação 

A cmenrla que acima ,justifico, já r\ para o Excrcil.o c Ar
maria, nma lei, disposta no art. Q.i do Dccr·lllo n. ·L ü32, di! ü 
r! e janüiro rle 1023. Não h a razão para qno soja feita uma 
excupc;ão ntliosa não se adoptando esta dispnsic;.ão, para o 
r.nr·pn rln Saudn da Policia Milil.m· e Corpo cio Bo!llllcir·os. Os 
nwrJieos n pirarmaceuLicos pam serem nomeados pura a Po
licia M iliLm· o Corpo de Bomboil'os satisfazem l.udos os re.
qui:;ilos militares, exigirlos no Excr·cil.o, p:u·a o r·em·rrl.arnenf.o 
rio smrs officínes, inclusive o concurso que revela a compe
lr•ncai prol'lssional. 

Assi1i1 pm• cqilidade rí ,it1st.o. qurJ sc,ia npprovarla esta 
emenda para a Policia c Corpo do Bombeiros, por sm· lei para 
os officiacs do Corpo de Snudc do Exercito e da A1·mada. 

Como a medida acima não traz augmento rlo desprza, pa
J'ece .iml.o que o Congresso approvanclo-a, fuça csf.a reg-alia 
md.rnsiva á Policia Mililar o Corpo de Bomhcii'M. - Costa 
Jlodriaucs. 

PARECER 

A emenrla n. Hi enccrt•a rnnl.eria estranha no Ol'r:nmento. 
A r.ornmissilo opina pm· isso que, sendo appt·ovtHin, consl itua 
pr·o,il'clo '-'StWeial, afim ele Sl'l' olwitlo o Governo. 

N. 17 

Acm•esCI'mf.e-sc onde convier: 

Subvenção · :1 Prelazia do Rio Brnnco (Estudo do Ama
zonas), pnra terminação c manutenção de um hospit.nl com ~Y1 
lr.il.ns gr·al.uil.os nnnnnlmenl.e, 20:000$000. 

Sala da;; se;;siiüs, 20 r! e nnvembr•o r! e 1 !l2:J. --- Harbosf! 
J.i'IIJ.rt. - LO]li'S Gou~·ol'l!es. 

Jus l'i {icaçtio 

No Esl.nrln rln Amazonas, nas rrgiri11s Ionginqrras r quasi 
ahandnn:H!as do llio Br·unco, inclusivn 1rn zona da fr·orli.t)ir·n 
que o leg'islltdot· constiluiulc reset·vou para a União, cxce-
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pl.uando-a tlas /.c1'ras tlcvolu/a~ ll·an~l'r!l'idas ao rlominio rios 
]~~Lado~, /.t•lll a i'n•la~ia do lliu Hl'iiiWO com os ~llll~ rlevn/ado~ 
hunctlie/.inus despoiJdido j;í pam ma i~ do :.100:000$ com a erli
ficaçã" du nm exLrll'nal.n dn Pnsi110 !P':tiuilo n do 111.11 hospi/.al 
com 211 !Pi/.o~. com a ins/.alln(;iio de nm :lJli'ClHii~ado agl'icola 
Jlnl':l 100 mrninos inrlios, com a J'unda~•ão r/e uma :l'n~enda mo
rlrln com campo rle lnvonra. poslo r/c monta, insl.t'nmrm/.o~ o 
machinismos agt•icolas, etc. 

E' rln .ins/.ioa qne a União qnr. lilwralir.it farlas subvençüf:'s 
a varias inst.Hnições situadas em Estar/os t.le finanças. folgadas, 
não l'l'!,ra/.Pif' a mndrsla sulwcnção JH'opns/.a nesta emenda pa1·a 
o lwspi/.al :l'tmdado no Estado do Amazonas, flngl'lludo pela 
crise c•m quo sr. drhntr. rm conMqnencia rio colla]lso rio son 
principal prorlucto do rxpOJ•tacfio, u!t\m dos graves embaraf;ns 
dccm·rentes da baixa cambial que al'fncla os pagamonlos rio 
sua rliv.ida externa. 

Sala das se~sür.s, 29 de novrmbro de 1923. - Ba!'bosa 
Lima. 

PARECER 

A Com missão, attendendo ás condfções. 'especiacs . das re
giões do Rio Branco, aconselha a approvacão da emenda nu
mero ·J 7, como medida excepcional. 

N. 18 

AccJ•rscenlc-so onde convier: 

i\t·t.. . E' o Governo autorizado a organizar o installnr 
como insl.iLnição nnl.onoma c independente o Orphanato Osorio, 
fundado cm 1!108, Lnnrlo como ob,iecLivo exclusivo Pdncnr ;ís 
filhas m•pllãs rios militares de terJ•a o mar. · 

~ 1". A d irecloria r!Bssa im;f.i/.u ição ser(t composta r! e novf1 
memb1•os, dos quaPs I.J'PS $J)J'ão nomeados pt•lo Ministro da 
Gtwt•t·a, I.J•rs poJo da Mul'inha c l.rf's prlo da Jusl.iça, podendo 
J•eca!lil· Pll1 S••nhoJ•as algumas r/nssn~ nomeaç:.iif:'s. 

~ 2". As rlesprzas com o Orph:mal.o srwão r.nsl.eadas pelo 
srm p:\l.rimonio ac/.ual e Jlf.'las snhvcnçõt•s n doat;·iies q111; Illtl 
fort>m oufOI'garlns, cnhcnr!o a fiscalir.aç:ão rlcssas desprzas no 
Consrlho Arlminislrn/.ivo rios P:li.l'imonins snhnrrlinarlo no 1\fi
nislnJ•io rlo Tn/.e>rior. 

Justi{ica(.'liu 

I 

l~m HlOR. a commiRsfío dr l'••sln,io.q rio r.on/.rn:ll'io rio gr
IH'I'nl Osn1·io pni.I'Orinon n irlt!a rio m:n•f'chnl MPrif'iJ•os Mnllf'i., 
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de angnt'iat• u~ meios de fundat• u Ui·plwnatu .. Usuriu, para edu
C<ll' a~ l'iliHI:; orphús dos uúlitarus 1Jic terra c '11/.ttl'. 

JJc~ta ~url.c, seria ,iu~tauwute eumplel.adu u oiJjcetivu du 
Cullegio Militar. 

11 

PaJ·a e:;:;e l'im, fui fuudada a Suuicdode Jluntcnar.lura du 
Orp/w.nalu Osu·l"io. 

(Vide acta ~ua fuuda~.ãu .. l:lrillwnle e lllClllllJ'a\'cl :;c~:Sãu, 
realizada no Quartel General.) 

lli 

l.nieiu11-:;u a aequi,;it•ãu de dunaLivu:;, lloll\'n datliva:; do 
cil'i:;. 1\lilii.at'IJ:; de:;cmltat•am de seLt :;oleio quantia:;, em bene
ficio do ürphanalu. Por propu:;ta tio então eot·unel Dt·. Bar
]JU:;a Linw, o Cong1·e:;:;o J'c~ doa~ãn do anl.ig·u valaeio DLtquc 
lie ::laxo pm·a nclle i'uneeionat' o Orplmnato. 

lV 

O Jnat•echnl Lui~ 1\leJ!de:; do ilfunw:<, pt'imeiru presidente 
tia Soeicdru/c Mrmtcucdm·a do Orplt.mwtu Osoriu, au~enLou-se 
)J:II'a a Eta•opa, afim de assisf.ir manollt·a:; do exercito allcmão. 
Jo'ni :<ithsl.iluido, nessa presidencia, )HJl' seu colleg<t marechal 
,\nl.un i o Geraldo Souza Ag·uinr. Tanto este, como aq11 cllc, não 
Jm·dm·nm 1'111 fallecet•. ~l'aes J'aelos, c qne~t.ües pm·tidarias, a 
ruinn das fiuuncasdo paiz, etc .. entorpeceram os trabalhos que 
se eJ'!'ectuarcm para u fundação do Orphanato. 

v 

O nwrechal Hermes, tJUnndo Prf'sidentc !la Hopablica, no
co.-:sitanrlo de uma casa ampla, JH!l'a eslahPlncer a l~scola do 
"\gricullnra e Veterinaria, a Sociedade Mantencdora. do Orp/w
nato Oso1'io, restituiu-lhe o pnlacio Duque de Snxo, mediante 
certas Clausulas. 

VI 

,) Govct·no t•cccbendo o palacio Duque rlo Saxf! t•unlt·nltiu, 
JlOt' escl'iptura, a obrigação fol'mal dn fundar c uwnte1· u Or
]Jhanal.o Osm·in, Por esse mol.ivu, ante esse COII'Itll'orniss,1 rx
pt•es:;nmcntc estipulado, Lambem lhe foi entregue o puLt.•imonio 
que u OJ•phunal.o ]JOssuin, proveniente do donativos, suhvon
uões, etc., etc. 

VII 

Sneccdinm-f.c os Prcsirlenles. na nenublicn. r c~se com
Jll'Omissu sngrnd11 nfto ct•a sul.i:<l'1oito, se bÔ111 que elles não pu
dessem fugiJ• ü obrigação conlt•ahidn. 
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Installaçüo du Ol'phanato 

I 

Afinal, o Congresso Nacional resolveu não retardar, por 
mais tempo o cumprimento dessa obl'igacão. E esse nr.Lo me~ 
rece applausos, porque o Orphanato Osorio, acima de qualquer 
oulro moLh•o, ü mais uma recompensa dada pela S'l'atidão da 
Patria aos soldados de terra e mar. 

II 

Decreto n'. 4.235, de 4 do ,janeiro de 1921. 

O Presidente ela Republica elos Estados Unidos do Brasil: 
Faco sabet• que o Congresso Nacional decretou c cu sanc

ciono a· seguinte resolur;ão: 

Ar L. 1 •. Fica o }>residente da ltopuhlica autorizado a 
installa.r, pot· si ou por cnLidade .iuridica de sua escolha, o· 
Orphanato Osorio, que será exclusivamente destinado ás J'ilhas 
orphãs de militares de terra o mar. 

Art. 2". O Governo emiLLirít, para esse fim, apoliccs cm 
numero equivalente ao valor que peritos da cont'iança do Go~ 
vm·no arbitrarem para o prodio o terreno situado nesta Ca
pital, á rua General Canabnrro n. 42 (antigo) e seu rnobilinrio, 
que pel'f.enceram em usufructo ao referido orphanal.o, corno 
tudo consta do termo de entrega o desistencia publicado no 
Dia.rio O{ficial de 21 de junho de 1 !H 1. 
. Art. 3'. Fm·ão parte do patrirnonio do orpltanal.o, além 

de fundos patrimoniaes mencionados no u!Lirno balanoo do 
conselho administrativo dos patrimonios dos estabelecimentos 
a car.go do l\Iinistorio da Justiça e Negocias Interiores, o pre
dio, terreno o mobiliario necessarios ú insl.allação o funccio
narnonto do insliluto que forem adquiridos a juizo do Go
verno, pela irnportancia retirada das apolices a que se refere 
o art. 2•, _ . ·' •.... ,.,.,.,.4~Wit.>hJ I 

Art. 4'. As apolices reRLant.es o os bens a que se referem 
os dous artigos anteriores ficarão gravados com a cla.usula de 
inalienabilidade. 

Art. 5'. Revogam-se as diSilosiçües cm conLral'io. 

Rio· de .Janeiro, !1 de ,janeiro de 192f. f00' da Indepen
deucia -e 33" da Hepublica. - E1litncin Pessôa. - J lfredo 
Pinto Viei1'U de Mello. - HornCI'O Baptista. 

IIl 

Dem·nl.n n. 1!L.85G, do 1 de .i unho rln :l!l21. - c-,.,;11 n 01'
plmnnl.o Osol'in, destinado r:a:clnsh>arncntc' a preslur asslstcncia 
ás i'ilhas or·phãs de militnrs do terra e mar. 
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O l'rm;idonte da flepublica dos li:stados Unidos do }Jioasil, 
JWI'a. cxccnt'tio do dellt'cl.o legisluLivo n . .I .!!3ii, de " de janeiro 
do cot•t·cute a uno, dccecla: 

At•l.igu uni eu. Fica CJ'eadrJ o Ot'llhanalo Osol'io, tlcslmado 
a lll'cslal' assislcncia ús filhas orphãs ele milifnees de tcl'ra 
e m:u·, o qunl sct·á installndo, nwntidn c adm.inistJ·ado pelo Pa~ 
Lt·onato ele Menores, com as l'cJHins prcvisl.as rias :1polices que 
fol'cm cmitt.idas para esse fin1, uos termos do decrclo legis~ 
laLivu 11. !t.23ii, de" de ,janeiro do concute anuo; revogadas 
as llisposi~ücs cm contraeio. 

Hio de ,lanniJ·o, 1 rlc junho de J!l21, ·JOO" da lmlnpcndencia 
c 33" da UCllUblica. - E:pitw:io Pas.1ua. Al{J'cdo Pinto 
Vieira de Mcllo. - Homc1'o Ba.pt·isla. 

IV 

(Confronf.a~ão de ambos asses dec!'elos) 

Pela lei L ma deste ultimo clccrelo, vü~se que o Pot!et• Ex e~ 
cuf.ivo nãn se limitou a inslallnr o Orp!Janaf.o Osoeio, cont'ol'lne 
a aulot·iza~ão do Congresso Nacional. 

O l)odcr Executivo foi além, muito além, desta aLfribuiç.ão. 
li:lle escolheu o .Patronato de Menot·cs, não s1í pat'a inslnllrrr, 
eomo l.am.!.1em pm·a tiW11te~· e atlm.·inislrm· . .. l~ ainda, - pro~ 
tm1de, com essa dcm·olo ter "à e ado" (.sic) o !W phanaLo que se 
truLava somcnto de installar c que jâ existia, inclusive a 
cUJlacidadc jurídica para t•cccbcr a rloaçilo do antigo jlalacio 
Duque de Sa~c c LI·a.nsigir com o Govemo. 

v 

.Lcmlo.~so o dem·eLo n. ,,,235, <le 4 de j:mt~ii'O de i:92i, 
ro~alta clal·amente que a intenç!i() <lo legisladm· foi dar ao Or~ 
phanalo Osorio plena autonomia. 

'l'nnto é assim que llw forneceu os meios ele se manlc1·, 
independente de outro auxilio. 

!:\Üll11:1UtC a Slm fnstallaçútl ucvia SCL' feita pcJn (lO\'!Jl'llO, 
ou pm• cntidad(} .imiclica de sua cscollm, á qual incuml1iria 
l.ão súmenlc insl.allar o cst.abclecimento c<fncal.ivo ~em sup
prirnir, absol'vcndu-a a inslitui~ão Orphanato Osol'io. 

VI 

Os vocahulos lccm sua signifícncão pt•opria. 
lustaUm· quer dizer: organizar os estaLul.os du orplrannl.o, 

11orncat· u dm· posse :i sua rlil'ectoria c ao seu corpo rlocontc, 
Jll'ejlar·at• o domicilio para alojar· as or-phils; c assim tudo dis
posto, proceder á sua inauguraoão. 
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VII 

llo:ili~ruJa a in~l.allacrLU do OI'I~Imnal.o, ullu pns,;aria n lt•I' 
plL•.na autono111ia, para fuuccionar c ~o dirigi!', sob a guarda e 
vigilancia do' Governo, por isso que é unm inslilui1;fiu de 
cnractcr 1/.lt.cionul, destinada a cclucar us fiLhas urpliãs do:; 
m'il'itut'es de leJ'I'U c 111,U'I'. 

VIII 

o ar! .. '1" dos estatutos do Pal'f'onalu de illcltui'IJS ui~ lJLII.l 
este é uma instituição do assistoncia o benoficuncia JJI'ivatla, 
destinada tt amparar e proteger a in{anciu desvalida, us 'lltc
no?'e.~ abandonados, del·inquentes, filhos de 'I'Cclnsos ou con
demnados e a orphandade. 

IX 

Os estabelecimentos do Patronato de Menores, são: Casa 
Lia lnfaucia, Casa de P·t'c.wrvação (secí:Õcs masculina c femi
nina), Asylo N. S. da J>ompéa. 

Estas succintas eonsideracões mostran1 a inconvenicncia 
de amalgamarem-se duas inst.ituições com obJectivos tão di
Ycrsos, desnat.urando-se o ·pensamento dos fundadores do or
phanato que por se ligar tão intimamente aos destinos do 
ExerciLo c da Armada recebeu· o nome gloriosamente suggcs
tivo de Osorio. 

Com effeito, - uma, o patronato visa, entre ouLt·os ulije
cLivos, prorni~cuamentc os menores tleUnqucntes, os :filhos de 
?'eclusas ou condenmnados. E' uma instituição ele policia pre
ventiva, com casas de preservação, com caracter correccional, 
com intuito de combate á predelinqucncia. 

· Outra, o orphanalo, visa dar educação e inst!·ucção ás 
filhas orphãs dos militares de terra e mar com intuitos tute
lares e pedag'Ugicos que em nada se assemelham aos quo i n
spiram a assistenciu á inl'ancia abandonada não s!'1 oi·plianadu 
mas ainda com progenitores vivos, su,ieitos pela sua má uou
ducta á perda do patrio poder. 

PARECER 

A materia de que se occupa a emenda está sendo obj,ect.o 
de csludos na administração publica e na Commissão que, por 
isso, aconselha, neste momento, a sua retirada, afim ele ser 
o caso resolvido por óccasiüo ela 3" discussão do or,;anwrilo. 
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K. 19 

Accrescente-se, onde convier: 

Art. Fica concedida a importancia de 5 :000$, papel, 
como auxilio á Sra. Antonietta de Souza, que obteve o premio 
de canto de viagem aos paizes estrangeiros, no concurso rea
lizado no Instituto Nacional de Musica, em 17 de julho de 
1923, e approvado pelo Sr. Ministro da Justioa e Negocias In
teriores, em 6 de outubro do mesmo anno. -· Carlos Caval
cante. 

Justi(icaçif.o 

Considerando que o Ministerio da Justiça c Negocias In
teriores auxiliou, em 1917, á Sra. Beatrice Ten Brink Sher
rard, que tirára o premio de canto de viagem, aos paizes es
trangeiros, com a importancia de 5 :000$, papel, tendo como 
justificativa a carestia da vida e o augmento dos preços na,; 
passagens; 

·Considerando que a importancia do premio, 4 :200$, ouro, 
é- realmente deficiente para a manutenção durante dous annos 
no estrangeiro, indo o premiado sem ajuda de custo e pagando 
as passagens; 

Considerando que o artista que vae ao estrangeiro aper
feiçoar-se tem de despender avultadas quantias com profes
sores; 

Considerando que ainda 'perdura a sit1,1ação em que se 
achava a cantora premiada em 1917, e que actualmente até a 
vida ainda se ac.ha mais cara, parece-nos de inteira justiça a 
approvacão desta emenda. 

Em 29 de novembro de 1923. - Carlos Cavalcanti 

PAJIECER 

Em vista do criterio adoptado, n emenda n. 18, deve 
ser rejeitada porque acarreta augmcnto de despeza. 

N. 20 

Ao art. 1•, n. 37: 

Onde se diz: Santa Casa de Misoricordia de Bello Hori~ 
zonto- Para mnnutencão do Hospital Geral da Maternidade 
Hildn Brnndiio o do Asylo Affonso Penna, 30 :000.$, c do .Pa~ 
vilhiio de Tuberculosos da Santa Casa do Misericordia de BeiJo 
Horizonte, 8:000$, como consta do projecto de areamento, 
vindo da Cnmarn, redija-se assim: 

A.' Santa Cnsn de Misericordia de BeJlo Horizonte, para 
seus servicos, 38 :000$000. - Bernardo Monteiro. 

S.- Vol. X ll 
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Justificação 

Esta emenda mantém as mesmas quotas quo cabem á 
Santa Casa de Misericordia de Bello Horizonte, sem nenhum 
augmcnto. 

O seu objectivo é facilitar a escripta para a prestação de 
contas. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1923. - Bernardo 
Monteiro. 

PAI\IIOJIR 

A Commissão aceeita a emenda, que visa apenas facilitar 
a escriptura~ão e níio augmenta a despeza. 

N. 2t 

Accrescente-se, onde convier: 

Art. O Governo mandará pagar aos herdeiros do 
Dr. Erico Marinho da Gama Coelho, a importancia dos ven
cimentos que esle, na qualidade de lente cathedratico da Fa
culdade de Medicina. do Rio de Janeiro, deixou de. receber 
durante o tempo em que exerceu os mandatos de Deputado 
e Senador; abrindo o credito necessa.rio e relevada, para esse 
fim qualquer prescripção. - Jeronymo Monteiro. · 

Justificação 

A emenda se esclarece com o simples enunciado do pro
jecto do Senado, n. 65, de 1921, que mandou pagar á viuva do 
Senador Dr. Barata Ribeiro, os vencimentos que seu marido 
deixou de receber na. qualidade de lente cathedratico da Fa
culdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

A Commissão do F.inancas do Senado, offerecendo o pro
jecto aUudido, deu parecer sob n. 609, de 1921, abaixo tra

. scripto: 

D. Anna Borges Barata Ribeiro, viuva do saudoso 
.Senador Dr. Barata Ribeiro, no requerimento que soh 
n. 31, de 1921, dirigido a esla Casa do Congresso, so
licita pagamento de vencimentos que seu marido deixou 
do receber, na qualidade do lonlc calhedratico da Fa
culdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Constam das informações prestadas pelo Governo, 
quo aquellc Senador sómente esteve em exercicio de 
suas funcções de professor no periodo das férias pa·r
lamentares, c que durante o tempo em que exerceu o 
seu mandato, fóra do exercicio das f.unccões de pro
fessot·, não lhe foi abonado vencimento algum. 
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Contra a petição da peticionaria só se poderia ai
legar incidir ella no que prescreve o dispositivo con
stitucional que prohibe as accumulacúes remuneradas. 

A legislação cm vigor a esse tempo era deficiente, 
mas o !lccórdíio do Supremo 'l'l'ibunal .Federal, julgando 
o caso Coelho Hodrigues, lente e senador, assim decidiu: 

"O art. 73 da Constituição, védando accumulacíio, 
não tem applicação á especle: o que não permitte. é a 
accum.ulaçao de mais de um vencimento em mãos de 
um só individuo; mas subsidio de Senador, cujo man
dato ·emana da soberaJ1ia popular, não é equiparavel a 
vencimento; não tem esse caracter. (Volume de Ac
c6rdãos do Supremo Tribunal, 1899, pag. 240.) " 

Posto que, em um ou out1•o caso, o Supremo Tri
bunal tenha divergido dessa doutrina, a Commissão 
de Finanças entende que, sendo de direito, ao menos, 
por equidade, o Senado deve deferir benignamente o 
requerimento da viuva de quem desempenhou com o 
brilho do seu talento e a belleza moral do seu caracter, 
o mandato de Senador, tendo sido, além disso, um dos 
mais ardentes propagandistas do regimen. 

Nestas condições, submette á consideração do Se
nado o seguinte projecto de lei 

N, 65- 1921. 

O Congresso Nacional decreta.: 

Artigo unico, Fica o Presidente da Republica au
torizado a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Nego
cios Interiores, o credito que fôr necessario para oe
correr ao pagamento de D. Anna Borges Barata Ri
beiro, dos vencimentos que deixou de receber seu ma
rido durante o tempo em que exerceu o mandato do 
Senador, na qualidade de lente cathedratico da Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro; relevada para esse 
fim, a prescripção em que tenha incorrido o seu di
reito: e revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commlssões, 23 de dezembro do f92L -
J!l[1•cdo Ellis, Presidente. - Irineu Machado, Relator. 
-João Lyra. - Ju.9to Cltermont. - Felippe S,chmidt." 

Os hcrdcü·os do Dr. Erico Marinho da Gama Coelho, en
contram-se na mesma situação cm quo estava a viuva do 
Dr. Barata Ribeiro, antes do Congresso resolver sobre o caso. 
Corno este, tambem aquelle foi parlamentar, Deputado o Se
nador, deixando de receber os vencimentos na qualidade do 
lente cathedratico da Faculdade do Medicina do Rio do .Ja
neiro, durante o tempo cm que exerceu os respectivos man
datos legislativos. 

O projecto do Senado, n, 65, de :i92i, justifica plena
mente a emenda acima. Tendo mandado pagar á vi.uva do 
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Dr. Barata Ribeiro a importancia dos vencimentos que aquelle 
deixou de receber, o Congresso precisa attender á siluacão de 
desigualdade em que ficaram os herdeiros do Dr. Erico 
Coelho. 

Sala das Commissões, 15 de novembro de 1923. - Jero
nvmo Monteiro. 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda, attendendo ao prece
dente invocado na justificação. 

N. 22 

.Onde convier : 

A' verba 2~·, "Escola Nacional de Bellas Artes" - Onde 
se diz "oito guardas", diga-se: "sete guardas". Portaria: onde 
se diz: "um porteiro", diga-se: "um porteiro e um aj,udante 
de porteiro", aproveitando-se para o· logar de ajudante o 
guarda que já exerce a funcção de ajudante ha tres annos. -
/rineu Machado. 

Justificação 

A presente emenda não traz nenhum augmento de des-
. peza e visa regularizar a situação de um funccionario que já 
exerceu um lagar de ajudante de porteiro da Escola Nacional 
de Bellas Artes, ha mais de tres annos, com assiduidade, zelo 
e competencia. 

Sala das sessões, 
chado. 

novembro de 1923. - /rineu Ma. ( 

A Commissão não póde dar seu assentimento a emenda 
n. 22, que crêa um lagar de ajudante de porteiro na Escola 
Nacional de Bellas Artes e supprime um de guarda. A admi
nistração informou que o numero de guardas não póde ser 
diminuído sem prejuízo do serviço que, ao contrario, está 
reclamando o seu augmento, por considerai-o insufficiente, 
e esse augmento só não foi proposto por causa da crise fi~ 
nanceira.. 

N. 23 

Verba 37•, "Subvencões": 

Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro, eleve-se a 
subvenção a 20:000$000. - lndio do JJrcuil. 
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Justificação 

A Gamara dos Deputados concedeu, como nos annos ante
riores, a subven~ão de 10:000$, á Sociedade de Geographia do 
IIi o de Janeiro . 

. Esla subvenr,ão, porém, é insufficiente. A Sociedade está 
publicando a "Geographia do Brasil", commemQ.rativa do 
Centenario. Dous volumes já foram distribuídos, e dous 
outros devem apparecer antes do fim do anno; ficam ainda 
faltando seis, para completar esta importante obra, que será 
de dez volumes. 

O accrescimo proposto concorrerá para auxiliar essa pu
blicação no anno vindouro . 

• Por um compromisso já assumido pela Sociedade, um 
terco da edição será entregue ao Governo. 

Sala das sessões, 
Brasil. 

de novembro de 1923. -A. Indio do 

PARECER 

Em vista do crilerio adoptado, a maioria da Commissão 
opinou pela rejeição desta emenda n. 23, porque augmenta 
aespeza. 

N. 24 

Art. Fica equiparada a secção judiciaria federal do 
Estado do Paraná ás do Amazonas, Maranhão e Ceará, para 
os effeitos da percepção de vencimentos dos respectivos 
.inizes c scrventuarios. - Generoso Marques e outros. 

Justificação 

Esta emenda é o assumpto do pro,iecto apresentado na 
Gamara dos Deputados pelos representantes do Paraná, na 
sessão de 12 de julho do corrente anno, assim ,justificado: 

"Os ,iuizes seccionaes teem uma mesma entrancia 
e categoria, iguaes nos deveres e nas regalias. 

No que toca, porém, a vencimentos desde o de
creto n. 848, de 1890, foram divididos em tres classes: 

a) .iuizes do Districto Federal; 
b) juizes dos Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, 

Minas Geraes, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e 
Pará; 

c) juizes dos demais Estados. 
Esta classificação foi mais tarde, alterada pelo 

decreto n. 1.627, de 2 de janeiro de 1907, passando os 
Estados do Amazonas, Ceará e Maranhão a figurarem 
nu classe b. 
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··.:r;,,. À secção do Paraná, comquanto incluída na cla~se 
i ,nfeirior e, tem serviço judloinl superior aos das sec04:Jes 

•do Pará, Amazonas, Maranhão e Ceará e pessoal maJOr 
'QUe o das secQõos da classe á que pertence. 

No que toca a serviço, basta compulsar a estatís
tica, nos relatorios do .Ministerio da Justiça, destes dez 
ultimos annos, para tornar evidente que, salvo um ?U 
outro :anno, a secção do Paraná, teve trabalho muito 
llllalGr que o de outras secções, de classe mais elevada. 

Assim, no relatorio Esmeraldino, de :19:10; no Ri
., vadavin, de :19:13; nos Maximiliano, de 1915, :19:16, e 

19:17; e no Ferreira Chaves, de 1921. . 
No que toca li pessoal, o Congresso ha dez, ou onze 

annos, atrás, na lei de orçamento, para despezn, re
solveu crêar mais um cargo de official de ,iust.ica na 
secção do Paraná, por motivo de maior affluencia de 
serviço, na referida secção. 

Existem, alli, dous officíaes, qunndo nns secções 
rla mesma classe e em algumas outras de classe su
perior, existe apenas um, como se vê da lei orçamen
taria vigente, onde a eeoc11o do Paraná figura isolada
mente. Não pertence á classe b, porque os venci
mento& são da classe c: não pertence a esta, porqun o 
pessoal é maior que o existente, nas secções da classe c. 

Si os vencimentos não são estipulados tomando 
por base o serviço ,judicial o o pessoal existente. nas 
respectivas sédes, ainda assim impõe-se a elevação do 
classe da secção do Paraná, cuja capital é ,hoje nma 
grande cidade, onde avultam as despezas, para uma 
subsistencia modesta. 

Nn verba alugueis de predios para o Forum, o Es
tado do Parahá está contem'{llado com .uma quantia 
quasi igual á que é dispendida, para o mesmo fim, nas 
grandes capitaes existentes no Brasil; e o Forum ainda 
assim, está installado em uma parte do primeiro andar 
do um predio po centro da cidade.~ 

A tão plnusivel ,iustiffcação s6mente resta addicionnr a 
prova dn que 1\ sec~ão j,udiclarin do •Paraná tem scrvir,o mais 
avuUado do que as do Amazonas, Ceará e Maranhão. 

Eis a demonstração, extrahida dos relatorios do Minis
ferio da .Tustica, dos dez ultimas annos, sal\'o, apenas, quanto 
ao Cear:\, em :1915, t\ s6mente em relação li recursos eleitoraes 
ein :1919 e 1922: 

Annos - Estados ~ Numero de feito.Y 

19:13: ~ .' . 

Paraná ........................ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
llcar:\ (inclusive H ,iustificncões para fins rlcitm·ncs) 13Ci 
Amazonas ................. , . , , . , , , .. , , , ........ ; . G1 

(Nfio consta Mnrnnhão.) 
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1914: 

Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 294 
Cea!'á .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
Amazonns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 

(Não consta Maranhão .l 

1915: 

Paraná .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Xmaionas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BO 
Ceará ............................. ·............. 207 

(Não consta Maranhão.) 

1916: 

Paraná .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 
Amazonas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Cenr:í (inclusive 10 rcr.ursos eleitoraes)............ t42 

(Niío consta Maranhão.) 

1917: 

Paraná . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Amazonas . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Ceará .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 179 

(Não consta Maranhão.) 

1918: 

Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Amazonas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 
Ceará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17'• 

(Não consta Maranhão.) • 

1919: 

.Paraná .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 
Amazonas (incluidos officios o recursos cleitoraes. 

nüo descriminarlos) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271i 
Ceará (inclusive 280 recursos ~leitoracs)........... t,53 

1920: 

Pnrnnli (inelnsfvn 208 rnrnrsM nl~itornns) .. . . . . . . . . !l2R 
f}l'ln.r~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2ô3 

(Não constam Maranhão n Amnzonns.) 
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1921: 

Paraná (inclusive 40 recursos eleitorae3) . . . . . . . . . . 560 
Ceará (inclusive 415 recursos eleitoraes) . . . . . . . . . . . 548 
Amazonas (inclusive 215 recursos eleitoraes)....... 552 

(Não consta Maranhão.) 

l922: 

Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 
Amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
Maranhão ..................................... :. 148 
Ceará (inclusive 337 recursos eleitoraes) . . . . . . . . . . . 586 

Vê-se, pois, que não ha motivo que justifique a collo
cacão da secção do Paraná em classe especial, inferior á dos 
tres referidos Estados. 

Com a equiparação proposta nesta emenda a elevação da 
despeza não attingirá a dez contos de ré is; porquanto a despeza 
actual com o pessoal de cada uma das secções daquelles tres 
Estados é de 51 :120$, e a da secção do Paraná é de 41:757$600, 
inclusive a gratificação addicional de 717$600, ao juiz sec
cional, Dr. Costa Carvalho, como se verifica das respectivas 
tabellas (Diario do Congresso, de 19 de setembro deste anno, 
pag. 3.050). 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1923. - Generoso 
Marques. - Carlos Cavalcanti. - Af(onso C amargo. 

PARECER 

A emenda n. 24, póde ser approvada para, destacada do 
orçamento, const.ituir projecto especial, sobre o qual deve ser 
oilvida a Commissão de Justiça e Legislação. 

N. 25 

Accrescente-se, á verba 37"- Subvenções - Sub-rubrica 
''Nos Estados" : 

Paraná, a importancia de 30:000$, destinados n soccorro 
aos necessitados, 20:000$, c ao Asylo S. Luiz, 10:000$000. -
Carlos Cnvrrlcanti e outros. 

Jttstificnção 

As duns instituições que a prescnt.o rmenrln prncurn au· 
xilinr, são por mt1if.os e rolevant.c~ titnlos, rliA"rtns rln munifl. 
concia rla União, tantos são os srPviços que ellas Ulm prestado 
n prcst.nm á população rle Curyl.iba: -- a primcil•a aos pobres 
em gernl, velhos ou niío. invnlirlados pcln idade ou pelas en-



SESSÃO EM 15 DE DEZEMBRO DE .. 1923 169 

fermidades, para angariarem os meios de subsistencia; a se
gunda, aos menores orphãos, que abriga e de cuja alimen
íUção e arrimo se incumbe. Ambas estão portanto, nas pre
cisas condições cm que se acham os muitos estabelecimentos 
de outros Estados e do Districto Federal, que já gozam do 
amparo federal, por intermedio deste ministerio. 

Sala das sessões, em 29 de novembro de 1923. - Carlos 
Cavalcanti. - Affonso Camargo. - Generoso Marques. 

PARECER 

Pelo crit.erio adoptado, a emenda n. 25, que augmenta 
despcza não autorizada por lei anterior, não póde merecer o 

·assentimento da Commissão. 

N. 26 

Onde convier: 

.-\' Rnnta Casa Salesíana de São GabJ•iel no Rio Negro réis 
1 :000$00Q. - A.ntonio Massa. 

Justificação 

. A Santa Casa de São Gabriel do Rio Negro, Amazonas, é o 
unico estabelecimento de assistencia publica da immensa re
gião do Rio Negro em uma extensão superior a 300.000 K-2, 
onde dominam as febres palustres, a ankilostomiase e outras 
molestins cquatoriaes, que depauperam e vão dizimando 
aquella abandonada população. Sobe a mais de 27.000 o nu
mrJ•o rlc habitantes dos tres municípios do Rio Negro, que 
nunca conseguiram o menor amparo do Governo Estadual. 

A Sanl:a Casa de São Gabriel, representa portanto, o unico 
r. nxclusivo arrimo para l.oda aquella população, onde tem dis
tribuído milhares de receitas o feito muitos milhares de 
curativos, distribuindo soecorros o remedias até ás fronteiras 
rla . Republica, da Venezuela e da Colombia, no destacamento 
militar de Cucuhy, etc. 

A subvenção alludidn constitue um acto de justiça para 
oom a região do Rio Negro pois é a unica obra de assistencia 

· nnquella zona. · 

Senado, 29 de novembro de 1923. - Antonio MaRsa. 

PAREOER 

A Commissão 1\Cceila a emenda que rcp1oduz uma do
tacão conslanle da lo i orcamonlai'Í:;t vi.iente. 
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N. 27 

Onde convier: 

Ficrl nxlcnsivn no~ 1:1 officir.es rle ,justiça effectivos du 
Juslir·a Feriel'al dcr.le Disl.riclo a disposi•;.ão do urt.. !l" du lei 
n. 3:ü7·1, rlc 7 rle janeil'o rlc 1!H!l. na parle relaliva aos offi
ciaes rlc ,iusLiça. - Cunlw Machado. 

Justificação 

A medida ora proposta é de alla e reparadora justiça. 
Com efrcilo, tem o serviço crimfl crescido de tal maneira nas 
duns varas J'ccleraes deste Districto que, hoje já se póde 
nffirmar, sem receio de cont.cstacão, que o oNlenado desses 
modestos, mas imprescindíveis auxiliares da Justiça mal 
chega pura as despesas de transporte a que são forçados pela 
propl'ia natureza de suas funcções. 

E', pois, de inteira justiça a equiparação proposta. 
Com a autoridade que lhe empresta a natureza do cargo, 

melhor elo que ninguem, já disse em relataria enviado ao 
Governo o procurador Cl'iminal da Hepublica, a respeito da 
situação dos oJ'ficiaes de justiça das duas varas fedoraes 
desta CapHal. 

"Outro facto que merece a attenção do Governo é o da 
actual ~iltmc,ão de vcrdnrlcirn penuria a que estão reduzidos 
os officiaes de justiça nas duas varas federaes. Continuam 
clles percebendo por mez a insignificancia de 60$000 I Como 
vivem e como podem dar cumprimento ás intimações nos pro
cessos crimes nos pontos mais afastados desta Capital, é um 
indecifravel mysterio. Hesulta, porém, desse verdadeiro es
tado permanente de necessidade f,m que vivem, que as intima
ções são quasi sempre feitas com grande ntrazo e grave pra
juizo para os interesses da justiça. Melhorando-lhes as 
nctuaes condicões de vida o Governo attenderá muito de perto 
os interesses da ,justiça, tornando mais efficientes os seus 
appat•elhos de repressão." 

Como se vê a medida proposta tem sido reclamada, como 
impresclndivel, pelos proprios orgãos da ,iustica - mais do 
quo nlnguom conheccrlm•rs dns nccossirlndes dos seus auxilia
res, e, portanto, autorizados a dizer do que se lhes deve fazer, 
cm beneficio ela propria justiça e ela sociedade. 

Sala das sessões, 
eh ado. 

dezembro de 1923. - Ottnha Ma-

PARJJ:dmn 

A Commissão deixa de aconselhar a approvacão da emen
da n. 27. que aliás, contém uma medida ele equidade, em 
vista rln critcl'io qnc nrlnpl.ou rl11 não nccr.it.nr qunesquer pro
yidcncins I'cinlivas no nugmcnlo de equiparação de venci
nwnl.os, 
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N. 28 

Onde convier: 
.................. ~ ·· .. -...... 

Arl. Silo pura todos os cffeilos equiparados o pro-
curnrlm· o os nrl,iunlos tlo procuraclot• elos Feitos da Sa11de Pu
blica, J'icnnclo os uctuac~ pt·ocut•adoms o 1" o 2" ud,junlos com 
a dcnominar;.ão ele 1 ", 2" o 3" procut·aclor, rcstJccLivamenln, todos 
eom os mesmos vencimentos fixados para o procurador na ta
bella rospecl.ivn e a mesma igualdade nos demais direitos, 
vanl.ngens c obrignçõcs do regulamento. 

Paragrapho unico. Os procuradores dos Feitos da Saude 
Publica gosarão elos mesmos direitos c vantagens outorgados 
aos oult•os membros elo Minisl.ct•io Publico Federal. - Cunha 
Machado. 

.,'• ·, ·, ' •• ·. '! '11<,,:, ....... 
Jusli{icaçiio 

Os serviços a cargo da Pruclll'adoria dos Feitos da Saude 
Publica são de tal relevancia e evidente importancia que 
rlesde a cr·ea~ão dess1.1 apparelho em 1920, .i:'t foram iniciados 
2. 002 !Jl'ocessos e:\ecuLivos i'iscacs, innumcras acções <:!e des
pejos e ordinarias, além dos pareceres formulados pela Pro
curadoria, como orgão consultivo que é do Departamento Na
cional de Saude Publica, elevando-se a importancia das mul
tas ajuizada~ a um t.oLal dé 1. 324 :500$, tendo já sido liqui
dados processos que produziram a imporlancia de 417:300$, 
já recolhidos ao Thesouro. 

Dia a dia, 'VÜO augmentando extraordinariamente esses 
serviços, dado o valor efficiente desse importante apparelho 
r·oprcssivo, que além da parte meramente consultiva do De
pnl'f.nmenln Nacional de Saudc Publica, incumbe-se princi
palmente de promoyer perante a Justiça Federal todas as co
branças executivas, nüo só das muiLas impostas pelas auto- . 
J•idades sanitnrias, com as de qunesquer taxas, emolumen
tos o impostos em que seja interessado o Departamento, e, 
ainda, as cobranças ele quantias devidas por qunesquer titu
las, cumprindo tambem aos m3mbros da Procuradoria fun
ccionar om todas as acções em que a União tiver de responder 
por motivos de actos e resoluções das autoridades sanit.nrias, 
ou por qualquer motivo refrrcntes á Saude Publtcn, e nas 
que convenha á União propOr atLincntes ao serviço sanitario 
em geral, iniciando-as o funccionnndo até o fim. 

Além disso, incumbe ú Procuradoria dos Feitos minutar 
contractos o aceórdos dos quaes venham a decorrer para o 
Depnrtamcnf.o ollrigaçõcs por qualquer titulo. 

Todos esses scrvicos são executados por um procurador 
e dous adjuntos, com a designaçfto de 1 • o 2", exigindo-se para 
todos os mesmos rcquisit.os de bacharel cm rlircito, com pra
tica forense, etc. 

Ora, si a lei exige os mesmos requisitos rio capacidade o 
lhes dá ns mesmas funccõcs c nttribuicões, por isso que todos 
Mscs serviços são rlisl.ribn i rios e i!:'ualmonf.e repartidos entro 
o JWOem•nrlor c os 1 • o 2" nrl,innf.os, t\ ovidenfc qno colloca esses 
funccionarios no mesmo pé de igualdade, não sendo, porf.nnto1 
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,justo nem razoavel que continue a ser mantida a classificação 
de procurador e adjuntos, para funccionarios que teem as 
mo~mi~simas funcções e nLt.ribuições, todos com a mesma ca
pacidade ,iuridica de representarem a União em juizo. 

· A equiparação do procurador e dos 1• e 2• ·adjuntos, não 
ncat'l'el.a despezas para os cofres publicos, porquanto tendo o 
npparelho da Procuradoria dos Feitos da Saude Publica, a 
mesma organização judiciaria da Procuradoria da Republica, 
no Districl.o Federal, com funcções e nttribuições perfeita
mente identicus, e regendo-se todas pelas mesmas leis que 
teem regulado a cobrança executiva da divida activa da Uniã'o 
e sendo como é tnmbem orgão do Ministerio Publico Federal, 
pois que ao procurador geral da Republica compete resolver 
os casos omissos e duvidosos occorrentes nu Procuradoria dos 
Feitos da Saude, da mesma fórma porque é o chefe do Minis
terio Publico consultado. em casos idenficos, pelos demais 
membros desse ministerio, e pelo decreto n. 1 O. 902, de 20 de 
maio de 1914, que reorganizou a Procuradoria da Republica, 
no Districto Federal, esta é composta de quatro procuradores 
e dous solicitadores, além de outros funccionarios, não tem, 
entretanto. a Procuradoria dos Feitos da Snude Publica,· 
solicitadores o todos os seus serviços são exercidos cumulati
vamente somente pelo procurador e pelos 1 • e 2• adjuntos. 
E assim sendo, além dos vencimentos de solicitadores, a per
centagem legal de 4 % que lhes competiria sobre o liquido 
das multas arrecadadas por via judicial por intermedio da 
Procuradoria dos Feitos da Suude Publica, e recolhidas aos 
cofres publicos, reverte em beneficio da União e é de uma 
pequena parle desta renda que vae subir da diffrenca exis
tente actualmente nu tabella entre os venci\nentos do pro
curador e dos adjuntos. 

Ademais, o procurador e os 1• e 2• adjuntos da Procura
doria dos Feitos da Saude Publica teem as mesmas funcções 

· ãos pro~urndores da Republica, por isso que são todos regidos 
pelas mesmas leis que regulam a cobrança da divida activa 
da União (decreto n. 10.902. de 20 de maio de 1914 e decreto 
n. 15. 003, de 15 de Retembro de 1921) c são mandatnrios 
desta em .inizo e fóra delle nos feitos c negocias que interes
sam e referentes a legislação sanitaria. 

Orgãos que tambem são do Ministerio Publico Federal, 
é perfeitamente justo que tenham lambem ás mesmas garan
tias de serem conservados emquanto bem servirem e de go
zarem das mesmas vantagens outorgadas aos membros desse 
minislerio pelo decreto n. 3.677, de 8 de janeiro de 1919, re-
ferentes ás férias forenses. · 

No Districto Federal havia um procurador da Republica 
e dous ajudantes sob a designncão de · 1 • e 2", creados pela lei 
n. 173 B, de 10 de setembro de 1893. . 

Posteriormente o decreto n. 10.902, de 20 de maio de 
i 914, autorizado pela lei' n. 2. 738, do 4 de ,janeiro de 1913, 
alterou esta organ iznção creando quatro Jogares de procura
dor, sendo l.rcs civis, com ns denominações de 1", 2' e 3', e 
um criminal. 
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A emenda visa uniformizar a classe de procuradores da 
Sauclc Publica, que fazem parte do Ministerio Publico Fe
det•al. 

Sala das sessões, 
chado. 

dezembro de 1923. - Cunha Ma-

PAREC:Eit 

A emenda n. 28 não póde ser approvada porque im
porta em augmento de vencimentos. 

N. 29 

Ver·ba 37' - Subvenções - Dist1·icto Federal. 
Diga-se: Hospital Hahnemanniano, mantido pelo Insti

tuto Hahnemanniano do Brasil, 100:000$000. - Lauro Sodré. 

Jtt&ti(ica.çH.o 

Pm·a justificar a emenda ponho a seguir as notas, que 
mostram o que é esse estabelecimento de caridade, que tão 
grandes beneficias faz a população deste districto e cujos 
encargos mal poderia bem desempenhar si não· for amparado 
de modo mais efficaz pelos poderes publicas . 

. O Hospital Hahnemanniano, fund11do por iniciativa par
ticular do Instituto Hahnemanniano do Brasil, data a sua 
inauguraoão de 11 de maio de 1916. O seu programma foi 
sempre á. propaganda da therapcutica homroopatha e assis
tencia gratuita á pobreza. 

Assim, em pouco tempo, ficaram as suas enfermeiras e 
consnllorios frequentadissimos, com uma média de 4. 000 a 
5. 000 consultantes. 

Como de esperar, esse movimento animador acarretou 
despesas muito superiores aos recursos do Instituto, mantido 
exclusivamente pela direcção de seus membros, a cuja 
frente estavam os Drs. Licínio Cardoso e Dias da Cruz. Não 
bastavam. donativos para manter, sem prejuízo para a vida 
progressiRta do estabelecimento. os seus serviços de assis
tcncia aos pobres, sempre em uma proporcão crescente. 

Houve necessidade de se fazer um appello ao Governo e 
csf.c, corto dos bons trabalhos que o hospital estava prestando, 
correspondeu ao pedido, dando uma subvenção de 36 contos 
annuaes. 

Embora atrazadas as prestaç.ões, a directoria do hospital 
sempre correspondeu, plename11te, :í ajuda dos poderes pu
blicas, ampliando, desde logo, as suas enfermarias e os seus 
oonsult.orios nos clispcnsnrios. 

Actualmente, é quasi impossível manter o Hospital 
Hahnemanninno com esse auxilio, que ,iá se tornou diminuto 
para fazer face ás despesas da sua manutencão, r.onsirleravel
mente augmenl.adns pela nffluenr.ia extraorliinnrin de doentes 
nos seus consultorios c pedidos do internamento. 
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A despesa mensal é superior a 12 contos c as subvenções 
recebidas sfto de a :ooo:;; da União c 2:000$ da Prefeitura. 

Não é sem grande dii'i'icultlndo que a directoria mantém 
os sel'viços iusLullados, solicitando donativos do quantos 
podem contribuir para a e!'fccLivação da obra humnnitnria do 
estabelecimento. () movimento do ultimo semesLeo, de maio 
a outubro, administração dos Drs. Rodava! do .Freitas e Al-
berto Faria, foi o seguinte. . 

Pessoas aLlendidas nos consu!Loeios do Dispensaria: 
22-~ 201, sendo clinica geral, 8 .1110; clinicas especiaos, 

5.277, clinica gynecologica, 480; clinica obstetrica, 47; ci
rurgia, 4. 78G e assistencia dentaria, 3.471. 

Doentes hospitalizados, 188. 
Mantém hoje em dia o hospital 100 Jeitos para indigentes 

e 20 para contribuintes, distribuídos nas seguintes enfer
marias; 3", clinicn cirurgica, homens; ,,., clínica medica, ho
mens; 5', clinica pcdiuteica cieurgica; 2', clinica medica, mu
lheres c cirurgia; <i', clinica medica creancas e a maternidade. 

Nos 10 consu!Lorios do dispensaria attende-se á clínica 
medica em geral, clínica gynccologica, clinica ophtalmolo
gica, clinica oto-rhino laringologica; cirurgia e assistencia 
dentaria. · 

'fem serviço p!Hlt'maceutico, geatuilo, tendo sido no se
mestre ultimo aviadas 29.930 receitas. 

Assistencia publica 

Af.tenclendo a um appello da Directoria Technica de Prom
pto Soccorro da Assistencia Publica a actual direcção do Hos
pital franqueou as suas enfermarias para soccorrer e hospi
talizar, de prompto, as pessoaes victimns de accidentes nas 
:ruas, expostas, muitas vezes, como do officio daquella inspe
ctoria, mais, de 24 horas nos postos á falta de leitos publicas. 

As enfermarias estão cheias, tendo sido adoptado o 
criterio da preferencia par'a os menores que, pela falta abso
luta de um hospital para creanças no Rio, procuraram o es
tabelecimento, já, na maioria dos casos, recusados pela Santa 
Casa, por não ter enfermarias IirGprlas, e Hospital S. Fran
cisco de Assis com um numeeo tnmbem muito limitado de 
camas. · 

Até esta data já foram soccorridos 30 menores, a contar 
de 28 de outubro até 29 de novembro, dos quaes apenas tres 
foram casos de clínica medica. Os restantes, victimas de ac
cidentes do trens, automoveis, bondes, etc. 

Está o hospital apparelhado para todos os serviços de 
cirurgia em geral, gr'andes ou p('quenos intervencões, . man
t'1mdo serviço permanente' de inteenos, enfermeiras e medicas, 
para attcnder a todos os casos ele assislencia publica, recla
mados pela Inspectoria Tcchnica ou pe1o Governo. 

Um hospital para crcanças 

Sendo da absoluta necessidade um estabelecimento ,para 
hospitalização das creanças pobres do. Districlo Federal, a 
directoria do Hospital Hahnemanniano tomou a si o espinhoso 
encurgo de, com o valioso auxilio da imprensa e da população, 
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levantar um pavilhão infantil, •10 amplo terreno do Instituto 
1-Iuhnemanniano, anncxo ás actuaes dcpendencius do hospital. 
':I: era· a capacidade para 150 a 300 leitos, com um apparelha
mcnto completo pura ussistonciu, om clinica medica e cirurgia 
cm geral. 

A pedt•a fundamental sertL lançada em 25 de dezembro do 
con·entc anno, pt·eLcndendo-se inaugural-o dentro do pri
meiro somes Lre do anno vindouro. 

Senado Federal, 29 de novembro de 1923. - Lau1·o Sod1·é. 

PARECER 

Em vista do criterio adoptado pela Commissão, não pódo 
ser approvada a emenda n. 29, embora seja manifesta a bc
nemcrencia do hospital que ella pretendia subvencionar. 

N. 30 

Onde convier: 

ArL O Governo preencherá as vagas ,iá abcl'las ou que 
se abrirem no quadro dos inspectores saniLarios do Departa
mento Nacional de Saude Publica, promovendo os actuacs sub
inspectores sanitarios, pelo crilet•io do merecimento, aferido 
cm commissõcs technicas desempenhadas o em trabalhos sci
ontificos publicados. Serão. supprimidos os togares de sub
inspectores, vagos em virtude dessas promoções. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1923. ·- José Ac
cioly. 

Jus ti{icação 

Esta emenda visa restabelecer o direito de acccsso dos 
actuacs sub-inspectores sanitnriC'9 que foram no D. N. S. P. 
os ulLimos funccionarios teclmicos a dar testemunho do sua 
compet.encia, cm concurso de provas rigorosas. 

A rcsalvu sobro o critet·io do me1•ecimenlo assegurado a 
promoções daquolles que, nos logarcs conquistados em con
out·so, continuaram a estudar ú a trabalhar dentro de sua 
profissões de hygicnislas. - José Accioly. 

PARECER 

EslíL cm via ele ser publicada a reforma do Dcpnrtnmcnto 
Nacional de Snudo Publica aul.ol'izada pela lei orcamentaria 
vigenlo. Nollu serão attencliclas as prel.encõcs rnzoavois dos 
J'unccionados, segundo info·rmou a administração. Não se 
justifica a approvação de providencias parciacs, como a que 
encerra a emenda, que, por isso, deve ser rejeitada. 
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N. 3:1 

Ficam os leitores do InsUtuto .Benjamim Constant equi
parados, em vencimentos e demais vantagens, aos dictantes
copistas do mesmo instituto. 

Sala elas sessões, de novembro de :1923. - Eu::ebio 
de And1·ade. 

Justificação 

Com a adopç!to da emenda, desapparece a desigualdade, 
quer qanto ú siLuacão, quer quanto a vencimentos, ontre os 
leit01·es e os dictantes copistas do Instituto Benjamin Con
stant. 

Não tem razão de ser esta desigualdade, visto serem ana
Iogas as funccões dos dous cargos. 

Por disposição expressa da lei de 19 de dezembro de 
:1904, foi o dictante copista incluído no corpo docente, com 
os vencimentos de 2:400$ (dons contos e quatrocentos mil 
réis) annuaes, vencimentos que foram depois elevados. a 
4:200$ (quatro contos e duzentos mil réis). 

O leUor, cu,io cargo foi creado em :1906, não está ainda 
incluido no corpo docente e percebe actualmente 3 :600$ (tres 
contos e seiscentos mil róis) annuaes, vencimento inferior, 
portanto, ao do dictante copista. 

Sendo os leito1·cs apenas dons, o augmento de despesa 
·será diminutissimo um conto e duzentos mil réis (:I :200$) 
annuaes, ficando dest'arte elevados os vencimentos de cada 
um dos dous leitores a 4 :200$ (quatro contos e duzentos mil 
réis); 3 :600'.' (tres contos e seiscentos mil réis) de ordenado 
e 800$ (oitocentos mil réis) de gratificação. 

Quanto ás demais vantagens de que carece gosar o leitor, 
e, de que já gosa o dictante copista decorrem da sua inclusão 
no corpo docente: gratificação addiconal, licencas e aposen
tadoria. 

Com a acceitaoão da emenda pratica-se um acto de jus
tiça sem augmento sensível da despeza. 

P.oU\ECER 

A emenda n. 3:1, contém uma providencia de equidade 
que, entretanto, não póde ser acceil,a por causa do criterio 
de não augmentar despezas nem vencimentos. 

N. 32 

Escola Nacional de Bellas Artes: 

Destaque-se da sub-consignar;ão rio material (vm·ba 2~'), 
para a "Renovar;ão dos quadros c molduras das galerias", 
:1 :200$, para gratificação a um servente que trabalha de car
pinteiro. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1923. - Be1•nardino 
Monteiro. . 
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Jus li{ ica('iio 

A presente emenda não vem augmcular dcspezas, desta
cando-se da sub-consignacão do material "Para l'enovacão 
dos qu!ldros c molduras das galerias", sendo de inteira jus
tiça que o servente que trabalha nesse serviço, que demanda 
habilidade especial, seja gratificado com essa importancia, 

como estimulo· pelos seus serviços. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 19:!3. - Bernardino 
Montei1·o. 

PARECEI\ 

A emenda n. 32, augmenta a remuneracão de um ser
vente, mandando destacar pura isso a importancia respe
ctiva de uma verba que tem destino certo. A Cornmissão não 
póde aconselhar a sua approvacão, em vista da informação 
que sobre o assumpto prestou a administração c do critcrio 
de não augmentar vencimentos. 

~. 33 

Onde conviei· : 

Art. Fica reconhecido a D. Cacilda Francioni de Souz:i 
o direito de l'eceber, do 'l'hesoUl'O Nacional, a imporl.ancia 
de l:l: 182~7!!7, correspondente a vencimentos <iuc calJiaw ao 
seu Jallccido esposo, Dr. Vicente de Souza, pelo exercício da. 
regencia interina da cadeh•a. do Logica do Externato do Gy
mnasio Nacional, do 14 do maio a 31 do dezembro do 1000, 
do 1 de maio a 30 de dezembro de 1901 e de i de abril a 31 
de dezembro de 1902. 

Senado Federal, de. novembt•o de 1923. - La~tru Sod!'t 
- Bw•bosa Lima. - Benjamin Ba!'roso. - Olium·ío Pinto. 

Justi{icaçii.o 

A emenda acima foi apresentaria 110 Senado, lHn dias dA 
anno passado, tendo obtido du Commissiio de l"inan~~as o se
guinte parecer: 

"A Commissão acccila a emenda pum set· destacada 
afim de constituir pro.iecto em sepat•ado. Não ha tempo, eom 
o estudo dos or~~amentos nos poucos dias dn sessão que nus 
restam, pu1·a obter inl'ot•ma()Ões e examinat· devidamente a 
mate1•ia de que trata a referida emenda." 

No acto de set· vol.allõ o pro.ieet.o rfe orçamento, o nelator 
dPu vcrbalmenl.o pm·ecet·, opinando pela sua npprovat;iio, o 
que fez ·O Senado. Hn documentos ofJ'icines que pt•ovnm o di~ 
reito a que se J'uz referencia. E sem a cxhibiciio de tnes pro~ 
vas o vagamento autól'izndo não so fará. Os QUil d;io seu 

S. - Vol. X 1:1 
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atJnio a essa emenda sabem, de inl'ut·nm1;.fw segura, rruc o pa
gaJJH~nto d~sscs vencimenlos niln :itJ fez J!Ul' nãu l.cl-u reque
rido o interessado, honrado e disUnel.u !P.nl.e du Gymnu:;iu ;'ia
cional que era. 

PAR!lC!ll\ 

A maioi•i<t da Commissão opinou uu sentido de ;;er , a 
emenda u. 33 approvada para constituir lÚ'o.ieclo em sepa
rado. 

N. 34 

Subven~ües - Estudo do Pará: 

Accresceule-se : · 

Faculdade Livre de Odontologia 20:000$000 

Jus l'if icução 

'fruta a emenda ® auxiliar um estabelccitnenlo que 
conta annos de vida, e cuja· direc~ão lhe valeu .iá o bene
ficio de que hoje gosa, a equiparação, que lhe foi concedida 
por acto do Conselho Superior do Ensino. Além do preparo 
que. ahi recebem os que exercem a profissão de dentistas, a 
faculdade presta ·serviços gratuitos· á infancia · escolar, ·· tra
tando dos · alumnos. que á sua séde vão ter. O curso (~ dado 
por professores competentes. E o director, a quem de muito 
está entregue, é conhecido pela sua capacidade profissional 
e pelas qualidades que teiJ?· revelado no exercício das .fun-
~coes que lhe foram conferidas. . · . . 

Senado Federal, i5 de novembro de 1923 . ...,. Lauro Sodré. 

PARECER , 

Em vista do cdterio adoptado pela Cornmissüo, a mnenLin 
n. 3'•, dão póúe sct· approvuda, ·porque contém augmento de 
despeza. 

. I 
N. 35 

Subvcncões - Estado do Pará: 

Accresccnte-·se : , : I 

· Escola Mixta' gratuita de N. S. do Perpetuo Sàccorro. 
3:000$000. -- Lauro Sodré ' " 

'••,,,..,_; ·'· '; ... 

Justi{1:cação 

' " 

A casa de educacfio c rio. onsino .. qnr nxi~ln rm P,()l(lm. 
e pat•a a qual a emenda· pode osso 'I>bquono auxilio, foi fun-
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dada em marco rle Hl15, e rlesd(~ euU1o tem Lido feequencia 
crescente do .anno para anno. O ensino dado netisa escola (• 
de accôrdo com o programma da~ e~cola~ do Estado, sendo as 
aulas regidas pot· Pl'Ofessoras not·nmlistns, sendo tres mes
tras de prendas. Ahi se educam m·ean~ns pobres, as quaes 
muitas vezes necessitam de áuxilios que lhes permitlam fl·c
qucntar as aulas. 

Senado Federal, H du novembro de 1023. - Lauro 
Socb·é. 

PARECER 

A emenda n. 35 augmenta dcspczu pot• llll'io ele Ulll<'. sub
venção nova. Não pó de ser acceita. 

N. 36 

::;ubvençõcs - Estado de S. Paulo: 

Escolas da Lo.ia Sete de Setembro . . . . . . . . . . . . 15:000$000 

diga-se: 

Escola da Lo,ia Sete de Setembro . . . . . . . . . . . . . 25 :000$000 

LaUI·o Sodré. 

Justificação 

As escolas mantidas por essa bencrnorita associacão aco
lhem milhares de creancas, que ncllas recebem educa~ão e 
ensino, com excellentes resultados E' uma institui(Jão Cl'e
dora do accrescimo rlo auxilio, que a emenda pm·n ella pede, 
sabido, como é, que de anno para anno vão cm crescimento 
os benefícios feitos ú populaoão escolar do R. Paulo. O modo 
por que são dirigidas essas escolas c o ensino, qne ncllas re
cebem as creanças, que ahi são recebidas c agasalhadas, são 
motivos bastantes paru justificarem a emenda, que visa ga
rantir ainda . a prestação de maiores beneficias .. · 

Senado Federal, 14 do novembro de 1923. - Lauro Sodré. 

PARECER 

A emenda n. 36, estabelece novns subvenções. Não pórle 
ser acceita, cm vista do criterio adoptado pela Comrr,issão cm 
relação a quaesquer augmentos nessas condições. 

N. 37 

Onde convier: 

. Fica extensivo aos funccionarios publicas civis que per
tenceram ao cxtinct.o Collegio Naval on frequentaram o cu1·so 

· de preparatorios annexos ú Escola Naval, o disposto no ar-
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tigu 1" do decreto legislativo n. 2.01t2, de 31 de dezembro do 
Hl08, afim de que seja computado, para o effeilo de avo~en-: 
ladot•itt, esse tempo de servico desde que tenham tido apro
vuitamcnlo cm tacs estabelecimentos de inslruccão militar. 
- Lauro Sodré c ottlr·os. 

Jus l i(icação 

A emenda visa dar aos funccionarios publicas civis que 
frequentaram aquclles estabelecimentos du inslrucr;ão mili
tar as mesmas regalias já conferidas aos ol'i'iciaes da Ar
mada, mandando contar para o effeito do reforma, o tempo 
cm que serviram naquelles estabelecimentos. 

Senado Federal, H de novembro de 1923. _.:.. Laur·o Sodr·é, 
- Pereir•a Lobo, - A. Indio do Brasil. 

PARECER 

.:\ monda n. 37 cnccrt•a providencia ulhuia á materiu or
I,UUJunl.aria., 
• A Commissão resolveu por isso recusar-lhe o seu assen-
timento. 

N. SB 

Cuutiiduramlo que, cm viL·ludu das cxigenciati llu tict·viço, 
us guardas da Casa de Detenção do Dislricto- Federal l.t•aiJa
lham 36 horas consecutivas, sómentc depois liellas putleudo 
folgar 12 horas c isso mesmo de noite, o que não acontece cm 
nenhuma outra repm·licão. 

Considerando que aos rcl'el'itlus guardas incumbe man
tm• a ordem e a disciplina, em contacto com muitos crimi
nosos ullamente ~em i veis; 

Considerando que jú teem !'ullecido tlivcrso~ dc~ses cm
vrcgatlos com 20; 30 c mais annos rle bons set·vicos c us fa
milius desses servidores se cncontt•tun cm extrema misoria: 

Offereco a seguinte emenda addilivu: 

Art. Os guat·dus c demais empregados mcn:;ulislus da 
Casa ele Detenção elo Districto Federal serão lilulaclo~. expc
dindo~se~lhes, pelo Ministeriu a que. estú Hnbordinadu essa 
repartição, os respectivos títulos de nomea~\ão, e, para todos 
os effeilos gosarão de todos os direitos e vantagens de fun
ccionarios publicas, sendo os seus vencimentos, sem augmento 
de despeza, divididos dous ter<;os em ordenado o um terco em 
gralificaoão. 

Saiu das sessões, 20 de novcmiJro do 1923. - IHne1t Ma;. 
chado. ,.i 

··~ 
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De accôrdo com o cril.erio adoptado solwe PSI.c nssumplo 
em todos os orçamentos, a Commissão não póde aconselhar a 
a approvacão da emenda n. 38, que torna cl'l'ecl.ivos os gual'
das e outros empt•egados ela Casa de Del.enc;ftO, mandando ex
pedir-lhes os respectivos LiLulos. 

N. 39 

A' verba ."Sub-venções" - No Pa!'á: accrescenle-se "!~a
Senado Federal, 15 de novembro de 1923. - Lauro Sod1·é. 

Senado Federal, 15 ele novembro de 1923. - LanrO Sodré. 

Ju.~fi(icaçcio 

A Faculdade de Medicina do Pnrú, sob n direcção do clis
tincl.o e repulaclo medico, qno é o Dr. Camillo Salgudn, um 
doH clignos prol'essorüS que prestam nella os seus ~et•vieo:;, 
está hoje á fiscalizada, conforme resolveu o Con~ellto Supe
rior de Ensino. Os seus progressos são munifeslos, contando 
já cinco nnnos de vida, ussignalados pot• melhornmen los, que 
a recommendam. 

De uma publicacão feita nus folhas da imprensa de 
Belém, pelo director, são as seguintes linhas: 

. ''H a tres dias que a Faculdade de Medicina do Pnl'tt Jlos
sue o seu predio proprio, que receherá installnc;ões condignas 
c definitivas, pm•a servir de galhardo alle~l.nclo do quanlo 
nvanoa o ensino superior na nossa terra, cu,ios ct•eclil.os, m:ío 
gmclo as vicissitudes que prepondet·nm no exl.t•emo norte elo 
paiz, mantemos em condi~.ões proeminentes. 

No decorrm• do anno proximo findo, ao receber elo pre
claro Barão de Anajás a direccão do nosso principal instituto 
scientifico, fil-o não animado pelo relevo que ao meu obscuro 
nome viesse emprestar. o desempenho do cargo, mas dese,ioso 
de aprestar as minhas eneJ•gius, ao Indo rle companheit'OE ues
velaclos, que são os illustrados e dignos prol'essot·es da nossa 
Faculdade de Medicina, em prol de uma olll'a vultuosa e de 
desmedido aleance para a grandeza economica do Pará. 

Enthusiasta ele principio, quando ainda no alvot•ecer do 
estabelecimenl.o, hoje r;oll a minha dil·ec\,'ÜO, sempre acre
ditei que esforços mulliplicados haviam de se congregar !lnt'n 
tornar em bt•ilhanle realidade a iniciativa de espil'ilos in
fatigaveis, que se propuzernm, sob os fagueiros auspicias cln 
uns e o motejo det•ruidot• de otll.t•os, a rlotm· o Pará de uma 
Faculdade de Medicina, estimulados pelo exemplo rle Esta
dos de menos imporlnncia, que já hnviiun rindo esse passo de 
progredimento. 

Foi por isso que, sem excusas, apenas pura lcvm· o meu 
contingente de trubnlho ao emprehendimento de marcha l.ão 
promissora, acceifei o encargo, orn sob minhas rrsponsahi
lidudes." 

. I 



182 .'I.NNAilS DO SENADO 

· Em carta por mim dirigida ao Dr. Camillo Salgado o 
publicada em Belém eu dizia úquelle illusl.re J'acultalivo: 

"E' com prazer que vejo o esforço com que se dedica ú 
Escola de Medicina, cuja direcção lhe foi confiada. . 

Só applausos e louvores merecem os que assim vão car
regando a sua pedra para o edifício das nossas futuras gran-
dezas moraes. · 

Quando essa idéa de crear uma Escola de Medicina sur.:. 
giu ahi, era eu governo, e como tal fiz o que em minhas mãos 
esteve para ajudai-os no ousado commetlimento, que a meus 
olhos npparecia como uma temeridade, um acto de coragem 
o ao mesmo tempo de J'é e confiança nas cne.t•gi:t~ ·da nossa 
gente. Não desacertei de Ludo, porque em bôa j>arte os. meus 
prognosticas, oriundos da crença posta no vti or moral dos 
que se punham assim destemerosos em campo, foram confir
mados. Ainda bem que assim é, por honra e para beneficio 
de nossa generosa terra. 

Li como trata de conseguir um edifício para insl.allat· di
gnamente o instituto. Ha de ser ouvido o seu appello. Nunca 
foi em vão que palavras como a .sua chegaram nos ouvidos 
dos nossos conterraneos e ·dos que fizeram sua a terra cm que 
encontram o generoso agasalho. Tive vezes diversas provas 
disso. · . 

Bem viu que não esqueci essa Escola. E de novamente 
voltei a pedir o modesto auxilio de vinte contos ao Congt·esso. 

PARECER 

A Commissão acceita a emenda, reduzida a subvenção a 
1 o.: 000$000 o 

N. 40 

Art. Os funccionarios ela Guarda Civil passam n per-
ceber pela tabella infra: 

O· inspector (annuaes) ..... : . ............ . 
Sub-inspector . . .. ; ..................... . 
Almoxarife . . ·, ........................ : .. 
Primeiros fiscaes (actunes fiscaes), a ........ · 
Segundos J'iscaes (nctuaes a.iLtdantes), a ..... . 
Guardas de 1• classe ...................... . 
Guai•clas ·de 2" classe ...................... . 
Guardas de 3• classe ... , .................. . 

12:000$000 
8 ;1,00$000 
G :OOO:!iOOO 
6:000$000 
5:ll00$000 
4:200$000 
3:600.'l;OOO 
3:000$1)00 

As gratificações aos J'iscaes chefes do expediente, secre
tario da Inspectorin o chl'l'o ria Contnhilidude srrúo de GOO$ 
nnnuaes, a cada um. 

Art. · ·Os vencimentos dos funccionarios da 4' Deleg·acia 
Auxiliar serão regidos pela tabella infra: 

1 delegado . . ......................... . 
3 inspectores a ......................... . 
8 auxiliares . . ....................... . 

!,G investigudores ue 1' classe ............ . 

18:000$000 
8:400$000 
5 :400$000· 
!i:000$000 
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80 invcstigadot·cs llo 2" clnsse . . . . . . . . . . . . . lt :SOO(iOOO 
100 invcsLigallores de 3" classe . . . . . . . . . . . :J: tHJOSOO 

Art. Na Inspectoria de Velliculos, os vencimentos serão 
os da seguinte tubellu: 

i· inspector . . ...................... . 
i sub-inspector . . ... · ................ : · 
2 csm·.eyentes (encarregado de scc~.iío) .... . 

1 o uuxtllares . . : .. ........... · ..... : . .. .. 
1 O fiscnes gerues ........................ . 

170 J'iscnes (signalciros) .. ; ............... . 

Saiu das sessões. - Jll arciUo de Lacc·rda. · 

Justificação 

12:0008000 
H:100$000 
ü:000$000 
G:000$000 
5:1l00$UOO 
lj : :? 00~000 

Já em 1921", o. Congresso upprovou; em cauda orcnmen
taria, as tabellas;·.constanl.es da presente emenda, cujo orça
mento foi vetado. Com n .tabella "Lyra" o pessoal da Policia 
foi lambem melhorado, entretanto, todos nós sabemos a infe
rioridade dos vencimentos destes funccionnrios J•clati\•nmenlc 
aos dns demais repart.ições do .Es~ado. · · · · 

A viaa· está cárissima e. cada vez. fica peor. Citarei· aqui 
uns exem.plos da carestia, para que o Senado ajuize da razão 
desta emenda: · · · · · · · · · · 

A carne verde está a i$500 o kilo; 
A carne secca a 2$700; . . 
Um simplfls commodo, aluguel 100$ · (quarto) ; 
Um uniforme de bdm kaki, qire custava· 25$, custa r•\is 

70$000; . . 
Um uniforme de pnnno azul ordinnrio, rlo G8$, pasROil n 

130$ (no m inimb) ; . · · . 
· · Um terno de casemirn de 00$ 'c 1 00$; 'pnssou a 350$ (no 
minimo) . · · · · · ' · · 

·''Ora, é claro· que mesmo com a tnhella "Lym". os rcdu
údos·vertciment.os deste pessoal, não estão :í altura das rwces
sidades dos respectivos fnnccionm•ios, srmdo t•sta emenda rrma 
providencia salvadora. · · · 

PARECER 

I• , ' ' , , 

Sobre .emenda perfeitamente igual n de n. 40, já u Com
missão emit.lin parecei', opinando pela sua r·cjcição. 

Prejudicada .. 

N. 41 

Subvenoões: 

Para .o Hospital de S. Felix, na Buhia ....... · 15 :000$1)00 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1923. -Pedro Lauo. 

' 
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Jns li (il'(l(,'lin 

S. T!'elix 11 uma cidade impo!'i.anle :í margem dit•cil.a rio 
rio Paragunssú ll que pm· Hun siLunç,fio local, condições agrj
colaR de seu municipin e t'ecm·sos induRLriaes e commerciaes 
francamente favoraveis, ~e lot·nou urna das mais prospéras 
no Estado. 

Nova, regularmente nova, fez-se villa com a Republica. 
Foi Manoel Victorino, Governador provisorio, qne a pro
clamou independente de Cachoeira, por conhecer os sm•lns rln 
prosperidade que lhe estavam reset•vaclos. Desde. esse tempo 
que S. Felix se vem impondo ás considerações de vida eco
nomica c do progresso entro os municípios hahianos, affir
mando-so eloquentemente em todas as feil:ões como se mat·
cam as cidades futurosas 

Do ponto de vista economico vemos ahi a sua grandeza 
na cultura do fumo, o fumo de melhor qualidade que se 
plantou e se colheu em todas ns tert•ns que o tem explot•aclo, 
donde a conveniencia de se. inst.allarem ahi, ·como se instnl
laram c funccionnm, diversas fabt•icas de· charuf.os, tornanrlo
a cidade o cmpot•io industrio! desse commercio e com ex
portação pura todo o Brasil. Na cidade fica a estação inicial 
da importante via fert•ea Cenh·al da Bahia, com ·penetração 
agora até Jussiape, no amago do sertão bnhinno 11 Am prolon
gamento, graças aos empenhos do l'llinistet•io da Viacão, parâ 
a unificação com a Estrnda de Ferro Central. do Bt•asil. Por 
meio da Estrada de Ferro S. Feliz, se enconft•a nas . melhores 
condições de possibilidades, até porque a sua viação ferrea 
Re extende com ramnl. para Feira de Sant:Anna o em breve 
terá sua ligação com a Capital do Estado, logo terminada a 
const.rucção entre Buranhem e Conceição da Feira. 

Por via marítima suas virtudes economicns são seme
lhantes, Ahi é o porto da navegação bahiana, com vapores 
diarios entre a capital e Cachoeiro, fronteira a S. Felix e que 
so unem para realizar todas as prosperidades, pot• meio da 
grande ponte metallicn Pedro II' e embarcacões voleiras para 
a permuta de passageiros e de cargas. 

Com tnes carncteristicos, o seu commercio sm•in ncces
saria o fatalmente o que é e o que vale: um commercio im
llOJ'I.nnto, acreditado, com grande movimento de impm•l.a()iio 
e exportncão, numerosas casos commerciaes, fabricas o fn
bt•icos do varias utilidades e produccão. 

População ordeira e laborio~m. disf.ribuida na lavoura, na 
industria e no commercio com o enraizamento da fnmilia na 
terra que a viu nascer. isf.o é, .população que não carece de 
emigrar, tem se desenvolvido. pm• si, por seus esforços, pot• 
seu estimulo para o engrandecimento, pm•a a prosperidade. 

O recencenmento do município confirma-lhe uma popu
lação de f5.000 almas e se lhe junlarmos ainda a do Murit.ibn, 
tres kilomctros distantes do S. Fclix I) a de Cruz das Almas, 
apenas separaria por f2 Jcilomet!'os, Conceicão do Almeida, 
Castro Alves, ele., Leremos em uma rnia de poucas lcguas uma 
população muilo densa, de mnis de cem mil habitantes. Por 
isso. repetido assim succintamenf.e, se percebe clnramento a 
grande prosperidade em que se classifica n cidade em que se 
nnumera n sun populncão, por sua vez tambem sot•vida de uma 
instrucoüo que fica mais ou monoB 'no par do suas nccessidn-
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des. Povo ademais l'cligioso, cheio de fé como de patriotismo, 
11üo quiz que os sentimentos da bondade se enfraquecessem 
no seu col'a~ão, doia-lhes o so1'1'rimenl.o dos seus irmãos, da
quelles que comsigo vivcl'am c ct·escet·am, bem como de quan
tos, de outra~ terras, mas á Jll'Ocura do engt·andccimeulo eco
nomico àe S. Felix, viel'am commungm· no mesmo trabalho de 
felicidade collectiva. 

Cheios dessa fé e Lambem àesse amor, samfelistas, com 
sacrifícios enormes, a custa do esmolas, de subscripções, de 
constancia victoriosa, conseguiram a edificaoão, a inaugura
ção e a installnoão de um hm;pilal de cal'idar.le, que ha pouco 
entrou a i'unccionar. 

Uma cidade em Laes condições bem üslava a pt•ecisar, e a 
merecer um estabelecimento semelhante, que fosse o lenitivo 
e a salvação de quantos infelizes ahi mesmo a má sorte pre
parou, de outt·os o tantos procedentes dos municípios vi
sinhos, e ainda de Jogares distanciados, que á facilidade das 
communicacões de transportes, veem bater :í porta da miseri
corlin, á procura do estabelecimento. Era necessidade inadia
vol um hospital em S. Felix. 

E como o Governo seus auspicias já'rnais negára a tenta
t.iva e realizações semelhantes porque o intuito da adminis
tração publica é promover o bem e a felicidade do povo soh 
sua actuação, e o Congresso Nacional nunca se esquivárn de 
prestar auxilio n identicas instituições, uma subvenção para o 
hospital de S. .l!'elix que se inaugura e funcciona com reaes 
proveitos, é necessidade que merece ser provida e que não 
deve ser adiada. · 

O município de S. Felix, na Bahin. •í dos melhores con
l.ribuinl.es do erario nacional c em retribuição nada se lhe 
tem dado que parec.a o que se lhe recebe. 

A emenda, pois pnrn uma subvencão ao hospital de ca
ridade est.:í plenamente ,iusf.ificada e deve set• approvada por
que isso importa em uma gt•ande prova dos elevados senti
mentos humnnitarios rios illustrrs Senadores. 

PARECER 

Do nccô!'flo com o m•itm•io arloplurlo, a Commissão aconsr.
lhn a J'O.ieição rln rmenrla n.lt1, pm•qnc nng-mrnla n drspesa 
com uma snbvrnçüo nova. 

N. ·12 

Al't.. Fica manl.irln a diSJ)osição cont.irln no art.igo ~t•, 
rln lo i n. t,. !i2ri, rln 31 rle rlrxrmhi'O rio 1922.- Alvaro de Cá1'-
1'nlhn. 

.Tusti(ica~tio 

A disposição a quo so l'cfore o cilada nrt.igo plonamont.o 
se fundamenta JlOL' se tratar do uma nssocinciio do utilidade 
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puhlicn, l'econhccirlu pelo de01·olo . do 27 de se lembro do 1922, 
como é o J ockey-Club que já DOiul.lrou com u Prefeitura do 
Dislriclo Pederal um contracto pura construir, installar e 
apparelhar um prado de corridas e mais dependencias nos 
terrenos que foram objecto do alludido accôrdo. 

A medida, evidentemente, e como resulta da redaccão, que 
no seu paragrapho unico exclue qualquer dispositivo que. a 
restrinja, é de caracter dii'initivo, devendo vigorar, portanto 
emquanto subsistirem. os trnbal!JoR a. que se refere, . e forem 
o!les executados de conformidade com as condicões estipula
das. 'l'odavia, já que apenas forom, por. emquanto, iniciados 
os benefícios da concessão por terem tido sómente inicio as 
obras do referido prado, é de bom aviso que a .presente lei 
venha revigot•al-n de modo claro, atalhando-se assim quaos
quer contl'a-t.empos, .iá que não· so ·trata .de um .favor. novo, 
mas de .uma concessão que ainda não .poude ser utilizada em 
toda a sua extenção e ·cujos motivos determinantes subsis
tem.· 

IIARECI!I\ 

· A maleria desta emenda nãó { do orcarriento da Justica e 
Interior, mui~ sim da r·eceita, onde foi ·acceit.a emenda iden-
tica. · · · · · 

''•,: 

N. 49 

Accrescente-se onde convier: 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar ao 
Lyceu Franco-Brasileiro, "São Paulo", .. as· subvencões consi
gnadas nus leis ns. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, art. 2• verba 
38' e 4.632, de ü de Janeiro de .1923, artigo 2~. verba 37•. e no 
decreto n. 'Í.555, de :lO de agosto do :922,· art. 2", verba· 37•, 
as quaes se acham escr·ipturadas 1'111 deposito no Thesouro 
Nacional. - A.l1!a1'o de Cm•valho . 

• Tust'ificaçrin 

Para o pagamento clnRRRR · Rnhvenções não é preciso aber
tura de credito, porque .ití Sll acham consignadas nas leis de 
despesa acima citadas. 

PARECER 

A providencia contida na emenda n. 43, é desnecessarin, 
uma vez que. os pagamentos das importancias escripturadas 
como depositas não dependem de · autorizncúo especi::il do. 
Poder Legislativo. 

N. U 

Na rubrica 16 (Policin Militar· rlo Di::if.rir.t.o Fi.•Íietal) da 
proposi~.ão da Camm·a dos Deputados n, 1 de 1923; · onda 
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se di~ ··nJimenLaciio das pr·aças", diga-se: '!.alimentacão para 
praças, sendo duas etapas pura todos os sargentos e asseme
lhados, subsl.iLuindo-sn a imporlancia de 2.871 :455$ pela de 
2. 915 :!H5$000. 

.T us ti(icaçüG 

Considerando que os segundos fl Lcrcciros sargentos e 
wus usscrnelhudos riu Policia Militar do DisLricto Federal, 
lemn os mesmos encargo~ o prosl.om os mesmos serviços que 
o;1 demais inl'm·iol'es (stu·g·cnlos). quer da mesma corporação, 
qurt• dn oul.ras COI'JlOt'acües mililarcs: 

Considerando que os sat·gl•nl.os das rlomais corporações 
nstiio percr.benrlo, J11'esonl.emnnl.e. vencimentos iguaes, isto é, 
soldo, g·,·ntifica()ão e duns ctnpas, não se csl.nbelecendq dif7 
feronça de gmrluações; 

Considerando que os surgenl.os ajudantes c intendentes c 
primeiros sargentos da Policia Militar, percebem, de confor
mirludo com o nl'l.igo 152 elo regulamento approvado por de
erelo n.11t, 508, de 1 de. dc?.emlwo de 1920, .voldo,rn·ati('icaçliO 
c·. duas etapas. 

Considerando que todos os inferiores rio Exercito e da 
Armada percebem, hu mais de 10 unnos, duas etapas, além 
das demais vantagens; 

Considerando que no segundo sem('st.re de 1919, todos os 
sargentos da Policia Militar perceberam duas etapas, sendo 
que meia. etapa lhes foi concedida pelo Congresso e paga 
creclilo supplement.ar, upprovuclo JlOr decreto n. 13. 9.\ü, de 
31 de rlezemhro rlo rllferido nnno de 1919; 

Considerando mais terem os vencimentos dos segundos 
o terceiros sargentos e assemelhados. siri o diminuido ele meia 
~tapa, no Jll'rsenl.e. qnnnrlo os ckmais inferiores (sargentos), 
r funceionnrios IPt'm si rio. r•m geJ•al. nngmenl.arlos. l!lll con
sequencin rla cnrr.~t.in da vida; 

Considm·nnrlo não ser do just.ir.a qne membros rlr uma 
mesma elnssr l('nhnm vrncimentos differrntes; 

Considet·ando mais niio go~arem os sargentos da Policia 
U iii l.at• dos add iei onaes rl'l'nrlos pela lei 11. 2. 738, de 1 elo 
.ianei1·o de '1!113; 

Consiclef•nnrlo ainda que l.orlos os snt•genlos da Policia 
Militm· elo ~errl'iiMio do Acre e Corpo ele Bombeiros desta 
Capital j:\ pm·celwm duas 1.'/a]Jns. 

Ol'fel'r•r:o ns ser;uinlrs rmcndus ao ot•çamento do Inte-
rior. - lrinen illae!lado. ( 

PAllECEll 

A administração promel.l.on :'t Gommissão fazm· nm estudo 
cuidadoso da emenda n. '"'· afim de, em 3' discmsiio, Pl'Pstur 
infm·mnr;ões que llllhililc•n·J n mesma Commis~iio a. dnlibel'Ul' 
com perfeito conhecimento de causa. 
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AniPs disRo, e clinnlo do cl'il.crio nrlopl.nrlo Robrc o nn
gmenlo rle despesa, n Commissão r..ão póde aconselhar n appro
vaoão ela Pefrrirln emenda. 

N. ·H A 

Onde convier: 

"Fica extensiva :ís praças ela Policia Mililat• quo tiverem, 
· respccliva::ltmt.e, mais de 10 e 15 annos rle servirJO a grnf.ifi

cacão acldicionaJ 1]e 10 '7o o 15 % sobre o soldo o gratificação 
(artigo 30, da li!> i n. 2. 738, de 4 ele Janeiro r! c 1923." 

Snla elas sessões, em 29 de novembro de 1923. - h'ineu 
lofar:lwclo. 

PARECER 

A Commissão não considera C'pport.una a providencia con
tida na emenda n. H A, uma vez que está na deliberação do 
ovil.m• qualquer augmento de despesa ou a decretação do medi
das que o accnrrel em. A emenda niio est.li, pois, no caso do 
ser approvacla. 

N. 45 

Onde convier: 

São elevados para oitocentos mil réis (800$) o;; venci
mentos mcnsaes do inspector technico das officinas graphicns 
e ele encadernação ria Bibliot.heca Nacionnl.-lrineu. Machado. 

Just'i(icação 

Tendo· o inspector l.echnico das officinns da Bibliothecn 
n seu cargo a rc~ponsabilidarlc rio servjço do 32 empregados, 
não parece .iusf.o que os seus vencimentos continuem ·a ser 
os nct.uaes, que rst.íio abaixo dos de qualquer continuo de re
partição. Sendo acceita pelo Senado a emenda presente, fi
cará, não obstante, ainda o referido funccionario tão sómen
t.o equiparado no ajurlnnf.e ele inspector de outros estnbele
ciment.os congencres. 

Snla das srs~õ~s, cm 29 de novembro rio 1923. - hincu 
Machado. 

p,\RECER 

Em virtude elo ct•itcrio ndopf.ndo sobro nugmcntos do ven
cimentos, a Commissúo não pódCl nconsclhnr a npprovncíio da 
emenda n. 45. 
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N. ~G 

Inclue-se á verba neccssaria 7 .ü72 :253$000 pura occor• 
rer pelo Ministerio lio Interior ao pagamento lia gratificação 
]Jrovisoria instiluida na lei 4 .ü23, de ü de janeiro de 1923 
em beneficio dos funccionarios, mensalistas, diaristas o jor 
nuleiros, a conhecida por labella Ly1·a, c a qual fica, para 
Lodos os 'effeitos, incorporada aos rcspecLivos vencimentos, 
mcnslidadcs, diarias c jornaes. 

Sala das sessões, cm 20 de novembro de 1923. - b•·ineu 
Machado. 

PARECER 

Esta emenda está prejudicalia pela approvuvão do provi· 
dcncias idcnticas. 

Al>RilSilNTADAS Á CO:Ml\USS,i.O 

N. 1 

Rubrica 21. 

Depm·tnmenl.o Nacional do í!audc Publica. 
Ficam equiparados em igualdade de condiuões aos fo· 

guisl.as da Inspectoria de Prophyluxin Marítima os foguistns 
ela Inspeclol'ia dos Serviços de Prophylaxia. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1!J23. - Jerunyrno 
M untc·iro. 

Justificação 

Esta emenda visa ampurm• e~tes doze anLigos emprega
elos, alguns com mais de vinte annos de bons serviços presta
dos, qun, exercendo as mesmaH 1'uncoões, so acham, no em· 
tanrlo, cm desigualdade de condic;ões lic seus collegas da Pro· 
phylaxia Marítima; c por scJ' justa a dila causa appcllam os 
mesmos pm•a os honrados Srs. Membros do Congresso Na· 
cionul. 

P,\RECF.R 

Em vista do cl'iLcrio seguido invarinvclmcnlo pela Com
missão, ·a respeito do at~gmenlo ou equipura1;úo de vencimen
tos, esta monda n. 1, nao pódc ser appt•ovada • 

. N. ?. 

Onde convier: 

Pica extensivo aos preparadores do Collcgio Pclh'o II, no
meados anLeriormcnlo ít Loi Organica do Ensino, de 5 do abril 

'. 
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de 1\H J, a~ vnnl.ngcm de. que LJ•;üa o ar I.. lO de lei n.3. ~54, 
de ó de janeiro de 19Hl, c bem assim o arL. 8" da lei n. 3.671, 
de 7 do ,janeiro do 1!118. - Mm·caio de Lacerda. 

Just·iJ'icarião 

:E' rle Loda u juslica a appliiJa~~ãu uo al'L. 8" ua lei nu
mel'o 3.671, ele 7 do ,ianuiro de i!li~, a~s pJ•epal'adore.s do 
Collegio Pedro H, vislo que o seu serVI(!O e de naluroza Iden
tica a de som IJOilegus das csiJolas superiores. Aeeresce ainda 
que ellc só vae ser applicado aos preparadores nomeados an
teriormente á Lei Organica do Ensino, que contam, portanto, 
mais de 10 annos de scrvico. Ora, sendo este aquclle que as
rcgllt'a direito aos funcciomH•ios, tornando-os demissiveis 
sómento após processo, é .iuslissimo que aos preparadores 
do Collegio Pedro II, se dê a vant.agem da vitaliciedade. 
Quanto ao dispositivo do ut•L. 29ti do Codigo do Ensino de 5 
do dezembro de 1892, desde que lhe seja extensivo, não trará 
maior onus ao 'rhcsout•o Nacional, visto serem estas grati
ficações addícíonaes pagas pelas rendas do Collegio Pedro II. 
Parece, pois, da mais esll'Ícla equidade os favores do art. 8" 
da lei n. 3.G71, de 7 de ,janeiro de 1!H9, sejam extensivas aos 
preparadores do Collegío Pedro 11, nomeados anteriormente 
á Lei Organica do Ensino, de /1 de abril de 1911 . Relativa
mente á applíca~'ão do art. 1 O da lei n. 3. 454, do 6 de ja
neiro de 1918, aos lentos do Collegio Pedro II, que tiveram 
sido preparadores do mesmo collegio, é de inteira equidade. 
Com effeit.o, tendo a lei lo ensino equiparado os lentos do 
Collegio Pedro li aos das escolas superiores de uma maneira 
lata, não se comprehendc que não estejam nesse caso. A equi
paração do modo por que foi dada, não admitte restriccões. 
Assim sendo 1í da mais eslricla ,justiça que as vantagens ou
f.orgadas poJo a!'i. 10 ria !ui n. :uM, de ü de janeiro de 1918, 
sejam tambem extensivas aos lentes do Collegio Pedro II . 
. Nessas condicões pm•ece que as csleudendo alé elles, é clada 
completa e jurídica ínlerpreL.aJ;ão no artigo que os equiparou 
aos lentes das escolas supei'IOl'es. 

PAni!:CEn 

Na reforma do ensino a se1• decrel.ada poder-se-ha to
mar em consideração a pt·ovidencia a que se refere a emenda 
n. 2. A Commissão não aconselha a sua approvar;ão por essa 
motivo o poi• sei' matm·ia alheia ao ot'li.amcnlo. 

N. 3 

Onde convier : 

Fica prorogadu at~ ,iunlio do 1021 o prazo de quo trata 
a alinea f do :wt. a• da lei. n. ·3. QM, ele O de ,janeiro dl' 1 01~l. 
-. Mm•cilo de Lacerda. 
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O prazo concedido pulo ar L. 8" da lei n. 3. 451t, de ü do 
janeiL·o do Hl18, foi lllUilu uiJJiinuLu .. ~itula usLão esperando 
muiLos alumnos, au~enLcs no ittLúl'iur dus l!:sLado~, que igno
l'ava o favor cuncediuo pelo Congresso, em beneficio dos 
mesmos. 

Acabadas as escolas que funccionaram na vigencia do de
m·eto n. 8,659, de 5 de abril de :1911, o ~inistro do Interior 
de então, na nova reforma elaborada, em 18 de marco de 
:19:15, no art. 156, ''permittiu qúe o estudante que provar 
haver frequenLado as aulas ue academia conceituada, porém 
não equiparada :ls ofl'iciaes, pr<Jslam sómente estas, de uma 
só vez, exames das matarias dos tres primeiros annos ou de 
dous em uma época e elo terceiro nu outra." 

· "Paragràpho unico. A. prova será apresentada até no
vembro do anno corrente (:19:15), perante faculdade ofl'icial ou 
equiparada." 

A reforma foi :]ada ít publicidade cm marco de :19:15 e 
grande numero de estudantes de escolas idoneas julgadas pelo 
mesmo Ministro ficou sem amparo do dito favor. 

Seria de equidade, renovar-se o prazo para o anno d(' 
:1924, nunca inferior a seis mezcs, pot· meio de editaes, 

· as escolas· cxtinctas darem conhecimento aos seus alumnos. 
'· Não h a prejuízo para o. ensino . 

.. 1 ' 

' i ,, . PARECER 

Pelos mesmos motivos constantes · do parecer Robre a 
emenda n . 2, a Commissão opina pela re.ieioão da dl' n. 3. 

N. ol 

· Onde convier : ., ' 
AI't. . Os~ diplomas de bachareis em direito, conferidos 

na vigencia do decreto n. 8.059, de 5 do abril de :19H, cuja 
expedição tenha sido feita pelas escolas ou faculdades· existen
tes nesta época até á data em qull entrou em vigor o decreto 
n:. U. 530, de :18 de março de :19:15, são reconhecidos pelo 
Governo Federal e considerados validos e admit.tidos ·ao re
gistro para o exercício da profissão em todo territorio da 
Republica, após o. pagamento do seno pela tabella em vigor. 
- Marcilio de Lacerda. 

Até 1\ .presente dat.a muitos diplomados ainda se encon
tram sem solução, .amparados por uma lei, concluiram os 
respectivos cursos e obtiveram os certificados, sem poderem. 
com tudo, registrai-os nos tribunnes competentes. 

O ex-ministro do Interior, Dr. Carlos Maximiliano, bai
xou, em data de 2:1 de fevereiro de :19:18, um aviso, declarando 
que - só bachareis formados entre :19:1:1 e :19:15 estão dis
pensados de exhibir diplomas para advogar. (Diario O(ficial 
de 23 de fevereiro de. :19:18.) 

Nas mesmas condições se achnm muitos medicos. phar
macenticos e dentistas, inhibidos do exercer a profissão, por 
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faHa tio registro no Departamento Nacional de Saudc l>u
blica. 

PAJ\llCEJ\ 

Pelos rne,;mo~ motivos constantes do parecct• sobro a 
emenda de n. 2, a Con:imissão opina pelo rejeioão da de n. 4. 

N. 5 

Onde convier : 

Auxilio para a conclusão das obras do Instituto de Pro
tecção e Assislencia á Infancia do Rio de Janeiro, 400:000$000. 

Sala das Commissões, 30 de novembro de 1923. - Mar
cilio de Lace1•da. 

Justificação 

O Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia do Rio 
lle ,Janeiro, pelos fundamentos do seu vasto, completo e utili
tario programma, pelos indiscutivelmente, salutares resulta
dos já registrados é, de todas as instituições nacionaes, talvez 
a que mereça da parte do.s poderes publicas os mais carinho
~os olhares, pois que ella cuida desveladamente da criança e 
teve o merito de haver, pela primeira vez, no Brasil, lancado 
a semente ria prol.eceão scientificn directa e indirecta á in
fancia, introduzindo em noss.o Im•io processos novos ·e insti
tltieões do maio!' alcance social !! que pol' todo o territorio 
bt·asileit•o lW J'm•am ramificando, encontrando os mais devota
dos imitadores da santa iniciativa. 

O InstiLulo de I' rol eccão e Assistencia ii Infuncia do Rio 
do Janeiro, até 14 do Julho de 1923, quer dizer em 22 annos 
do pleno funccionamenl.o, amparou mais de 120 mil indivi
duas com soccorros que, em um calculo. minimo, montam a 
cerca de 7. 400 contos de ré is. 

Si se Juntar aos desse instituto os sorvit'os das 17 l'iliaes 
que essa obra possue em l.odo o Brasil, verificar-se-1m já ha.; 
verem sido amparados mais de quatrocentos e vinte mil indi
viduas ·com soccorros, em um calculo, minimo, computados cm 
mais de 1G mil contos. . . ·::•: c·'l i. 

·Detalhando-se os calculos chega-se á conclusão do: 'que fi.; 
cando os soccorros dados a cada individuo pelo 'cus'to de' réis 
18$37G (na média), recebeu elle beneficias no valor de réis 
71$182, o que significa dizer haver o instituto 'POdido grande-
mente auxiliar os seus soccorridos. · · · · · 

Diunl.o dessas rapidas considerações, :l'acil' é compt•eltendcr 
a necessidade imprcriosa de concorret• ··o Ji}s{ado a relativa
mente modica quantia de quatrocentos . contos, afim de que, 
podendo com essa quól .. a set• finalizadas ·as' obras do grande 
edil'icio da rua Moncorvo Imho n. !lO, e ·pertencendo ao insti.; 
l.uto, por falta absoluta de recursos suspensas desde 1918, soja 
a g!'ando obra pormitlido realizar, por completo, o sou ma
gnunimo programma. 
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PARECER 

lleconhcccndo embora t bcnemerencia do Instituto de 
Protecção c Assistencia á Inft(ncia do llio de J alie iro, a Com
missão não poude dar seu assentimento á emenda n. 5, em 
virtude do critedo, adoptado e seguido sem discrepancia, de 
não acceilar augmento de despesa. 

N. 6 

Onde convier: 

Art. Serão incorporados nos vencimentos dos membros 
do magisterio publico que se aposentarem contando mais de 
35 annos de serviço, as gratii'icacões addicionaes em cujo goso 
estiverem na data da aposentadoria. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1923. - Jeronymo 
M.on,te.iro,. 

l us ti(icação . 

Não é justo que, pelo facto de aposentar-se, haja o 
funccionario de perder as gratificações addicionaes conquista
das em virtude de lei e que percebe na actividade. 

Pela vigente lei que regulamenta a aposentadoria dos 
funccionarios publicas (decreto n. 12.296, de 6 de dezembro 
de 1916), não são "Ievadns em conta", para os cffeitos da 
aposentadoria" "as gratificncões addicionacs" (ar L 18). Fi
cam resalvados; mas sómente em parle, "os direitos" dos 
"actuaes funccionarios"; visto que da da la da aposentadoria 
em deante; a percepção das gratificaoües addicionaes Iimitar
se-ha á daquellas em cujo goso elle se achava em 1915. 

Ora, semelhante limitação não se justifica. A gratJficacão 
addicional deve ser considcl'uda corno um "palrimonio" do 
funccionario e, como tal, não lhe deve ser retirada cm tempo 
algum. Ainda ha poucos dias, esposou esta doutrina, cm re
união da Commissão de Pinanças ela Camarn dos Deputados, o 
illustrado llelalor do orçamento da Fazenda, a proposito de 
uma pretenr:ão do Dr. Agenor de Roure para que, ministro do 
'J7ribunal de Contas, continue a perceber a gt•atificação a que 
fez jús ·como chefe de secção ::la Secretaria da Camaru dos 
Deputados. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1923. - J cronymo 
Jlontciro 

I'AfillCEfi 

Tratando-se na emenda n. G ele malcria alheia ao orça
mento, á Commissüo opina no sentido de ser clla approvada 

para constituir projecto especial, sobre o qual deve ser ou
vida n Commissüo de Justiça c L~sislacão. 

s·- Vol. x 13 
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N. 7 

A verba n. 27, nu suL-consigna~ãu· n. 31,, onde diz: 
"Mei.licmnonl.os o i.ll'ugm;, l :uoo::;", accrcseoul.c-se: "c muuu
Lcn,·üo e custeio do sm·vil;o uwdwo-eit·ut·g·ico da ''::lalu Dos
embat·gador Elviro Uurrillw", drugus, iuslnuncul.al c uLonsi
Jios, ü :000$000". 

Sudu dos sessões, 30 de uovcrniJro de 1023. - Pcdru Laoo. 

hts ti( ical"iva 

'!'ando sido insLulludo no Inslilulo do Surdos-Mudos, á 
custa dos donul.ivos parf.icularus, um g·abincle medico-cirur
gico pura exame c teatamonlo dos alumnos do casa, motivos 
não s6 humimitarios, como do ordem social o hygionica le
vaeam a se J'ranqueut· o referido gabinete ao publico om ge
ral, transformando-o dcsL'arte em um verdadeiro ambulato-. 
rio do garganta, nariz e ouvido que, por ordem do Sr. mi
nistro da Justiça, recebeu o nome de "Sala Desembargador 
Elvira Carrilho". 

Tal medida, cujo alcance e vantagem não se podem pÕ!' 
em duvida, uccarretou, como era natural, um augmento de 
despesa além da verba destinada ao sorvico medico do In
stituto, porém, mbito aquem do valor dos beneficias ú saudc 
da população em geral e da infancia em particular. 

A dotat,ão orçamentaria, de um conto de réis, para o 
serviço modico exclusivo dos nlumnos do Instituto e a me
nos que se extinga esse servico externo, cujos resullaclos ul
trapassaram á cspcctativa, é indispensavel subvencional-o de 
fórma que ellc possa af.lcndm· á fr.equencia que ,jusLil'ica por 
si a sua mnnulcnção. Como informe estatistico diremos que 
depois da sua ·recente installaoilo, já conta com 25 operações 
semunaes, além das consullus c curativos que orc"um npproxi
madamento por GO mensues. 

PAnEcEn 

Em vista do erilerio adoptado, a Commissíio opina pela 
rejeição da emenda n. 7, porque acarreta augmento de des
pesa, embora justificavcl se fossem outras ·os condições do 
Thesouro. 

N. 8 

Onde convier: 

"Os ol'riciacs cffoct.ivos do Corpo de Rnude da Policia 
1\lililar o elo Corpo de Bombeiros cnnlurilo unicamenlo c flut'n 
os cfl'eit.m do rcfoema. cm cnda cinco annos que t.ivorcm do 
cffcc!.ivo sci·viço militur, um unno de sou respectivo curso 
com rtJH'ovrJif.amcnto nas Escolas Superiores". - Octacili~ 
de Albuquerque. 
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Justificação 

ALLendcndo á cquipara•;ão existente para cffciLo de ven
ciuwul.us, l.nbella de conLinencias, recompensas, etc., dos of
ficiaes do Corpo de Bombeiros c da Policia Militar, com os 
do l~xet•cilo, conlituinclo o Corpo de Bombeiros ··c a Policia 
l\1ilílur Jor•;us auxiliares do Exercito activo, c sendo os offi
ciaes do Scrviç.o de Sande do Exercito, da Armada, do Corpo 
do Bon~beiros e da Policia Militar, oriundos das mesmas es
colas supel'iol'es, exercendo cm qualquc!' das corpora•.'ües as 
mesnmH funcçües, não se comprehende que o Congresso dê 
uma regalia parcial aos officiaes do Serviço de Sande do 
Exercito e da Armada, excluindo os do Corpo de Bombeiros 
e da l'olicia Militar. 

Assim sendo, proponho a )JJ'eSeJJle emenda, qne fazendo 
.iusLica, hurmoniztt uma anomalia existente enLt·e identicos 
profissionaes, quet· sobre o ponto de vista scicntifico quer 
sobre o ponto de vista militar. 

Sala das sessões, 30 de novembro de i 923. - Octacilio 
de Albuquerque. 

PARECER. 

Esta emenda está prejudicada. A Commissão opinou 
para constituir projecto especial emenda identica apresen
tada no plenario pelo Senador Costa Rodrigues, sob o n. 16·. 

N. 9 

Na designação - Tabelliães successores - do paragra
pho unico do art.. 6• do decreto n. 2. 389, de 1 de janeiro de 
1\H 1 se compl·chondem, para gosut· das mesmas vantagens, os 
officiues succcssores dos l'Cgisl.ros de immoveis desta Capi
tal, que ~ão os labelliãcs crcarlos pelo decreto n. 182, de 1ft 
de novembro de 1846, os quaes se acham encarregados des
ses regisll'os (decreto n. 169 A, de 1 O de janeiro de 1890, 
art. 7", § 3•) . · 

Sala das C o mm i~sücs, cm novembro de 1923. - Eu
sebio de And1•ade. 

Justificarão 

A emenda não visa :favor pessoal, não crêa direito novo, 
limita-se a interpretar disposicões de lei já existente. com o 
intuito de evitar que, de futuro, se preJudiquem· sorvcntua
rios a quem a lei quiz assegurar direitos. 

A lei de 4 do janeiro de 19H, como diz a sua epigrapho 
providencia sobre o provimento dos officiaes de justiça do 
Disl!·icto li'erleral. Legisla para escrivães c tabelliãcs. 

Os officiacs de registro geral, ou de hypothecas, hoje de 
immoveiH, estão u cargo dos tnbclliãcs CI'endos pelo decreto 
n, 482, do i4 de novembro de 184G, como expressamente de-
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clma\'a u ~ :J" do at·L 7" da lei n. 1 .237, diJ 2·1 de setembro do 
1Sü-í, que creuu o regi~Lro geral, c ainda o declara o § 3" do 
ar L. 7" do decreto n. iüU A, de 1 U de janeiro de 18\JO, que 
actualmente os rege, 

O art. 8" do regulanwnlo da lei do 1Sü4, apenas para 
t.IisLinguil-os t.los demais tabelliães, como expressamente o 
t.lisse, lhes deu a designa\iÜO t.lu oJ'l'iciucs do registro; mas 
como se acaba de ver a actual lei n. iüU A, ainda os rcco
uhccc como Lubelliães. Nelll de outro modo pócle ser, dadas 
as suas funcoões, gosando de fé vublica pura reconhecer as 
firmas ctos signatarios dos contractos particulares (art. 711 
§ 2" do regulamento n. 370, ele 2 ele maio de 1890), e para 
uuthenticar o pedido de pt•ot·ogat;ão da hypothese feii.•OJ velas 
!Jllrles (arL. 817 cio Cociigo Civil). 

Ora, si o decreto n. Hi9 A, de 1890, os t·econhe•Jc como 
tubelliães, si a lei ele /1 de janeiro 'de 1\Jii, no varagrapho 
unico do art. ü" regula os direitoe dos tabelliães successores 
cm geral, o dispositivo é indiscutivelmente applicavel ao~ of
ficiacs cios registras de immove1s. 

Do exposto se vê que, como ao principio ~e disse, a 
emenda não visa dispensar favores, nem crcar direito novo,. 
n1aS apenas evitar que, com interpreta~'üe.s arbitrarias, sejam 
I•t·clcriclos direitos que a lei visou assegurar. 

Sala elas Commissões, em 30 de novembro de 1923. -
E. Ancl!·acle. 

Decreto n. 2. 380, de 4 de janeiro· ele 191 J. : 

Art. 6.• .•. 

Paragrapho unico. Os Lubelliãcs successorcs, pelo impe
dimento cios scrvenluurios, que tiverem, pelo menos, cinco 
annos de cfJ'cctivo exercicio, con~iderar-se-hão providos cie
finitivumcnte no respect.ivo o1'l'icio, dada a vaga pelo falle
cimento elo titular do cartoric. 

Decl'io n. 16!l A, de 1 O de janeiro de 1890: 

Art. 7.• ... 

§ 3.• Este registt•o fica e.ncarregaclo aos tabelliães creu
dos ou designados pelo decreto n. 482, de 14 de novembro de 
1846. 

P.\RECER 

Na reforma judiciaria a ser publicada, será tomada em 
consiclet·ação a providencia constante da emenda n. 9, que, 
por isso, se não fór retirada, deve ser rejeitada. 

N. 10 

Subvenções - Estado de Minas Geracs: 

Diga-se: 

Escola l'rofi'ssionul feminina ..• , .•......... ,. 
- Lau.1'o Sod1•6. 

20:000$000 
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Just}('icaçtio 
., 

A emenda rcslabc!ece a impc.l'tancia ria subvenção, que 
.iá gosava a Escola Profissional Feminina rJe Bcllo Horizonte, 
cu,ia rerlucr:ão não se comprehrmdr!ria com o accrcscimo de 
serviços que presta essa casa de er.sino c educação. 'l'acs são 
as diJ'J'iculclarJ()s, com que lutam os que com grande esforço 
mantém na cidndo, que o) a propt·ia cnpil.al de Minas, esse cs
tabclecimcnlo, que o om1s rias despesas, a que não poderiam 
i'azer face, rcduziclns de Lnnlo a subvenção, que lhes fura dada, 
talvez ~tcnt•rel.nssc o frchamcnl o rias JlOI'LaH dessa casa, onde 
tanlns ,iovcns pat!'icias se nppat·e! hum pura a viria de t!'aba

lho, a que se destinam. 

Senado Fcdet•a!, 1 de dczcmbl'o de 1923. - Law·o Sod1'é. 

PARECER 

A Escola Profissional Feminina de Bello Horizonte está 
contemplada com subvenções de 12:000$ neste c no orça
mento da Agricultura. Em vista disso e do crit.erio de não 
augmentr.r despesa, a emenda n. 10 deve ser regeitda. 

N. 11 

Accrcscente-se onde convier: 

Ao Hospital de Santa Rosalia, em Theophilo Ottoni, Mi
nas Geraes, 5 :000$000. 

Sala das sessões, 3 ele dezembro de 1923. - Bernardo 
Montei1·o. 

Justificação 

A subvenção que a emenr.ln consigna encontra funda
meu! o nu necessidade quo tem G Hospital Santa Rosa lia elo 
auxilio à os poderes publicas Jlrtl'a sua manutenção. 

Servindo a uma vasln. zona. que só no município de 
Theophilo Ottoni, é habitada pm• cerca rio 150.000 almas, ello 
recebe aincln quanl.idacle de doenles oriundos elos Es't.ados 
limil.l'ophrs da Ballin c Espi1·ito Santo. 

Localizado em município, onde se exercitam varias ser
viços fcrlcraes, como estradas de ferro, le!egrnphos, udminis
tracciio dos Correios c antros rsse hospit.al presln renes ser
viços tí populnc.ão, servido por um corpo clinico dedicado n 
proficicn I c. 

Zona de mattas vi!'gcns. banharln pelo caudaloso Mu
r.ury, o município de Theophilo Ol.loni cslá su,ieito a toda es
pecie elo rnclemias, cuja rliffusão ,., facilitaria pela extcnsrto rio 
terril.ot•io e escassez do 1·rcm•sos thcrnpeul.icos. 

Mni;;, porlanlo, rio que qun!qurr oulro. mCl·eco u "Snnf.n 
Ifósalia" o auxilio da Uni fio, qu" n C'mencla consigna. 
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PARECER 

E.m vista do criterio adoptado pela Commissão de não 
ndmitlir subvenções novas, o aulot• da emenda n. 11 de
clarou retirai-a por occílsião da votação. 

N. 12 

Onde convier: 

Substitua-se o art. 26 o ~"u vuragrapho unico do regulei
menta que baixou com o decreto n. 15.776, do 5 de novem
bro de 1922, para o seguinte : 

Art. 26. A venda dos penhores vencidos será feita em 
leilão realizado no proprin casa de penhores por leiloeiros pu
blicas desta Capital, a escolha do proprietario do estabele
cimento. ·. 

Sala das sessões, 
Thomé. 

• 

de dezembro de 1923. - JoãO 

Justi(icaçflC' 

A providencia contida na emenda tem o seu fundamento 
no principio de que "confiança nii.o se impõe". E' assim que a 
emenda tem cm vista remediar a situação creada por aquelle 
J'Cgulamento, contra todos os princípios de direito com assen
to no vinculo de responsabilidade originada das transacções 
de penhores entre mutuantes e mutuarias. Não se concebe 
como se estabelece a .. obrigação de deslocar do poder do mu
tuante os effeitos dos penhores confiados á sua guarda, como' 
fícl depositaria perante a lei, para entregar taes effeitos n 
leiloeiros sorteados, que podem muito bem ter a necessaria 
idoneidade, mas não merecer a precisa confiança para a fun
ccão que se lhes destina - de operar a liquidação dos pe-
nhores vencidos. '· 

Taes penhores devem Sflr conservados na propria casa de 
penhores, o alli realizado o leilão, por leiloeiros publicas, mas 
de inteira confiança daquelles quo respondem criminalmente 
pelo desvio ou estravio dos offeitos penhorados á sua guarda 
e responsabilidade. 

Em tues condições a emenda devo merecer a approvaçiio 
do Senado. - João Thomé. 

PARECER 

Tratando-se na emenda n. 12 ele assumpto alheio á ma
teria orçamcntnrin, a Commissiio opinou que ella fosse ap
provada para constituir proJecto especial, afim de ser onvida 
a Commissiio de Justiça c J.cgislação. 
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N. 13 

A' "A Escola Primaria", pela remessa da revista ás esco.; 
las primarias e profissionaes mantidas ou subvencionadas pelo 
Governo, 24 :000$000, - lt1 arcili o de Lace1·da. 

Justificação 

"A Escola Primaria" é uma revista de educação e ensino, 
que se publica nesta Capitl, sob a direcção de inspectores es

. colares do Districto Feãeral. 
Foi fundada em 191ü, tendo sido publicado o seu pri

meiro numero em '1 de outubro daquelle anno; jú se acha, 
pois essa revista com sete annos de e:dstencia, toda consagrada 
aos altos ·interesses do ensino. -

"A Escola Primaria", que circula hoje em todos os Es
tados do Brasil, onde encontra r.nimadora procura por parte 
dos professores, não contitue uma empreza lucrativa para 
seus dirigentes. Ao ser fundada essa revista, desinteressa
damente, assumiu as responsabilic!ades. de sua edição o bene
merito livreiro Francisco Alves, o, após a sua morte, viram-se 
obrigados a tomai-as os seus directores, que até hoje não 
teem poupado sacrifícios para manter a instituição de molde 
a correspondet• aos patrioticos intuitos que diétaram sua 
ereacão. 

PARECER 

Em virtude do crilerio adoptado pela Commissão a res
peito de subvencões e augmentos de despesa, a emenda nu
mero 13 não póde ser approvada, sem que isso importe no 
desconhecimento da· ulilidade d',\ Escola P1'Í11W1'ia. 

N. 14 

Onde convier: 

Instituto "Dom Bosco", de Manáos, 10:000$000. - Indio 
do Brasil. 

Justificação 

O Instituto Salesiano "Dom Bosco", de Manáos conta com 
uma frequencin ele 400 alumnos, tendo lambem aulas noctur
nas gratuitas frequentadas por m&is ele 170 alumnos, filhos ele 
operarias o ele ger.Le pobre o rlesamparaela. 

No proximo anno alwirú lambem um curso commcrcial 
gratuito. Com ns mnl.el'ias do cm·so elen1cnlnr c commrrcial 
fu!l~cionn tumhcm um cmso completo rle inslrucç.ão militar, 
numstrada por sargentos elo Exercito com manejo de ruzis 
Mauser, tiro ao alvo, etc. 

J!!' digno de registro o facto de quo nesse instil:nto são 
acolluelos e educados jovens dos municípios do Rio NcgJ•o, per
tencentes ás trihus ind igcnas que povoam aquella região. · 

• 
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Tenrlo sido .iá concluiria uma parte importante do novo 
predio, oroado em 275:000$ dos quacs ,iá foram gastos 
160:000$, ficando alcmwado o collegio cm forte divida. 

Considerando o graiHic numero de alumnos ahi acolhidos 
gratuitamente, a necessidade de que a capital do Amazonas, na 
temerosa crise que agora atravessa, possua um instituto d,] 
ensino elementar e commercial, que se destine ás classes po~ 
brcs e desamparadas, e lendo cm conta a impossibilidade em 
quo se encontra o Governo Est.adual de amparar com algum 
am:ilio esse instituto de tão elevado alcance social e quo 
actualmente se acha uns mais precarias condioões economi~ 
cus como reflexo da crise geral da região amazonense, parece 
muito dig·nu de amparo a medida. consignada na presente 
.emenda. . · 

Sala das sessões, 3 de ·deze!Ubro do 1923. - A. lndio do 
Bra.çil, 

PARECER 

A Commissão resolveu aconselhar a approvação da emen~ 
da n. 14, reduzida a ~ubvenção a 5. 000$000. 

N. 1S 

Arl. Fica o Sr. Presidente da Rcpunblica autorizado a 
auxiliar com a quantia de 50:000$ as obras de conservação 
da matriz da Penha, no Recife. - Je?'Oil1f11IO Monlci?·n. 

Justificação 

A Basílica da Penha dos r·cligiosos capuchinhos do Re~ 
cife~Pernambuco, erecta pela "Mu.ni(icencia. rlo Sennrlo' c do 
Povo Bmsilci?·o, magesloso templo calholico, edifício mo~ 
numental. que tem sido vis i lado c aclm irado por eximi os pro~ 
.fessores ele bellas artes, precisa actualmente de obras ur~ 
gcnleR para a segurança do grande zimborio, que ·está muito 

.. deteriorado pela inclemencia do tempo. 
· Para evitar maiores estragos e impedir a ruína da mo~ 
numental basilica estão os religiosos capuchinhos no dever clol 
não retardar as obras indispensaveis de restauração. Não o 
podem, porém, fazer por si sós, pois vivem de esmolas e não 
possuem outros recursos. 

Já recorrem no Congresso elo Estado que, depois . do 
exame feito no zimborio, reconheceu a urgenc1a das obras rio 
reparaoão c votou para esse 1'i m uma ver h a de 50:000$000. 

Tratando~se de pfltrimonio artislico nacional não 1\ rio
mais que a União, a exemplo do que lem feito com outros l.cm~ 
pio§, talvez menos valiosos sobre o ponto rle vista archit.c~ 
ct.onico, concorra com a quantia rlfl 50:000$, insignificante 
pelo beneficio que vae prr.sl.m·. 

Sala das sessões, 30 rir. novcmht•o de Hl23. - .le?'O?l1fmo 
Monteiro. 
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A Cormnissfi.o nfio pôde nconsr.J!Jnr· n npprovncfio rln 
emenda n. 15, porque nccnrrcla augmcn to de despesa c se op
põe no crilcrio o.dopl.ndo c invaL·iavclmtmlc seguido. 

N, 1G 

Onde convier: 

No caso rio vaga na Inspeclorin do Srtlldc do Pol'.i.o do Uio 
de .Janeiro serão extensivos os favores elo ar!.. 1G do decreto 
legislativo n. 4. 555, de 10 de agosto de Hl22, ans medicas que 
ahi desempenham, cm substituições interinas, as funcçõcs de 
ajudante-medico e estavam em f.:xercicio qunndo foi promul
gado o citado decreto n. 4. 555, pura o fim de serem aprovei
tados como effecf.ivos, ainda que já não cpl.e.iam no serviço ela 
ropartiçüo por ter cessado a interinidade nnf.es da occorrcncia 
rln vaga. - Oleaario Pinto. 

PARECER 

Na reforma a ser decretada ào Depnrlnmnnto Nacional da 
Saurlo Pnblicn. póde ser contemplada a providencia rlo que 
trnt.a a emenda n. 16, que, pm• is~o. deve s~t' rc,icif.nrla: 

N. 17 

Na verba n. 2G, lnstituf.o Benjamin Consf.nnt., cm vez de 
"1 cscripturarin- archivisla com 2 :IJOO$ de ordrnnrln c 1 :200$ 
rio gJ•nf.iricaçãn, diga-se: "1. secretario com 4:000$ do orde
nado e 2:000$ d.e gratificação: · 

1 cscripturario com 2:400$ de ordenado e 1 :200$ de gra
tificnc.ão". - Costa Roclr-iaues. 

Justificaçlio 

O escripturario-archivista (denominação obsoleta, que 
não se encontra cm nenhuma outra repartição publica, c .ití 
bcnida rla nossa terminologia administrativa) exerce funcçõos 
do secretario e é o unico funccionario da secretaria do insti
tuto, tendo a seu cargo todo o serviço do cscripturação e cor
rcspondcncia, que é avultndissimo, sendo ncccssario trabalhar 
fóra das horas rlo expcdientr, o, ainda assim, o scrvir,o anda 
sempre atra?.nrlo, apc?.nr dn ?.elo c perícia do actual funccio
nario. 

E' impossível manter-se com um só funccionario secreta
ria do tanto movimento, acl.uahnento augmcnLndo com as exi
gcncias dn Codo r! o Contabilidade. 

E. drmnis, rxaminnnrlo-se certos artigos do regulamento 
do insliLnlo (rlccrrto n. !l.HG, rlo 1G rlc novcmhro rle 1011), 
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verifica-se que clle, algumas vezes, trata esse funccionario de 
~ecretario. 

Diz o art. 5I!: "A relação, de que trata o art. 52, será re-
gistrada em livro especial pelo secretm•io". 

Dispüe o ar L. 170, § 1 ", •·o candidato, que quizer inscre
ver-se, irá ti secretaria assignm· o seu nome no livro npropri
do. Neste livro o secretm·io lavrará para cada concurso, um 
termo de abertura, ele. 

Reza o art. 179: "Sct·ão logo depois admilLidos os candida
tos, e feita a chamada pelo secretario etc." 

Começa o art. 184: "Feita pelo secretm•io a chamada dos 
candidatos, etc." . 
Do exposto se vê que em face do proprio regulàmento ha 
necessidade de um secrelal'io para o Instituto Benjamin 
Constant. 

E neste sentido, os directores desse estabelecimento, mais 
de uma vez, já teem representado ao Governo. - Costa Ro-
4rigltes, 

PARECE! 

A emenda n. 17, crêa um cargo publico e augmenta des
peza. A Commissão não lhe póde dar seu assentimento, por 
causa do criterio, adoptado e invariavelmente seguido de não 
aconselhar medidas nestas condições. · 

N. IS 

Departamento Nacional de Snude Publica: 

Onde diz: "Continuas das diversas directorias e inspe
. ctorias do D. N. de Saude Publica, diga-se: continuas do De

partamento Nacional de Saude Publica com 3 :600$ annuaes, 
nquiparados aos da secretaria geral. - 11'inen ll!achado. 

Justificação 

Tendo o Departamento Nacional de Saude Publica, na 
sua m·eação, feito distinccões de classe para continuo, dando 
maiores vcncimcmlos aos que trabalham na secretaria geral, e 
menores aos destacados nas suas . diversas dependencins 
quando a funccão é a mesma para todos que occupam cargos 
do tal categoria, não se comprchende que, sondo encargos e 

onus perfeitamente identicós, haju disparidade de vencimen
tos cm um mesmo quadro, o que 1! ,justo, indo a desigualdade 
npontada elo encon I. r o nos desejos do Governo, do h a mu il.o 
drfnndidos no Congrrsso Nacional, de serem nniformisnrlos 
pm• categorias o clnsso, os vencimentos do funccionario pu~ 
hlico. 

Sala dns Com missões, cm 1lt ele dezembro de 1923. -lrinmr. 
Machado. 
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PARECER 

O Departamento Nacional de Saudc Publica deve ser 
reJ'ol'lnado dentro de poucos clias, segundo informação do Mi~ 
nistcl'io da J ustica e Negocias Interiores. Nessa occasião se~ 
rão adoptadas as providencias convenientes ao serviço e ás 
justas pretencões dos funccionarios. Nada aconselha que se 
votem medidas parciaL!S, tanto mais quanto contrariem ao cri~ 
terio seguido pela Commissãri a respeito do augmento ou oqui~ 
paraciio de vencimentos. 

N; 19 
Onde convier: 

Art. Fica reduziria de 35 a 25 annos o praw Jlara 
aposentadoria do pesAoal da Policia Civil. 

Sala das sC'8sões, 30 de novembro do 1923. - ,fr!'I'IJ!J'flm.o 
Monteiro. 

Justi(icaçãr 

A emenda, que ora se apresenta, consubstancia· medida 
do scve,•a justiça. Procura collocar em igual sltuaciio de be~ 
neficio servidores da Nação, que teem encargos pesados e 
cheios de responsabilidades, isto é, vem equiparar esses fun
ccinarios aos que exercem funcoiies de desempenho mais com~ 
modo e mais facil. 

E' .insto, é razoavel que as vnnl.ngcns c os hcnflficios ele 
nm cat·go eslajam rm J•clnçãço com os onns r ns difficnlrlades 
dn fucção. 

Snla rins srssücs. 30 rlc .novemllro elo 1923. - .Twron11mo 
Monteiro. 

PAHilCEn 

. A medida a que se refere a emenda n. 19, é alheia á 
mnlcria orçnmenlnria e se fosse approvnda, col!ocaria os fun
ccionarinR da Policia Civil cm condições superiores a lodos 
os oui.J•os a respeit.o da aposentadoria. 

A Comrnissiio não pódo pm· r~srs motivos nconselhat· a 
UJlJll'OVnção dessa émencla. 

N. 20 

Acm•escrn!.r,-~e 1\ vcrbn :17"- Ao Cenl!·o rln nna Imprensa, 
24 :000$000. . . 

Suln rins srsiins 30 rlc novcmll!'o de 192:1. - Jm·onumo 
Monteiro. 



.204 • ANNAES DO SENA!JO 

J usti r icar;üo 

Nada pórlo haver rlo mais .insto rlo que um Lfio pequeno 
auxilio a essa henemr.riLa associação. O Centro rla Boa Im
prensa mantém o seu orgão do publicidade A Resposta, que 
espalha de graça, por 15.500 leitores assignantes; distribue 
gratuitamente milhares de livros u Leis do leitura sã, morali
zada c amena, além de instructivos pela fórma e pelo assum
pto; essa distribuic;ão gratuita . de livros sobe ,iá a 35. lt20 
exemplares, no pcriodo de nove annos; auxilia a publicac;ão 
e circulac;ão de varias outras folhas, sob a mesma oricnta
c;fio, c impede por meios suasorios e bastante discretos os 
abusos, as licenciosidades que se Lecm procurado introduzir na 
imprensa, nos divertimentos publicos, theatros, cinematogra
phos, por meio de linguagem, figuras, quadros, revistas, of
fensivos ao pudor c á dignidade da familia. 

Em um paiz, onde o caracter se vae abastardando, onde 
.uma boa parte da mocidade só· procura a vida de gosos, de 
confortos, de riquezas faceis, onde o vicio domina no ponto 
de obrigar a adopção de leis rigorosissimas em defesa . dos 
fracos por elles alcançados, é fóra de duvida que uma insti
tuição como o Centro da Boa Imprensa presta serviços de alta 
relevancia, de valor inestimavel c merece do poder publico 
não sómcnte o modesto auxilio de que cogita a presento emenda, 
mas outros muitos favores que facilitam a sua humanitaria e 
digna acc;ão social. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Jeronvm.o 
]tfonteil·o. 

PARECER 

A Commissão não póde dar seu assentimento á r.mcnda 
n. 20, porque augmenLa despeza: 

N. 21 

As parLes interessadas, de que cogita § a• do art. 13, 
da lei n. 221, de 2G de novembro de 18!14, são aqucllas que 
respondem directa c 'conjunctamcnte com o réo como rcspon
saveis pelo acto que se pretenda annullar, isto é, os co-
réos, quando existam. · 

Snla dns srssi'íes. 30 r!e novrmht•o rll' Hl:?:l. - Je1'0!l1Jmo 
i.lfonleil·o. 

Justi(icaç{io 

A lei n. 221, do 20 do novembro r.lc 1.801!, no seu ar
tigo 13, determina: "Os jui1.rs o t.ribnnacs :rc.deraes proces
sarão o julgarão as causas que se ftmclarcrn na lesão elo rli
roiLos individuaes por aclns on rlrcisi'írs rins auLorirladcs arl
ministrnLivas da União. 
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O § ü" ucs~c urLig·o estabelece que: "atliuiLlida a ac()ão, 
serão citados o compel.cuLe rcp;·esenl.anlc do nlinisLJ•eio pu
blico e mais partes interessadas, · assiguandu-se-lhes o pmzo 
de 10 dias para a conLesLar)ão". 

A lei proCUl'OU prevenir a hypoLhese do serem rcspon
saveis pela pratica do aclo que se pt•clenda annullat•, mais 
de uma autoridade administrativa e nesse caso exige que 
cllas sejam citadas. 

Durante mais ele .20 annus ele cxecucfto da ciLada lei 
n. 221, nas acções sununal'ias e~pceiucs rmra a annullação 
cio actos adminisLmlivus sempre se cnLenclc nuccssa!'ia só
mente a citação ela União na pessoa do IH'ocumdor da lle
publica. De c e !'lo tempo a esta púrLe, porém, essa j urispru
dcncia tem variado, não no scnLido de surom intimadas as 
parles directamente responsaveis pelo acl.o, 111as sim aquellas 
que foram beneficiadas pelo acl.o lr·sivo do dil'eif.o rio autor., 
l'or exemplo: da reJ'oJ•ma de um capitão do ExcrciLo decor
reu a promoção a capitão do 1" tenente n. 1, a collocação do 
tenente que era n . .2, no n. 1 do almanak militar c, assim, 
pot• diante. Na vaga do 1" tenente promovido será, pm• sua 
vez, promovido o 2" tenente n. 1 e, em virtude dessa pro- · 
moção, seria alterada a escala ào almanak, na lllll'le refe
rente aos segundos tenentes, galgando cada qual o numero 
immediato . ao cm que figurava: antes da promoção elo que 
tinha o n. 1. . 

Assim, si o quadro de· primeiros tenentes l'or ele GO of
f'iciaes e o ele seg·undos de 10, o capitão que se considerar 
injustamente reformado c que propuzer a acção para an
nullar o acto da União, lerá de requerer a citação dcsla na 
pessoa do twocm•ador seccional, e mais 90 c ilações dos pri-· 
moiros e segundos tenentes acima alludirlos, espalhados 

pelas guarnições dos diversos Estados da Republica. 
Os precatorios para essas citações e o cumprimento elos 

mesmos nos Estados importam e:m uma sonuna tão elevada, 
que o capitão reformndo in,iuslamen!e I ct•á de su confot·mar 
com a injustiç.a. Como se vil, a cxigencia dessa intet•pr•elação 
é prohibitiva do exercício (ja ncr)ão insf.iLuida pelo referido 
art. 13 da lei n. 221. EvidenLemenl.e não podia ser esta a 
intenção do legislado!' de 1894. A Hepublica prometteu jus
tiça prompta c barata. Além disso, desnecessaria é a cita
ção dos que são, neste ou em outros casos, beneficiados di
recta ou indirectamente pelo acto que se pretende annullar, 
porquanto, é sabido,. e consli lu e jurispridencia pacifica, que 
a sentenÇa annullaloria sómenl.e assegura ao autor todas as 
vantagens c proventos do posto ou do cargo de que for 
injustamente exonerado, e não invalida os actos praticados 
posteriormente pelo Governo com o preenchimento da vaga. 
aberta pela exoneração do auto e. 

Accresce ainda a circumstancia ele que, a exigencia de 
t.aes citações, além do dispendiosa retarda cxtraorclinarin

menlo o julgamento ela causa; sómcnLe é feita quando a 
parLe usa de acção summaria especial, que pm• ~ua natureza 
fem rito processual muito rnpiclo. o deixa, cnlrctanlo, de ser 
feita quando a parto usa de ncr:ão Ol'clinaria, ,inslamenfe a 
que pm• suas naLm•acs delongas poderia arlmitl.il' laes cita
elies. Os ll'ihunacs mesmo depois cln morlificnda a jurispru
dcncia observada durante quasi 20 annos, lcem vucilndo naa 

! .. , 
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suas decisões a respci to, oura exigindo, ora dispensando as re
feridas citacões. Assim, os accórdiios ns. 2. Oli4 o 2. OG6, de 
28 de setembro de 1012, decidiram que "a lei n. 221, de 
1894, niio exige, e apenas faculta a citação dos interessados. 
Estabelecer como condição para o uso da accão do art. 13 
a citaciio de Lodos aquelles a quem possa interesar o acto 
administrativa, seria quasi que abrir a mesma acção, pelo 
embaraço na maioria dos casos, insuperavcl, que de uma tal 
existencia I:esulLaria". (OcLavio Kclly, Manual de Jurispru
denda Fcder·al, n. 35.) Confirmando essa jurisprudcncia, 
existem ainda os accordãos ns. 2. i 73, de 14 de setembro 
de 1914; 2. 7G1, de 17 de junho de 1917, e 3.238, de 1 de 
outubro de 1919, publicados na Revista do Supr•crno Tribu
nal l!'edcr·al, vol. VII, pag. 184, e vol. XVII, pag. 258, c 
accórdãos, proferidos nesse mesmo período, consag,ram dou
trina opposta. 

Nestas condicües, para eviLur essa diversidade de j uris
prudencia, que bencl'icia a uns •l prejudica a outros, quando 
a siluação de todos é perfeitamente identica, torna-se uma 
necessidade a interpretação consciente da emenda. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Jeronymo 
Monteiro. 

PARECER 

A Commissão aconselha a approvacão da emenda 21, para 
constituir projecto cm separado, por conter maLeria alheia ao 
orçamento, sobro a qual a Commissão de Justiça e Legislação, 
deve ser ouvida. · 

: ... f ,, ~i' 

· N. 22 

Onde convier : 

Art. O Governo mandará pagar ao Dr. José Rodrigues 
da Costa Doria c á viuva e herdeiros do Dr. João Carlos Tei
xeira Brandão a importancia dos vencimentos que um e outro 
deixaram de receber como lentes cathedraticos das Faculdades 
de Medicina da Bahi.a e do Rio de Janeiro, respectivamente 
durante o tempo em que exerceram os mandatos, o primeiro 
de Presidente em Sergipe e ambos de Deputado federal abrindo 
os creditas necessarios e relevada, para esse fim, qualquer 
prescripção. · 

Sala das scssüe;s, 30 do novembro de 1923, - J cron11mo 
Monteiro. 

Justificação 

· A emenda so esclarece com o simples enunciado do pro
Jecto do Senado n. 65, de 1921, que mandou pagar á viuva do 
Dr. Barata Ribeiro os vencimentos quo sou marido deixou de 
receber na qualidade de lente cnthedraLico da Faculdade de 
~Iedioina do Rio de Janeiro. 
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A Cununissão de .l!'inancas, ol'l'erccendo o 'projecto allu
dido, deu parecer, sob n. 109, du 1021, abaixo transcripto: 

"D. Auna Borges Barata Hibeil'o, viuva do saudoso Se
nador Dr. Barata Hibeiro, no requerimento sob 11. ::li, de 
1921, dirigido a esta Casa do Congresso, solicita pagamento de 
vencimentos que seu mal'ido deixou de receber na qualidade 
· de lente cathedraLico da !faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro. 

Consta das inl'orma~~ües prestadas pelo Governo que 
aquelle Senador sómente esteve om exercício do suas funcçües 
de professor no periodo das J'érias parlamentares, e que du

ránte o tempo em que exerceu o seu mandato, i'óra do exer
cício das funcçõcs de professor, não lhe foi abonado venci
mento algum. 

Contra a pretcnção da peticionaria só se poderia allegm· 
incidir ella no que prescreve o dispositivo constitucional que 

prohibc as accumulac;ües remuneradas. 
A legislação em vigor a esse tempo era deficiente, mas o 

aocórdão do Supremo Tribunal Federal, julgando o caso Coelho 
Rodrigues, lente e Senador, assim decidiu: 

O art. 73 da Constituição, vedando acoumulacão, não 
tem applicacão · á especie: o que não permitte é ·a accumu
lacão de mais de um vencimento em mãos de um só individuo; 
mas subsidio de Senador, cujo mandato emana da soberania 
popular, não é equiparavel a vencimento; não tem esse ca
racter." 

Vol. de uccórdão do Supremo Tribunal, 1899, (pags. 240.) 
Posto que em um outro caso o Supremo Tribunal tenha 

divergido dessa doutrina, a Commissão de Financas entende 
que sendo de direito, ao menos por equidade, o Senado deve 
deferir benignamente o requerimento da viuva de quem des
empenhou com o brilho do seu talento e a belleza moral do 
seu caracter o mandato de Senador, tendo sido além disso um 
dos mais ardentes propagandistas do regimen. 

Nestas condicões, submette ú consideração do Senado o 
seguinte projecto de lei: 

N. 65- :1921 

O Congresso Nacional decreta: 

ArLigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o 
credito que for necessario para occorrer ao pagamento á 
D. Anna Borges Barata Ribeiro, elos vencimentos que deixou 
de receber seu marido, durante o tempo em que exerceu o 
mandato de Senador, na qualidade de lente cathedratico da 
Faculdade de Medicina do Rio de .Janeiro. relevada para esse 
anno a prescripção em que tenha incorrido o seu debito; re
;vogndas ns disposições em contrario." 

O Dr. José Rodrigues da Costa Dor•ia e a viuva e her
deiros do Dr. João Carlop Teixeir\l BrundãQ encontraram-se na 



208 ANNAES DO SENADO 

mesma siluar;üo cnt que estava a viuva do Dr. Barata Ui
beiro, anlcs elo Congresso resolver sobre o caso. 'l'endo man
dado pagar tl viuva elo Dr. Bat·aLa llibeit·o a irnportancia dos 
Yencinwnlos que csLe deixou de receber, o Congresso precisa 
da situar;ão de desigualdade cm que ficaram o Dr. Rodrigues 
Dor ia c a vi uva do herdeiro do Dr. Teixeira Brandão. 

' 
Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Jeronymo 

Montci1·o. 

PARECER 

A Commissão acceitu a emenda. 

N. 23 

Verba 20'- Assistencia a Alienados - Hospital Nacional 
- Onde se diz: "alugtrel de casa para o pharmaceutico, roos 
1:8008. diga-se: 3:000$000. · 

Sala das sessões; 30 de novembro de.1923. - Jeronvmo 
Montci?·o. 

Jus ti{icaçã.o 

A dotação or~amcntaria - auxilio de aluguel de casa para 
.o pharmaceutico- é de. 1 :800$, ou sejam 150$ mensaes. 

Prcsentcmenlc, porém, não lhe é dado encontrar por tal 
prcr;.o casa condigna para rcsidencia, ·coma familia, tendo, por 
isso, de custear· o funccionario a differenca não pequena entre 
aquclla clolaçüo c o preço do aluguel da casa que lhe cumpre 
habitar nas proximidades do estabelecimento, segundo o dis
positivo regulamentar. Em face da actual carestia de vida é 
justo, portanto, o uugmento proposto nessa emenda.·- Je
ronymo M ontei?•o 

PARECER 

A emenda n. 23 encerra augmcnto de despesa. Não p6de 
ser acceitn, em vista do criterio dn Commissão. 

N. 2·1 

Onde convier. 

. Art. · Fica, para todos os effeitos, em igualdade de con
dições, o photographo do Hospital Nacional de Alienados ao 
do Instituto Oswaldo Cruz. 

Sala das sessões, 30 do novembro ele 1923. - J cronvmo 
Monteiro. 
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Jus ti( icação 

A presente Clllllllda é toda uma reparaÚão de justiça, como 
evidentemente se verifica. A differenca existente entre regalias 
e garantias dos photographos daquellas repartições só a jus
tifica a falta de conhecimentos dos poderes publicas, visto 
ambos lerem idcnlicas funccões, cujos serviços são imprescin
divelmente necessarios ás duas instituições scientificas, que 
só poderão ser executados por babeis profissionaes, como vêm 
demonstrando com proficiencia e zelo a longos annos de ser
viço. - Jerunvmo .illonteiro. 

PAIII!:CER 

A emenda n. 21,, equipara vencimentos, augmentando 
despesa. 

Não pó de por isso ser approvada. 
"_,_~ : 

N. 215 

Onde con vier•: 

São considerados validos, para o exercício da profissão, 
cm lodo o territorio da Republica os diplomas conferidos, até 
1924, pela Escola de Pharmncia e Odontologia do Rio de Ja- · 
nciro, com séde nésta Capital, de accõrdo com os decr·etos nu
meros 8.659 e 8.602, de abril de 1911, escola esta já reconhe
cida de utilidade publica pelo decreto· n. 4. 205, de 9 de de
zembro de · 1920. 

Sala das Cominissões, 3 de dezembro de 1923. - Marcilio 
de Lacerda. 

Justificação 

A .Escola de Phar.macia e Odontologia do Rio de Janeiro 
foi fundada em 2 de setembro de 1914, sob a vigencia dos 
decretos ns. 8.969 e 8.662, de abril de 1911, e, de accõrdo 
com os mesmos decretos, registrada em 24 de outubro de 1914, 
quando foi publicado o seu regulamento, contando, portanto, 
nove annos de existencia continua, no decurso dos quaes for
mou 72 alumnos, sondo 11 em pharmacia e 61 em odontologia. 

Os estatutos da escola (doe. 1), foram devidamente re
gistrados nos termos dn lei, em 24 de outubro de 1914 (do
cumcnt.o 2), c aller•ados cm 17 de janeiro de 1918 (doe. 3), 
cm virtude de ter sido extincto o curso de direito que havia 
tambem na escola, pm· não o permittir o dispositivo legal em 
vigor; os programmas de seus dous cursos (doe. 4), encon
tram-se de perfeito accôrdo com o que preceit.úa a lei vi
gente, constando das mesmas cadeiras enquadradas nos pro
grammas dos mesmos cursos du Faculdade de Medicina do Rio 
de .Janeiro. 

Funcciona, actnalmenl.c, a supra-cit.nda escola tí rua de 
Catumby n. 67, onde tem sua séde provisoria; tem sido sem
pre dirigida por homens competentes; possue um corpo do
cente de reconhecida idoneidade (Dim•io do Conorcsso, de 23 

s.- Vol, X 14 

. '•,' 

.. 

. ; ' 
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de dezembro de 1922, pag. 8 .137, ou no doe. 5) ; foi reconhe
cida ele utilidade publica pelo doere Lo legislativo n. 4. 205, do 
~ de dezembro ele 1920, Lendo, por occasião de ser reconhe
cida de uLiliclade publica, merecido honroso parecer da Com
mi~~ão de JusLica da Camura dos Deputados por ser "publico o 
noLoriu a exislenciu da Escola de Phurmacia e Orlonlologia 
do lUo ele Janeiro" e por se haver convencido a mencionada 
Commissiio "da benemerencia de acção" do referido instituto 
doe. ü), c da Commissão de Justiça do Senado, não menos 
honroso parecer, cm virtude de se tratar "de uma instituicão 

·que osLú em condições de merecer aquclle favor" (como se 
verificará na publica fórma, doe. 7); dispõe de appare
Jimclm; laboratorios e de uma assistencia dentaria gratuita; 
conLa 7:.J alumnos matriculados; os cirurgiões cientistas, for
mados pelo inslituto de ensino, cm questão traball1am nesta 
nesLa CapiLal e em alguns Estudos, devidamente licenciados 
pelo Departamento Nacional do ·saudo Publica, mediuuto 
uerLil'icado do formatura, competentemente impresso o Junto 
au l'equcl'imcnto, pelo qual solicitam tal concessão - Lendo 
mesmo uma plmrmaceutica, Senhorita Maria Amelia Go
dinho ele Campos feito concurso no Departamento Na
cional de Saude Publica, em cu,io concurso foi upprovada, 
não logrando, entretanto, nomeação, por não se encontrar of
ficiali~ada a escola, mas tendo sido aproveitados seus serviços 
JH'ol'issionaes pelo dito Departamento; tem nu Commissão de 
Instrucção do Senado, a proposição n. · 23, de 1923, formu
lada pela propria Commissão de Instrucção da Gamara e fa
voravel ú officialisacão de seus diplomas (doe. 8), pois, de 
facto, a escola iniciou. sua causa no Congresso pela emenda 
n. 2, ao projecto n. 99B, de 1922 (publica· fórma, doe. 9), 
a qual, foi separada pura estudos especiaes (publica fórma, 
dtic. 10), de cujos estudos resultou a Instrucção 39-1922 (pu
blica fórmu, doe. 11), que deu margem á proposição n. 23~ 
uc 1023 (publica fórma, doe. 12); finalmente, está "reconhe
cirla pela propria administração publica", dil-o o Deputado 

• Elyseu Guillwrme, juslil'icando-se cm plenario (publica fórmu 
doe. 1:3 ou doe. 8, pag. 2). 

Do exposto so conclue que a Escola de Pharmaciu c Odon
tologia do Hio de .Tuneiro, fundada e amparada por uma lei 
ainda não revogada, mas aponas suspensa por um dispositivo 
do lei annua, tem direitos adquiridos, que não podem sor pos
tergados ex-vi do art. 3", do Codigo Civil; ora, como a lo i não 
tem cffeito retroactivo, é de maxima justica sejam roconhe
eiclos e mantidos. os netos da mencionada escola, que funcciona 
com toda regularidade o. rectidão, e cuja existoncia não póde 
snr nngada - netos ossos garantidos pelos decretos ns. 8. G59 
e 8. liü2, ele nlll'i! ele 1911. 

Com os 13 documQnlos ciLadas . 

• \ rillll.f)l·in · emit.irln na rmencla n,. ·25 pôdo sor regulada 
na rol'orrna do onsino e é extrnnha no orcamonto. 

Por esse molivo, a Commissüo não pódo dar seu assen
timento á referida emenda, 
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N. 26 

Onde convier: 

"E' revogado o tll't. !lO do decreto n. 408, de H dt: maio 
uu 18!JO com o sou paragrapho, entrando novamente em vi
gor o Ul'L, 7 4, do decreto ·n. 9 .110, de 10 de. novembro do 
1911." 

Sala das Commissões, 3 de dezembt·o de 1923. - Marcilio · 
de Lac.crda. 

Justificação 

O ar L. 7·1 do decreto n. 9 .11G, de 10 de novembro do 
Hl11, que ú o Regulamento do Instituto Benjamin Constant, 

I ui~punha: - "Os logares de professores das cadeiras que va
garem serão preenchidos por concursos". 

Esse artigo foi revogado pelo art. 8" da lei n. 2.842, do 
3 de janeiro de 1914 (Orçamento Geral da Republica), que 
mandou revigorar o art. 90 do decreto n. 408, de f4 de maio 
de 1890 (antigo Reuulamento do Instituto Benjamin Constant) . 

Dispõe este ultimo artigo: _.:.... "Os lagares de ·professores 
das cadeiras que vagarem ou que forem novamente cr·eadas, 
serão preenchidos, independente de conourso, pelos repetidores 
cegos, ex-alumnos do instituto, mediante proposta ao director". 

Ora, a experiencia tem demonstrado que esse regímen ó 
contraproductente e prejudicial ao ensino, para cuja deca
dencia e desmoralização concorre, porque dá logar a que sejam 
nomeados professores indivíduos ·incompetentes. 

· O processo de promocão a professores, segundo esse re
gímen, ó o seguinte: - 1•, os alumnos, que concluírem o 
curso com boas notas de applicar;.ão e comportamento, serão 
nomeados aspi1·antes ao mauisterio; 2•, havendo vagas. de re-
1Jet'ido1'es, serão preenchidas por esses aspirantes, indepen
dente de concurso; 3", os logares de professores, que vagarem, 
tiOl'ão preenchidos pelos repetidores, independente de . con
cu!•so. . ... 

· Mas, os repetidores, qu'c desempenham funccões de sub
stitutos, não têm cadeira cel'i.a e determinada junto á qual 
sirvam, (como têm os substitutos do Collegio Pedro 2"), nem 
siquer uma secção de duas ou tres cadeiras (como os substi
f.utos das escolas supel'iores); de sorte que os ditos repeti
dores têm o direito do preenchet• qualquer vaga, ainda que 
não tenham competencia para leccionar a materia da cadeira. 

O mesmo succede quanto aos aspirantes, que auxiliam in
dislinctamento qualquer repetidor. 

De modo que, nomeados para .os primeiros postos sem 
cuncmso, nem outra prova real de competenoia, o nãó po
t.lcndo especializar-se em matoria alguma, taes individuas s~ 
JlO'I' acaso poderão preencher devidamente lagares de profes-
sores. · · 

Conseguintornenle,. é manifesta a necessidade do restaurar 
.o l'CS'i!I!cn do concursp, · , 

:1·: 
:,·i, ... 
I . • 
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E' o que pt·clende c~lu emenda, lendo cllu .inteiro cabi
mento no presente orçamento, porque foi Lambem por uma 
disposição orçamentaria que se revigorou o preceito do an
tigo regulamento do Inslilulo Benjamin Constant. 

PARECER 

'!'ralando-se na emenda u. 2ü de maLeriu alheia ao or
.camcnlo, a Commissão Ollina no scnf.ido de ser ella appro
Vl111a para constituir projecto especial, afim de ser ouvida a 
Commissão de Justi1;.a c Legislação. 

N. 27 
Onde convier : 

"Da cadeira de historia uniwrsal c do Brasil professada 
no Instituto Ben,jamin Constaut é destacada a parte relativa 
á historia do Brasil, pm·n constituir nova cadeira." 

f~ala da:; Commissões, 3 de dezembro de 1923. - Mm•cilio 
de L:.CC1'da. 

,:usti(icaçãci 

Em lodo~ os eslabelecimenf.os de ensino secundaria, a 
comecar pelo Co!legio Pedt•o 2", qLto é o modelo ofl'icial, o en
sino da hi~toria patria é· ministrado em cadeira independente. 
Com maioria de razão deve sel-o no Instituto Benjamin Con
slant., onde o met.hodo de ensino proprio dos cegos demanda 
mai~ tempo c trabalho, do sorte que o professor actual nem 
siquct· p&de dar conta do prograrnma de historia universal. 
A accumulação do ensino das dua:a materias não é de passive! 
desempenho por um só professor. 

PARECEI\ 

A emenda n. 27 contém malcl'ia cxlranha ao ot·çamcnlo 
e, si fosse approvudu, importaria na ct•eacão de um cargo 
com augmenlo de despcr.n. A Commissão, por esses motivos, 
não aconselha a sua approvaoão. 

F.l\lllNll.IS API\I~SilN'l'AD.\S l'!lJ,,\ COI\lll!lSS.\.0 DI'. .\CCLJI\DO COM A 
AD:M\NIS'rMÇ.~O 

N. i 

Ao orçamento do Interior: 

Verba 12": 

Augmcnlnda de 51 :72G$, feitas as seguintes all.ernçõc~ :. 

!lubrica V - (Pe~Hoal) .Tuir.oR Rcccionacs - Estados -
lcttra C - (Amazonas, Maranhão c Ceará). Logo após a sub· 
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consignação n. 43, nccrcscenlc-se: 1 escrivão criminal do 
juizo ~cccional do Ceará, com !i :000$, sendo IJ :000$ de ordenado 
e 2 :000$ de gratificação. ·. 

Lcl.t•a F (Pará c Rio Grande do Sul). Logo apt'os a sub~ 
r.onsignação n. ü7 nccrcscenLc-sc: 1 escrivão criminal com 
6 :OOO!j:, sendo -1 :000$ de Ol'denndo e 2:000$ de gl'nLicar:ão. 

Accrcscentc-sc, na mesma lettra 1', logo apcís a sub-con
signação n. 68, sob o titulo novo de - gt•utHicaç.ão addiciona~ 
-a seguinte sub-consignação: de 5 % ao juiz federal no Pará, 
hacharel Luiz Estevão de Olivcit•a, 1 :200~1000. 

Lett.ra G (Rio de .TaneiJ•o). Logo apôs a sub-consignação 
n. 73, accrescente-se: 1 escrivão criminal com G :000$, sendo 
.\ :000$ de ordenado c 2:000$ de grat.ificur:ão . 

. Lcttra H (Minas Gernes, Pernambitco, S Paulo e Bahia). 
Logo apôs a sub-consignação n. 79, nccresccnte-sc: 1 escrivão 
criminal com !i :000$, sendo 4 :000$ de ordenado o 2 :000~ de 
gratificacão. 

Accresccntc-se, na mesma letra H, logo após a sub-con
signação n. 85, a seguinte: De 5 % ao juiz federal rm Per
nambuco, bacharel l~rancisco 'l'avares da Cunha Mello, réis 
9!i!i$000. 

Sub-consignação n. 27, Onde se diz 20 o/o, diga-se 33 %. al
terada a respectiva importancia de 2:520$ para réis /1:080$000. 

(Os mencionados cargos de escrivães criminaes, foram 
creados, em Virtude da lei n. 4.642, de 17 dr. janeiro de 1923.). 

N. 2 
Verba 13": 

Augmentada de 45.:384$000- Para pagamento de diarias, 
durante 306 ·dias, aos officiaes de justiça das varas criminaes e 
pretorias do Districto Federal, em numero de 62, na razão de 
732$, a cada um, de acc.ôrdo com os arl.s. 17 do decreto nu
mero 4.555, de 10 de agosto de 1922, e 18, da lei n. 4.632, de 
ti de janeiro de 1923. 

N. 3 
Verba 15': 

Augmentada de 7 :920$, feitas as seguintes alterações: 

Rubrica XIII - (Pensões de guardas civis, pessoal da 
Inspectoria de Vehiculos e outros) - Accrescente-se: 

Amaro .Tacome de Araujo ................... . 
Bartholomeu Araponga ................... . 
Antonio .Tosé Fernandes Filho ............. . 
Irene Paz dos Santos, viuva do gunrda Avelino 

Climaco dos Santos .. , ................ . 
Maria .PHeira Toja, vi uva elo guarda Manoel Toja 
Navarro ................................... . 

1 :H0$000 
1:800$000 
1 :H0$000 

1:800$000 

1 :H0$000 

·.· 
:~ 

~· ., 

. ·: 
',,.; 

. ' 'i 
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"' 
N. 4 

Verba 16': 

Augmentada de 7 4:195$258, feitas as alteraçes seguintes: 

Rubrica VIII - Reformados: 

Sub-consignacão n. 90, capitão José Cat•los L'Eperty. 
Onde se diz 2:142$492, diga-se 4:500$000. 

Sub-consignacão! n. 91, capitão Eduardo do Parobé 
Choim. Onde se diz 2: ''00$, diga-se 6:000$000. 

Sub-consignação n. 92, capitão Emiliano Felix de Al
meida. Onde se diz 2:400$, diga-se 6:000$000. 

Sub-consignação n. 94, capitão Cynobelino Paes Landim 
- onde se diz 2:400$, diga-se· 6:000$000. 

Sub-consignação n. 121 - tenente João Ranulpho do 
Nascimento Menezes - Onde se diz 1 :080$, diga-se 2:944$000. 

As altora(iões citadas são todas em virtude de melhoria 
rio rMorma. 

f.ccrescent.e-se na mesma rubrica: 

·1° tenente .João Joaquim da Silva Telles .... · .. 
2° tenente Francisco Leonardo · Guinther ...... , .. 
.1 o snrgento Fortunato Ribeiro Marinho. , , , .... . 
1 o sargento Alfredo Oliveira de Araujo, ........ . 
2° sargento José Leite Chaves ........ ~ ~ ....... . 
2• sargento Gustavo Flavio 1\Ianoel da Silva ..... . 
a• sargento Pedro Roque ...... , .............. . 
Cabo de esquadra Pedro Joaquim Lopes~ ... ,., 
Cnbo de esquadra José Marcellino de Freitas ... . 
Cnho ele esquadra .Avelino Alvares da Camara ... . 
Cabo do esqt1adra Joaquim do Nascimento Cunha 
Cabo r! e esqt1adra .José Pereira E1reire. , . i· ...•. 
'Cabo rle esqt1adra J"uiz Pereira do Nascimento .. 
Caho rir. esquadra Leopoldo de Almeida Matt.os, .. 
Caho de esquadra Thomnz Marlins dos Santos .. . 
Cabo de esquadra lndaleci o Peres ............. . 
Cabo de esquadra Manoel .Joaquim dos Santos (2°) 
Cabo correeiro Sebastião Ferreira de 1\fello ..... . 
Anspeçada Fernando José da Silva ............ . 
Anspeçada .José Martins Borges ................. . 
Anspeçac~a Americo de Oliveh:a Sendino ...... . 
Anspeçada Armindo da Costa Rego ........... , . 
Soldado Arthm• Guimarãbs Caldas ............. . 
Soldado Carlos Frederico dos A n,jos ......... , .. . 
Soldado Gtlilhermc Det.erling ........... , ...... . 
Soldado Belmiro Goncalves .................... . 
,Soldado Aureliano ~.José Corrlia ................ . 
Soldado .José Romao dos Santos ............ , .. , 
'Solrlndo .José Anastncio Ferreira ...... , , .. , ... . 
Soldado Scbasti~o da Silva e Souza, .. , ..... , , .. . 
Soldado Antonio da Rocha Vinnnn .......... , ... . 
'Soldado Adão ,Teronymo da Silvn .. , .... , ...... , . 
Soldqdo .Tu li o Francisco da .Silva ............... . 
'Soldado Manoel do Oliveira. , ................. . 

··---· 
6:572$000 
5:2001000 
1:773$334 
1:773$334 
1 :411$667 
1:258$667 
1:258$667 
1 :081$334 
1:081$334 
1 :081$334 
1:081$334 
1:081$334 
1:081$334 
1 :081$33/f 
1:081$334 
1:081$334 
1 :081$3311 
1 :081$331, 

872$667 
872$667 
872$667 
872$667 
872$667 

1:570$800 
872$667 
872$667 

1:570$800 
872$667 
872$61l7 
B72$61l7 

1 ;570$000 
f!72$0(i7 
R72$6!l7 
872$6G7 
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Soldado Nelson Alves de Miranda .............. . 
Soldado Antonio Pereira Ramiro .............•.. 
Soldado Antonio da Silva Ló .................. . 
Soldado Barsuli Foliei ..... , .................. . 
Tambor Augusto dos Santos ................... . 
Corneteiro Agostinho Li no Sulles da Costa ..... . 
2• tenente Euclydes Rodrigues Coura ........... . 
3• saPgento J.uiz Gonzaga da Silva Ramos ..... . 

N. 5 
Verba 31': 

215 

872$667 
872$667 
872$667 
872$667 
872$667 
872$667 

4:368$000 
1:258$667 

Augn10ntada de 57 :P36$879, feitas a~ aHernciies seguintes: 

Sub-consigna~ão n. 62 - t.enent.e-coronel Emygdio Mi
gnrl da Silva- onde se diz 4:080$, diga-se 9:984$000. 

Sub-consignação n. 70 - ma.ior Jacob Grcgorio de Lima 
- ondo se diz 3 :360$, diga-se 7:599$996. 

Sub-consignacão n. 71 - ma.ior Emygdio .ros1\ da Silva 
- onde se di1. 3:919$992, diga-se 8:207$995. 

Snh-consignacão n. 72 -major Clemente Est:mislan Fi
gliola- onde se diz 3:960$, dlga-se R :359$996. 

Suh-consignacão n. 7 4 - l"!}ajor .Toaquim Domingos do 
Prndo. Onde se diz: "3 :360$", diB"a-se "7 :599$996". 

Suh-consi~nacão n. 80 -· oanitão Firmino .Tos1) da Silva. 
Onr:lr. se diz: 2:640$, diga-se 6:360$000. 

Rnb-consignação n. '94 - Segundo tenente Carlos da Silva 
. Lemos. Onde se diz 985$500, diga-se: 3 :600$000. 

Sub-consignacão n. 253 - Soldado .Tosé Ferreira do 
Souza. Onr!n se diz 402$600, diga-se 732$000. 

, A~ citadas alterar;.iies são todas cm virf.IH!n do mr.l]wria rjr 
refoJ•mas. 

AccresMnf.c-sr. na mesma rubrica: 

Segundo tenente .Toão de Oliveira Mello ....... . 
Segundo tenente .Toão. IAnacio rla Costa .......... . 
Segundo tenente Tarei! i o Miguel da Silva ...... . 
Primeiro sargento .Toão Luir. Pereira Mat.foso 

Junior .................................. . 
Segundo sargento Edmundo Octavio Ferreira ... . 
Soldado Antonio Aloxandrl' de Castro ........... . 
Solrlado Arthur Soares da Silva ................ . 
Soldado Cornelio Octavio dos Santos ........... . 
Soldado Armando .Tosé da Silva ................ . 
Soldado Appolinarin Pereira da Costa ... : ....... . 
Soldado Fernando Silva ...................... . 
Soldado· Wenceslau dos Santos ............... . 
Snlr!nrln Mnnorl Dnm·tc CJorrCin .. , , ............ . 

N. G 
Vrrhn :17: 

li : 199S9!l!
li : 199$9911 
5 : 199$!Hln 

2:1R58500 
1:G7!l~500 
i :092$000 
i:092$000 
1:092$000 
1 :092$000 
1:0928000 
1:0!l28000 
1:0!l28000 
1 :092$000 

. Augrnnntn-sr rir. 5:000$000 - Pnrn rlespr.sn rir vingnm, 
t.rnnsporf.r. r. snrvlün frlngrnpllicn, fll'ovenii:mf.r. ria conf.inuaeiio 

' 

" ' 

,i r 

,i' ' .. '' 
I o 

. ' , r·: ,1• 
, .• r. 
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rio;; servicos de posl.os nnt.i-ophyrlicos, contractados com Q 
Jnstit ulo Vital Brasil. 

N. 7 

Ver h a 38: 

J1ubt'ica I - Mantido o crerlit.o de 80:000$, rorli,ia-se a 
suh-consignnciio, de accO!'do com· a proposta. 

N. 8 
Verba :lO': 

Sub-consignacão n. 36, lettra b, em vez de 300$, diga-se 
100$ e não 100 :000$, conforme consta da proposição da Ga
mara. .. -' 

N. 9 
Verba 20: • 
Rectifique-se o total da tabella constante da rubrica XVII 

(Colonia de Alienados) de 94:755$:1.20, para réis 94:755$:1.30,, 

N. :1.0 

' Emenda n. no areamento do Minist.erio da Justiça:} 

N. 5 - Comarca do Rio Branco: 

N. 96 nugmontndn de . . , ...................... . 
N. 97, nugmentnda de •......... , . , ............ . 

2:000$000 
:1.:000$000 

N VIII - Material geral : . 

N. i 14, reduzida de . ........................... . 

_ Ju.sti(icnçtlo . 

l 
I 

3:000$00~ 

A modificação contida na presente emenda, niio acarreta: 
augmento de despesa e melhor attende ao serviço do· .Juizo da 
Comarca de Rio Branco. ··· · 

N. :1.:1. 

Verba 20 - Assist.cncia a alienados - Hospif.al Nacional:: 

"Material" - Titulo II - Do consumo: 

A sub-consignação - Conservação do predio 20:000$ ê 
Conservação do material rodante 20 :000$, ficam reunidas cm 
uma só sub-consignucão, com a seguinte redacção: Consor
vnçiío rlo predio c do material rodante !tO :000$000. 
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.l u.s li{icação 

No;; annos anteriores a sub-consignação sempre teve n: 
rcdacr·ão m·a proposta. Com a divisão feita, con:llante da pro
pus ta· uu Governo, a Administração do Hospital Nacional dii'
J'iculdades terá no serviço, sem vantagem algllina para o Es
tado. O Hospital Nacional de Alienados não tem auf.omoveis 
nem carros, sendo, portanto, desnecessaria a divisão da sub
consignação "Consm·vação do predio e do material rodante".•J 

N. 12 

V'erba 20' - Colonia de Alienadas no Engenho de Dentro 
-Material: Destaque-se da consignação "Forragem" a quantia 
de 500$ e augmente-se desta importancia a consignação "Alu
guel de apparelhos telephonicos, etc.", visto ser de 1 :500$ 
a referida despesa. 

N. 13. 

Colonia de Alienadas no Engenho de Dentro - Ambuhi
torio "Rivadnvia Correu": Onde se lil oito enfermeiro;;, diga-se 
oito enfermeiras e onde se diz seis enfermeiras, diga-se seis 
monitoras de bygiene mental. 

A. emenda visa apenas especificar as funcçües qnc exer
cem as referidas enfermeiras, bem como corrigir um erro de 
redacção, visto não existir na Colonia, na pratica da enfer..; 
magC'm, ;;i não pessoal do sexo feminino; 

N. 14 

Verba 20' - Assistencin a Alienados - Manicomio Judi
ciaria - Material: 

EMENDA 
- ' 

Destaque-se da verba 20' - Assistencia a Alienados -
Mnnicomio .Tudiciario - Material, sub-consignacão F1trnos ·c 
artigns para (1tmar, a importancia de 2 :000$, e da sub-consi ... 
gnncão - Acqu.isição e concertos de moveis, 1ttensilios, appa~ 
relhos e instrumentos, a importancia de 1 :000$, indo as refe
t•iclas importancias constituir duas novas sub-consignar.ücs com 
as segui.ntes rubricas: · 

; 

I - Permanente: 

Appnrelhos, instrumentos c ulnn.~ilios pnrn os ga-
binetes bio-chimico e ele psychologia........ 2:000$000 

II- De consumo: 

Drogns o prorluctns chimicos pnrn o gabinctn hin-
cllimico ................................... 1 :000$000, 
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Justi(icaçrio 

O Manicomio .Tudiciario não pórlo prescindir rlo funccio
namonto dos seus J,aboratorios Bio-chimico o do Jlsychologia 
afim do dar cabal desempenho ti tarefa medico-legal e olinica 
que lhe inCLlmbe, em beneficio da Justiça o da assistencia aos 
alienados delinquentes. A emenda visa, sem augmento de des
pezas e embo1·a com sacrifício de despezas menos urgentes, 
restabelecer as verbas destinadas a estes laboratorios que .iá 
existem no areamento do anno corrente e que deixaram de 
figurar no que ora se estuda para o proximo anno. 

Sala das commissões, 15 de dezembro de 1923. - Bueno 
rln Pai!Ja, Presidente. - José Eu:ebio, Relator. - Lauro 
Mii./lm·, - Ve.vpucia de Abre1t. - .Totio Lura. - Bcrnardn 
Mnntl!'iro. - Felippc Scl!midt. 

N. 415 - 1923 

PAIIIlCilii ROll!lll llMilNDAS AO OIIQAMENTO DA FA?.ENPA EM 

3' DISCUSSÃO 

A Cnmmissiio de Financns, tendo estudado aR H2 emenda~ 
offerecidas, em 3' discussão, ao orçamento da despesa do Ml
nisf.orio da Fnr.enda pura 1924, vem ~obre ella~ omHtir o se.u 
pm•oc.r!J', favoravcl a 215, contvario n 88 e sobvo 29 propondo 
·qu~ consf.i tunm projectos ospeciaes. Offerece tnmbem á con~i
derno:io rio Scnarlo as. 39 emendas que se seguem: 

EMENPAS PA qoMMISSÃO 

N. i 

Art.. O Governo Fedornl rescindirá os contt•actos que 
haja porventura celebrado com os Estados ou municipios, de 
accórdo com n legislação em vigor, para o custeio cm commum 

. de qualquer serviço publico, desde quo o Estado ou mun icipio 
· cont.ructnnto, decorridos t.J•intn dins, além do prazo conven
Ci9nn~lo.! niío f.enhn. recolhido :\ reparf.içiío oompofontn a con
trlblllçao n qur. ~o obrigou . 

.Tustfficação 

Nnmr.rosos são os contrncots celebrados pelo Govrrno Fl'
clornl, rsprcinlnlf)nf.c rm rnlacão n sr.l'Vir,.o~ rir hYS'innn n Pl'n
)lh~·lnxin rnrnl, nos qunns torn sirln csf.nbniAcido llllO parte rias 
rJespcsns cm•rn pnlo Thosouro c parto pelos Esf.nrlos. Tgnorn o 
Roluf.or si os Estados tlim cumprido rngulnrmcnt.n os com
prnmissos assumidos nrssrs coni.J'nct.os. Prldn. porrm. snccrrlm· 
Qtll' não cnmpJ•nm; o. nosf.n. IWPnl.hnsn, n TTnifio ficnr1\. nom ln
do~ nR rncm•gos dns despesas, A crnnnrlnvisn nfnsf.nl' psAes en-
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cargos, que aggraval'iam nossa situação financeira, no caso, 
que não é improrogavel, de deixarem de ser fielmente exe
cutados os contractos por parte dos Estados ou municipios 
oontractantes. 

N. 2 

Art. As despesas que devem correr por operaoões de 
credito, internas ou externas, não poderão sct· cm caso algum 
cust.eadns pelos recursos or·rJinarios do 'l'llesouro. 

Justificação 

Tom-se entendido, desde muil.o, o com o assentimento do 
TL'illllnnl de Contas, que o Governo poderá custear com re
cur.sos ordinarios do 'l'hesouro as despesas que está autorizado 
a fazer por operações. de credito, abrinrlo em moeda corrnntP 
os nocossarios creditas.· Desse facto tem resultado o augmcnf.o 
dos de{icit.v orcamentarios, convindo, portanto, que elle se não 
reproduza. Quando o Congresso autoriza qualquer despeza por 
opcraoões do credito é porque, julgando-a urgente e inadiavol, 
est:i convencido de que as rendas ordinnrins a não comportam 
ou de que é necessm'io que a mesma não pese, desde Jogo c 
integralmente, sobre os recursos de que o Thesouro dispõe. Si 
outr•o fosse o seu pensamento incluiria no orçamento a pre
cisa ver·ba para o seu custeio. 

Assim sendo, e· realmente é, impõe-se o disposiLivo con
stante da emenda. . 

N. 3 
• 

ArL Embora legalment.c autorizado, o Poder F:xccnt.ivo 
não mnnrinr'ít nxncutar qualqum· RorviQo, nom nssumil'ít qual
quer· rncar·go on !'11~ponsa!Jilidadn nova para o 'fhcsom·o, em
quanto o CongJ'Csso Nacional não haja antorizaclo a a!JeJ'i.m·a 
rio neccssnrio credito on não l.~nhn consignado na lei do area
mento a respectiva verba. 
i.fH~~: : . ~ .. -· . . ... 

Justi(icaç'ão 

A lei n. 12G B, rle 21 de novembro de 1R92, rlcterminou 
om srn m·L !J•: 

"Non I mm scr•vico será mandado executar por aquelle 
Podrr· ((I l<Jxecutivo), sem que lhe esteja consignada a verba 
na lr.i rio oJ•çnmont.o, devendo agtmJ·rlar essa designaono para 
nxPmr f.nP a ln i que o determinar." 

E n !Pi n. 2.857, do 17 rlr jqnho rln 1!lH, r.slnbclccon em 
sru UJ'f .. 2•: 

".Finam Pnvngndns I orln.~ ns nu t.oJ•izaçiíns nonst.nntns rins 
leis vigrnlrs qur impO!'fr.m rm angmrnfn rir dcspcza." 
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Estes dous dispositivos não teem tido rig·orosa applicacão 
cm vil'tude de oulros incluidos em leis annuas posteriores. O 
que a emenda faz é revigorai-os, modificados e sob outra 
Mema, afim de impedir que se,iam ereadas despezas novas, 
neste momento de nperturas financeiras, sem que o l'oder Le
gislativo diga novamente sobre n sua conveniencia e oppor
tunidaclc, autorizando a abertura de crcdilos ou volnnclo os re
cursos neccssnrios, 

N. 4 

Art. Fica o Poder Execul.ivo autorizado a nomear umti 
comnussao de funccionarios publicas e representnntrs das 
classes mais interessadas, para ser féila a consolidação dos va
rios regulamE'ntos sobre cobrança de impostos, podendo ser mo
dificadas as respectivas disposicões no sentido de simplificar 
as formalidades estabelecidas, principalmente quanto aos me
nores contribuintes de industria e commercio, que deverão 
ser divididos em classes conforme o capital ou o movimento 
ela industria ou commercio a que se dediquem . 

. Tnstificaçüo 

Os !.ermos rlestn emenda traduzem os seus intuitos, aliás 
· amplamcnl.e rsl.udados no parecer sobro o orçamento da Fa
wnda, 

N. 5 

Art. Quando collidirem quaesquer dispositivos desta 
lei com os constantes do Codigo de Cont'ílbilidade prcvalocerão 
estes ultimas desde que não tl:mham sido expressamente ro
vogados pelos primeiros. 

Jnsti('icnçüo 

Ao Congresso não é possivnl examinar detnlhadnmento nos 
nlf.imos dias da sessão legislativa cada um elos dispositivos ela 
lei de orçamento, bem como das inscripções das diversas' ru
bricas orçamentarias, para adaptai-os do modo mais conve
niente ao que preceitua o Codigo de Contabilidade; c deste 
facto tem resultado a collisão ent,re as disposições daquella 
lei e do Codigo, Sirva de exemplo o que diz respeito á sup
plementacão de verbns uma pelas outras. A prohihicão está 
consagrada no Codigo e tnmhem no ar!, 132 da lei de orça
mento deste anuo; e, no emtanto, a inscripção da rubrica 29', 
do art. 79, permHLc a refcrid!l snpplement.acão, empregando 
as seguintes palavras e para occo1•rm• ti deficiencia das ontra~v 
1:c1·ba.s. . . A collisão é manifesta, sendo nccessario, por isto, 
providenciar sobre o assumpLo. E' o que faz a emenda para 
evitar que, de fut.uro, snr,inm qunesquer difficuldades na exe-
cn~fl.o rla lei. ' 
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N. G 

Onde conviet·: 

Art. A cOinpra de combusLivel para as est1•adas de ferro 
federaes poderá set• feita directamente no estrangeiro, por 
delegados do Governo, fixadas préviumente as condicões a quo 
deverá satisl't1zer o at·Ligo a adquirir; podendo-se celebrar ue
curdos tendo pm· base a venda de productos nucionaes nos 
mercados estrangeiros c a compra elo combustível com os re
cursos resultantes. 

Jus ti{ icaçüo 

~l~ern por fim executar a providencia constante do aviso 
do. Ministerio da Viacão ao ~r. Ministro da .E'azendu, nos se
gumtes lermos: 

"Aviso n. 1.90~. de 20 de.novembro de 1923- A expe
riencia das concurrencias publicas para o fornecimento de 
carvão á Estrada de .Ferro. Central do Brasil tem demonstrado 
que os contractos dellas resultantes, feitos com intermediarias 
de fornecedores directos ou .indirectos, sobrecarregam a mer
cadoria de numerosas commissões, addicionando-sc-lhes ao 
gasto parcellas excedentes do seu real valor. Além disso, a 
obrigacão ligada a avultados fornecimentos, priva a Estrada 
de aproveitar a vantagem que lhe pudesse trazer a baixa do 
preço no período de vigor do contracto, o que agora mesmo 
já lhe teria causado não pequeno prejuízo, ou colloca o forne
cedor na contingencia de se defender do damno que ela alta 
lhe pudesse provir, procurando entregm• mercadoria mais ba
rata e de peor qualidade, o que nem sempre ao comprador é 
facil evitm·. Para obviar taes inconvenientes, julguei acer
tado determinar á directoria da estrada fosse ensaiado o mc
thodo ele compras directas aos proprietarios das minas, auto
rizando-a tambem a designar dous agentes, representantes 
seus, com a incumbcncia especial de procederem na Europa 
e nu Amcrica do Norte ao estudo dos respectivos mercados, 
de modo a ser adquirido o carvão nos proprios centros pro
ductores. A compra se fará baseada no art. 2~G. lctf.ras a ou 
b do regulamento de Contabilidade Publica, conforme as cir
cumsf.tmcias cm que houver de realizar-se c o respectivo pa
gamento pela fórum prescripl.a nos al'f.s. 527 c 53-1 do mesmo 
regulamento, pot· intermedio do Banco do B!'asil, mediante 
ordem tclegraphica que deverá sm• solicitada opportunamente 
a este ministel'io. Levando a medida em questão ao conheci
mento de V. Ex., tenho a honra tle solicitar as pt•oviclencias 
que se tornem neccssarias no sentido de ser aquellc banco 
devidamente autol'izado a uLI.enclcr aos 11eclidos da Directoria 
da Central do Brasil a serem cJ'fccluaclos no estrangeiro, no 
caso cm que a verba "Combustivcl" tenha sido distribuída á 
thesout·m·ia da mesma estrada". 

.. '. .. . •' ..... ~ ..... 
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N. 7 

Al"L. .J!'icn prorogaclo por mais um anno o JH'USO estabe
lecido no tu·t. !J25 do regulamento approvado pelo decreto 
n. 15.73, do 8 de novembro de :1922, para as alterações quo 
furem nocessarins no mesmo regulamento. 

Justificação 

PaJ•a cumprir a providencia contida no artigo ciLado do 
Cudigo de Contabilidade, o Governo nomeou uma comrnissão 
de i'unccionarios que ainda não poude desempenhar-se dessa 
incumboncia. Torna-se, assim, necessaria essa prorogação de 
pl'UZO. 

O artigo citado dispõe o seguinte: 

O presente regulamento entrará em vigor a partir do :1 de 
,janeiro de :1923, podendo o Governo alterai-o dentro do pri
meiro anno de sua execução nos pontos cuja .observancia por 
moLivos ponderosos não se possa verificar tão ·rigorosamente 
como nellc se contém e desde que tal alteração não offenda, 
por qualquer fórma os princiopios basicos estabelecidos na loi 
organica n. 4.536, de 28 de janeiro de 1922. · 

Paragrapho unico. Nenhuma alteração, porém, se fará 
sem audiencia das secções technicas da Contadoria Central da 
Republica para que digam da necessidade ou conveniencin das 
alteracõcs propostas em face das exigencias dos serviços ge
raes da Contabilidade da União". 

N.S 

Do anuo de f924, em diante, nenhum pagamento de de
posito, do Cofre dos Orphãos, da Capital Federal e do Estado 
do Rio de Janeiro, do de bens de defuntos e ausentes e do de 
depositas publicas, será effectuado no Thesouro Nacional, ou 
lia Recebedoria do Districto Federal, sem ser previamente OU-' 
vida, para emittir parecer sobre o direito do reclamante, em 
face da prova constante dos autos e da respectiva escriptu
racão dos Orphãos, cujo serviço ficará subordinado á mesma 
commissão, convindo ainda ser a mesma encarregada de veri
ficar a regularidade dos pagamentos nos respectivos cartorios 
com referencia a exacta applicação do imposto do sello e ta
xa judiciaria, afim de evitar qualquer prejuízo á Fazenda Na
cional, levando no conhecimento da Inspectoria Geral do lte
parLic;õos de l?azenda, qualquer transgressão observada, para 
~orem tomndns as nec~ssarias providencias. 

Justificação 

O grande numero de procaLorios falsos o officios requisi
tando quanliu, a maior, do que a devida, e a pe~soas qu9 já-
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mais tiveram dinheiro depositado nos cofres publicas, que 
tecm sido presentes ao 'l'hesouro Nacional e á Recebedoria do 
Districto Federal, logrando alguns o seu cumprimento, dando 
isso Jogar a avultados prejuízos a Fazenda Publica, que se ele
vam á centenas de contos de réis, exige uma providencia po~ 
parte do Governo .l!,ederal, afim de fazer cessar esses prejuí
zos ao cr·ario publico. 

E essa providencia a tomar-se, consistirá apenas, em ha
ver nma repartição intermediaria entre os serventuarios da 
Justiça e o Thesouro Nacional ou Recebedoria do Districto 
Federal. 

Assim, convem que nenhum pagamento de deposito, do Co
fre dos Orphiios da Capital Federal e do Estado do Rio de 
Jnnelr·o, e de )Jens de defuntos e ausentes e depositas publicas, 
seja effectuado, pelo 'l'hesuoro Nacional ou pela Recebedoria 
dp Districto l!'odcral, de i • de janeiro de i 924, em diante, sem 
previamente ser ouvida para emittir parecer, sobt·o o di
reito do reclamante, em face da prova constante dos autos da 
respectiva esct•ipturacão do deposito, a actual Commissão Es
pecial de Exame do Cofre dos Orphãos, convindo ser ainda a 
mesma encarregada de verificar a regularidade dos pagamen
tos nos respectivos cartox·ios, com referencia a exacta appli
ca~'ão do imposto do sello adhesivo e da taxa judiciaria, de 
surte a não haver prejuízo algum para a Fazenda Nacional. 

No caso de qualquer tt·ansgressão de p;eceito legal, a 
Commissão Especial de Exame do Cofre dos Orphãos, levará 
incontinente a mesma, ao conhecimento da Inspectoria Geral 
de li'azell.da, para as necessarias providencias. 

N. 9 

.Para os efl'eilos do registro pelo 'l'ribunal de Conl.as o 
~ua~ rlolegacões poderão ~or homologadas pelos ministros de 
EsLndo os netos das rcparLições subordinadas, relativos a for
necimentos ou prestacão do servicos executados independente 
do concurrencia e contractos no primeiro exercício financeiro 
da vigencia do Codigo de Contahiliade Publica, desde que, 
por•ém, as respectivas ordens de pagamento satisfaçam ás exi
!!'Oncins do ar!.. 00 da lei n. 4.53ü, de 28 de janeiro de 1922, 
que estabeleceu a base para o mesmo codigo. , 

Justificação 

A lei organica da contabilidade publica cloterminou, em 
seu ar L. 00. que, · pam que ·possam ser cumpridns as ordens 
de pagamento deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 

a) sm•em expedidas por autoridade competente e diri
gidas á estação quo houver de cumpril-as, com indicação 
por extenso do nome do credor e da importancia do paga
monto. Nas ordens conectivas dever-se-ha indicar o numero 
de credores a serem pagos, nomeados em relaoão, e, bein as
sim, 1.1 importanoia tot!ll dos paga~e~t.o.s; . ····" 
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!J) !Juycr ~ido t( Llespo:;a illi[JUlatla au li-Lulu ot•t;umcntario 
devido ou computada em crcdilu addiciunal, préviamenle ro
gi~tt•aclo, e deduzida dos saldo:; cut·respondenLes; 

c) haver sido a despesa liquidada á vista de documentos 
·que a comprovem, respeitado o processo estabelecido por lo i; 

d) guardarem conformidade com as clausulas dos con
tractos de que dependerem; 

a) serem registradas pelo Tribunal de Contas ou por 
suas delegacües. 
. São, portanto, as quatro primeiras as formalidades in-
dispensaveis pura cumprimento da exigencia da lettra e. 

A concurrencia e o contracto são, por c,ert,o, ·normas 
administrativas salutares, que não devem ser dispensadas, 
mas, deante dos factos consumados, decorrentes das incer
tezas· e vacillacües nos primeiros mezes de execução do Cc
digo, desde que os actos que preterit•am essas formalida
des sejain homologadas pelos ministros ordenadores das 
despezas, parece que não dev~ essa preterição trazer pre
juízo ao direito liquido e certo daquelles que forneceram ou 
prestaram de bôa fé servioo á União. 

·N. iO 

A' verLa u. 23, II, accrescentc-se: 

Inclusive 25 :000$ para assignatura de apolices e ou
tros tilulos. 

Justificação 

. A quantia que se deslacn da sub-consignaoão da verba 
destina-se especialmente u occorrer ao pagamento da nssi
gnatura de titules pelo director da Contabilidade do The
zouro e inspector da Caixa de Amortização, serviço . esse 
que é feito extraordinariamente, fóra das horas do expediente, 
e o que se faz é revigorar dispositivo que já consta da lei de 
orçamento para o exercício vigente. 

N. U 

A' verba 18' - Alfandegas - Capital Federal - Pessoal. 

N. 21 - Augmentaclu de S :7GO$ para quatro serventes dn 
portaria. 

Justificação 

A emenda destina-se n corrigir um engano da Lnbella or
çamentaria: são 07 ~ não 03 serventes ele portaria, 

'· 
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N. 12 

A' vorba Hl' - Alfandega~ - Da Cuvilal Fudm·ul - Illli· 
terial. 

I -l'ermauentc, 
Augmenlado do 80:000$, pat·a acqulsi~ãu do duus avwes, 

destinados ao oervit•o de repressão ao couLralmudo dentro dQ 
ancoradouro e 1'óra da barra." 

Justificação 

O Govet•no julga indispen~avel, para o apcdei•;oamontd 
da vigilancia fiscal que lhe curn,n·e exercer, a acquisição de 
dous aviões, o dada a impot•tancin do fim a que se destina, 
não pal'ece conveniente recusat• a medida solicitada. 

No: f3 ~ 

Redija-se assim o n. 22, da verba 7•: 
•' 

Idem aos chefes o membros das delegal)õcs, nos Estudos·~ 
Amazonas (1 chefe e 2 delegados), 14:400$ c !l:üOO$; Pará 
Ceará, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Minas Geraes c Rio 
Grande do Sul ( 1 chefe e 4 delegados, cada Estado, excepto ô 
Pará. com 2. delegados), 7:200$ e ü :000$; Mamnhíio, Piauhy, 
lHo Grande do Norte, Parahyba, Alagôas, Sergipe, Espirite~ 
Santo, Paraná, Santa Cntharina, Goyaz e Multo Gt•osso (1 chefe 
c 2 delegados, cada Estado), 6:000$ o 4:800$, 414:400$000., 

Justi{icaçrio 

Além da economin do vinte coutos dr t•tli.~ feita com ·a; 
emenda sobre o credito proposto para esse ~erviQo. o que basta: 
para recommendnl-a no voto elo Senado, lta na me~11ta umà 
distribuicãe~ mais equitativa da'S gratificaoões, ficando igual~ 
mente fixado o numero de delegados do Tt•ibunal de Contas 
nos Estados. · 

N. 14 

Art. Os vencimentos dos agentes fiscnes do imposto ÜIJ 
consumo, de transporte e do sello adhesivo (pat·tc fixa c parto 
val'invcl), seja qual for n renda arrecadada, não poderáo ex
ceder, em caso algum, no limite maximo de vinte quatro con-
tos ammucs. · 

§ Fica o Govm•no aulol'i~ado a t•evnt· as quolas d1• por-
ccn!tigcm para o nbono elos vencimento.~ fins ngonl.lls fiscncs· 
rio imposto de consumo, dfl ftlt·nm qtu• ltws ú•ncimcnlus não 
ullt·upnssl'lll o limite consignado neslc artigo. . .. 

Si- Vor. ·x 15 

.. 

,'·· 

•· .. • 
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Justificação 

EsLa emenda visa esclarecer dispositivos legues em vigor 
o autorizar o Governo a adoptar providencias quo harmonizem 
as Labollas do porcentagens relativas aos í'uncciona!'ios de quo 
se Lra la, com aquelles mesmos preceitos. 

·-'" 
N. 15 

-----ArL Poderão ser nomeados pat;a as delegacões do 'l'ri-
bunal de Contas os quartos escripturarios da mesma repar
tição que já tenham prestado o concurso de 2• entrancia e 
cujas habilitações possam recommendal-os para essas com
missões. · 

J ustificaçllo 

O paragrapho unico do art. 25 do decreto 15.776, de 1 de 
novembro de 1922, que regula ir organização das delegações 
do Tribunal de Contas, determina que serão nomeados para 
as mesmas cem dos escripturarios mais competentes, dentre 
os terceiros, segundos e primeiros. A limitação que ahi se 
impõe t\ accei tacão dos quartos escripturarios está no facto 
de serem esses funccionarios principiantes, não · tendo ainda a 
:ilecessaria aptidão para commissões de. tal ordem. Mas, uma 
vez que comprovaram essa aptidão em concurso de 2" en
trancia, é justo que sejam os quartos escripturarios coilocados 
no mesmo pé de igualdade dos demais, nt)ste ponto, quando 
para os serviços na séde da repartição eiies já o estão. 

N. 16 

A' verba 31" - Empregados addidos: 

. Reduzida de mais 118:644$, pelo aproveitamento de func-
(;ionarios addidos, a saber: . . 

Caixa de Conversllo: 

1 lacrador a 2:4ooeooo .........•.•..••.••••• 

Officiaes aduaneiros das Alfandegas de : 

Rio de Janeiro (17 a 3 :888$) ................ .. 
Santos (4 a 3 :888$) ..........•............... 
Manáos (2 a 4 :032$) ...... ' ................ .. 
Pará . (2 a 4 :032$) ........................ .. 
Pernambuco .(1 a 3 :888$) .................... .. 
Porto Alegre (1 a 2 :916$) .................. .. 
Rio Grande (3 a 2 :430$000) ................ .. 
Uruguayana ( 1 a 2: 430$) ................... .. 
Pelotas (1 a 1 :9U$) ....................... .. 

66:096$000 
15:552$000 
8:064$000 
3:888$000 
3:888$000 
2:916$000 
7:290$000 
2:430$000 
1:944$000 ..,..-----

1 i6 :244$000 
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Augmentada de 31 :103$604, sendo: 

. 20:000$, para pagamento da difJcrenca de venciméntos a 
empregados addidos aproveitados em lagares de vencimentos 
inferiores; . 

6:152$150 para pagamento dos vencimentos do fiel do 
armazem de encommendas postaes annexo á Delegacia Fiscal 
do Thesouro Nacional no Amazonas, e 

4 :951$1tM para pagamento dos vencimentos do fiel do 
armazem de encommendas postaes annexo á delegacia do 
mesmo Thesouro, ·no Pará, ambos mandados incluir no numero 
dos addidos pelo art. i 70 da lei n. 4. 623, de 6 de janeiro 
de 1923. 

. N. 17 

A' verba 22• - Fiscalização dos impostos de consumo, 
tr~nsporte. e_ sello: 
L;..'S-~~i~~i'"W"' ·~;;·· -~.::1. ~ .... ~···· 

,Rio· Gra.nde ·do Norte: 
,. 

Accrescente-se: ........ -_, __ ~ 
Para o pagamento da despeza pro'venieritc do contracto 

celebrado a 5 de outubro de 1900, entre os governos rio Es
tado do Rio Grande do Norte e o da União, para a fiscali
zação e arrecadaoão do imposto do consumo do sal no mesmo 
Estado, 60:000$000. . · 

Justificação 

Desde 1900 o Governo da União contractou com o Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte a fiscalização da cobranca 
do imposto de consumo sobre o sal. Embora o 'desenvolvimento 
dessa industria e o encarecimento de todos os servi9os, o re
ferido contracto não foi alterado o o Thesouro continua a pagar 
a mesma somma de sessenta contos annuaes, por que se · 
obrigou. Essa despeza era custeada pela verba global, men
cionada nos orçamentos da Flazenda e cons~ante da lei 
de meios deste exercício, verba 21', "Fiscalizaçfto e mais 
despezas dos impostos de consumo de transporte e de 
sel!o". Succede, porém, ·que, em obediencia aos preceitos do 
Codigo de Contabilidade, a tabella orcnmentnria teve de ser ' 
organizada discriminadamente e· na discriminação feila foi 
omittida aquella despeza, que carece ser inscripta na verba · 
correspondente. E' o que propõe a emenda, que, como está 
visto, não crêa nem augmcnta dispendio. 

N. 18 

A' verba 13" (Imprensa Nacional o Diario O{f?:cial) : 

Accrescente-se na inscripção da consignacão "Material.'',· 
parte II (Material de consumo), n. 2, depois das palavras -, 
Acqujsic~o de material para as diversas oi'!icinas - as se-:- , 

' .... 
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guinLes: "inclusive para as despezas com as publicações a 
serem feitas pela Imprensa Nacional, nos termos do contracto 
celebrado entre o 1\Iinisterio da JusLir·a c o Instituto Historico 
e Geog'l'llphicu .Brnsilcil'O, cm 18 de 'abril de 1!l22, c na con
formidmlc do decreto legislativo n. 4.~02, de 18 de ,ianc1ro 
de 1022"- mantendo-se a mesma dotacão de 1.800:000$000. 

Justi(ica(!CÍO 

O Governo, autorizado pelo Poder Legislativo, fez o con
tracto a que se refere esta emenda, cujo objectivo é facultar 
os recursos ncccssarios a serem al.tcndidas as obl'igar;ões as
sumidas pelo Executivo, sem maiores encargos ao Thesouro. 

N. 19 

ArL Continúa cm vigor o dispositivo do art. 127, nu-
mero7, da lei n. ~.G32, de G de ,janeiro de 1928, devendo as 
despezas decorrentes das publicacões a que se reefre a auto
I·izacão correr por conta das consignações orr;amcntaria da 
Imprensa Nacional. · 

.Tusti(icaçüo 

. A disposir;ão de que se trata autoriza o Governo a man
dai' imprimir na Impr!lnsa Nacional os volumes restantes da 
introducção geral do Diccionm•io Histo1•ico, Geog1•aphico e 
Etnoyraphico do Bt·asi/. que o Instituto Hislorico e Geogra
phico Brasileiro preparou para commemorar o Centenario da 
Independencia Nacional, e a mandar fazer alli a encadernação 
dos livros tla bibliothcca do mesmo instituto. Como ·se vê da 
redacção da emenda, propõe-se que continue a vigot·ar o au
xilio, cuja utilidade rí indiscutível, mas sem nusmento da 
despeza fixada para a Imprensa Nacional. 

N. 20 

Art. Não poderá exceder de dez o numet'o de prati-
cantes a que se refere a tabella orçamentaria, votba s•, "Con
tadoria Central da Republica", na parte "Pessoal", n. 1 !, nem 
lhes poderão ser fixados vencimentos superiores a 4:800$ an-
nuaes. · 

Paragrapho unico. Os praticantes de que trata este ar
tigo só serão promovidos dep'o1s de trcs annos de exercício, c 
si, a ,juizo do contador geral, tiverem demonstrado capacidade 
para a gosar do direito de efl'ectividncle, que é assegurado 
.aos i'unccionàrios que acluahnente o exercem. 

Art. Na proposta do orr;amento do Minis1.erio da Fa-
zenda pnt•a 1 !l2G, o Governo mencionnr(l n qnaclro dos fun
ccionurios precisos no serviço intes·ral da conlabilidado publica 
·!Jm t9~as as rcpurtiuões da União, de mo.do a ser cusLeado po1~ 
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uma só verba, sendo ~upprimidas as diversas dotações provi~ 
soriamente estabelecidas na despcza rios demais ministerios. 

·l>arng·rapho unico. No quadro a que se refere este ar
tigo set•:í delorminnrla a classificação dos funccionarios effc
ctivos imprescindíveis aos serviços interno c externo da Con
tadoria Central da Republica, que cstli definitivamente insti
tuidn, o dos extraordínnrios, contractados o em commissão. 

Ju.!ti(icação 

Na inscripção da verba de que se trata não estão fixados 
os direitos, numero e vencimentos dos praticantes da Canta
daria Central da Republica, falha que o art. 1 • da emenda so 
destina a corrigir. Quanto :í providencia contida no art. 2•, 
tem por fim regularizar a verba para o serviço de oscriptu
rução que é custeado sem uniformidade pelos varios minis
terios .. Ficm•{1 assim regularizada e rlomonsf.rnda a dcspcza 
que dollc provém, cabendo ao Poder Log'islativo approvar ou 
modificar a proposta do Governo, como melhor lhe parecer, 
quando estudar o orçamento para 1925. 

N. 21 

Accrescente-se o seguinte: 

Art. 
seguinte : 

Fica estabelecido como disposi()ão permanente d 

Os estabelecimentos ou pessoas, para os quaes, porven
tura, haja sido consignado mais de um auxilio nos diver
sos orçamentos da despeza, quando destinados ao mesmo fim, 
o Governo só pagará um dos auxilios, á escolha do subven
cionado. 

§ 1." Consideram-se destina~o.s no mesmo fim, n]ém dos 
auxilias que o declararem cxpiJCJtamcntc, os que nao men
cionem nenhum:f explicação c os que se referirem unica
mente ao estabelecimento cm ~i o a objectivos que façam parte 
rio mesmo. 

§ 2.• Si fôr pago qualquer auxilio em desaccôrdo com d 
disposto neste artigo e paragrapho, o beneficiado será obri
gado á restituição de ambos os auxilias. 

lltsti(iaaçãd 

Os dizeres da emenda enunciam a conveniencin da medidà 
proposta. 

N. 22 

Fien o Governo autori?.ndo: 
A collocar rlirectnmcnt.e no estrangeiro, desde quo a mi

pnciclnde do merendo nacional não comporte o risco ou torno 
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.o contracto por demais oneroso, o seguro do caf4 da valori~a

. cão e seu:! armo.zens. 

Justificação 

O G.overno julga de urgente necessidade a providencia 
proposta. Informa que o mercado nacional tem actualmente 
a capacidade legal de 20.000 contos para cada risco isolado, 
niio comprehendidas as companhias do regimen de excepoão. 

O café não poderá assim, ser todo segurado no Brasil. 

Além disso, a emenda facilitará a collocacão do risco, 
permittindo que parte deli e seja negociado entre nós,· com 
as taxas melhoradas, uma vez que o Governo terá assim a fa
'culdade de fazer todo o seguro directamente no estrangeiro, 
·o. que o actual regulamento de seguros ( ~ecreto 14.593,) não 
permitte. 

N. 23 

Fica autorizado o Poder Executivo a reorganizar, na vi
gencia do actual exercicio financeiro, o serviço da cobrança 
amigavel e judicial da divida activa da União, no sentido de 
tornai-o mais efficaz, podendo, para esse fim, tomar todas 
as providencias que entender necessarias, sem qualquer au
gmento de encargos ao Thesouro. 

Justificaçlio 

Está patente dos termos da emenda o seu objectivo de 
indiscutivcl conveniencia ao Thesouro. 

N. 24 

Fica o Poder Executivo autorizado a reorganizar a Inspc
.~torià .de Seguros c expedir novo regulamento para o .serviço 
de fiscnlizal)ão das companhias nacionaes e estrangeiras, sem 
augmento de despeza e sem pre,juizo dos actuaes funcciona
rios, conforme o art. 1 • do decr·eto n. 8.208, de 8 de setem
bro de 1910. 

l!tstificaçáo · 

A Commissão. nf.tendendo ~s snggesf.ões do Governo so
bre a necessidade de rever c a perfcir,.oar o serviço de fiscali
zação de seguros, e tendo em visf.n as col)_dições do Thesouro 
propõe a nnf.orizn~.fio solicitndn sem augmrmt.o r!e despczn e 
sem pro.iuizo dos actuues funccionarios. para impedir n pos~ 
sibllidade de · cr~scor o numero dqs addidos. 
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N. 25 

Accrescente-se, onde convier: 

"Para pagamento dos juros c amorli~ação da Estrada de 
Ferro Curralinho a Diamantina, ouro, 268 :875$87/L." 

Justificação 

A Companhia Estrada de Ferro. Victoria e Minas contrahiu 
um cmprcstimo de 30.000 obrigações do valor do 500 francos, 
destinado a construcção da linha de Curralinho a Diamantina, 
linha essa que foi encampada pelo Governo Federal (decreto 
n. 15.844, de H de novembro de 1922). · 

Os juros das obrigações são de 5 o/o. 
Já foram, porém, resgatadas 229 obrigações; restam por

tanto, 29.771. Com o resgate de 35 obrigações no corrente 
nnno,• o numero fica reduzido a 29.737 em 1924. 

A verba necessaria assim se discrimina : 

Juros, 29.737 X 25 frs............ 743.425,00 262:692$197 
Amortização, 35 x 500 frs........ 17.500,00 6 :183$677 

268:875$874 

I 

E' pois, essa a importancia que deve ser incluída no or
()amento da despeza do Ministerio da Fazenda (verba 1'). para 
t 924. e se destinn ao serviço do cmprestimo, que passou á 
responsabilidade do Thesouro. 

N. 211 

· Art. Fica revigorado o nrt. 172, dn lei n. 4.fi32, de 6 
de ,janeiro de 1923. 

Justificação 

O dispositivo do que se trata ostahelece que "n prohibição 
aos funccionarios publicas de conf.ractar ou dirigir compa
nhias, emprozas ou estnhclecimentos. const.antcs do numero V, 
~ 2", art.. 132, da lei n. !'I.OR9, rlr R rln janniro dr 192G, o 
OUf.r::tS, não comprehr.nde OS CafWS de naf.m•czn tcclmica OU 

profissional". 

N. 27 

Art. Fica revigorado o nrt.. 117, dn lei n. 4.242, do 5 
de janeiro de i92L 

k-

.. .. ,1 

' ' ii ~: 
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Justificação 

O dispositivo de que se tl'nln delet•mina a discriminncfio 
na protlnst.a rlc m'('nmento, dos creditas concernentes a pessoal 
dos que se destinnm a material. Embm·a o Codigo de Contabi
lidade JHWeii.JHJ a disl.inc~••io, o Poder Legislativo pretende com 
.o revis·oramento proposto accen tua r· a necessidade de que se.ia 
mais perfeil.a que na propost.n em ristudos n separação das 
,varias dcspezas publicas. 

N. 28 

Art. Fica o Governo autorizado a t•cvcr os regulamen-
tos da Impren~a Nacional e Diarin O{ficial, consolidando todos 
os dispositivos vigentes c modíl'icando-os no sentido de me
lhorar a ot·s·ani;(at.•ão dos respectivos serviços, sem augmcnto 
de despeza . 

........ . ... 
J . 

. Justif-icação • 

v Governo considm·a preciso, cm bem do scrvl!)o, modi
i'icm• a organização da Imprensa Nacional e Dím•io Officinl, 
dentro das dotações oroamentm•ias actunes. 

N. 29 

A vcJ•ha ü" ;.1'hesouro Nacional" - Material - Diversas 
despczns - n. 25 - Accrescente-sc, depois das palavras "il
luminação n despczns relut.ivns", o seguinte: "uniformes para 
contínuos, correios e serventes, o mnis como sõsegt\.,, 

.Tu.~ti(icação 

Não ha augmento de floLaciio. A emenda apenas menciona 
na fixaofio .iá üsl.abolccida o custeio de dospczu a que so re .. 
i'ere. 

N. 30 

· Art. Fica o Poder Executivo autorizado a reorganizar 
todos os serviços de J'iscaliznoiío subordinados no M'inisterio 
da Fnzondn, no sentido de unificai-os c tornai-os mnis effi· 
cir.nt.es, sem augmenlo de ('ncargo ao Thesouro . 

.Tlt.~lificar.ão 

Egla cm<'ndn Jll'opür nwrlirlns qnr o C:nWJ'Hn ,inlga n~ccs~ 
snrins no sorvico publico. 
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N. 31 

Contínúa em vigor o nrl. 17 4 da lei n. 4.632, de 6 de 
;ianeiro do 1!l23. 

Justi{icaçlio 

Trntn-~c de um rlisposHivo qnc autoriza n ncceitnção de 
nccordo proposto no Governo, para a liquidação rle uma divida 
,do Thc~ouro, para eom a villl'a de Antonio Pinto Palmeira 
da Fontoura, cm virtude de sentcnca do Supremo 1'ribunal 
!Federal. 

N.· 32 

Art. Fica o Governo autorizado a abrir os creditas nc-
cessnrios para pagamento de premias ás firma~ e cmprezas 
de cousLrucçiio naval que requererem ou venham. a requerer, 
para ns~ignnr no Thesouro Nacional .o termo a que Rc refere 
o ~ 1•, alinca JII, do art. 162, da lei n. 3.~54, de G de .in
nciro de 1918, e que iniciaram ou insistiram o cumprimento 
da obrigação contrnhidn pelo dito termo. · 

o~ premias de que trata n referida lei. serão pagos par
cellndamente, por navios já construidos, e sobre os que forem 
sçndo .iulgnrlos em condições de navcgacão mnritimn ou flu
Vial. 

Caso o constructor não seja tambcm o armador, o pre
mio só será pago áquelle, si este tomar o compromisso de não 
'!ender o navio premindo ao c~trangeiro, sem prévia auto
rização do. Governo e sob pena de entrada para os cofres pu
blicas de quantia igual ao premio. 

Os estaleiros nacionnes que tiverem recebido ou recebe
rem auxilio~ do Governo amortização :is respectivas dividas 
com o abatimento minimo de seis por cento, e maximo de 
vint.e e quatro por cento sobre o valor da factura dns obras, 
abatimento de que tratam os arts. 1 G2, allnea III, § 2•, da 
lei n. 3.454, ncima citada, que fica, assim, interpretada, e 
96, § 2•, ela lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, podendo t1 

. Governo abrir tambem os creditos necessnrios para a entrega 
de novos adeantamentos, nos termos dos contractos celebrados 
ou a serem celebrados. 

Justificação 

A presente emenda é a rcproducção de uma medida que 
jJi Yrm figumndo em leis orçamentarias, inclusive na de 1923. 

N. 33 

A' vrrhn "Exercícios findos" - Depois de "Pessonl" (ar
tigo ft•, rln lri n. 3}113. rlc 16 rir ont.ulwo dr. 18S!i), nccrcs
cont.c-sr.: " ... o n. V, elo m·t. %, ri:~ Ir i' n. 4.~12, r] r. !'i elo ja
peiro dr 10~1. 

! I··., 
: ! ' , ~ ' i I I 
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Justificação 

A emenda providencia sobre pagamento do vencimentos 
que í'unccionarios federaes deixaram de receber, quando ser
viram na intervenção em Matto Grosso, em 19:17. 

O Congresso, em lei de :192:1, já reconheceu o direito 
desses funccionarios, 

N. 34 

Ficam rev1goradas para o exerciCJO de 1924 us autori
zações constantes dos ns. XX a XXV, do art. 9G da lei nu
mero 4.242, de 5 de janeiro de :192:1, sem uugmento de des
peza. 

Justificaçí!.o 

O dispositivo rev.igora uma autorização concedida no 
Governo para modificar a organização dos serviços da Fazenda 
dentro dais verbas orçamentarias. 

N. 35 

Art. Fica o Governo autorizado a ceder ;í ·Prefeitura de 
Recife, Estado de Pernambuco, os terrenos do antigo edifício 
da delegacia fiscal, necessar,ios ao prolongamento da rua do 
Imperador até encontrar a rua .da Praia, naquelln cidade., 

ltutificaç4o 

Na actual lei do orçamento, nrt. :127, n. :13, .iá se encontra 
essa autorização, ·cujo intuito é permittir á cidade do· Reoifa 
um melhoramento ha muito tempo projectado. 

N. 36 

A' verba 18•, "Alfandegas" - Alfandega da Capital Fe
deral '- Subst.itun-se t(lda a consignação "Material" pela se-
g·uinte: · -· · - -' 

MATERIAL 

:1 - Mate1•ia.l )Ja1·manente 

Moveis, compra e concertos, 
sendo: 

:1. Para a Alfandega: reforcndn 
neste exercício do :1 o: 000$~ 
pnra ncquisição de machinn 
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de calcular e moveis para 
a secção de escripturacão 
por partidas dobradas. . . 14:000$000 

4. Para Guarda-Maria. . . . . . 15:000$000 

2 - Jllaterial de consumo 

Expedie.nte, sendo : 

3. Pura a Alfandega .. . 
4. Pnra a Guarda-Morin .... . 
4. a Guarda-Mória. . . . . 
5. Material para a officina typo

graphica, reparos e con-
servação dos machini8mos, 

65:000$000 
85:000$000 
15:000$000 

etc ............ 35:000$000 
G. Combustivel, lubrificantes, re

paros e conservação das 
embarcações .e custeio da 
officina mecanica da ilha . 
do Santa Barbara, etc. . . 500:000$000 

·, Custeio e conservação dos au-
tomoveis, sendo : 

7. Da inspectoria. . . . . . . . 
• 8. Da Guarda-Maria. , .... 

6:000$000 
13:000$000 639:000$000 

3 - Diversas despe::as 

.. .. 

Illuminação, publicação de edi
taes, serviço telegraphico e 
telephonico, assignntura do 
Diario Of(icial, agua, as
seio e outras despczas, 
sendo: 

2.9. Para a Alfandega. 
10. Para n Guarrln-MóJ•in. • • 

Justi(icaç1io 

12:000$000 
13:000$000 55:000$000 

A presente emenda corrige a redncçfio de diversas ~nh
consignações n Rua dotação. visto como n que consta rln tn
belln trará difficuldades n administrncão si pnrmancMrnm. 
o que se verifica, principalmente enm ns rlest.inndns no cn~trin 
da typog·rnphin c rln~ emhnrenr,.ões. que não tralnm da con
servação e reparo~ dns mnehinns 11 rln mnt.crinl fluctnnnf.c que 
é feito nn officinn mecnnicn •:ln ilha Santa Bnrbm·n. pel'f.on
eimto n Alfandegou. 
, Augmentn do 1 ü :000$000, npenns, a suh-consignnção 
u.moveis ", como reforço, neste exercicio, para acquisicüo de 
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machínn de calcular c moveis para a secção de cscripturaçãci 
pm· pnrtidias dolll'adas, e cnrrig·c a somma rla tabelln ou 
pnl'ir "Matel'ial de consumo", que import.a em G39 :000$, e não 
em 530 :000$, conforme ,; nlli esCI•iplo. 

N. 37 

Ar!.. Fica o Poder Executivo autorizado a abater um 
por cento no valor at·t·ecarlado sobre o imposto de sellos, in
clusive de contas asRigmtdas, para custear a despezn com a 
pessoal que fôr i'ncum!Jido da venda dos mesmos sellos. 

Juslificnçrio 

O Governo entendeu convnnientc institui!• o serviço es
pecial de venda rle sellos nrlhrsivos, suspendendo as conces
sões que pnrn tnl fim tinham os particulares. 

Estabelecet· wrba O!'çnmcntaria para os novos vendedores, 
seria dm·-Jhes as regalias de J'unccionarios publicos e, por
tanto, estender mais, airida os quadros, já existentes, do fun
ccionalismo official. Succcde, de outro lado, que com a crea
ção do imposto de sellos do contas. assígnadas tem crescido e 
subirá incessantemente o total das .vendas. Esta razão ,jus
tifica a reducção a 1 "I' do limite de 2 "I' anteriormente fi· 
xarlo para a despeza de que se trata. 

Com a providencia proposta, estará o Governo habilitadci 
a resolver, conforme aconselharem os interesses publicos, so
bre as vendas rle sellos, sem fiem• crcada mais uma nova classe 
de funccionarios. 

N. 38 

As vm·hns G" (Thr~ouro Nnc.ionnl e 7' (Tribunal d~ 
Contas) : 

Cort•i,iam-se nas tabellns as dotações referentes a por .. 
teiro, ajudante, contínuos, correios c serventes, calculando-as 
nas bases, respectivamente, ãe 9:000$, G :900$, 5:400$, 5 :400~ 
c 3 :GOO$, nnnunlmente. ~o 

Justificação 

A correcção proposta visa pOr cm harmonia com· a deli .. 
beração ,iá adoptada pelo Congresos Nacional os vencimento~ 
dos serv1mtunrios de que trata .a emenda. 

Art. Emquanto nü.o forem estabelecidas bases difinit.i ... 
vas, 1\ prrmiltido aos funccionarios on c~nprcs:ndos fedcraes, 
civi:• 011 militares, activos Otl inactivos, lllCiustvc os mensn ... 
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listas, diaristas e operurios da União, fazer consignações em 
folha de pagamento de juros c amorlizw;ões de emprcstimos 
que os mesmos venham a conLt·ahil· com associanões e caixas 
beneficentes, conslituidas pelas proprias classes· a que pct·
tencam, ou por estabelecimentos de ct·editos c quaesquer so
ciedades legalmente autorizadas a fazer as ditas opera~~õcs, 
observadas as seguintes condições: 

a) as consignações não poderão exceder mensalmente á 
terça parte das remunerações que perceba cada J'unccionario, 
mensalista, diarista ou operaria; . 

b) os juros das· emprestimos, aggravudos com todas as 
cornmissões ou bonificações, não poderão ser superiores a 
f2 'I', ao anno, sobre a importancia realmente emprestada; 

c) o prazo maximo do emprcstimo não poderá ultrapas
sar de dous a unos; 

d) o archivamento no '!'besouro ou reparlição a que 
caiba fazer o pagamento .da folha de um exemplar do respe
ctivo contracto de emprestimo, al'im de que o mesmo 'l'lle
souro ou repm•tição possa, ex-o({icío ou mediante reclamação 
do interessado, cancellar a consignação, uma vez decorrido o 
prazo de duraoão do emprestimo; 

e) a fiscalização, pela f'órma que i'ur julgada mais con
veniente, do J'unccionamento ele todos as associaç.õcs, caixa~ 
ou estabelecimentos de credito que operarem nos referidos 
emprestímos. 

§ 1". Os compt·omissos já tomados com a~ associações ou 
estabelecimentos a que se refere este al'ligo, excedendo a um 
terco de vencimentos, mensalidades, dim·ias ou jornacs, pode
rão ser regularizados, mediante dilal.a()ão dos prazo~. desde CJLJC 
as consignações não excedam, mensalmente, a um l.cl'r;o das 
remunerações que percebe cada funcciunul'io ou empregado, 

. e que os juros não sejam superiores a 12 %. 
§ 2." O Governo poderá, t;econhecendo convcuiencia para 

os servidores da União. elevar até ao maximo de 18 % an
nuae$ o limito de 12 % estabelecido na letra b c no § 1" desto 
artigo. 

EMENDAS APRESENTADAS EM PLENARIO 

N. 1 

Onde convi<Jr: 

Art.. Aos fiscaes do scllo aclhesivo, creaclos pelo arlígo 
i04 do de<ireto n. 15.210, de 28 de clczemlll'o. de 1921, incum~e 
a fiscalização de todos os documentos. inclusive as contas assi
gnadas, sujeitos a sello adhesivo nas J'eparti()ücs nrr~cada
doras, onde servirem o nos bancos, cm·l.ol'io~. compan luas do 
navegacão c ele seguros. 

§ 1". Os Ycncinwnlos e pm·cenlngcn,; r.Jos nlludirlos :fun
ccionarios ficam sendo os dn l.a!Jella anJJexa, nlc'lll r.Jc GU '1o 
!:iObl'o as quantias que, a Ululo elo cvunluucs, Joi·em tll'l'OCU-
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PARECISI\ 

.. ~sta emer~da consl.iluc. uma lJaHe :qi't·uveilavel para a de
fmiLIVa soluvao do assumpto sobre que vor:;a · c pOI' is lo 
mesmo, exige aLLento estudo. ' ' 

Demais, trata-se de uma pruvidcucia de ordem at.lmi:;
trativa, sendo indisponsavel ouvir a respeil.o a opinião do Go
verno, que não poderá pronunciar-se sem cuidadoso exame 
de todos os pontos da questão. A Commissão é, pois, de pa
recer que seja acceiLa pura constituir projecto especial e que 
se solicite o pensamento do Poder Executivo sobre as medidas 
ne!la consignadas. 

N. 2 
Onde convier: 

Ern todas as arrecadações processadas pelo .Juizo de Au
sentes, será sempre contada a commissíío de 1 % para cada 
um dos avaliadores privativos. 

· Justificação 

A presente emenda visa reparar uma velha injusl.ica. 
Não se comprehende· a razão. de serem excluídos das commis
spes sobre as arrecadações. de bens de ausentes e do evento 
os avaliadores privativos, quando o juiz, o curador, o escrivão, 
o procurador da Fazenda Municipal e o respectivo solicitador, 
tem uma cornmissão, além das custas. ·São elles os avalia
dores que em pessoa comparecem a todas as arrecadações 
esforçando-se para que sejam convenientemente arrolados e 
avalíados Lodos os bens, quasi sempre situados em Jogares 
remotos e sem conforto. E' justo, portanto, que se estenda 
a elles aquillo que os demais ha longo tempo já gosam. A 
presente emenda não trazendo despez11 para os cofres publi
cas, pois, as commissões correm por conta dos bens arreca
dados, merece approvacão da illustre commissão. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Paulo de 
Frontin. 

PARECER 

'· · A Comrllissão concorda em que esta emenda seja accojLa · 
para constituir p!·ojeclo á parte, e pede que sobre o assumpto 
seja ouvida a Commissão do JusLica e Legislação. · · 

N. 3 

Art. Os directores do Thesouro Nacional, rln~ Seci'C-
tarias de Estado o das Directorias Geraes do Contabilidaclo da 
Guerra e da Marinha, no goso da gratificaoão addicional rlr 
·que trata o art. :157, da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 
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1922, t.eem dircilo üs vantagens do ar·t. 150 da mesma lei, 
rt que se refere u al'f .. 151, da de n. Lu32, de ü de ,ianeiro 
de 1923. 

Jnsli{icuçãu 

O § 2", do nl't. 150, da lei n. ~. 55G, de 1 O úc agosto do 
1922, diz: "Não serão atlingidos pela elevação cslalJelccida 
neste artigo os corpos diplomaticos e consulares tl os fun
ccionarios ou empregados mensalistas c diaristas de qualquet• 
natureza, beneficiados por dispositivos mais favoraveis desta 

. lei, ou por acto posterior nem os que occuparem cargo ou 
commissão de agora em deantc creados." 

Interpretando esse paragrapho, o Minislerio da Fazenda 
tem recusado o pagamento da "Tabella Lyra" a alguns dire
ctores geraes, sob o pretexto de que elles são beneficiados pela 
gratificação addicional do art. 157, da· mesma lei. 

Essa interpretação não póde prevalecer. Si se tratasse 
de um beneficio pelas condições prementes do momento eco
nomico, elle seria extensivo a todos 10S funccionat•ios da mesma 
classe. Ao contrario disso, porém, essa . gratificação addi
cional só é concedida aos directores geraes que provarem ter' 
mais de 30 annos de serviço, sendo cinco, pelo menos, nesse 
ultimo cargo. Esta restricção, de taL sot•te rigorosa, basta,. 
por si só, para afastar todo caraceter de beneficio dessa gra
tificação addicional, que nada tem que ver com a crise que 
opprime toda a classe do l'unccionalismo;' porque a sua ver
dadeira natureza, a sua exacta significação, ú a .de merecido 
e justo premio por serviços prestados durante o largo periodo 
de 30 annos, sendo cinco, pelo menos, no ultimo cargo. 

Rio, 10 de dezembro de 1923. - Paulo de Frontin. 

PARECEI\ 

A Commissão, tendo estabelecido o critcrio de nüo atten
der ás propostas que hnporlum cm augmcnlo de vantagens 
com aggravacão de encargos ao 'fhesouro, não púde dar o seu 
apoio a esta emenda. 

N. 4 

E' permittido aos funccionarios civis fcderaes, activos oli 
inactivos, aos mililarcs e aos opcrarios e dim•islas da União. 
continunr a consignar, mensalmcnt.e, (t Companhia de Seguros 
"A Mundial" os premias dos seguros de vida a quo se obri~ 
garem pa1·a com a mesma companhia, na fót'Jl1l\ das tabellas 
approvadas pela Inspectoria Geral de Seguros. · 

A Companhia rlc Seguros "A i\!undiul", aut.ori~ada a furi
ccionar na Ilcpublica pelo decreto u. 9. Büü, de ü do nQ• 
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vcrnbl'O de :191~, in~Lituiu, cm :IU18, o~ 'ieguro~ populares com 
desc9nLos _em folha de pagamento, nwi.liaÜLc avcrbaQão lias 
cons1gna~oes i.lo~ lll'C111Ios mcnsaes corrc~pondcmtes. 

Nos Ministerios da Viacão, Marinha e Guerra, sob as 
administrações dos Exmos. ::irs. Dr. Tavares de Ly1·a, almi
rante Alexandrino de Alenca1·, marechaal Caetano áe l!,uria o 
Dr. Pandiá Calogeras, documentos ns. 1, 2, 3 e 4, foi per
miLtido aos funccionarios e dia1·ista~ consignarem á compa
nhia a importancia dos premios dos conLracLos i.le seguro~ 
"que volunLariamcnLo conlrahirem". 

NesL~t carteira, chamada de seguros populares, inscreve
rum-se cerca do oiLo mil operarias, aos quac~ tem ~ido dis
tribuídos os beneficias constantes da relacão, doe. 5, na im
portancia de 359:000$000. 

As condições da companhia constam da certidão da In
spectoria Geral de Seguros, doe. ü, em publica-i'órma, c pro
vam que a situação dos segurados csLá perfeitamente ga
rantida. 

Poi' decreto n. 16.144, de 12 de setembro ultimo, do
cumento 7, foram approvados os novos qstatutos da compa
nhia c o augrnento de seu capital a 500:000$, dos quaes 
::120:000$ estão realizados. 

A companhia tem em deposito no 'rhesouro duzentas apo
lices i'cderaes de um conto de ré is cada uma. 

Rio, i O de dezembro de i 923 . - Paulo de F1'ontin. 

PARECE:!\ 

A Commissão nada tem a oppor sobre esta emenda. 

N. 5 

Emenda additiva: 

Accrescente-se onde convier: 

Art. Fica restabelecida a percentagem de iO o/o aos 
cobradores ela divida ucl.ivn, pela cobrança cfl'ecluada fôl'tt 
da legua, de accórdo com a podaria do MinisLI'O da li'azcnda, 
de ii de setembro de 'l890, que mandou abonar aos cobJ'a
dorcs percentagem á cobranc.a ei'l'ectuacla na zona urbana. 

itts tificaçüo 

Considerando que JlCil' pol'lnl'in do 1\Iinislt·o da Fezenda. 
de 11 de setcmhro de '!ROO, so mandou abnnnt· aos eolwadni'C~ 
da divida acl.íva ria .Fnwncla Nacio!lnl, então a cargo ria He
cobcriol'ia dn Disll'iclo Federal, n percentagem de 8 'lo pela 
arJ•ccada\:·fio na zona urbana o 10 o/o para i'óru da legun; 

s.- Vol, X IG 



ÀNNAÉS DO 131lNAM 

Considerando que pela reforma do .13 de ouluiH'O .. du J DlH, 
que mandou transferir a cobrança arnigavel pitt·a a Procut·a
doria Geral da Fazenda Publica, foi unificada u percentagem 
apenas em 8 %, supprimindo-se (J uccrescimo de 2 % pura 
aquella arrecadação que demanda maiores de:ipdzlts o inais 
lempo; 

Considerando que os cobradores além de al!gmentados cm 
numero de 12 pura 20 por reforma; o que lhes diminlliu a 
divida a ser distribuída, não teem ordenado fixo e nein abono 
para as despezas com a diligencia da cobranca, limilando-se 
o sou estipendio ás commissões do que arrecadam; 

Considerando que os mesmos cobradores não ·foram con
templados na tabella Lyra, e foram até sobrecarregados com 
o impostos de 5 % sobre as suas percentagens; . 

Considerando que não. são ils mesmas condições uctuaes 
de vida e as de 30 imnos atráz; 

Considerando, firtaimente, qi:te um augnicnto equitnlivü 
daquella percentagem não traz onus para o Thcsout;ci, pôl'-' 
qüànto as dividqs que são entregues aos ci.Jbrudorc.;; [ltll'a · 
promoverem o recebimento, já vão oneradas contra o eon
tribüinte com a multa minima de 1 O % . 

Rio, :!0 de dezembro de :!923. -Paulo de F1•ontin. 

PARECER 

A Commissão é favoravel a esta emenda, que visa resla-· 
belecer o accrescimo de perêentagem sobro trabalho fóra 
desta cidade de que gosavam justamente os cobradores de que 
se trata. 

N. 6 

Ficam equiparados os vencimentos dos funccional'ios da 
Delegacia Fiscal do 'l'hesouro Nacional do Piauhy aos da De
legacia Fiscal de Alagõas. 

Justificação 

Existe equivalencia entre as referidas delegacias; de
vendo, portanto ser os vencimentos dos i'uncciomtt•ios equi
parados; do que resulla um üccrescimo diJ dcspcstt llJJC!llts do 
réis :!5 :150$; conforme o quadro junto. , · 

Rio, i O de dezembro de 1923, - Paulo de F1·ontin. 



Quadro explicativo, organizado para elucidação do pedido,. que, cheios de esperança, dirigem, aos mandatarias da 
vontade popular, os funccionarios da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado do Piauhy 

PESSOAL DA DELEGACIA FISCAL NAS ALOGOAS PESSOAL DA DELEGACIA FISCAL DO PIAUHY 

Cargos Ordenado Gratificação ' Total Cargos Ordenado Gratificação Total 

I -

1 delegado fiscal. .... J - 4:500$030 4:500$000 l delegado fiscal. •.. - 3:600$000 . 3:600$000 
1 contador. • . . • . . . • • . 5:400$000 2:'700$000 8:100$000 1: contador ••••...... 3:900$000 2:100$000 6:000$000 
1 Consultor ...•..••... 4:800$000. 2:400$000 7:000$000 1' consultor .. : . ...... 3:600$000 1:800$000 . 5:400$000 
7 105 escripturarios ... 3:150$000 1:650$000 32:600$000 7 1"" escripturarios.. 3:000$000 1:500$000 ,· 31:500$000 
9 2" escripturarios ... 2:400$000 1:200$000 32:400$000 9 2 • escripturarios. . 1 :950$000 1:050$000 . 27:000$000 
1 thesoureiro pagador 

3:900$000 
1; thesoureiro· paga-, 

(quebas 450$000). 2~100$000 . 6:650$000 dor(quebras 450$) 3:600$000 · 1:800$000 5:850$000 
2 fieis do thesoureiro. 2:400$000 1:200$000 . 7:200$000 2 fieis do. thesoureiro 1 :950$000 . 1:050$000 . 6: 000$000 
1 porteiro cartorario. 2:550$000 1:200.f000 3:750$000 I porteiro cartorario. 1:800$000 900$000 2:700$00a 
2 continuos •• •••..••• 1:050$000 450$000 3:000$000 2. continuas· .. ....... I :050$000 450$000. 3:000$000 

106:200$000 - - - 91:050$000 
Salario a dous serven- Salarios a dóis ser-

tes a 97$50[) mensaes - - 2:300$000 . ventes . ........... - - 2:340$000 

108:540$000 . 93:390$000 
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PARECER 

A Commissão acceiLa esta emenda para constituir projecto 
á parLe, pois outras reparações de igual natureza merecem 
ser opporLunamente attendidas, impondo-se, por isto, a ge
neralização da medida proposta. 

N. 7 

Verba n. 32 - .Addidos. 

Ao n. 102 - Destaque-se a importancia de 2:549$ para 
o pagamento da differença de vencimentos· a que tem direito 
o ex-linotypisLa addido do MinisLerio da Agricultura, Paulino 
BorcheL, aproveitado no cargo de continuo do Thesouro Na
cional, com vencimento inferior. 

Justi{iuação 

O funccionario de quem: trata a presente emenda era li:.. 
notypista addido do Ministerio da Agricultura com os ven
cimentos de 300$ mensaes, tendo sido aproveitado no cargo 

- de continuo do Thesouro Nacional em Hi de outubro de 191\i, 
com o vencimento de 260$ mensaes. 

Em 1920 a lei. Orçamentaria n. 3.H91 no seu art. 67, n. 22 
determinou que os 1'unccionarios addidos aproveitados em 
cargo de vencimentos inferiores· continuassem a perceber os 
mesmos vencimentos que lhes eram abonados. · 

A lei n. 11.242, de G de janeiro de 1921, no urt. 112, 
mandou. applicar aos funccionarios addidos, aproveitados na 
vigencia da lei n. 3 .1151;, de G de janeiro de 1918, a dispo
sicão acima citada. 

Em 1921, no orçamento veludo, mandava pagar a esse 
funccionario a differenca de vencimentos que ora reclama e 
que tem direito. • . · 

Por ultimo, em 1922, foi .approvada uma emenda neste 
sentido e que mandada constituir projecto em separado, e 
não logrou andamento até a presente data. · .. 

Sala das sessões, 10 de de11embro de 1923. - Paulo de 
Frontin. 

PARI!Cl!R 

O aproveitamento de addidos pam Jogares de remune
ração inferior é regulado. por· disposições de lei. Si o J'unccio
nario de que se trata tem direito a maiores vantagens do qui:J 
está percebendo o Governo tem o dever de pedir a. clottH;ão 
necessaria, como tem feito com .relaç.ão a outros servidores 
do Estado. Si não o fez ainda, deve-se presumir que não haja 
reconhecido o direito do interessado. não sendo I i cito ao Con
gresso resolver o assumpto sem pedir a respeito informações 
ao Poder Executivo. Desde que existe no Senado um projecto 
sobre a ma teria, ]Jarece ú Comrnissão mais conveniente. pro
mover o andamento do mesmo úrojecto para deliberar-se so
bre a questão, e por isto não póde dar o seu apoio ú emenda. 
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N. 8 

Fica equiparado para Lodos os effeil.os, no Jogar ele Sub
Director do '!'besouro Nacional e de Secrel.nrio dn Directoria 
do Pnt.romonio Nacional, sendo nelle aproveitado o cscl'iptu
rario do Thesouro que actualmente o exerce. 

Justificação 

Trata-se de uma medida que não traz uugmenl.o de des
pesa, visto ter o secretario o mesmo vencimento que o sub
director e visa apenas dar mais estabilidade ás funcoões de 
Secretario da _Directoria, que, segundo a ultima reorganizaoão 
lavada a effelto pelo decreto n. 15.210, de 28 de dezembro 
de 1921, ficou com attribuicões taes que equivalem ás dos 
sub-directores do 'fhesouro. Dar, pois, mais cslnhilidnde ao 
cargo de secretario é agir de accôrdo com u ordem udminis
trntiva no sentido do melhoramento dos serviços e de crear
lhes a indispensavel tradição, tão necessarin ucl.ualmente ao 
bom andamento dos processos. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Paulo de 
/i'rontin. 

PARECER 

Pelos motivos já declarados a Commissão não p6de dar o 
seu apoio a esta emenda. ·· · 

N. 9 

Onde convier: 

Fica extensivo aos porteiros do Ministerio da Fazenda e 
do Thesouro Nacional e seus a,iudant.es, quando contarem mais 
de 10 annos de serviço federal, a pnrl.ir da data de suas no
meações para os referidos Jogares, a grat,ificação addicional 
contida no art. 157 do decreto n. 4 .555, de 10 de agosto de 
1922, sem prejuizo de outras vantagens. 

O pagamento dessa gratificação, desde a dala de suas no
meações para os referidos Jogares, a gratificação addicional 
contida no art.. 157 do decreto n. 4.555, de 10 do agosto de 
1922, sem prejuízo de outras vantagens. 

O pagamento dessa gratificação, desde a dut.a em que for 
devida, será effectuad& na vigencia da presente lei, pela verba 
destinada ás "Despezas event.uaes'.' desse orçamento e, nos 
exet·cicios vindouros, com os recursos especiaes que, para 
tal fim, deverão ser inclu idos na respectiva proposta orç.a
mentnria. 

Jnsti(icnçüo 

Os porteiros e a,iudantes de porteiros do Ministcrio rln 
Fnzfmda e do Thrsouro Nacional, nlóm das grandes respon-
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:;a!Jilidades decorrentes das ,funoções que exercem, são obri
g·ados a chegar nas suas repartJções, por convenicncia do ser
viço publico, quatro horas untes da que IS regimental t! bem 
assim ali i pet•mumicer, pelo mesmo motivo, qm\l.ro . o mais 
·horas depois do encerramento do expedienl.o elas socoi'io~; tão 
longo· tempo de serviço diari~1, sobre demandat• o maiov es.
forco physico, obriga · tnes serventuarios a despesas pxlllllOI''" 
dinarias de alimentação, tudo justif'icando a presente emenda, 
de evidente justiça. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. Paulo de 
Frontin, 

'. 
PARECE~. 

De' acoórdo com as raz(i~s já expandidas, :l' Commj~$iiO 
recusa sau apoio a esta emencl!li , .. 

. . ' . . . ' ' 

N. tQ .···· 
. o), • '. ' . .• 

Ficam extensivas aos scrvontuarios do·iigual oaf.agorin. as 
vantagens da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923, que .i:í. 
gosam os avalindo!'es · pl'ivativos das pvetol'ias, . nl:!orl.os os 
respectivos creditas. 

Justificação 

.. E' aperias um acto .de justlca Ô' .··qu~: .1\: pr~~ep~~.: emenQ!l 
pretende reparar. A lei n .. 4.632, de'6 de ~nheiro 'de'·1923, 
deu aos avaliadores privativos das pretorias um ordenado 
mensal de quatrocentos e clncóimta 'mil réis, c não estendeu 
aos demais í'unccionarios de igual categoria e com as mesmas 
funccões igual favor. . . . 

Não se comprehende' que na mesma classe existam fun
coionarios que exerçam funccão . publica remunerados pela 
Fazenda Nacional, e outros sem as mesmas vantagens. Jill .ape
nas um principio de equidade que• a pl'esenta emenda pretende 
defender. ·A illustre Commissão résolv'erá, no em tanto, . do 
modo que lhe parecer mais justo; .: : .. . · :: , 

• , ., ,, 1.'_' ,.,.-', 1 ,~,· ,,,•,.. I,; I 

li' 
S~la qas ses~ões, . .10 d.~ .çl~z~ml)ro 4fl ,1,QÇ~·r·""?>·f.a!llo de 

ronhfl. . . · "': .. .·, ,,. · ... , 
. ·: ',, '·, 

PM\!J:Cii:R ;;. .: ' , .. :' 'i 

·" ... -; : ' 

: ' A Opmmissão ó d!l prwecer que' estli ein~nda seJa 'ilccêlf.n 
para'constituir projecte á pnrito,.,·e '!que 'sobró•eun· sd,J'ú ouvida 
a Comtpiss~o clif!~l~tlÇa e 'Legis!.&9fi.ô~. .., ... ... · · · · 

•'' • •!- ..o.,l ,. •• ' ·.·' 

N .:.'111 
~,. 

Onde convier : . , 
I''"'"'' ' .. ,~.rr: :;·~·~.' ' ·l' . . ;~ 

·· ' " Art.. Fica o Govermp nqforjzndo a nprov!litnr no Tri-
hunnl ·de Otmtàs, nas vagas e:-~lstimtes'' oú' que sé derem pôs-
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teriormente a esta lei, nos cargos que exerciam, os funccio
narios que, tendo concursos de 1' c 2' e11trancias, deixnram 
o serviço publico sem notas que os dcsu)lpnem. 

Justificação 

1~ão se póde contestar• 11 vantagem que, para o serviço 
publico, resulta do aproveitamento de funccionarios compe
tentes e já experimentados, com todos os req1,1isHos Jegaes 
para a carreira, que, por motivos particulares, se viram for
ondas a exonerar-se, desd!l que se mostrem dispostos a voltar 
nos seus Jogares. 

Sala das sessões, 10 de dezembro do 1929. - José Eu
sehio: · 

PA!\J!jOil!l 
• I ' ,. • 

A Commissão concorda em que a emencta sc,jn npceita 
para constituir pro.ieoto á pnrte .. 

·N. t2 

Redija-se o art. 20 como segue : 

Art. 20: Fica appr~vada' a resolução do Ministro da Fa
zenda prorogàndo até 31 de dezembro de 1923 a exlgericia 
consignada no art. 29 da IIli p, 4.625, de 31 de dezembro, 

. exigencia essa que fica revogàda pelo presente artigo. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Marcilio de 
Lacerda, · · · · · · · · ·· · · · 

lust1ficactí(J 
. I 

' . . ' ' . 
O ·art. ·20 do projecto autoviza o Govevno a fa1!er novas 

provogacões 'e 'até mesmo isentlir o pagamento i! a clifferenca 
de taxas sobre OS 1'stocks". existentes 'mis Óasas CO!l"l~er~!BS. 

_ · J~to _prqva t~r-se compr!lhencli~o q1.1e . s~ ~f!Y!ª qado á 
fl;tigenpj~ d() 11rt, ~9 effeito rfltront,ivo, · mt~ml!\n~P cqprnr 
c:liffflpença !le taxas de consumo sobre morcndori!ls quA J~ lla-
vinm pago, ein devido tampo, as taxas em vigor. · 

A nova exigencia de ser· apresentada uma relação dos 
"stocks'', no caso de isencão do pagamento d(l diffevanon rlr. 
taxa, será de einbar11cci para o comm'ercio, sem que rosuHo 
qua!quer vant(lgem ·para o fisco. 

lll', ppis, apenas ,iust.o Qtl!l so,ia ·rlfl vpr, l'llVPgnda ·a ~xigon
oin, quo não póde ter applicnoão pratica, pois,· por duns vezos 
já foi prorogada. · ·· · 

.~· ' 



248 ANNAES DO 11ENADO 

PAl\EllER 

Esta emenda versa sobre mul.cria conccrnonl.c uo orça
mento da receita; por isto, a Commissüo recusa-lhe apoio no 
orçamento da Fazenda. 

N. 13 

Onde convier: 

Art.. Fica o Governo .wtori?.ado a aproveitar óe pre-
ferencia nas vagas que occol'l'err.m ou fm·cm ct•eadas nas res
pectivas circumscripções, os agcni.(•s fiscaes do imposto de 
consumo de outras cü·cumscripçües que naqt.wllas se acham 
servindo actualmente ou os funccionarios rlc Fazenda, com 
concurso de segunda enl.rancia, que estejam exercendo fun
cção de agente fiscal, devendo sm· conservnclos, tanto uns 
como outros, na mesma situação em qLw pre~enlemenl.e se en·
contram, até serem promovidos ou effectivados nas respA
ctivas circumscripçües em que servem, para o que se deverá 
ter em vista a antiguidade de cada um nas circumscripçües 
cm que· estão cm exercício, tondo, sohre f.orlos, prefeJ'fmcia 
aquelles que, além de já se acharem srrvinrlo inl.nl'inament.e, 
por mais de um anno, preencherem os requisitos exigidos pelo 
regulamento do imposto de consumo cm vigor, na pm·t c re
ferente ás promoções dos agentes fiscnes elo imposto cil.aclo. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Ma1'cilio de 
Lacerda. 

J1tsti{icação 

A presente emenda normaliza a situacão dos agentes fis
caes in~crinos que veem prestando rcaes serviços á arreca
dacão das rendas publicas, tornando-se indispensavel a sua 
permanencia diante do accumulo de afazeres ho.ie a cargo da 
classe dos agentes fiscaes do imposto de consumo, cu.io qua
dro actual é absolutamente insufficiente para, além dos im
postos de consumo, sello sanitario, transporte, taxa de viação 
e de sorteados, estender a fiscalização ás promissoras fontes 
de receita que são os impostos sobre a renda e sobre as vendas 
mercantis . 

Accresce ainda a circumstancia du que a medida em 
apreço não acarreta. de m.odo alouin qualqlf.er auoment"J de 
despeza, pois que, com o conservação de t.aes funCilionarios, 
será mantida a mesm.a. despe::a. que' até agora fem sido feita, 
com os mesmos, pelo Thcsouro .. 

Trata-se, pois, de uma providencia ,iÚsl.a qne, sohrn ser 
rle interesse da .Fazenda, vem regulnri?.ur a sHnacão rios agen
tes ficaes interinos, nomeados ·principalmenl.e Jlat'a normnli
?.ar ll intensificar o serviço rlc fiscalizarão dos novns impos-. 
tos creados, tJ•a?.cndo assim o afastamento rlosscs funcciona
rios, elas circnmscripçües em qne ncfnalmrnlr sr.rvrm, gl'ande 
pre,inizo para o serviço. 
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PAI\EGElt 

A Comm issfio é ele ]JUrecer que a emenclu deve constituir 
projecto :í parLe. 

N. 1.4 

Art. Considera-se como orgam official da r.amara 
Syndical de Fundos Publicas e da Junta Commercial do Dis
tricto Federal, sem onus para o Thesouro, a Ga.:eta da. Bolsa, 
publicada na Capital Federal, sendo obrigatoria e gratuita a 
publicar;ão do expediente dessas repartições e passando a ter 
caracter official para os effeitos legues, toda a pul;licidade 
concernente aos assumptos de que ellas tratam 

Justificação 

E' sabido que o Diario Off·icia.l está sobrecarregado de 
serviço. Todas as repartioões publicas estão providenciando 
para reduzir ao ,.minimo o seu expediente, para os effeit.os da 
publicacão, para que não se lornfl inpossivel a regularidade 
nella. A despeito de tudo cresca !i. materia de publicidade 
official com onus para o Estado que não aufere della nenhum 
lucro, pois é sabido que os pagamentos feitos pelo Governo 
á Imprensa Nacional por publicação de actos officiaes e tra
balhos officiaes, são feitos por mero jogo de escripta. poig 
equivale a tirar o Governo do bolso direito para collocar no 
esquerdo a somma pedida. 

Desde que haja um orgam de conceito no seu meio finan
ceiro e commercial que se proponha, sem onus algum para o 
Thesouro, a fazer gratuitamente essa publicidade - só ve
mos vantagens cm acceilar o offerecimento. E' de resto essa 
a prat.ica de muitos paizes estrangniros, onde os assumpt.os 
de natmeza da que t.rat.a a presente emenda são confiados á 
publicidade de orgnms technicos e de propriedade pl'ivnda: 
ficando ipso facto com effeitos officiaes as suas publ icacões. 
Neste sentido a emenda proposta 11 de evidente vanl.ngem. 

Rio, 10 de dezembro de 1923. - Panlo de F1•ontin. 

PARECRR 

~ Comm issão r. fnvornvel :1 rmenrla. 

N. 15 

Onde convier: 

Ar!.. Os m1dil.orrs e nrl,innlos do Minislr1•io Pnhlico 
do ~rrihunal elo Cont.ns, ficam eqnipnl'lldos nos .inizes rir di
rPilo da .Jusl.i~a Local. pnra os oi'J'eil.os rio m·t .. R" da lei nu
mero 2. ú11 rle 20 dn dozemhro rle 19'11. 
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Justificação 

O urt. 8" da lei n. 2.511, de 20 de dezembro de 19i1, es
tutue: " O presidente e os directores ( boje ministros) do Tri
bunal de Contas, assim, como o representante do Ministerio 
Publico terão os mesmos vencimentos que os desembarga
dores da COrte de Appcllação c o substituto do representante do 
JWinisterio Plllllico os que a este presentemente com,pelem 
.rna~tipa quanto ao m·esidente a disposição do art, 2" da lei 
de ~ qa O!ltubro de 19Q!i (gratificaoiío addicionul) , 

Os auditores e adjuntos e:-;ercmn u elevada i'uncc"ão de 
sub~titJ.ltos de ministros e representantes do Ministerio. Pq
p!icp, rospectivamente. :j)'pram creados cm 1918 pela lei PP
mero 3.454, de G de ~aJwiro, art, 102 n. XXVII. Si t:;\:i§ti&s~ru 
em 1911, certamente haveriam sido incluídos no art. s• du 
citada lei n. 2. 514. Assim como os ministros e represen
tantes do Ministerio Publico foram equiparados nos desem
bargadores, assim tumbem os auditores tel-o-biam sido aos 
juizes de direito. De facto, além de suas 1'uncções proprius, 
toem os juizes a eventual de' substitutos do desembargadores 
(:ll't. 56,§ 2• do decreto n. 9.263, de 28 de,dozembro de 1911), 
do mesmo modo que os auditores · desempoijham povmanon
temonte u 1'uncoão do relatar tomadas de contas, oxorcendo 
eventualmente u de ministro interino (art. 13, do decreto) 
n. 15. 770; de i de novembro de 1922), e os adjuntos emiLtem 
pareceres sob!'e i1uasi todos os processos e substituem os re
presentantes nas suas faltas e impedimentos. 

Póde-se, pois, affirmar que, si os aUditores e adjuntos 
existissem em· 1911, necessal'iamente a olles tet•~se~hia refe
rido a citada lei n. 2.511, pondo-os no mesmo pé dos .iui?.os 
~e direitQ, 

ruo, 10 ele de~c;:mprq d!l 1923' ~ P!!UlP qe .(i'ronti'(l. 

A Oommissão, pelas razões já manifestadas, niio é favP
rnvel a esta emenda. 

N. 16 

Onde convier: 

Art. Aos quartos escripturarios do l'rihnnnl rio Con-
tas, para promoção de conformidade com o art. 10, do regu
lamento quo baixou com o decreto n. 15·. 770, de 1 de novem
bro de 1922, será contado todo o, 1cmpo de scr·vi(:o Jlllhlic:o 
federal. 

Justi{icaçt1o 

0~ alltup.es quartos escpiptmarios do Tribunal do Coni.ns 
foram nomeados por dect•etos elo 6. de nqycmhro do 1922, 
tendo sido empossados no niesm'o din: ' " ... 
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Sendo assim, é clat•o quo estão l.odos Pm jgu~lqprle c:,J 
condi(;ões. 

A emenda vem, pois, oslubclecer uma nor·ma ,iusl;•, putta 
ns promoções por llntiguidado, daudo-~tJ na t•efprichl Ji~l.a u 
procedencia aos que tem maior lempo de servi~o publico. 

Rio, 10 de dezembro de 1923. - Panlo de Ftontin. 

l'l).l\EUER 

A Commissão é favorav.el á medida proposta, mas occor
rendo a hypothese de estarem os funccionarios de qun l.ral.n 
cm "igualdade de condições'', córiforme aaccentúa o seu illusl.ro 
autor na justificação, offerece a seguinte 

Emenda substitutiva. 

Art. Para n promoção qos ql.lartos escripltlNl'ios r ln 
Tribunal de Contas, quando tiverem igual tempo de scL·vi•:n 
naquelle 'l'ribunal, será contada n antiguidade cornputando-sP 
o periodo de exercicio que Püi'Vontura tenham cm outros ser
viços publicas federaes. 

N. 17 

O pessoal da portaria do Laboratorio Nacional de Ana
lyses ccl!l}põe~se Qtl 11111 por~eiro-conservíldor e seis scvvcntes 
com· venéimep.tp annual cta 2 :400$ cada, sondo quQ acLuíllmcnle 
existe uma vaga de servente. Tornando-se indispensavel a 
crenqão qo cargo do um continuo, afim de substiLJ.ur o por
teiro-con:;ervador nos seus impedimentos, é t•acional nue sojn 
crendo esse cargo, com o voncimeitlo annual de 3 :GOO~. qpvo~ 
vpil!lndo-se o mais antigo dos acltiaes serventes, e consequen
temente, supprimindo-se dous cargos de· sevvenles, resq\lanllo 
assim uma economia anriual de 1 :200$ na consignação do 
posso11l d~quella repartição. · · · · 

Assim proponho a seguinte emenda: 

Laboratorio Nacional de Anal11ses 

Ficam supprimidos dous cargos de serventes (ti :B00$000) 
e creado o cargo de continuo com o vencimento· annunl de 
3 :GOO$, sendo aproveitado .Pnra a nomencão o mui~ anl.igo dos 
actuacs serventes, no serv1ço do mesmo Laboralor10. 

Sala das sessões, 10 de dezembro c!fl Hl23. - f'a1Jio de 
Frontin. 

RAl\llCllR 

A Commissão não concorda com n alternc.ão ·proposta no 
quadro do pessoal do Laboratorio Nacional do Annlyscs, I nnlo 
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mais importando a emenda, confúrme estú redigida, na no
meação de determinada- pessoa, com invasão de prerogaLiva 
do Poder Executivo, pura o Jogar cu,ia crcação 1í suggr.rida. 

E' por isto, de parecer que não deve ser approvarla 

N. 18 

Accrescente-se : 

Sub-consignacão 18': "Gratificação no servente que serve 
de mecanico ", 600$000. 

Justificação 

Incumbido do serviço de reparação e conservacíl> dos up
parelhos mecanicos da Recebedoria, .é justo que esse servente 
Lenha uma gratificação especial, é o que estabelece a emenda. 

Rio, 10 de dezembro de 1923. ·- Paulo de Frontin. 

PARECER 

Pelos motivos já expostos, a Commissão não apoia esta 
emenda. . ........ : 

N. i9 

A' verba 18' "Pessoal", sub-consignações 46 a 53, Typo
graphia da Alfandega, substitua-se pelas seguintes: 

46. - Diaria 17$ 
47. - Diaria 13$ 
48. - Diaria 12$ 
119. - Diaria 11$ 
50. - Diaria 10$ 
51. - Diaria 10$ 
52. - Diaria 12$ 
53. - Diaria 10$ 

.......................... .......................... .......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... 

.......................... . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

6:205$000 
4:745$000 
4:380$000 

11 :895$000 
7:200$000 
3:G00$000 
4:380$000 
3 :G00$000 

46:005$000 

A' mesma verba "Material", n. 5 (Consumo), reduza-se 
a 18:000$000. 

Justificação 

A modificncíio das diarias é inrlispensavel. por sm•em in
snfficientes na situação actual as que consl.am da tabella; por 
outro lado é excessiva a verba mal.erinl, a qual póde de 35 
conl.os ser reduzida a 18 conl.os, o que equivale upproximudn
mcnte ao accrescimo rle despr.zn pnra pessoal, que é de réis 
17:170$000. 
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I>ARilCillt 

Pelas mesmas razões já enunciadas, a Commissão não ó 
favoravel a esta emenda. 

N. 20 

Arl. 1". Substitua-se a labella de despesa do pessoal da 
Alfandega do Rio de Janeiro, rela li vamcnle a conferentes e 
escriplurarios, pela que se seg·ue: 

Cargos - Ordenado - Quólas - '!'ola! 

36 conferentes . . ...... . 
26 primeiros escl'iptural'ios 
26 segundos escripturarios 
40 terceiros eseripturarios. 
38 quartos escripturarios . 

7:200$ 
6:400$ 
4:800$ 
3:600$ 
2:400$ 

1G 
12 
10 
8 
G 

1. 6U6 quótas a 268$452 ..•............... 

259:200$000 
Hili :000$000 
12!1 :800$000 
1H :000$000 
91:200$000 

785:G00$000 
!t55:294$5B2 

1.240:894$592 

Art. 2". As pt·ornoções que se fizerem cm cunseqi.wncia 
da presente a!Lera~.ão, serão feitas a metade [JOL' antiguidade 
·de classe e a outra por met·ecimento. 

Ar L. 3". Existindo actualmente 39 quartos escripturarios, 
ficará um addido, o mais moderno em tempo de servi~.o. si até 
31 de dezembro de 1923 não poder ser aproveitado em alguma 
vaga que se venha dar na mesma repartição. 

Comparando a tabella acima com a actual, que é a se
guinte: 

Cargos - Ordenado - Quól.as - Tola! 

34 conferentes . . ...... . 
22 primeiro,; cs~t·ipl.ut'al'ios 
40 segundos escripl.ururios 
40 terceiros escripLurarios. 
42 quartos escripturarios 

7:200$ 
6 :1!00$ 
4:800$ 
3:600$ 
2 :1100$ 

16 
12 
w 
8 
li 

1. 700 quóLas a 268M 52 .................. . 

2H :800~000 
J!t o : 800~1000 
153:600$000 
14/! :000$000 
100:000$000 

784:000$000 
45G :3G8$400 

1. 240:368$1100, 

:verifica-se sómente o pequeno accrescimo annuul de 526$192. 

···· .. , 
, .. : .. • 



Just i(icação 

o intuito dtt substituição ua tubclla é molhot· unil'ot·mi:;at· 
as classes; é ampliar o accesso uus mu·gos mais elevados, du 
modo que não fiquem funcciouarios ele classes iiil'eiõi01'es 
aguardando vagas pot· longos annos; ü para tet• um maior 
numcr·o de conferentes que co!'respondn ús duas portas ue 
cada um dos 18 armazens do Uúes do Podo; IÍ para não haver 
necessidade de deslocar-se de suas repartições conJ'm·cnl.es es
tranhos a Alfandegit tio Hio tlu ,Tarieiro; émho ltcl.lliilml!hl.c tW 
dá en1 quatro portas ·dos at·mazens dti. Cttes. do Por.lo, . . 

Nas alfandegas de 1' ot'dcilt os logctt'es de rn'imclt·ti~ cs~ 
cripturarios correspondem ao mesmo numero dos segundo ~.:e 
no entretanto na Alfandega do Hio do ;lánciro tern sido pot· di
versas vezes augmontado os Jogares do conferentes, segundos, 
terceiros o quartos escripturarios, não logrando a classe dos 
priíncit•os um numero relativo ú sua impol'lancia do JH'IIiléihl 
Alfahdegá da Hepublica. 

' '·' 

!li o, 1 O de dezembro de hl23. -.... Paulo de F1·ontin. 
·. 

PARECER 

Prevalecem quanto a esLu erhenda, âs mesmas razões que 
fizeram a Commissão rccusat• apoio a outros que allet·nm lam
bem o. quadro do pessoal ele rcparlicões; parecendo-lhe por 
isto que não deve ser approvada. 

:N. 21 

Ortde convier: 

Os auditores do Tribllhal tlo Coillas lüt'ão voln nos lil'n~ 
cessas de tomadas de contas de que forem relatores e, ainda 
vencidos, lavrarão os accbrdúos i'espMLiYos, podehdo declar·ar 
por escripto os fundamentos do seu voto, em seguida :á· i::Wo.;. 
pria nssignaturn. 

Rio, .10 de dezembro de 1923. - Barbosa Uma. 

ius tificação 

Aos auditores compeLe t•elal.m' pet·anl.o .. o 'l'ribun:tl, elll 
sessão, os processos de tomada de contas, e''si.tbsliluír os tni
nísLros em suas fallas e impedimentos. 

Sempi•rJ se reclamou conl.t·a o regimtm:artl.igo do Tl'ibUhtll. 
Allega"a~se que convinha collocnt· o subsl.itul.o ao abrigo rlo 
qualquot'. pressão ou consl.run~imenl.o e, Jl,nr isso, impnnha-~e 
a ccencíio cltl um corpo especwl de ~uhslil.ul.os, aos quaes se 
dessem. as mesmas gat•anLias de estabilidade e indepcndencia 
assegi.tradas nos ministros. Foi então os instituído o. corpo de 
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ttudilorcs, u quem u lei conferiu u .maximu ostuiJilidnde no 
cat·go, pois só pot• sentença judicim·ia pàssada ern jiíliJado, 
podem ser deriiitLidos. 

H(luve, enlrclunlo, na iei, uma l'ullw. que se tornou desde 
logo merecedora de repat·u e col'l'cccão. Au mesmo tempo quo 
elevava o subsidio, a lei o diminuía, ébllocahdo-o em iJosir.âo 

. quusi vexütoriu: - o uudit~r 'estuda. o !'irôcessó, j•elúiii-o 'bili 
se~sfio, lavra e assfyna o accordum, JUILa111tnite ·ctHil i:is su!J
ministros, mas llão tem voto. 

A eirtimda corrige o sinão, dando aos auditores o dircilu 
de vóto, com uma uni.ca l'esli'icr;ãó: o. voto o audilor só o dnrií 
no processo que rDlat::ü•, c 11fiu ein l.otlos os feitos reialados 
pelos outros audilorcs. 

di•osce iissiiii it cWctiêia dà uc~ão ~o re!ul.ur, que agom 
pbdei'á lomat' Jlllrld salid11te M diStlUSsão· e; qliahdo vciléldci 
terá u. fncultlade de lanço r o .se h volti i1o uccoi•tlain; rJxptlildb tis 
razões . pot· qlld diverge do ti'ibunal. 

Será até tim estimUlo pnrâ o tlorpo de auditores, clijü llü
toridade funccional avultará, com vürihlget:Js · pln'a d set·viUu 
publi~o. dartdo~lhes oppoi'ttinidade pili'a detüoristrat•et11 zelo c, 
competenciu no desempenho .do cargo, . 

A emenda se insiiiroli hd iel orgal1ica tia córttJ dt! tontas 
da Italia, em cujo ar~. 9" se 18: - "I r·e(eredm·ii hanno voto 
deliberativb neali â(fd.ri soltanlo d~i qUali sono r·cla.tori;; (Vide 
Manuali Hoepli, Leggj_ Usuali, vol. II, pag. 1.238). 'l'rnl.ando 
do ussumpló, esct·eve En':tmiihuel Besson: "Le i:orps des rnaais
trtils se cornpose d'uli 1n1t!sident; tle rlcu.T: pr:rJsidertts de seciion, 
de douze consellcrs, d'un prtJciil·e11.1· iJéiuJ!'i!l assisti! de rappor" 
teu1'S, d'un st!crrJtaire oéneral iJl de vinot re{rJrendair·es auant 
voix de!-iúerative dans les . a[{aü·es dont -ils sont les rap-· 
porteltrs (Le Controle dcs Budgef.s, pag. 451, ed. de 1901). 

Talvez se objecte que os auditores não podem l.et• voto, 
poi'qilt! tia nomM~ão Iião iiitervéin o Sen:ido, comtl Jntci'vém 

. na investidura dos ministros, nos termos da Constitt11Uliô, tli'. 
tigo 89, alinea. 

A isso replicar-sc-hia qtie a objecção pro·va de mais, pois 
impediria que jamais pudessem os auditores substituir os mi
ni~tros. Etltr~Lmtlo, de accôrdd coin a lei, os aud !tores exer
cem fi•equente!tllinte o êai'go de inihisti·o, intm•irtllmenle; c 
diSêiltem e votàm côm tlinta plfin!Lilde cõmo ó l'ilzéitl ds ttil.:. 
nisLt·os effectivos. Hbuva mesmo o caso de levni'eiil do tis üu~ 
ditares quasi .trbs annos no ctirgo de ministro, interillamt\nte 
(1020, 1921, e 1922 - novembro). E ninguem disse que tu! 
situacãó ferisse o arl. 89 da Constituição. Logo, a lei póde es
tabelecer, sem ol'feris.a ~ Constituicão, que ~ audi.tor cm taos 
o l.aes casos tem ó dtretl.o de voto. Ou, entao, se,) amos coite
rentes e não nclmittnmos nunca que o auditor possa votar. Do 
contt·ario cltegariamos uo soguinl~ absurdo:. a .lei que perm.itto 
que o auditor 1Jole quando substttuo um mm1sf.ro, é consl'l.tu
cional· mas a lei que dá auditor egual direito de voto nos 
prnce;sos de tomada de contas, que relatar, não rí consi.Hucionnl. 
Entretanto, quer em uma hypothese, quer nu outra, uüo hu 
approvação do Senado. 

/ 
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A duvida se explica c repousa cm LIUJ méro equivoco. 
De Jacto, a approvacilo do Senado só é neeessaria pal'fl a 

·investidura dej'iniliva, permanente, no cargo de ministro, c 
não para os casos de exercício Lemporario, interino, transi
torio. Isto é, ninguem póde ser tit·utar, proprietario do cargo 
de ministro do Tribunal de Contas sem a approva~ilo do Se
nado. E tanto assim é que, mesmo untes da crea~ilo dos au
ditores, eram as func~ões de ministro interino exercidas peloô 
chefes, hoje directores do corpo instruclivo. Outro argumento: 
os juízes federaes são chamados a subsLif.uil· os ministt·os do 
Supremo 'l'ríbunal Federal e 'Votám como ministro, sem que 
na sua investidura haja intervindo o Senado. 

Isso significa que, para 'Votar temporw·iamente como mi~ 
nistro do Tribunal de Contas ou do Supremo Tribunal Federal, 
não é preciso a approvacilo do Senado: a lei, em certos casos 
póde, sem attentar contra a Constituição, estabelecer que de
terminados funccionarios, independentemente de tal appro
vacão, votam como ministros. 

Logo, assim como uma lei já deu ao auditm· o direito de 
voto quando ministro interino, assim tambem outra lei pódc 
dar-lhe egual voto nos processos de tomada de contas que re
latar. 

A emenda merece approvação. - Barbosa Lima. 

Decreto n. 15.210, de '28 de dezembr·o de 1921 - Approva 
o regulamento que altera a organização dos ServÚ.;os de Admi·. 
nistração Geral da Fazenda Nacional. 

\ PARECER 

A Commissão considera esta emenda em condicões de ser 
approvada. r. . r.~· . .. r;~;;.: 

N. 22 

Art. 104. Para fiscalizacão da cobrança do sello adhe
sivo e outros impostos, a que estiverem sujeitos os papeis e 
documentos de transporte marítimo e fluvial e de fretamento 
de navios, serão nomeados pelo ministro da Fazenda os fiscaes 
necessarios, um em ·cada localidade, subordinados á Dire
tos dos fiscaes de impostos de consumo e ·a mesma percen~ 
tagem sobre as quantias que, por ·diligencia propria, forem 
arrecadadas á conta da receita de que se trata. 

'., 



ARRI!CADAçAO DÓ IMPOSTO EM IQ21 B 1922 (CRBAçAO DA FISCALIZAÇÃO) B } 0 SEMESTRE DE 1923 
!" 

Estados 
~ -

1921 1923-1• semestre Dmerença entre 1921 e 1922 1922 
I 

~ 
X 

Amazonas •.....•..•..•••• •• 480:047$840 547:844$834 379:871$754 67:796$994 Mais 
Pará!' • ..•.••.•••••.•••..••• 999:726$005 1.066:561$100 710:326$026 66:835$095 :0 

Maranhão .••••••..•••..•.•• 362:995$354 403: 928f,Sll 268:700$152 40:933$457 :0 

Piauhy . ~ ••••••••••....•.•• 109:643$640 112: ~111 $720 75:295$160 3:168$080 ~ 

Cea.rá . ...•.....•...••...•• 531:997$400 ~ 742:169$260 544:339$900 210:171$860 :0 

Rio Grande do Norte ••••••• 207:694$761 237:764$119 137:204$520 30:069$358 :0 

"' "' "' m 
>• o 

"' .... -Parahyba .•••.•.•••.•••••••• 373:959$671 . 373:221$387 213:888$780 738$284 Menos 
Pernambuco .......... ;-.... 2.274:954$092 2.115:630$667 1.478:205$002 1,')9:323$425 :0 

Alagôas .......... · .... ~·. · · ~ 417:630$644 486:391$100 273:414$950 8:760$456 Mais 
Sergipe •••••..••• • .••• -~ •••. - 321:475$800 359:389$200 156:383$740 37:913$400 ~ 

Bahia ..••..•••... ~ •..•••••• 1. 747:716$700 1.575:326$174 1.136: 183$890 172:390$526 Menos 
Espirito Santo ••••••.••.••• 447:053$166 610:725$389 289:641$100 163:672$223 Mais 
Districto Federal ••.•••.•••• 22.832:497$800 22.517:710$110 12.089:151$800 314:787$690 Menos 
Rio de janeiro •.•••••••••.•• 1.406:865$459 1.359:941$564 680: 116$940 46:923$895 :0 

São Paulo ...••••••••••• •. 18.290:206$200 19.733:024$340 12.585:375$600 1.442.818$140 Mais 
Paranã •••.•••••••••••••••. ~ 1.001:122$350 1.001:162$540 544:575$400 . 40$190 :0 

Santa Catharina •••.•••• : ••• 622:520$650 582:258$080 195:798$080 59:737$420 ,. 
Rio Grande do Sul •••••••.•• 5.821:681$620 5.991:104$300 8.123:374$290 169:4221680 :0 

Minas Geraes . ............. 2.608:728$346 2.925:466$101 1.792:800$300 306:737$755 :0 

Matto Grosso,. ......... ,. ... 228:232$299 264:613$538 156:307$577 36:381$239 ~ 

"" "" ~ 
"' 
"' "' ... 
"' !7 -"' :>:> o 

"' "' ;. .... 
<:O 

"" to 

61.046:749$807 63.007:044$334 36.830:994$9111 1.960:294$527 Maia 
- --- -- - ------ - ~- - -. ~ :::; 
A menos : Parahyba, Pernambuco, Bahia, Rio de janeiro e Districto Federal. M 

-' ·. _ .. - ,. '- . -~ ' "·· _. 
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PARECER 

A Commissão não 6 favoravcl a esta emenda. 

N. 23 
Onde convier: 

Arl. O Governo fará reverter ás rcpartieões de onde 
vieram, mediante requerimento dos interessados, na categoria 
que óra occupam ou .com promoção, á proporção que se derem 
vagas, os escripturarios do Tribunal de Contas para abi trans
feridos pelo Governo, na fórma do art. 207, do decreto nu
mero 15.770, de 1 de novembro de 1922; outrosim, deferirá 
todos os pedidos de permuta entr·e cscriptmarios de Fazenda 
e do referido Tribunal. 

Sala das sessõc~, 10 de dezembro de 1923. - Jc1•unyuto 
.11011 t c·iro • 

Justificação 

Os funccionarios transferidos para o T1·íhunal de Contas 
toram escolhidos pelo Governo· que teve em vista seleccionar• 
os novos funccionarios desse institu:to, . concedendo-lhes ao 
mesmo tempo um premio. · . · 

Acontece que a intenção do Governo redundou cm pre
,iuizo para alguns delles, pelo qtfe parece razoavel ol'fereccr
lhes a opportunidade de volver ás suas antigas repartições, 
porquanto não ,houve intenção de prejudicar-lhes os direitos 
c sim harmonizm· as vantagens reciprocas entre elles c os 
serviços publicos. 

A carreira dn Fazenda é muito mais ampla c orrercco 
outro futuro e, além disso, os funccionarios que escolheram 
esta c não aquclla repartição, prestando o seu concurso de· 
accôrdo com a: lei, sujeitando-se :a provas, e, uleriormente, es
pecializando-&e nos trabalho.~ ~·concernentes a determinados 
ramos do scrvico publico, deveriam tet• o direito de optar, de 
acceiLar ou não, os novos cargos que o Governo lhes offcre
ccsse fóra dos quadros onde se acham inlegl'ados. 

Como a transícrencia que propomos niio angmcnLa. a 
direito de terceiro, pensamos que é de eslricla justiça a sua 
adopcão. · 

PARECER 

A Com missão não apoia est:i mnenda. 

N. M. 

o'llll PXir'll,.;ivas :í COOjll\l'ativa. de Crctlilo dos Funccio
llill'io:: l'ui!Jicll·i da U11ii'lo rlro nespollsabilirlade Limilüda, as 
yanlagens clu al'l. 171, da lei n. 3. Ir 54, de G tlc janeiro de 
,i .9..17, o; 
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Legislação cilada: 

"ArL 171. E' pct·millido aos funccionarios civis fcdoraos 
activo~~ou inactiyos, aos militares e ao(! operarias c diarista~ 
da Umao, que ftzerem parte de associações e caixas benefi
centes constituídas pelas proprins classes, e de sociedades 
cooperativas de credito, constituídas de accõrdo com o decreto 
n. 1. 637, de 5 de janeiro de i 900, consignar mensalmente a 
estas instituições até dous terços dos seus ordenados ou · 
diarias, para pagamento das contribuições c compromissos ·a 
que se obrigarem para com as mesmas associações o caixas, 
na fórma dos respectivos estatutos. 

Sala das sessões, 10 d() dezembro de 1923. - Ir'ineu .lia
citado. - Jeronumo blonteiro. 

Justí(icw;üo 

A Cooperativa de Credilo dos Funccionarios l'ublicos da 
União de Responsabilidade Limitada, com séde no Rio de Ja
neiro, fundada em 7 de setembro de 1920, do accõt•do com o 
.decreto ;tl. 1.637, do 5 de janeiro de 1907, com estatutos ar
chivados na Junta Commercial, sob o n. 5. 505, fundada por 
pequenos t'unccion.arios,· com o exclusivo fim de se libertarem 
da agiotagem, conta hoje com um regular capital, sendo sou 
progt•amma o maximo beneficio aos seus associados, crcando 
secções de peculio, consumo, alfaiataria c predial, moldan
do-se pela congencrc militar. Si outt•as sociedades que não 
são de classe gozam desse favor, parece-nos justo que lambem 
esta seja contemplada. 

Segue-se o texto dos estatutos e regulamento de con
strucções de casas, os quaes são tlo teôL'. seguinte: 

PAUECEU 

A Conunissão considera esta emenda prejudicada. 

N. 25 

Ao Congresso Nacional dit'igiram o~ operarias da 'I'ypo
graphia da Alfandega do Rio de Janeil•o, o memorial seguinte: 

"Srs. Membros do Congresso Nacional - Voltan1 os ope
rarias da Typogrnphia da Alfandega do Rio d~ Jal!etro a !o
licitar as vossas preciosas af.tencões para. n· st~uaçao de ':er
dadoit•a necessidade em que so debatem, Slltlll;C~O e~ta na nn
·minoncia de ser nggravada agora pm• uma lll.JUsllca. que ~e 
acha contida na Tabella E.-tplicativa da Despeza do Mmtsterw 
da Pnzenda. para o exercício do Hl24 c pres~ntemcnl.c, su-
jeita ao estudo e deliberação do Con~1·es~o .N.acwnal. . 

Quando r.m 1921, os ditos operar1os so!JC!lnram df1S ,1,ustas 
conscirneins do VV. EEx. justica para o seu caso, ttvcl·nm o 
praxrr d•! Yet' que VV. EEx. reconheccr!jm o fundamento da. 
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solioiL~çiío que cnlftu 1'aziau1, laulo que, conceder·am o seu bc
uup!ac!LO a uma emenda do illuslt•c Dr. Paulo de Frontin 
uquJpat·;wdo-os aos opct·arios da Imprem:1a Nacional. ' 

.. l•'orau!, porém, infelizes nesta occasiüu, pois o Dr. Epi
laCJu Possua, _onlíío Presidente da llepublica, j.ulg·ou por bem 
negai' a sanccao ao orçamento por VV. EEx, elaborado, 

. Agora, pedindo licença a VV. EEx., passàm a demonstrar 
o pon.to. em. que se contém a injuslica da tabella. explicativa 
do · Ivhmster10 da Fazenda. · . 

~ _ Typographia da Al!'andcga do Ri.Ó de Janeiro é unJa re
partu;ao, cuja creacão data dos tempos· 'do antigo rogimen. 
Os serviços que presta á Alfandega; são 'de tal monta que ces
sado o fornecimento de impressos á aduana, o serviço po; esta 
prestado ao publico se resenliria demasiado, quicá, seria for-
çado a paralysar-se. · · . . . . 

Pois bem, deante de ludo isto, os obreiros deste departa
n~ento do Ministerio da Fazenda, todos chefes de familia, 
VIvem amargando, sempre na esperança de uma meLhoria, as 
ir·risorias diarias de 5$, 6$, 7$ e 8$, sem "Lyra", pois, são 
classificados na verba "Material", circumstancia essa que os 
privou deste auxilio, concedido pelo Congresso. 

O actual inspector da Alfandega, condoído 'da· 'situação de 
scus operarias, procurou classificai-os· na rubi'i'ca·: "Pessoal", 
destacando, para este fim, a· importancia de 28: 835$; da ·de 
34:000$, votada sob a rubrica "Material". Apezar desta pr·o-
videncia a situação dos operarias não melhorou; · 

Entretanto, a dotação orçamentaria para esta repartição 
tem soffrido ma,ioracão, como a seguir se 'demonstra: · · . 

. Em 1913 a verba total para a typographia (material, in
clusive pessoal), ,era de 34 :000$, da qual era retirada a im
portancia de 28 :835$, ·destinada ao pagamento do pessoal, fi
cando, para a, propriamente dita "Material"; isto é, acqu isição 
de materia prima, a quantia de. 5:165$000. 

· Em 1920, dada a carencia de todas as mercadorias, de 
consumo, houve um augmenlo de verba para a typograpbia. 
O Congresso dotou-a com a quantia de 46 :000$ (mais réis 
12 :000$), para pagamcnl.o do pessoal e acquisioão ·do ma
terial. Deste augmento, porém, o pessoal não participou 
siquer de um real, ficando, exclusivamente para o material a 
quantia votada, 12 :000$, perfazendo um total de 17:165$000 l 

Presentemente, na tabel!a explicativa da Despeza do Mi
nisterio da Fazenda, vêem-se os typographos classificados na 
rubrica "Pessoal", sem que haja, nesta mudança, a menor me
lhoria de vencimentos, o que ahi se vê é que os operarias 
continuam com as mesmas .dinrias de .ba iO annos passados, 

. e no .. emtanto augmenta-se. o "Material" .para 35:000$0001!! 
·, E' a primeii·a vez que se vê no ramo typographico a 
verba "Material" supplantar a verba "Pessoal". 

V,V. EEx.,1com o justiceiro·· criterio com que P!!Utam 
vossos . actos, dovem aquilatar da· si tua cão dos operarws da 
t.ypograp h ia da Alfandega, vivendo nn quadra ncLual; em que 
a carestia da· vida chegou ao mais'alto gráo, a perceberem ·aS 
mesmas diarias que percebiam em 19:l.O. · ·. _ 

Srs. Membros do . Congresso Nacional, a typogt•aphl!l :nao 
pt·ecisa mais de 17 :R30$, par.n ncquisiçüo ri e matcrtn prm1a 
como provam os unnos anterwres om que ella se tem sup
prido cjo nocossal'io uo seu fttnccionamonto, om 17:000$000. 

I 



SllSAí\o F.M 15 nr. ng?:r.Mnno n~r 1 !123 261 

Por isso os cxpoliados c closprol.egidos obreiros da l.ypo
graphia, appcllnnclo pal'a VV. ll:Ex., não pretendem com a 
sna solicitação, sacrificm· o T.hcsouro rla Nação, po1· que não 
pedem .augmcnto rle vorha, clles clcsc,iam unicamente que se 
divida a verba pura a typographia com mais equidade. Dentro 
da. vet·lla consl.anic da lallella explicaliva, VV. EEx. porlcrão 
mmm·ar-l.hes as necessidades, llaslando para isso que sr. trans
fira, da verba para a acq.uisi<;ão de materia prima, a quantia 
elo 17; 170$, qu o irá reforçar n. verba para pessoal, perfazendo 
o. tola! dP t,o :005$000, . 

Srs; Membros do Congresso Nncionul, para supprir a t.y
pographin da Alfandega de paJlel, tinta, typos. etc., technica
monl.e, fali ando, não si'io precisos mais de 17.:830$000. 

Att.endcndo á. solicitação dos humildes obreiros, VV. EEx. 
pratical'!io, sem pre.iuizo pat·a a Nacão, um acto ·de justiça e 
farão ,itís á gratidão de um punhado de honestos operarias." 

A' vista do exposto, offereço ao Orçamento da Fazenda, 
a emenda abaixo : 

Cumpra-se do modo seguinte a tabella do pessoal ope
raria da Typographia da Alfandega do R lo rle .Janeiro: . . ' ' . . ' 
1 encarregado do serviço, dinria 17$000..... 5:205$000 
1 ajudante, diarin 13$000, ., ; . .. .. .. .. .. .. .. . 4 :745$000 
1 typographo de 1•, diaria, 12$000 .. ,....... 4:380$000 
3 · Jlnotypistus, diaria · 11$000.. . . . . . . . . . . . . . . '11 :895$000 
1 mecanico, diaria 10$000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :600$000 
1 encarregado de serviços accessorios, diaria 

12$000 ................ ·, ............ . 
1 ajudante, diaria 10$000 .................. . 

4:380$000 
S:600$000 

Sala ctns sessões, tO de dezembro de 192S. - Irineu Ma
chado. 

PARECER 

A Commi~siio não é fnvoravel a esta emenda, 

N. 26 
. . . 

. E' extensivo á Sociedade Beneficenle Unit.iva, nonst.it.uirln 
de possoal das portaria~ ele t.orloa os minist.erios, ~. !\ Sooicdn.rlr 
Brncficcntc rios Funcmonartos do Thcsom•o NaciOnal, os 1 n
vorcs concedidos cm !ri no Mon t.cpio dos Servidores elo Es
tado r. Associaçiio rios Funccionnl'ios Pnhlicos Civis. 

Parn;<::rnpho nnico. Revogam-se as diRposiçõrs cm rnn-
b'm'io. ··' 

.T ustificaçfío 

A cmenrln visa pc1·mit.t.ir que conl.inucm a ser reif;os _os 
descontos cm fnlhn ele pa,::nmcnto, n. r~v.or rlc rllws n~somnr,ors 
de classes, qnP prestam reacs hrncfJCJOS aos sm'VHlnrrs rio 
Estado. 

Sala rins SfJRsíicR, 10 de de~emlll'O ele 1923. - Tr·inC1t ·Ma
chado. 
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P.1RECF.R 

A Commissão offerece a esta a seguinte 

E:\IENDA SUBSTITUTIVA 
P• ' 

..... ' lf' ' 

Art. Fica o Poder Executivo aútorizndo a aêlmiltir 
que pelos servidores da União, civis e militares, activos e in-· 
11ctivos, sejam feitas consignações em folhas de pagamento do 

. 'l'hesouro e repartições que lhes são subordinadas, de accórdo 
· com os dispositivos legaes vigentes, em favor das sociedades 

de classes e dos estabelecimentos idoneos, que o requererem 
dUI·ante o exerci cio de 1924. · 

N. 27 

Os auxiliares de escripta em numero de 25, constantes da 
verba i 7•, do art. 126, da vigente lei da Despeza, passam a 
ser titulados, como são os da verba 11•, do citado artigo, com 
identicas vantagens e seus effeitos. · 

Sala das sessões, fO de dezembro de 1923. - .Uarcilio de 
Lacerda. 

Justificação 

Considerando que esses funccionarios tl!m, uns c outros, 
as mesmas provas de habilital)ão, são da mesma classe c 
exercem funcçõcs identicas; 

Considerando que os primeiros desses funccionarios 
contam, todos, mais de 10 annos de servico publico, em sua 
repartição, servindo sempre a contento de seus chefes, como 
j,ã têm provado com attestados apresentados ás duas Casas do 
Congresso; 

·Considerando, finalmente, que em taes condiç.ões não ha. 
como negar-lhes uqucllas regalias, que além do mais é um 
neto de coherencia e de justic.Ja. 

Submetto á sábia consideração do Congresso a presente 
emenda. 

PARECER 

A Commissüo não ,\ fnvornvel a ü~tn rmnnrla. 

N. 28 

Ju.sti(icaçlio 

Considm·anrlo que, rln hn muif.o, o~ fnnccionarioR. r.iviR 11 
militares, como, de rr.slo, todo;; o.q que percebem VPncJmenl.os 
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fixos dos cofres da União, v~m soffrendo as mais sérias dirfi
culdades, não já para occorrcr ao custeio, modesto siquer, da 
sua indispensavel representação, sinão, principalmente, para 
prover do absolutamente necessario a familia c o lar; 

Considerando que estas difficuldades que começaram a 
avolumar-se com a grande guerra mundial, vão subindo de 
ponto. cada anno que passa, e vão ameaçando augmentar 
ainda mais; 

Considerando que, urgidos pelas necessidades decorrenl.r.s 
de semelhante situação, procuram os referidos f.unccionarios 
minorar, por meio de cooperativismo, as aperturas de toda a 
ordem, creando e mantendo socie~ades de auxílios mutuas, a 
cuj,o prestigio confiam a conquista de favores e de concessões, 
impossíveis de obter pelo individuo isolado; 

Considerando que nestes casos está a Sociedade Auxiliar 
Mililar, a qual, além de facilitar a seus associados a acqui
sição, por preços reduzidos, de roupas, !nedicamentos e vi
tualhas, mantém um serviço de assistencia medica e dentaria 
e sustenta um curso primaria e secundaria, onde os orphãos 
dos fLmccionarios civis e militares do Ministerio da Marinha 
receberão, no caso de serem necessitados, instrucção inteira
mente gratuita, c bem assim outros favoJ•es que forem sendo 
passiveis á sociedade; 

:\ccrescente-se, onde convier: 

Ar ligo. Ficam extensivos á Sociedade Auxiliar Mi-
Iilar, os l'avore~ concedidos ao Banco dos Funccionarios Pu
·Jllicos, MontepiÓ dos Servidores do J~stado c ao Banco Predial 
do Rio de .Taneiro, para operar com os funccionarios publicas 
civis c militares. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. -· Jlarcil.io de 
Lace1•dn 

PARECF:R 

Prcjurlicaria 

N. 29 

Accrocr.nf.e·A~. onde convier: 

ArL Fica o Governo autorizado a reintegrar no cargo 
rir. a• escriplurario ela Alfandeg·a do Rio de Janeiro, o bacharel 
cm scicncias jurídicas c sociaes, Eduardo Reis da Gama Cer
queira, r.xon11rado, a JlCdido, por clect•oio dr 31 clr ng·osto de 
1921, contanclo-so-lhc lodo o lempo anlri'im• rir scJ•vico fe
deral. 

Rala rins srsscirs, ·10 rir rlczomin·o dr l!l23. - .lfm•r.iUn da 
LnN1'iln. 
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' .Tn.~tificação desta emenda - Emposição do facto 

O 3• escrip turario da Alfandega do Rio . de ,Janeiro, ba
charel Eduardo Reis da Gama Cerqueira requereu, em junho 
do 1921, licllnça "sem vencimentos" para tratar de seus in
teresses, allegando tnmbem cat•ncter do repouso dos servirns 
sedontarios de seu cargo, e provando-o com ai. testado mediéo. 

Mandado á inspecção de saude, emborn não ,houvesse t•r
querido licenca para tratamento de saude. que lhe daria os 
proventos do ordenado, c sim para tratar do interesses e sem 
vencimentos, não compareceu á. inspecção, principalmente 
porque, como allega, sobreveiu na occasi1io molestla grave em 
pessôn de sua familin. 

Achando-se sem despacho definitivo o seu. req.uerimento 
de licença c chamado por editnes a comparecer ao serviço, 
pediu . cxoneraciio, para não ser demittido . por abandono do 
emprego. 

Foi exonerado, a pedido, por decreto de 3:1 de agosto de 
:1921. 

Trata-se de um caso digno da attencão do Congresso. 
Assim é que, como· funccionario de Fa1.enda, · conta.vn. .ift 

cerca de 16 o.nnos, n partir da sua primeira nomeação rli'! 
4• c~crinf.nrario àn Drlegacin Fiscal do The~ouro Federal rm 
Minao lirJ'nrR (decreto de 18 de novembro de 1905). 

Foi classificado com distinccão nos concursos de 1• e 2• 
entrancia. 

Foi nomAado 4• escripturario da Alfandega do Rio ele 
Janeiro, por decreto de 17 rle outubro de 1907. 

Esteve em servir,o na Delegacia Fiscal em S. Paulo, nm 
1906. A novamente em ·Minas, em :1909. 

Exerceu, em cominissão, o cargo de secretario do :Mi
nistro da Agricultura, de Hi de novemhro de 1910 n iS rle 
novembro de 1913, c alli foi membro da CommiRsão rln T1n
visão dos Regulamentos e Reformas dos Servioos daquelle Mi
nist.erio, sendo elogiado . 

. Nomeado a• da mesma alfandega por dec~eto ele r. rir 
frvrrriro de 1913. 

Excrce.u, em 19H. o cargo de dele,:l'ado fiscal do Thef:nnro 
cm Victoria, do qual se exonerou a pedido. 

Desempenhou outras commissões de menor importnnein . 
. Mereceu elogios officiaes, que constam de sua fn rir 

rf. • "'!""''"'N''·'"'I o· ICIO. .. .. ·. ·~ .~ .. ·~~''·· 

Dispositivos leaae., 

Não ha loi rrur impccn n rf1int~grnção ele nm funr.cionnrin· 
nm fnes condkõr.s. . ., 

E' certo que ctispücm as lr.fs nm vigor que pessôas rR
t.rnnhns no rruadT'O rir rmnrrgoR d~ Fa7.rndn se,iam nomcnrlnR 
para OR cnrgos de 1' enf.rancia oU de lt" escripturario: r 11 
cRt.c o meio prrvidcntr rln sr cvifarr.m nomear.õcs rlr inrli
vicluos alhcinR no funccinnnlismo , ·C que, Rem pratica r! aR 
r.uncções publicas, vir.sscm concorrer com ns rmpT·m;nnos nn
f.ig-ns r. ,iá habilifndos nos servicos. 
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Tal não é o caso vertente, pois se trata de ex-funccio
nario, com serviços prestados e que satisfaz todas as provas 
legues de habililacão. 

Ao domais, as proprias leis de Fazenda dispõem quo 
nenhum funccionario poderá ser transferido nomeado ou 
rem oviclo para cargo do ~ategoria inferior ú do que estiver 
exercendo, e só por penalidade, após inqnerilo administrativo 
c consoante á natureza da falta em que incorrer, poderá ser 
nomead~ para cargo de categoria immediatamente inferior. 

J\ssJm, tratnndo-SQ de um ex-funccionario de 2' en
trn f!Cla. e com t~mpo do serviço ~uperior a 1 O anuas, não seria 
r.qUJtatJvo considerai-o estranho, para o effeito de recomecar 
a car1·rlra pela nomeação ele 1' cntrancia, de menor categoria. 

·Por estes e outros fundamentos, é jusl.it a Pl'esente 
omrmfla c digna da approvação elo Congresso. · 

PARECER 

A Commissão ncceita esta emenda para constituir projr.clo 
á parte. 

N. 30 

Art. Os dias de faltas ou licença até quarenta (40) 
dias, elos funccionarios. operarias, jornaleiros e diaristas ela 
União, occorridas de 1 de agosto a 30 de setembro de 1922, por 
motivo de molestia comprovada, sorflo con I adas para lodos os 
effeitos, sem direito á restituição de vencimentos, a titulo do 
bonificação do Centenario dn Indopendencia do Brasil. 

Sala das sessões; 10 de dezombro ele 1923. - Carlos Ca
valcanti. - E"Usebio de Andrade . 

• ru.1tificação 

'A emenda visn minorar n infolicidndft dos sorviclorrs . ela 
Uni~ri. que por occnsiiío elos festc;ios rlo Ccntonario ria Tndc~ 
pendoncia do Brnsil, se viram privados ele c.ompart,icipar dos 
contentamentos rios seus irmíios, por lerem ficado ·enfrrmos, 
n!)'uarelando o Jelt.o, itlsf.ainente na hora em que· tor!os os co
raf)ões, nncionnes c nst.rangelros, pnlpitnvam de alegria. com~ 
momorando a grande data. 

Esta graça não constitue umn innovaoão, pois nnquelln 
época os emprogarlos dn toelns 11s instltuieões ,humanns. do 
commercio. dos bancos. das companhias o oul.rns. l'PC~hornm 
s.uas honificncõrs. como srjnm: grnfificaoõ11s .. rlarllvns, ri c .. o 
mr.smo muitos sflrvidor.rs elo E~t.ndo nR obt.JVcram tamh.em, 
t.rndo em vista os perdões e commutações ~e penas ~0!1ced1rlas 
pR!o Governo, r o cancellamonf.n do puniQoes elos CIVIS, como 
aconf.ecrm na Estrnrln ele Fon·o r.rnt.ral no Brasil o CI":J ot1lrns 
ropni't.içl'loR; pral.icnndo-sc agm•a nR!.e noto r!_P ,iuRllç.a com 
nquollns que fienram enfm·mM, nmn vrz que nua hn nugmonto 
elo drRpeza. 

Sala clns sossõos, 1 O ele rlezem hro rle i !123. - Car1n.~ Crr
?Jalcnnti, - Euseb-io de Andrade, 
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PARECER 

A C o mm is são é de parecer que esta emenda sej,a acceita 
para conslHuiz· projecto á parte. 

N. 31; 

Onde convier: 

.O Governo nbrh•á, na vígencía desta lei o necessnrio 
credito. pm·a c.umpJ•ir, na pal'te relativa á ven~iinentos, o es-. 
tallelec1do no art. 12, do regulamento que baixou com o de
creto n. 1.680, de i4 de novembro de 1002, desde 30 de julho 
de 1909 até 31 de dezembro de 1920. 

Sala das sessões, 1 O de dezembro de 1923. - Cm• los Ca
valcanti. - Etw:bio de Andrade. 

JusU('icat;iio 

O art. 12, do regulamento que baixou com o decreto nu
mero .\. 680, de 14 de novembro de 1902, diz: 

"Aos funccionarios constantes da tabella A - annexa ;i 
este regulamento, são applicaveis as disposicões em vigor 
para os do Thesouro Federal, com relacão ao ponto, concursos, 
accrssos, tranMcrrncin.~, aposentadorias e ?Jencimentos. 

Até 2!\ de julho de 190!!, vespera da data da lei n. 2. 083, 
de 30 de ,julho de :1909, que reformou o Thesouro Nacional, 
os vencimentos daquelles f.unccionarios, como os demais dis
posif.ivos do art. 12, do decreto n. 4.680, citado, eram rigo
rosamente pagos c cumpridos, e, desde essa data (30 de ,iul11o 
de :1909) até 31 de dezembro de 1920, os mesmos serven
tuario~ de que trata aquelle art. 12, embora não excluídos, 
comtndo deixaram de receber a differença de vencimentos a 
que sempre tiveram direito, por forca do mesmo ·artigo, re.
sultante do augmento que tiveram seus col!egas do. referido 
Thcsouro, pela lei n. 2. 083, até 31 de dezembro de 1920, 
data em que o Congresso Nacional bem houve lhes mandando 
tornar effectiva, dnhi por dennte. mensalmente, aquella equi
para~;ão; faltando, apenas, o pagamento da parte do periodo 
anterior, em que taes funccionarios deixaram de receber o 
que lhes cabe. conforme prescreve o art.. 12 l'efcrido, e que, 
a i!lus1.rncla Commi5sito rlc Finanças mandar:í .. ·com acata
mr-mto, tornar cffcctivo (o pagamento ele que se trala), cum
prindo-sü o di~posif.ivo regulamentar. 

E, para melhor clucidacão do direito em questão, bas
taria que se lês se üs pags. -17 e 18, o que diz o Ex mo. Sr. 
Dr. Antonio Bol'gr.s Leal Castello Branco, no seu rclaf.orio no 
Exmo. St•. Ministro da Fazenda (rxercicio de 1919), t.raf.nn
rln-sf', wmn sr trata, rlc nm ,juiz cm disponibilirlade, quondo 
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Direct01: 0m:al da Impr,cnsa Nacional, cm HH!l, c, actual
mente, ,JUIZ lederal no Estado do Maran.hão. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 19~3 c l c 
I . · ~ . - ar os a-1m .r.antt. - Eusebio de Andrade, 

A Commiss ÍJ ncccita c.~ ta emenda pnrn consUtuir pro
jer.lo :í par ln. 

N. 32 

Só no III, do arl. 18: 

Corrija-se a redacção: 

Os augmentos concedidos pelo n. 1, não são extensivos ii 
f.unccionnrios aos quaes lei especial haja, 1)01'\'ent.nra, per~ 
mittido accumulncão de cargos fecleraes. 

Sala •Jns sessões, 10 de dezembro de 1923. - Ru.!eln'o de 
Andrade. · 

Justificação 

No projecto da Camara, falia-sr em accumular.ão de 
cargo. Ora, só póde haver accumulnr,ão de cargos. Impõe-se 
pois, a rectificação. ' 

Sala das sessões, 10 de dezembro de i!l23. - Eusebio de 
And1•ade. 

PARECER 

A ·Com missão é favoravel n esta rmenda. 

N. 33 

Accrcscente-se, onde convier: 

Ficam extensivos à Associação dos Funccionarios do Mi
nisterio das Rela~ões Exteriores, os favores concedidos ao 
Banco dos Funccionarios Publicas, Montepio dos Servidores do 
Estado e no Banco Predial do Rio de Janeiro, para operar com 
os funccionarios publicas civis. 

A Associa~üo dos F'Llllccionarios do 1\Iinislcrio das Relacões 
Exteriores, instituída em 1901, ú uma sociedade essencial
mente de auxilias e benefícios nos respeclivos associados, não 
visando nenhum lucro mercantil. Funccionou prim il.ivamento 
sob o titulo de Caixa Beneficente dos Empregados rla Secre
taria elo Estado das Relncões Exteriores, só sendo nnlla admit
tidns os l'unccionnrios clc~~a rlas~c c ullimnmenle se remo-

, 
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rlol~u sob a donominação actual, ndmitt.indo todos os fnncoio~ 
naJ'IO': das clas~cs nm que se acha dividido o Minisl.crio das 
Hela_eucs ExteriOres: A Secretaria de Estado, o corpo diplo
J:1nf,J~~l e o corpo con~ular. S!io seus fins.: conoorrer para 0 
!tmeJ <~I de. seus associados; fazer emprest1mos aos mesmos a 
.JUT'Os modJCos, fornecer caz·l.ns de. l'iancas de alugueis de 
casa, etc. 

Deseja facilitar as suas operações obtendo pura os seus 
associados o direito de consignarem cm folhn ele pagamento 
as suas pz·eslacõos e alugueis, ele., obtendo como ns demais 
no genel'O os favores dn lei. " 

Sala das sessões, 1 O de dezembro de 1923. - Felippe 
Scl!midt. 

PAREOiilR 

Prejudicada. 

N. 34 

Justificação 

. Sempre foi preoccupação dos governos, em épocas de 
crises prementes, praticar o que se chama socialismo de Es
tndo. 

As cooperativas de ordem economiÍla, de todo genreó; au
xiliam o exlto dessa· politica opportuna em beneficio .de 
varias dasses e de que resultam effeitos que se reflecetm na 
communbão social. . 

Sociedades dessa especie, existem varias no paiz. Níio 
pódem. porém, prosperar sem o auxilio indirecto dos poderes 
publicos que precisam cereal-as de garantias para que, sem 
tropeços, possam attin.iar ns suas finalidades. A doutrina 
conservadora prudentemente aconselha providencias peste 
~cntido. · 

Nn momento. em que devido n diversas causas - algumas 
evidentes. outras mal previstas. e ainda outras ignoradas -
l11f.amos t.ndos com difficulrlnrl<>~ nssnherbantcs para o cuAI.ein 
da vida ordinaria. as cooperat.ivns alliviam, nté certo ponto. 
rir modo efficaz. os encargos resultantes do encarecimento dos 
producf.os e fu•tig-os, indispensaveis n todos. 

As· alasses const.Huidns pelos funcoionarios puhlicos. o 
oonnexaa, .por isao que ·nfto· têm outras fontes de renda senllo 
fls venoiment.ns quo lhos estipulam os ··argumentos .. soffrom 
mais qur ns ont.ras os rigores rins femp:os norr~ntes. 

Sabr-M qur 11 indubitavol n influencia rins _diVersas 
classes da sociedade na soluciío dos problomaR de mt.err.s~r 
social on collectivo relacionnrlo~ com .o podAr puhlico. 

o funco!onallsmo r uma claRse. máiR que· as outras, dM
a,i.nrlnda: o a Rort.n rios Rl'rvfrlm'llR do Estado, e Afmila~cs, não. 
prlrle deixnt• de affectat• o zelo dos dirigentes da Nacno. Não 
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q~er is;o di~ e r· que as outras ulasscs, as desligadas da adm i
rustr:af;ao, nao lhes mereçam grande e devida aLtenuão no 
scnt1do do ampaml-as e pr·otegcl-as, Lambem; mas é presu
nuvel possam eslas conlar com recm·sos outros que existam c 
que, embora sem a iuteri'crcncia directa do Governo suppram 
praticarncute ás suas necessidades. ' 

Tal tem .~ido o crilerio adoptado nos ultimas amto~ pelo 
Congresso, ailm do attenuar o cffeito. da crise economica o 
flnanclera sobre os 1:unccionarios da União o outros servi
dores, tanto assim que providencias legislativas, suggeridas ou 
inspiradas com este objecivo, lêm sido adoptadas encon
trando para isso franco apoio e sincera sympathia 'entre os 
parlamentares. 

Em 1918 foi fundada, nesta cidade, a sociedade anonyma 
··cooperativa Economica "; e, nos mesmos moldes, com os 
mesmos intuitos, a sociedade anonyma "Cooperativa Auxilia
dora". Ambas têm funccionado regularmente e cumprido até 
agora os seus desideratos; ambas. compostas, segundo os r•J~
pectivos estatutos, do funccionarios civis e militares, activos 
e inacLivos, pensionistas, operarias e diaristas da União. Os 
seus fins são: a venda de artigos de uso domestico de qualquer 
especie, moveis, roupas, fardamentos, etc.; fornecimentos ás 
rcpartiç:ões p.ublicas federaes e municipaes; emprestimos aos 
seus associados, indemnizaveis por consignações descontadas 
cm folhas de pagamento. 

A ·•cooperativa Auxiliadora", obteve autorização para 
transigir com os funccionarios publicas, em 21 de janeiro do 
1918, segundo se vê do Diario O{ficial, de 23 de janeiro de 
1919. Constituiu-se legalmente e preencheu todas as forma
lidades impostas pela lei, adquirindo regularmente entidade 
juridica. Até ao presente, as operações effectuadas, sóbcm a 
mais de dous mil contos. O numero de seus associados eleva
se a 1.010. 

A' Cooperativa Economica foi dada autorizaoão para 
transigir com os funccionarios publicas em i 9 de março de 
1918 (Dim·io O[[icial, de 2i de marco de 1918). 

Tambem obteve legalmente a sua personalidade .jur~dica. 
As operações realizadas até agora, elevam-se a· mats de 
3.500:000$000. 

o numero do seus associados é de 2.108. São sociedades 
que conseguiram inspirar confiança e q~e attendeJ!l aos seus 
fins concorrendo para attenuar os effettos da Cl'Jse actual. 

Isto posto c considerando que tacs sociedades coopera
tivas devem ser protegidas para com seguranoa. efínctuarem 
os desígnios a que se destinam, proponho a segumte emenda: 

Accrescente-se, onde convier : 

Ficam extensivas ás socicda~es anon.Y!Uas, Cooper~liva 
Economlca, bem como á Cooperatlva Aux:tlt~dotl). as dtR~~
sicões do art. i 76, dll lei n. 4. 632, de <I de .1anetro de Hl •... l. 

' 
Sala das sessões, 10 de dezembro do 1923. - EusclYio fie 

Andrade~ •.... 

\ 
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PARECER . 

Prejudicada. 

N. 35 

Eleve-se a taxa _da rubrica dos livros commcl'Ciacs, sub
mcttidos á Junta Commcrcial da Capital Federal, de cem réis 
para cento c cincoenLa réis. - Pe,dro Lago. 

Justificação 

A rubt•ica de livros percebida pelos deputados á Junta 
.Commercial foi at:bitrada ha cerca de treze aunos .. 

As condil;ões geraes de vida augmentaram nesse período 
(! as difficuldadcs geraes, pela elevação de precos, tornando a 
renda insufficiente para provê r ás necessidades communs. 

Esse facto determinou o augmcnto de salarios, subsidias 
c vencimentos do funccionalismo. E' justo, portanto, o pedido 
de elevação de preço da rubrica, que não traz onus aos cofres 
publicas porque é cobrado das partes, como renda especial, 
pertencente p1·o-laborc aos deputados da Junta. 

PAI\ECER 

Esta emenda é pertinente ao orçamento da receita; por 
isso, a Commissão não ú favoravel á sua approva~üo. 

N. 3G 

Onde convier: 

Artigo. O Governo Federal entrat·á cm accôrdo com o Es
tado do Rio de Janeiro, para o fim de estabelecer o regímen 
fiscal que mais convenha ao desenvolvimento da industria sn
lineh·a de Cabo Ft•io, inclusive isenção· de quacsquer tributos 
do sul exportado para o exterior . 

. Sala das sessões, 1 O de dezembro de 1923. - Mioucl R. 
de Carvalho. 

Justificação 
,,, 

' ' 

Com o eRlabclccimenlo ele um regimen fiscal apm·rri
~ondo do modo que só paguem os salirieiros o respectivo hn
poslo federal, estadual ou municipal 'tio momento da oxpor
ÜH,;ão dcvidnmcnl.e COIIlrulada, afim de Sel'Cil1 evitadas ft'I.IUde3, 
só poderão lucrar, caso a emenda venha a merecer o voto do 
Congresso Nacional, o fisco o os productores. . , 
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A i~encão de. qualquer tributo para o sal exportado para 
o ex~erwr do pa1~, co~correrú po~erosamcnte para tornar o 
Bras1 ), pela sua s!luaçao gcographica, o cmporio elo sal sul
ameriCano. 

PAilllCER 

A Commissão é favoravel a esta emenda. 

N. 37 

Onde convier : 

l?ica o Governo autorizado a restituir ti Unilcd States 
Shipping Board (Junta dos vapores do governo dos Estados 
Um dos da America do No r te), as importancias indevidamente 
pagas a mais nas Alfandegas do Rio de Janeiro e Santos, nos 
annos de 1920 e 1921, em despachos de oleo combustível im
portado pela mesma Shipping Board, é inclusive aquellé im
portado cm nome da Standard Oil Company of Brazil, perten
cente, porém, ú United States Shipping Board e cujos des
pachos foram processados e pagos em nome da mesma Stan
dard Oil Company of Brazil, fazendo para isso as necessarias 
operações de credito. 

Sala das sessões, G de dezembro de 1023. - Jeronymo 
111 onteiro. 

Justificação 

Depois de muito estudado c debatido o assumpto, foi re
solvido pelo Ministerio da Fazenda, segundo se infere elas 
ordens do Thesouro ns. 427 e 428, de 25 de julho de 1921. que 
o oleo combustível pagasse 2 o/o sobre o valor commercial, ou 
da factura, e não sobre o valor official da Tarifa. Devido ás 
cxigencias e até que o Thesouro solucionasse o caso, não po
diam os vapores-tanques, duct.ores de oleo, permanecer inde
terminadamente carregados no porto, de modo que o Unilcd 
States Shipping .Boarrl (.Tunta rios vapores do governo elos 
Estados Unidos da Ame rica do Norte), pagou o quo se )h e 
exigia e aguardou o ve1•idicturn do ministro ela Fazenda a 
quem competia resolver afinal o assumpto. 

A Unil.cd Sl.ates . Shippin::; Doarei teve srus Jleclidos ~e 
J•c;;f.il.uir,ão gJ•andemcnte rotarrlaclos e procrnstinarlos o - fl
nalmrntn - em .ittnho do COl'J'eJlto anno, no pt•oeesso nu
mero 25.G2G, dr '1!123, conseguiu vôt• seu rliroiln, mais nma 
vrz, l'rcon.hr.cidoe, elesl.a, pela superiot• anl.orirlaclc ela Fn-
7.PIHla. Atlendcndo ao facto que muilas resLituicües jú se ef
fectuaram a cmprezas qne se achavam em ig.naldacle ele con
rlieücs, nada mais .insto .L\ n~ttura) qn~~ ~e _PJ•ocl!.r:! ago!'a. ac~:c
lernr o pagamento do que e dev1do a Umted :st,ttcs _Sl.uppmg
Board (Junta dos vapores do governo dos Estados. Umdos da 
Americu ~0. Norte), pelas i!TJportaçõe;;. quo. f~z C\Jrc~tament'!l. 

o ' 
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em seu nome c daqucllcs que, cmborn feitas em nome da 
::llandard Oil Company, d(1 !'acto e legitimamente lhe per
tencem. 

Desde maio de 1922, que as emprezas '.Phc Caloric Cnm
pany c Anglo Pelroleum Company, logl'aram receber da Al
Jandcg·a grande parl.e das r·cstituiçües devidas, sendo que csl.a 
ull.i rna é eredora agora de rnuil.o pouco. A propria Standard 
Oil conseguiu na mesma época receber cerca de cem conl.os 
de r·estituicão. · 

Sala das sessões, ü de dezembro de 1 !J23. - .r ct•onymo 
J1t onteiro. · 

Dia1'io O{fic'ial, de 26 de julho de 1!J21 (pag. 14.250). 

Minisl.erio da Pazenda - Directoria do Gabinete do Thc
souro Nacional - Expediente do Sr. ministro - Dia 25 de 
,julho de 1921: 

St•. inspector da Alfandega de São l~aulo: 

N. ~27 - Communico-vos, para os fins convenientes, 
que o Sr. ministro, tendo presente o processo encaminhado a 
esta directoria c.om o vosso officio n. 140, do 19 de janeiro 
deste anno, relativo ao l'ecurso interposto pela The Caloric 
Cornpany, da decisão dessa inspectoria, mandando que a taxa 
de 2 o/o de expediente, sobre o oleo de petroloo impul'o, 
propl'io para combuslivol, despachado pela recorrente, fosse 
calculado sobre o valol' commercial e não sobre o valor of
ficial, resolveu, por despacho de 10 de junho findo,· proferido 
em sessão do Conselho de Fazenda, de accôrdo com o parecer' 
da maioria do mesmo conselho, dar provimento ao aU.udido 
recurso. 

- Sr. Inspector da Alfandcg·u do Rio de JanciJ•o: 

N. '•28 - Communico-vos, para os fins convcnicnlPs, 
que o Sr. ministro, tendo presente o procesos encaminhado 
a esta directoria com o vosso officio n. 2. 235, de 5 do no
vembro· do aniLo passado, r(llativo ao recurso interposto pela 
Anglo Mexican Petroleum .Company, Limited, da decisão dessa 

. inspectoria, mandando que a taxa do 2 % de expediente, 
sobre o oleo de potroleo impuro, proprio para combustivel, 
despachado pela recorrente, fosse calcualda sobro o valor 
commercial e não sobre o valor· official, l'esolveu, por des
pacho rle 10 de ,iun.ho findo, proferido om sessão do Conselho 
de Fazenda, de accôrdo com o parecer da: ·maioria do mesmo 
conselho, ·dar provimento ao alludido recurso. 

PARECER 

A maioria da Commissão é fav01~avol u csla omenda. 
' ' 
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N. 38 

Accrescente~se, onde convier: 

Ar~ .. 1.• ~· o Presidente da Republica autorizado a abrir, 
pelo MI~Islcr10 da Fazenda, os creditas especiaes que forem 
necessarws para pagamento das gratificações addicionacs a 
que, do accórdo com o al'l. G6, da lei n. 2. 356, de 31 de de
zembro de 1910, fizc1·am jús, até a revogação desse favor pelo 
decreto n. 3'i.251, de 31 de maio de 1917, os· funccionarios 
que serviram nesse tempo, nas Escolas de Aprendizes Arli
fices do Pará e do Amazonas, Inspectorias Agrícolas dos refe
ridos Estados e no Serviço de Protecção aos Indios e Locali
zacão de Trabalhadores Nacionaes não só no Amazonas e Pará, 
como tambem no Territorio do Acre. 

Paragrapho unico. Os creditas a que se refere o presente 
artigo, serão abertos á proporção que forem apuradas as . di
vidas pelas Delegacias Fiscaes do Thesouro Nacional c en~ 
viados os documentos ao Ministerio da Fazenda, por inter
medio do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio. 

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

Justificação 

O decreto legislativo n. 4 .1411, de 6 de outubro de 1920, 
autorizou ao Governo abrir so creditas que fossem neccssarios 
aos referidos pagamentos nos exercícios de 1D20 c 1921. 
Aconteceu porém, que, dentro desse per iodo nem todos os func
cionarios tiveram opportunidade de providenciar os com~ 
potentes recebimentos por se acharem servindo c residindo 
no Amazonas c Territ.orio do Acre; c, de haver o Tribunal de 
Contas baseado no disposto no § 1•, do arl. 18, da lei n. 2.3118, 
de 25 de agosto de Hl13, recusado o registro. de l!JdOs os. pa~ 
gamentos pedidos depois .de dçus annçs qe vJgcnc1a da Cilada 
lei ficaram esses funccJOnarws preJ,udiCados, conforme se 
poderá verificar no ofl'icio n. 303, de .9. de fevereiro de 1923, 
do mesmo tribunal ao Exmo. Sr. mm1stro da Fazenda. -
Justo Chermont. 

PARECEI\ 

A Commissão acccila a emenda pura constituir projecto 
á parte. 

N. 39 

Onde convier: 

O Governo J•cgularncnlm·á a lei n. 11.1174, mediante as 
seguintes conrliçõcs: 

ArL A concm'I'Cnciu publica de que Lrala 
torá por base os lucJ•os tlns construcçõcs, entre os 

S.- Vol. X 

o arl. 1•, 
limilcs de 

11 
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doze ou dezeseis por cento, calculados sobre o custo das 
mesmas, que se regulará pelo que geralmente se paga nas 
obras feitas por administração. 

Art. O mínimo annual de cinco mil contos, em con-
struocões que o Governo está obrigado a ordenar, nos termos 
do arl. 4 •, ficará reduzido ao numero de pedidos recebidos 
dos funcoionarios, si estes pedidos não attingirem a cinco mil 
contos de réis. · 

Art. Requerida poJo funccionario publico a construccão 
do predio ao ministro da Fazenda, por intermedio do Minis
terio onde fôr empregado, e dito no requerimento o preco do 
p1•ectio e o prazo dentro do qual pretende pagai-o, o ministro 
da Fazenda enviará o requerimento ao eonoessionario para 
que, de accôrdo com o pedido, apresente a planta, o orça
mento e indique o local onde póde construil-o; o concessio
naria devolverá o requerimento, devidamente instruido, ao Mi
nisterio da Fazenda, para que o funccionario, que solicitou o 
predio, autorize, por escripto, a Cllnstrucciío, si lhe convier. 

Art. Autorizada a construc(Jão pelo funccionario, ser-
lhe-ha descontada mensalmente, em folha de pagamento, uma 
quantia que, sommada, attinja, ao fim de vinte . annos, no 
maximo, o total do custo do predio, terreno e juros annuaes, 
não superiores a seis por cento. 

Art. O predio logo que esteja em ~ondições de ser ha-
bitado, será entregue ao Governo, que, ao traspassal-o ao 
funccionario, exigirá deste uma hypotheca do predio, com 
juros annuaes não superiores a nove por cento, como garantia 
do capital desembolsado para o concessionaria e das amorti
zações mensaes, de accôrdo com a proposta para acquisiçiío 
do predio a construir. 

Art. No dia em que o G'overno receber do concessio-
naria cada predio construido, emittirá apolices correspon
dentes ao seu valor, a juros de seis por cento annuaes, e as 
levará ao credito do concessionaria; os pagamentos em apo
lices só serão iniciados depois de entregues pelo concessionaria 
ao Governo, predios no valor de dous mil contos. 

Art. Após a entrega das primeiras construoçõcs, no 
valor de dous mil contos de réis, o Governo passará a fazer 
o pagamento das obras ao concessionaria á medida que estas, 
promptas, forem sendo entregues e acceitas. 

Art. As apolices serão resgatadas ao par, a proporoão 
que as consignações mensaes do funccionalismo publico at
tingir a cincoenta contos de réis. 

Art. O Ministcrio da Fazenda descontará cinco por 
cento de cada pagamento de dous mil contos q.ue fizer ao con
cessionaria para assim constituir um fundo de reserva desti
nado a amparar o funccionnrio publico, em caso do molcstia 
prolongada, perda de emprego ou mort~. 

Si sobrevier o fallecimenl.o de qualquer funcoionario que 
tenha aJustado a acquisição de um predio, antes da sua li
quidação final, o concessionaria se obriga a pagar ao Governo 
as prestações, que, porventura, ainda faltem, de modo, q.uo 
o T.hesouro não soffra prejuizo. Para esse fim o concessio-
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nario, de accôrdo com o Governo, que é credor hypothecario, 
se apossará do predio e o alugará por sua conta, recebendo 
os alugueis até que seja feilo o pagamento de todas as pres
tações e seus respectivos juros, entregando, então, aos her
deiros do funcoionario, o predio, sem o nus algum. 

§ Em caso de molestia prolongada ou perda de emprego, 
o concessionaria se obriga a pagar as prestações que ainda 
faltem, desde que o f.unccionario firme um contracto com o 
concessionaria, dando a este direitos de se apossar do p1·edio 
e alugai-o por sua conta, até que esteJa feito o pagamento ao 
Governo de todas as prestações e seus respectivos juros. 

Quando esse fundo de garantia atlingir a mil contos do 
róis não serão mais descontados cinco por cento nos paga
mentos, c sobrevindo a diminuil;ão desse total será elle com

. pletado pelo concessionaria. Esses ·mil contos de fundo de 
garantia só poderão ser levantâdos pelo concessionaria cm 
liquidação final de contracto. 

A.rt. O concessionaria Lerá o direito do desapropriação 
por utilidade publica dos terrenos necessario ás novas con
struccões .. 

A.rt. Qualquer duvida ou . omissão será resolvida no 
contracto definitivo e as desintelligencias que occorrerem no 
andamento dos serviços, quer com relação aos orçamentos, 
quer com respeito á execução das obras, ao seu preco c á en
trega do predio, serão decididas por arbitras, na conformidade 
do que fôr estatuido nos respectivos contractos. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Jeron'lfmo 
Monteiro. 

Justificação 

A presente emenda dispõe com bastante detalhe sobro o 
assumpto. Pelos diversos itens ou artigos vê-se claramente 
a importancia, a procedencia e a justiça da medida. Dispensa, 
por isso, quacsquer arrazoados encarecendo a opportunidade 
c a necessidade da providencia. Todos sabem qual a premente 
necessidade de construccões que se nota no lUo de Janeiro, 
mormente de construccões de pequeno preco pura as classes 
menos afortunadas. 

E', pois, de alta convcniencia dar ao Congresso plenos po
deres para resolver quanto antes esse problema de edifica
ções. 

Sala das sessões, 30 de novembro do 1023. - Jeronymo 
Monteiro. 

PARECER 

A. Commissão nfio apoia esta emenda. 
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N. 40 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a fixar o aforamento do ter
reno concedido ao Club Sportivo de Equitacão, de accôrdo 
com o decreto n. 4. 686, de 6 de fevereiro de 1923, na quantia 
que pagava anteriormente o Club á l~azenda Nacional, em 
virtude do contracto lavrado na Procuradoria Geral da Fa
zenda Publica, em 10 de outubro de 1920. 

Sala das Commissões, 10 de dezembro de 1923. - Ber
nardino Monteiro. 

Justificação 

Si ha entre nossas instituições que teem prestado re
levantes serviços aos fins patrioticos que inspiraram sua fun
dacão, nenhuma excedeu ainda ao Club Sportivo de Equitação, 
de resultados praticas e effeitos testemunhados a cada mo
mento pelos altos poderes da Republica. 

Ora, . para cumprir o seu importante programma, essa 
sociedade que mostra quanto póde a iniciativa particular, ar
rendou em tempo á Fazenda Nacional o terreno que ora oc
cupa, apparelhou-o para nelle construir a séde e dependencias 
necessarias ao sport- hippico, despendendo nesse sentido som
mas avulladas. 

Para melhor acautelar seus interesses, e desenvolver 
ainda mais seu objectivo, pediu e obteve do Congresso Na
cional a posse do terreno, que lhe foi concedido pelo decreto 
aqui mencionado. 

Cedendo o Poder Legislativo ao Club Sportivo de Equi
taoão o terreno por elle occupado mediante um aforamento, 
sob o fundamento elevado de favorecei-o nos seus patrioticos 
intuitos, é justo que seja este fixado na quantia com que ante
riormente já vinha o club entrando para os cofres publicas, 
tomando ainda em consideração que seu desenvolvimento se 
tem feito sem onus para os poderes publicas. 

Sala das Commissões, 10 de dezembro de 1923. - Ber
nardino .319nteiro. 

PARECER 

A Commissão é favoravel a esta emenda. 

N. 4f 

Verba 1ft• 
accrcscenlados 
guintes: 

Inspectoria ,Geral dos Bancos - Sejam 
na respectiva · tabella os funccionarios se-

9 cscr~pturarios-calculistas com gratificação 
de 6:000$, annuaes, a cada um ....... . 

7 dactylographos, com gratificação annual de 
3:600$ a cada um .................... . 

54:000$000 

25:200$000 
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9 porleiros-continuos, com gratificação de 
2: 1;00$, nnnuaes, a cada um.. . . . . . . . . . . 21 :600$000 

Total. ••••••••••• o o • o ••• ' •• 100:800$000 

- Justo Chermont. 

J·usti(icação 

Está nas razões com que foi offerecido á Comara, re
centemente, um projecto de lei com o mesmo objectivo desta 
emenda que importa em meio mais rnpido de provar ás ne
cessidades do serviço publico a cargo da fiscalização bancaria. 
Eil-as: · 

"O quadro dos funccionarios da fiscalização só dotou a 
Inspectoria Geral, em sua séde, nesta Capital, de um certo 
numero de escripturarios, dactylographos e outros auxiliares, 
para o desempenho dos serviços de expediente, escripta e es
tatística, que completam o trabalho de fiscnlízacão a cargo 
desse apparelho administrativo de creação, relativamente, 
recente entre nós. Resulta, dessa omissão, em relação ás de
legacias regionaes algumas das quaes, como as de S, Paulo, 
Hio Grande do Sul, Santos, Pernambuco e Pará, que os respe
ctivos delegados se encontram a braços com sérias difficul
dades para manterem em dia a estatística do movimento bnu
cario das suas circumscripções, e, mais ainda para darem a 
esta parte importantíssima do serviço o desenvolvimento que 
sel'ia de desejar, a fim que, da fiscalização subsistam, no que, 
àis respeito ao registro estatístico, informações continuadas, 
completas c minuciosas, permanentemente consultaveis, em 
que o Governo, o Parlamento, a alta finança, a industria e o 
commercio, em geral, do paiz possam assentar uma segura 
orientação financeira. 

Nem se diga, a proposito, que taes informações sejam 
fornecidas pela Estatística Commercial do Ministerio da Fa
zenda, porquanto a mesma apenas recebe e divulga cifras re
ferente ás sommas liquidas dos balanços bancarias, isto é, aos 
saldos das differentes contas dessa especie, ao fim de cada 
semestre. 

Para accentuar a utilidade extrema dessas estatisticas, 
por sommas brutas, vem a proposito pôr em relevo a que 
vem sendo organizada pela Delegacia Regional do Pará, a 
qual se nos afigura um dos melhores trabalhos no genero. 
Os seus resultados já serviram para demonstrar, com segu
ranca, notadamente, que o momento de maxima depressão 
economica daquelle Estado coincidiu com o anno de 1921 e 
que, dahi por deante, a situação economico-financeira daquel!a 
uidade da Federação vem sendo de accentuada melhora, evi
denciada pelos algarismos do movimento bancaria em todas 
as suas modalidades. 

Ora, esse serviço cstatistico não póde ser desempenhad~ 
pelos delegados c muito menos pelos fiscaes, como passamos 
a demonstrar. 

Em regra o fiscal de bancos é e deve ser escolhido em . 
um meio social ele cnlt.urn mais cuidada para qnc possua os 



278 ANNAJlS DO SllNADO 

conhccimonlos cspccincs indiSJ1Cnsuvcis á cfJ'icicncia da acção 
que 1\ chamado a cxct·ccr, sendo evidenle, cm Laos condições, 
qlw a remuneração, ele GOO$ mcinsaes que lho é nlLrihuida, rc
pt·escnl.u apenas uma parccllu dos recursos que lhe são pre
cisos pura que se mantenha, decente c indispcnsuvelmcnl.c, 
como 1\ mislér, succcdcndo, pol'lnnto, que é compellido a re
eorJ'nr ao exercicio de qualquer profissão liberal para obter 
o complemento ele meios de que nccessHa para aquelle fim. 

Assim sendo é evidente que esses funccionarios não dão, 
nem podem dm•, ao s.erviço da fiscalização, n integralidade do 
sou tempo, cm troca da remuneração relativamente pequena 
que percebem dos cofres publicas. Não se lhes póde, pois, 
exigir; que, além do trabalho de fiscalização propriamente' 
dito ainda se deliquem ás funcções de escripturarios-calculis-' 
tas ou dactylographos na confecção dos quadros e mappas do 
movimento estatístico bancaria. Este, aliás, para ser regis
trado com precisão e clareza deve estar a cargo de pessoas 
q!l.e possam dedicar a, sua attenr;ão continuada, a tal trabalho, 
sem se verem obrigadas, em cada instante, a attendm·cm as 
partes que constantemente procuram os fiscacs, ou a sahircm, 
amiudadas vezes, para exercerem, dentro dos proprios csta
bolccimcntos fiscalizados, os exames regulamentares. 

E' indispensavcl por tudo isso, que as· delegacias regio
naes sejam lambem providas,. como a inspectoria geral, de 
pessoal proprio para o servico questionado, n respeito de cu.ia 
necessidade, por demais evidente, julgamo-nos dispensados de 
insistir. 

E' necessario, pois, que, em cada uma das delegacias do 
S. Paulo, Rio Grande do Sul, Bah ia, Minas Geraes, Santos, 
Pernambuco c Pará, sejam creados os seguintes cargos: um 
escripturario-calculista com 6 :000$ annuaes, um escripturn
rio-dactylographo, com 3:600$, e um porteiro-continno, ven
cendo 2:400$000. 

Nas delegacias do Paraná c Santa Catharina, cu,io movi
mento é menor do que o das outras, o pessoal supplementar 
p6de resumir-se, cm cada uma, n um calculista-dactylographo, 
com f.l :000$ annuncs, c um porteiro-continuo, com 2: I100$000. 

A despeza total, que accrescerá ,em consequencia da me
dida proposta, não ullrapassará 100:800$000; gasto, este, por
feitamente supportavel pelo producto das quotas da fisca
lização não sendo fóra de proposito accent.uar que esse aug
monto de dcspeza é bem modico insignificante mesmo desde 
que se compare com a. importuncia e as vantagens consider~
vcis que resultarão, para a nossa organização economico-fJ
nanceira, de passar a dispôr de completos c permanentes da
dos estatísticos sobre o conjuncto do movimento bancario elo 
paiz, organ·izados sobre bases informes." 

Sala das sessões od Senado Federal, cm iO de dezembro 
do 1923. - Justo Che1~1nont. 

PAR~CER 

A Commissão é cont.rarin a esta cmcndn. 
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N. 42 

Onde convier: 

.os vencimentos dos porl.ciro.s, ajllflanlcs de . porteiros, 
conlmuos, cm·t•ew~ c sei·vcnlcs do ThcsouJ•o Nacional e. •rribu
nal de Gonlns serlíu igunes, para l.odns os cl'fcil.os, aos dos 
empregados de iguacs culci~orins do l'ilinislcl'io da Vianüo c 
Obras Publicas, fa~cndo-sc para isso as ultemçücs ncccssarius 
nas respectivas la!Jcllas. - .fusfo Che1·mont. 

Justificação 

A presente emenda já por duas vezes logrou upprovacão 
do Senado Federal. 

Os vencimentos dos porteiros, ajudantes de porteiros, 
continuas, correios e serventes do Ministerio da Viacüo o 
Obras Publicas, no pcriodo de 1912 a 1922, foram augmen
tados duas vezes, ficando esses i'unccionarios cm condições de 
superioridade aos do Thesm1ro Nacional c Tribunal de Contas 
que continuam com seus vencimentos rcduzirlissimo, cm face 
daquellcs outros seus collcgas, desde 1912. 

E' de ,justir;a, pois, que se equiparem uns aos outros, 
tanto mais que os empregados do Thesouro Nacional c Tribu
nal clfJ Contas, além do lidarem com um expediente muil.o 
maior, estão sujeitos aos mesmos rigores, impostos aquclles, 
pelos regulamentos de serviços. 

PARECER 

Prejudicada. 

N. 43 

O Porlcr Executivo lihJ•irli o crrdito nrecssnrio e Pnt.rnrn 
em nccórdo com Dnvid T,ennon de Snxc o Mnrín Saxe Vítello, 
afim ele satisfazer os direitos cme tnem contra a União, scr
vínrlo de hnsn para n l.rnnsnc~.fío no pnrrccrcs cxist.cnt.os no 
Thcsonro Nacionnl c rlnrlos ]lOJ' motivo rio J•nqtwrimmll.n om 
que o scn finado pne pcrlirn n mosmn composição. 

Sala das sessões, 24 de novembro ele 1923. - Jcron11mo 
Monteiro. 

E' lnngon n hísf.nrín rlfl rlcmnnrln a one põo fim r.sta cmr.n
rla: hast.n. nnr,lm. rronl'flm• '1111' nn Mll cnrso. hntl\'O n rre.o
nhn~imrnfo r!n~ rlirRito• qnr o11a mnnrln snf.isfn·wr. nr.ln Rn
nrnmn 'l'rihnnnl Frrlrrnl. cnin nrMrr1ii.n fnz. por cnn~oP"ninf.n. 
cm1sa .inlll'nrln. O rcsl.n prrnrln-sn n lifJnirln~1n rlrsse .inlll'nrln. 

0-ttmnl'r nnís. nmnnt•nt• n~ (ilttlnros rln f.noR rlit•rifM. nfín 
sr'• por nffcil.o rio snfrmg-in inrlicinrin nnr .ió rncnnlrnrnm, 
como ainda porqnn n .imt.içn r' nmn ftmcção rln Bsl.ndn r Pf1l1Í-
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valeria a denegai-a à interminavel demora a que esteve e 
continúa exposta esta questão. 

Dura ha 27 annos; e, durante a sua penosa marcha pelos 
Lribunaes, empobreceu e morreu o litigante, pae dos interes
sados com quem a emenda determina que o Executivo faca 
accôrdo, · 

Assim sendo, justifica-se a intervenção legislativa, uma 
vez que no Thesouro Nacional ha elementos em que se póde 
basear o Executivo para estimação dos prejuízos causados aos 
interessados. 

Taes elementos são insuspeitos, pois constam dos pare
ceres dos altos funccionarios a quem a administracção publica 
ouviu sobre o pedido de accôrdo, a ella dirigido pelo interes
sado. 

Nada mais equitativo do que approveitar para a repa
ração do que ainda soffrem os litigantes, comquanto se lhes 
reconhecessem os direitos, como resulta desta exposição •. 

PARECER 

A Commissão não apoia esta emenda. 

N. U 

Alfandega de Manáos : 

Verbas. 

Fica modificada a distribuição da verba "Material", de 
modo a melhor attender t\s conveniencias dos serviços a cargo 
da Alfandega e estações fiscaes que lhe são subord~nadas, le
vando a effeito ao mesmo tempo alg·uma economia, da se
guinte 1'órma: 

Alfandega - Material 

(Consignar)' 

Expediente .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 10:000$000 10:000$000 
Moveis .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 :000$000 1 :000$000 
Acquisição, reparo e conser'vação 

do material, em vez de........ 40:000$000 30:000$000 
Combustível e lubrificante, em vez 

de ............................. 18:000$000 15:000$000 
Diversas despezns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8·: 000$000 8 : 000$000 
Custeio das diligencias por via flu-

vi ai o outras despezas extraor-
dinarias e eventuaes .......... . 

Munição de hocca, distrib'2ida a 15 
homens das cmbarcaçoes a va-
por, sondo 1 mestre, 5 foguis-
tas, 8 m\arinheiros c 1 moço 

3:000$000 
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cabendo 205 etapas de 1$500 a 
cada um ..................... . 

77:000$000 

Economia • o ••• o • • • • • • • • o ••••• j •• 
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8:215$000 

75:215$000 

1:785$000 

A creação das duas ultimas sub-consignacões indica os 
intuitos da modificaoão proposta. As embarcações aduaneiras 
a vapor, quando sabem do quadro para as diligencias que são 
obrigadas a fazer na vasta zona fluvial de jurisdicção da 
Alfandega, precisam adquirir, em viagem, combustível, co
medorias, etc., sem· que disponham de verbas proprias para 
tal fim, o que difficulta a acção fiscal. Accresce que a mari
nhagem das mesmas embarcações ganha menos que a dos es
calercs (1 :680$ ·'PUra 2 :240$), justamente porque, servindo a 
bordo, te em direito a etapas para seu sustento. 

Mesa do Rendas Alfandegada de Porto Velho: 

(Consignar) 
Expediente e outras despezas, em 

vez de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 :000$000 6 :000$000 
Incluindo reparo e conservação do 

edifício e do material. 

Posto Fiscal Federal de Itacoa
tiara: 

Aluguel de cnsa e outras despezas, 
em vez de...................... 10:000$000 4:000$000 

Total .. .. .. . . .. . .. . .. . 12 :000$000 10:000$000 

Economia • • o •••••••••• •• o ••••••• 2:000$000 

Justificaç/J.o 

Não se comprehende aue uma Mesa de Rendas da fron
teira. como é a de Porto Velho, s6 dispondo de 2:000$ para 
todas nR despezns a seu cnr~ro. durante um anno ! Tal anomalia 
já determinou a quasi ruina do cclificio em aue se acha a 
mesma installndn e mantem cm constantes difficuldades a 
administração. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1923. - Lopes 
Gonçalves. 

PAR1lC:l!R 

ERta cmondn contraria o rlisnositivo do Cocli~o de Ccin
tnbilidndc o s6 por isto n Gommissão não p6dc dnr-lho o seu 
apoio. -

I 
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N. 15 

Onde convier, 

J<'ica ·o Governo autorizado a s.npprimir OR postos fiscncs 
da Villa de O;va}wck n. de MorilrmegTo, no município ele Ama
pá, nn Estailo do J>ar·á, ~,JhsCilnindo-ns por· nma mesa de ren
das all'anrlrg·nrln qr1r. dcvr:ll'a ;wr inslnllnr:ln em n!rwelnnrlin. 
Hrlrle da Colonia Nacional de Clevoland, :í margem rlil'Cil.a do 
rio Oyapock. - .Tuslo Clun·rnont. 

I 

.Tustificaçtio 

A fiscalizacão aduaneira da Republica, na fronteira com 
n Ouynna Frnncezn. cst{t n. ergo de duns repartições - os 
postos fiscnes da Villn de Oynnock, nu bocca deste rio, c o de 
Montenegro, nn f6z do rio Amapá.. 

O accesso n este ultimo porto é pcrigosissimo, mesmo 
pm·a os pequenos barcos qur fazendo navcgaoíio da costa c n 
sua situação, Jon~e dn rotn. dos vapores o barcos que se diri
gem ft Guyana Franceza, o torna i nu til ao fim visado. () 
posto rln Oyapock presta-se a nmn .iiscalizacíio cfficicntc. se 
lhe derem para isso os meios dr. que proscntcmcnte estft dcs
provirlo. 1\fns n região onde está localizado é extremamente 
doentia c infr.stndn de cm1aponans (mosauit.os), principal
mente de anophelinas, transimissores da mnlnria, os quaos en
contram nos perigosos charcos que circumdnm o povoado um 
meio apropriado á sua propagnoíio. 

Todos estes inconvenientes acima apontados desappare
ceriam com o estabelecimento d~ umn mesa de rendas alfan
degada em Clevelandia, Jogar sadio, sem a prngn dos mosqui
tos; dispondo de um excellcnte hospita I, dirigido por medico 
contrnctado pelo Governo. 

Clevelandin. que fica minutos rio posto onde aquartclla 
uma força do Exercito naciorw 1. 0 o crmtro de maior popu
lnoão do Oyapock (Indo brasilriro). srnrlo actualmente a série 
de uma colonia de immigrantes nncionaes, com agencia do 
Corrciio (2' classe) c um posto receptor radio-telegrnphia. · 

O posto aduaneiro frnncez n~t.á r.nllnnnrln .iustamrmte no 
lado opposto do rio. A mesa de rendas de Clevelandia viria 
favorecer o angmento do int.ercambio cnmmercial entre as 
dun~ zonas frontcirioas c fncilil.urin aoP. colonos a venda dos 
product.os de lavoura nos franeozes que dcllcs necessitam por 
nndn pintarem. 

A medida quo se propõe no Congresso não faz nos cofres 
puhlicos o menor augmento de rlespezn c sim economia. 

De facto, o Governo gasta pJ•rsontemente com o 

Posto fisco 1 de 1\fnntr.ncg-rn ..................... . 
Posto fisçnl ria villa Oyapock .................. .. 

Total ............................. . 

42:960$000 
42:960$000 

85:960$000 

Tmnnrt.nncin evirlnntnmcnto SlJpnrior :í onc ~ prrcisn pnrn. 
n r11Sinio do nmn J•cparficfio nns condicõrs rla mcsn de rrmrlns 
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alfandegada de Antonina, no Paraná. o Sr. inspector da Al
fnndogn c o Dclegarlo FiBcnl rlo '.rlicsonr·o Nncional cm Belém 
(Par:\, cm ofl'icio n. 20, de fi de a!Jr·i I deslc anno, enviaram 
n1i111111ciosns inl'onntu.:ões soll1·e esse assnmpl.o no Sr. Ministro 
da Fazenda e solicitaram com insistencin. a medida que antn
t•iza o C:ovol'lill a pôr· cm nxecu(:fin c· qrw .i:'1 fig'Lli'Oll na lei 
orr;.amenla!'in de 1!l22. -Justo C/1!!1'11/0III. 

PAiliWEil 

A Commissão é favoravel. 

N. 4G 

Accresccntc-s('. onde convier: 

Art. As férias, a que se refere o art. 29 da lei numero 
H.GG3 de 1 ele fcvm•eiro rio ·192·1, podcrfto sm· g·ozadas pnr
cellada ou interruptamentc a .iu izo dos chefes da reparl.içfiJ 
c rlnr·fio direito aos vencimrmfos inlcg!'acs como osl.anno o 
funccionario cm plano excrcicio. 

As f•íJ·ias comprehender~o 30 dias uteis c as que não fo
rem gozadas durante o anno poderão sel-o cm qualquer tempo 
observadas as condições acima cstabelccidns. 

Sala das sessões, 1 O ele dezembro de 1923. - .T eronumo 
Monteiro. 

Justificação . 

O prazo de 15 dias, que actualmente teem ns ferias 1\ 
reconhecirlnmcntc insufficientc para um ligeiro J'npouso, has
tnndo só ter em vista qne para uma rnpirln cstacão de agnaq 

' -qnnsi sempre indispensnvel pura. o mstnhclrcimcnto rle 
r.nm·gins dispenrlidas - é nccossarin nuncn menos, a perma
T•.cncin rlc 30 dias. 

Por. outro l:irlo, cumpre t.cr nm visf.n f]nc Mm ~emprr, 1\ 
pnsAivel no funccionnrio ns frlrins n quo tom rlireif.o, porque 
não rnro, não l'hn pcrmittem as nocessirlnrlcs rlo snrvir.o pn
hlico. Assim, ficn olln privado rle um rliJ•cito qno a lei lhe as
segura - o onal fica nrcscripto rlentro rlc um anno. Essn 
prescripção é in.insta, porque vae ferir nm direito do qual n 
fuccionario ff)i congirlo n nflo rxcrcrr. Coação legnl, r crrf.o, 
mns nem DOr isso couitntiva. Que culpa tem elle rle os ser
vic.os elo Estado lhe denegarem cssn rliJ•cito? 

Nenhuma, eviclcntcmcnic. 
Assim sn o Estado tem o direito rlc privar o fnnccionn

rio do gozo rins férins rlm•nnfc nm nu mnis nnnos, os!.~. no rio
ver moral de niio fazer prescrrwor cssn diroito, rlo modo n, 
cm um momento rindo, tornar illnsol'ins as pnrcns vant.ng-f'ns 
nssrgnrnrlns nnsse diroito: 
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PARECER 

A Commissão acceita esta emenda para constituir pro
jecto á parte e ,pede que seja ouvida a Commissão de Justiça e 
Legislação. 

N. 47 

Onde convier: 

ArL. Aos funccionarios publicas fedcraes será contado, 
para todos os effeitos, o tempo de serviço presf.ado em repâF
tições dos Estados na Capital Federal. 

Senado Federal, 10 de dezembro de 1923. - Lauro Sollré. 

JustiJ'icação 

Mais de uma vez tenho defendido ·opinião, que julgo 
certa, contribuindo com o modesto quinhão do meu esforço e 
das minhas palavras para que seja real a união· que deve pren
der uns aos outros os Estados da Federação Brasileira, c esta 
a lodos elles. E tenho para mim que é contribuir pura essa 
boa politica fazer que novos laços de aproximação se esta.: 
beleçam entre a União, que é o todo e os Estados, que 
são as parcellas, que a compõe. O que a emenda pede não 
é uma medida, que se extenda, larga e completa a Lodos os 
Estados, como bem poderia ser, convindo apenas lembrar que 
·1ctos legislativos de Estados teern reconhecido corno dü·eito 
de seus J'unccionarios o de contarem corno tempo de serviço 
para Lodos os effeitos o que decorreu em exercicio de cargos 
!'ederaes. Pouco é o que a emenda pede. Ao serviço da União 
ou dos Estudos os funccionarios servem todos á mesma Pa
tria. - La·UJ•o Sodrú. 

PARECER 

A Commissão é de parecer que esta emenda seja acc.eita 
para constituir projecto á parte e pede que sobre o assumpto 
~eja ouvida a Commissão de Justioa e Legislação. 

N. 48 

Onde convier: 

Ar!.. Os quartos oscripf.urarios de. ·Tribunal de Contas, 
habilil.ados com concurso de 2' entranciu, poderão fazei' parte, 
como membros, das delegações do mesmo tribunal. 

Rio, 10 do dezembro de 1923. - Be1'1W1'd'ino Monteiro .. 
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Justificação 

A presente emenda, que nãO ucurretat'á despesa als·unw, 
visa, ma is de que tudo, cslencler aos quartos escripl.urarios 
do 'l'rihunul de Contas, os favores que já toram concedidos aos 
funccionarios de igual categoria no MinisLerio da Fazenda, 
quando foi da creução ela Inspectoria de . .Fazenda. Afóm isso, 
ella prornetl.e regularizar o servi()O publico, pois o Tribunal 
vem lutando com as maiores di1'1'iculclades para manter as 
suas delega()ões, achando-se, quasi todas ellas, incompletas 
pela dcficiencia de funccionarios de hierarchia superior. 

Accrcsce aainda que, a esses funccionarios, uma vez ha
bibilitados com o concurso de 2" enl.rancia, lhes não fall.arão 
aptidões para o exercício de quaesquer funccües do 'l'ribunal, 
porquanto deixaram isso. constatado cm banca examinadora 
regular. 

Sala das sessões, 1 O de dezembro de 1923. - Bernardino 
Monteiro. 

PARECER 

Prejudicada. 

N. 49 

Redija-se o n. 22, da verba 7' "Tribunal de Contas" -
Pessoal -- do seguinte modo: 

Idem aos chefes e membres das deleg<wücs do 1'ribunal de 
Contas nos Estudo: Amazonas (14 :400$ c 9 :üOO$); Pará 
(9 :600$ c ü :ItOO$) ; São Paulo, Minas Geracs e Rio Grande do 
Sul (8 :400$ c 5 :600$); Ceará, Pernambuco c Ballia (7 :200$ 
e 4 :800$); Maranhão, Alagôas e Parami (ü :000$ c 4 :000$); 
Santa Càtharina, Goyaz e Matto Grosso (5 :400$ c 3 :üOO$); 
Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba, Sergipe e Espirito 
Santo ( 4 :800$ e 3 :200$) ; aos chefes de delegações na Catlital 
Federal (3 :600$ e 49:400$ destinado aos quartos escripl.ura
rios que forem designados para auxiliares das delegações nos 
Estadoe, na razão de 50 o/o da graLif'ica~'ão fixada n,, .. , no re
spectivos chefes 434 : 400$000 . 

.Tust-i(icação 

Visa a presente emenda tão sómcntc distribuir a rcmu
nerucão devida ao pessoal das delegações rio 17rihunal de Con
tas, sem augmenf.o do despesa, conservando-se•, poJ'fanfo, a rlo
taç.ão constante da proposta do orçamento. - HcrmeneaUdo 
de Moraes - PAnECER 

Prejudicada. 
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N. 50 

Acct•csccnto-sc onde convier: 

Art. Nus folhas de pngarncnlo dos funccional'ios civis 
e milit:u·us sct·ão tomadas cm considel'a~;ão e descontadas pulas 
pagndol'ias as consignn~lões J'eil.as ú soeiudndc !Junel'icunte 
União Beneficente dos Funccionarios Publicas com sede em 
S. Paulo, como ú feito com outras sociedades congcnerus. 

Sala das sessões, 1 o de dezembro de 1923. - Oleam•io 
Pinto. 

Nota - Esta emenda é idenlicu uo arL. H9 do actual or
~;amento. 

PARECER 

Prejudicada. 
N. ;j1 

Delegacia Piscai de Minas Geraes: 

Emende-se: 

Transfira-se para a thesouraria um dos dous fieis do 
pagador, como está na proposta. 

Justificação 

A thesouraria necessita do augmento de um fiel, por isso 
que o trabalho ali tem augmentado consideravelmente. Por 
outro lado, um unico fiel basta ao serviço da pugaadoria, 
onde muito menor é o movimento. Nesse caso, a transfll· 
rencia, normaliza o servic.o sem nenhum prejuízo pura aquella 
o sem augmento de pessoal, na delegacia. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Bernardo 
Monteiro. 

PARECER 

A Commissão á favor•avol. 

N. 52 

Accrcscentc-se: 

Ficam extensivos á Associação dos Funccionarios do Mi
nisterio das Relações Exteriores os favores concedidos ao 
Banco dos Funccionarios Publicas, Montcpio dos servidores 
do Estado c ao Banco Predial do Estado do !lia de .Tanoiro 
para operar com os funccionarios publicas. - Pedro Laoo. 
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J ns li('icaçtio 

A Associnr;ão dos Funccionnrios do i\Iinisterio das Hola
cüe~ Exturiot:es, insLiLuida em 1901, é uma sociedade c~sen
cialmenl.o de auxilias o beneficias nos ruspeülivos associados, 
não visando nenhum lucro mercantil. l•'unccionou primi
tivamente sob o LiLulo ele Caixa BeneJ'ici.\nLc elos Empregados 
da Sect•uLuria do Estado dus Hcln~:ücs :ExLet·iores, sú lendo 
nella admittidos os i'unccionurios dessa classC', nllimamontr~ 
so remodelou sob a dcnomina0ão rlu Associar;iiú dus l•'Lmcciu
narios do Ministerio das Relações Exteriores, admittinrlo 
todos os J'unccionarios elas classes om que se acha dividido D 

Ministorio das Relacües Exteriores como sejam: a Secretaria 
tlu Estado, o Corpo DiplomaLico o o Corpo Consular, São seus 
i'ins: concorrer para o funeral de seus socios; fazer emprcs
timos aos mesmos a juros modicas; fornecer caPtas de fian(;a 
para alugueis do casa, accoitar proctll'r.r;.õcs, ele., ele. 

Deseja ,facilitar as suas operações, principalmente quanto 
ás que dizem respeito aos seus sacias no estrangeiro, solí.(a
tando, descontar as suas prestações em folhas de pagament:.J 
tanto no Thesouro Federal, como nas suas depondcncias aqui 
o na Delegacia Fiscal em Londres. 

PARECER 

Prejudicada. 

N, 53 

Onde convier: 

AL'L. São incorporados aos vencimentos .da inactividade 
os accrescimos concedidos em virtude elo arL 157, do docrelo 
legislativo n. 4,555, de 10 de ag~sto de 1922. 

Justi{ica.çüo 

Não se trata de uma innovacão, c, sim de providencia ele 
inteira justiça; faz cossat• uma r•ostricção que" impol'la cm 
dosigualdaelo no s·ozo da mosma vantagem, 'rodos os l'unccio
nm·ios, quer administrativos, quor docentes, que percebem 
s·raW'iouções addicionaes, por sorviços prestados, incot·pot·unt 
ossus gratificações aos voncimontos da inactividade, Elias silo 
calculadas sobro a importancia dos vonoimontos na época da 
concessão o não se modificam quando augmenf.ndos lacs von
cimentos. 

O ftmccionario aposentado (ou o doconto jul.Jilaclo) tem 
direito á alludidn gt•ntificneão, que ó abonada intcgl'almonl.e, 
porque não dependo do exercício do cargo; ó um pt·cmio (uma 
pensão) por serviços prestados, o constitue vordaduit·o pntri
monio. no empregado, 

Caso recente, do ministro do 'l'ribunnl rio Conlns ,\g"onm· 
do nom•o, que reclamou o diroiLo de cont.inum a recehet• lt 
gratificu~'ão adclicional, quo Linha como chofe do scc~ão da 
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Secretaria dtt Camaru dos DepuLados, mostra, claramente, que 
não é licito pl'ivar o i'unccionario daquellu vunlagem, embora 
exercendo outro cargo, desde que nesle. não tenha igual di
reito. 

A reslricção imposla pelo art. 157 ela lei n. 4. 555, de 10 
de agosto de 1922, não póde subsistir cm face dos dispositivQs 
que regem o assumpl.o; além do que, faria o i'unccionario, 
para não soi'J'ret• prejuízo, consm·vat·-se o maior tempo pos
sível, no carg·o, depois do prazo maximo que a lei fixa. como 
termo para conceder a aposentação, com os vencimentos 
intcgraes. 

E' inexplicavel a reslricção esLabelecida, no alludido cUs
positivo, quanlo aos directores gcraes elas SecrcLarias ele Es
tado c ele Conlabilidacle ela Guerra c da Marinlla; e, por isso 
deve desapparecer. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Cunha llla
'chado. 

PARECER 

A Commissão [~ de parecer que esLa emenda seja acceiLa 
para constituir projecto ~~ parle e pede que sobre o assumpto 
seja ouvida a Commissiio de Justiça e Legislac:ão. 

N. 54 

Permille aos i'unc.cionarios c diaristas da Estrada de Fer
ro Noroeste do Brasil consignar mensalmente ulé dous ter1•.os 
dos seus ordenados e diarias c dá outras providencias. " 

Considerando: 

Que a carestia da vida é crescente cm toda a parLe, e 
mais se aggravou pela calamidade da guerra, que desorga-
nizou toda a anterior relação de valores; · 

Que no Brasil o phenomeno t.cve repercussão maior pelas 
circumstancius especiues de nosso cambio - ainda hoje 
abaixo do de•paizes mal suhidos da guerra: · ' 

Que o proletariado· tem procurado minorar os effcitos 
malignos da crise pelas organizações cooperativas e ~yndi
caes, não só na Europa como nu America, especialmente na 
do Norte, onde as corporações representam capiLacs im
mensos, prestando innumcros serviços; 

Que as organiza~'ões fcrro-viarias; por circumsf.nncias 
peculiares, tem se avantajado muito neste commettimento, 
mórmente quanto ao consumo de gencros alimentícios c do 
primeira necessidade, cm muitos casos com :favores gover-
namentacs; · · 

Que ainda agora, por occasião do Congresso da Munici
palidade' e Providencia Social, o Sr. Nicol:'ts Cara vias, gc
:cnte geral da modelar InsLiLuição Argentina, apresentou 
dados valiosos que demonstram a imporLanciu c necessidade 
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da cooperação para resolver o problema da publica ali
mentacão; 

Que innume!'OS rclaLorios officiaes e congressos euro
peus tambem documentam l'al'tamente esta, utilidade; 

Que, entre nós, os instilutos rudimentares carecem de 
apoio e facilitação para seu desenvolvimento utilissimo; 

E' de evidente vantagem a approvaç1ío da seguinte 
emenda, na qual se equilibram as facilidades á cooperação e 
ás garantias de não degenerar ella em favorecer á agiotagem 
astuta. 

ArL, 1". E' permitlido aos funccionarios e diaristas da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que fizeram parte da 
Sociedade Cooperativa dos Empregados da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil consignar mensalmente a esta até dous 
terços dos seus ordenados ou diarias para pagamento dos for
necimentos que tiverem recebido, na fórma dos respectivos 
estatutos. 

Art. 2". Gosarão de frete livre em todo o percurso da 
Estrada do Ferro Not•oeste do Brasil as mercadorias despa
chadas para os armazens da Sociedade Cooperativa dos Em
pregados da Estrada de .Ferro Noroeste do Bra.sil ou por estes 
para qualquer ponto da linha. 

Art. 3', Os Empregados da Sociedade Cooperativa dos 
Empregados da Estrada de Ferro Noroeste do Bra.sil terão 
direito ás mesmas vantagens de que gosam os funccionarios 
da estrada com relação ás passagens. 

Art. 4". - Revogam-se as disposições em contl•ario. -
Casta Rod1•iuues. 

PARECER 

Prejudicada. 

N. 55 

Onde convier : 

Artigo. ·Nas folhas. de pagamento dos funccionarios civis 
e militares serão tornadas em cons ideracão e descontadas 
pelas pagadorias as consignacões estabelecidas a favor da 
sociedade civil e de cla.sso Associação Beneficente dos Ser
vidores da União. como é feito ás demais sociedades conge-
neres. · 

Justificação. 

A Associação Beneficente dos Servidores da União, fun
dad.a em 3 do fevereiro de 1923, registrada depois du respe
ctiva approvação dos seus estatutos no Registro de Titulos 
e Documentos sob o numero 1. M9 e publicada no Dinrio 0{
ficia~ de 11 rle março do mesmo mmo, como determinam o 
Codigo Civ i! Brasileiro e domais lois em vigor, relativamente 
ás associações de classe. 

S.- Vol. X !9 
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Sendo o seu fim oxclusivumente Jll'Omovm• n união tl 
prosperidad~ de seus socios, c, outrosim, pt·cstar-lhcs nu
:dlios de diversas cspecies, inclusive o de cmprcsl.imos n. 
longo prazo, jut•os modicos, uma das clallsulns cssettclues a 
tal dcsideratuni é o desconto cm folha de pagamento. 

Tratando-se de uma instituição de classe c havendo 
mesmo precedentes o artigo supra não virá ferir quacsqucr 
outros interesses. 

Junto o texto dos estatutos. 

Sala das sessões, de dezembro de 1~23. - I1·inctt .Ma
.char:lo. 

PAI\ECitR 

Prejudicada. 

N. 56 

A pt·orol!'acão 'de iicencn de qlic trata o § 1" do art. 1ó, 
do decreto n. H. 663, tle 1 ele fevercil'o de i !!2 i, ser:.í con
cedida, como a licença anterior, com direito ao ordenado ou 
soldo por inteiro. · 

Justificação 

O decreto a que se refére essa erncüda favoréce o lt·a
tamento de funccionarios civis ou militares, atacados de 
lepra, cancro, tuberculose ou qualquei• molestia contagiosa. 
Visa elle salvar vidas uteis no serviço do Estado, ao qual de 
novo se possam consagrar com proveito para clle. 

Essa esperança é ndmittldn durante dous annos, findos 
os quaes, verificado que o mal 1\ incuravel, o funccionnrio 
tem direito á licença por tempo indeterminndo, com metade 
do ordenado ou soldo. 

Ora, si nessa situação, tj'ualitlo nada mais espera do sou 
servidor, apenas por motivo de reconhecimento a serviços 
anteriores e de assistencia social, e ainda mllis pot• tempo 
indeterminado, que póde ser muito longo, talvez por todo o 
resto da vida, o Estado eoncede•lhe metade do ordenndo, ou 
soldo, não se comprehende que sómente essn vantagem oon~ 
ceda nos que emprehendem com rigor tratamento de onde 
póde resultar a sautle. ··. 

· Si ha rnzüo para dar o ordenado ou soldo por inteiro no 
primeiro anno desse tratamento, tal razão subsiste no anno 
que se segue, durante o qual ainda se espera a cura. 

Não é justo, pois, qUo se reduzam os recursos dos rlo
cnl.es, pois tal reduccão póde abater os resultados obLirlos, 
levar o enfermo á invalidez o obrigar o Estado a acudil-o. 
som proveito para ó' servico publico, até os seus Ultimas dias. 
- Costa Rodrigues. 

'I 

A maioria da Commissâo é favoravel. 
.I 
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N. 57 

Accresceu.Le-so onde convier: 

Ar Ligo. l•'í'ca o Govct•no autorizaLio u conccdct· uposon
tudo!'ia, com as vantagens que actualmente percebe, a qual
quer funcclonario das ofi'ícinas do JJiario Of{ic·ial c do Diw·io 
do Cono1•esso, desde que conte mais de 35 unnos de serYÍliO 
nocturno. 

Sala das sessões H de dezembro de 1923. 

Jus ti{icaçtio 

A emenda proposta encm•ra uma medida jusla, poi~ per
miLLe a aposentadoria de funccionario do Diario 0/{icial e do 
Diario do Conuresso que tenha mais de 35 annos de serviço 
nocturno. 

O serviço nocturno prestado na Imprensa Nacional ·é, 
como é notaria e do conhecimento de todos os congressistas, 
bastante fatigante, pois, por maior que ellc seja, tem de ser 
feito a tempo de sahir publicado no dia seguinte. 

Além do ·mais, esse servico, pelo facto de ser feito du
rante a noite, não só reclama a maior somma de esforços, 
como Lambem traz áquelles que alli exercem a sua actividade 
a perda de energias, o depauperamento e quiçá enfermidades 
resultantes do proprio trabalho nocturno. 

A emenda encerra uma medida de perfeita equidade. 

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1923. - Irineu Ma
chado. 

PARECER 

A Commissv.o é contraria. 

N. 58 

' ' ' .. · 

' J 

Os funccionllrios dn União que INuvorem exercido cnr
gos em commissão por mais de oito annos o que se en
contrem, actualmente1 nos respectivos quadros em cargos 
lmmedintnmente inforwt•cs, por outro tanto tempo, serão pt•o
vldos na effectividade daquelles que exerceram cm . com
missão, nas primeiras vagas que se verificarem, de profe
rencia a quaesquer outros, na ordem ele antiguidade da com
niisslío, contando, par !i todos os effeitos; aquolle tempo. 

Jus ti(icação 

A emenda ncimn, com parecer fnvoravcl das Comrniss1ics 
do Finunçns do nmbns as Cnsns do Congresso, foi. sob n. 177-
biH, nrtigo du lei do Ot·~~amonto uiJ 1022, vet.ndo. Elln n1lo crêa 
cargos novos, não augmentu desposa nem projudicu direitos 
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de outrem; ao contrario, visa reconlwcet· e gm·tmLir os que 
os J'unccionurios nas condições acima innegavelmentc ad
quiriram, sanar irreguluriclactes e injusti~~as que sofl't•et•am o 
soJfrem esses funccionarios, victimas ele regulamentos falhos 
omissos. 

Essas falhas e omissões servem de pt·etexto para que esses 
funccionaioios, após haverem servido a contento durante longos 
annos, dez e mais, como si do quadro fossem, percebendo 
os mesmos vencimentos, pagando os mesmos impostos· e 
desempenhando as mesmas incumbencius que os effMtivos, 
sejam summariamente dispensados ou, quando muito, incluidos 
no quadro em togares inferiores, onde permanecem longos 
annos, ma1'cando passo c vendo tornarem-se seus superiores 
aquelles que já foram subalternos. 

Sala das se·ssões, 14 de dezembro de 1 !!23. - h·incu li! a
chado. 

PARECilR 

A Commlssão é contraria á etita emend~. 

N. 59 

A' verba 13 - Imprensa Nacional c Diario O{(icial: 

Accresccnle-se: GOO$, pura pagamento da differenou de 
vencimentos ao ajudante de chefe da ol'ficina de stereof.ypia, 
Oscar~ Augusto de Carvalho Bastos. 

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1923. 

Justificação 

Oscar Augusto de Carvalho Bastos, funccionario d'o Diario 
Offkial, ha 36 annos, exercendo o lagar de ajudante de chefe 
da officina de stereotypia, conforme declara em sua petieão, 
allega que pela ultima reforma daquella repartição, votaria 
pelo Congt•esso, foram os seus vencimento~ equiparados aos 
dos demais ajudantes, quer do Diario O{ficial, ·quer .da Im
prensa Nacional, como se vê na redaccão final do dispositivo 
constante do pro,icclo em que foi resolvida aquelln reforma, 
p~tblicada no Düwio do Conm•csso, de 9 do ,janeiro de 1921, pa
gma 7.170. 

Entretanto, em vez de 500$, quantia em que foram fixados 
os vencimentos do cargo que exerce, a lei os menciona na 
razão de 450$, tendo ficado assim cm condicõcs inferiores ás 
de todos os outros funccionarios da mesma categoria. 

Tendo sido feita na nutt·a Casa rio Congresso a rcclncção 
definitiva do pJ•ojccto, o Uelatot•, pat·a vel'ificm· a Pl'Oiledcncia 
da roclanmção, rcquorou rm 21, dP. ~ctcmbro rio anno passado 
que se solicitassem a respcit.o informações á Mesa da Camara 
dos Deputados. Em officio de 21 de outubro do mesmo anuo, 
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respondeu o Sr. Secretario daquclla Casa do Congresso que, 
':realmente das emendas elo Senado no orçamrnto ela dcsper.a 
do Ministerio da Fazenda, que vigorou em 1921, se vrt•ifica 
a pJ•ocedencia da reclamaoiio feita pelo ajudante do chefe dns 
officinas de stm·eotypia do Diario Of{icial, c qnc sô por um 
equivoco J'igum o mesmo na tabclla com os vencilncnl.os .\tiO$ 
mensaes, quando de facto, e·sscs vencimentos são de 500$000. 

Por ist.o, só sendo possível corrigir o engano, de que re
sull.ou est.ar o referido J'unccionario sendo pt·et.ericlo rio rece
biment.o integral dos vencimentos que lhe ca!Jem, pm· uma 
nova rcsoluoão do Poder Legislativo, a Commissão de Finan
ças submetle á consideração do Senado o seguinte. 

PRO.TECTO 
' ... ,., 

N. 36- 1923 

O Congresso Nacional resolve: 

Art.. 1." Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o 
credito necessario para pagar ao a,iudante do chefe da offi
cina de stereot.ypia do Dim•1:o Of{icial, Oscar August.o de Car
valho Bastos, a imporlancia correspondente {L differenca de 
vencimenf.os qne lhe· compete, rnt.re .\50.~ e tiOO$ mensaes a 
contar de ,janeiro de 1921. 

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

Sala das Commissões. 17 ele ou t.ubt·o de 1923. - Buenog 
de Paiva, Presidente. - J ot1o Lum, Jlelat.or. - Lau1·o !tlii.Ucr. 
- Felippe Schmidt. - huto Che1·mont. - Sampaio CorriJa. 

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1923. - lrinen Ma
chado. 

PARECER 

. A Commissão rião póde apoiar esta emenda, embora re
conheça a procedencia ela medida proposto, porque ó assumpt.o 
do projecto especial já votado pelo Senado r o Regimento 
(art. 127) impede que se,ia a materin objecto de emenda. 

i 

N. 60 

O porteiro do Tribunal de Contas terá um auxilo para alu
guel de casa equivalente no dos porteiros do Thesouro Na
cional e demais repnrt.ições do Ministerio da Fazenda. 

Ju.Yti(icaçlio 

A presente emenda visa rr.pnrnr uma in,iustiçn praticada 
parn com o porteiro do Tr•ibunnl ele Contas, pois 1i n unico 
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porteiro dos das repartições do Minislerio du Fazenda, que 
não !.em: na VOI'ba orçamentaria, auxilio para aluguol de casa. 

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1921. - IJ'inelt Ma
chado. 

PARECER \ 

.\. maioria da Commissão ó contriaria. 

N. ()i 

Onde convier : 
\ 

Os funccionarios publicos, civis, ou militares, licen~iados, 
por moLivo de molestia contagiosa, quando promovidos, terão 
as suas posses a contar da data da porlt!:ria ou d~creto de .Pro
mot;.ão, independente de sua apresentaçao a serv1ço, segumdo
se o mesmo criterio para os quo estiverem afastados do suas 
repartições, cm virtude de serviço obrigatorio ou declarado 
util a Patria. 

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1923. - lrineu Ma· 
eh ado. 

Justificaçao 

E' uma injustiça clamorosa o que actualmente se pratica 
com os funcoionarios civis e militares quo toem a infelicidade 
de se ver afastados de serviço cm virtude de molestia con-
tagiosa. . 

Esses funccionarios depois de dez ou mais annos de arduo 
serviço, quando attingem aos ns. i ou 2 da escala de promo
ção e que, por conseguinte vão melhorar as suas condicões de 
vida e o bem estar de suas familias, são obrigados a se afas
tar dos seus postos em virtmle de se acharem atacados de 
molestia contagiosa, muitas das vews adquiridas no proprio 
serviço, e quando promovidos por antiguidade, dopoi:;~ de um 
longo mart.y!'io de ospern, não podem t.omrn• posse do cargo, 
porque a lei friamente prohihe, J'ionndo portanto, esscA fun
ccionarios, sem os proventos do sou novo cargo, qur. olles fi
zeram jus pela sua antiguidade absoluta, na occasião justa
mente em que lhes escasseam os recursos pecuniarios para o 
seu l.ralamcnt.o c manulen~.ão dq suas fnmilias. 

E' doloroso! E um coPacão, cmbm·a desprovido de sensibi
lidade propria dos brasileiros, ha de, forcosarnentc se enterne
cer ante o quadro hot•rivel do so verem t\quelles que empres
taram ns suas energias as cnusnfi da Nncl\o, mort•endo á min~ua · 
por fall.a de recursos monelnrlos, sem mesmo, o consolo da es
perança do uma melhoria rle promo~.ão pm· nntiguirlnde por
que a lei assim so oxprossn: 

r.ei n. 4.061, de 16 do janeiro de 1020: 

Art, !!O. Ao funoolonarlo civil ou milita!', quo, n l."oqne
·rlmento proprio ou por d~terminncão de nutol'iclnde competente 
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fór declarado por inspecção de saude, affectado de lepra, 
tuberculose ou outra qualquer molest.ia contagiosa, ou fôr 
ferido, ou adquirir molcstia em serviço ou em consequencia 
de serviço publico, será concedida lícen1;a, até uo prazo de um 
anno, com ordenado sómente. 

Art, 21, Antes do findo o anno de licença será o paciente 
de novo submettido á inspecção de saude, perante a junta, o, 
si esta verificar que o mesmo não está restabelecido, ser-lhc
ha concedida novn licença, por maia um anno com metade do 
ordenado. 

Art. 22. Terminada a segunda licença, se a junta medic& 
a que fôr submettido o licenciado verificar que o seu mal é 
incuravel, ser-lhe-ha concedida uma licença, de duração inde
terminada com o desconto da metade do respectivo ordenado 
ou soldo, até que possa ser aposentado ou. reformado com ven
cimentos correspondentes a essa metade tão sómente para este 
effeito o tempo da licença especial. 

Art. 23. Aquelle que eativer licenciado de aocôrdo com o 
disposto nos artigos anteriores poderá ser submottido, em qual
quer tempo, a nova inspecção de saude, a requerimento propt•io 
ou por determinação da autoridade competente c voltar á acti
vidade, si fór julgado apto para o serviço. 

O O O O O O O O o o o o o O f o • o o t f o o o o o ' o 'I o 1 o o o 1 o o o o o o O o O f O • O O O O O I I I O 

Art. 25. O funccionario civil ou militar que fôr remo
vido ou promovido, quando no goso de férias, perderá o di
reito de completai-as, a contar da data do seu exercício ao 
novo cargo. 

Paragrapho unico. Quando promovido, emquanto se achar 
-em goso de. licenca ou em commissíío, sómente nerrehr.r:í 
as vantagens do novo cargo da data em que assumir defini
tivamente o seu exercício. Até r.ssa data nercrh~>rá unica
mente as vnnl.agens a qnc tiver direito no cargo cm que es
tiver licenciado ou .commissionado. 

Com rolaciio nos rnw sA acham nfasl.ados rlo scrvir.o. nor 
motivo de servico obrigat.orio, f.al como: o militar. n rlil .iur~·. 
inquerito de ,jlJStica e ouf.ros o bem assim o~ commissionados 
no estrangeiro on nos Estndos, em servico r! e a !ta relovannia 
não .nodem sor privados da nos~e do sen novn oarA'o. pelo fa
cto de se acharem em cumprimento de ordem superior. 

Bastam, nortanto, a simnles leitura rlos nrUgns rln lei 
acima transcriptos e os consideranda aqui feitos, para se ve
rificar a necessidade da approvação ela presente emenda. 

Sala dns sessões, H de dezembro do 1923. - b·inw 
Mdoh'ado. 

PARECER 

A Oomm!s~no nooeH~ !I emendCI p~r(l constit.ulr pro,jectq 
4 Pllrte, 
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N .G2 

unde convier: 

Ar L 1". Os direitos do actual continuo da Superinten
dencia da Fa~enda Nacional de Santa Ct·uz, ficarão equiparados, 
para todos os efi'eil.os, aos dos coni'imws-m·chi-vistas que ser
vem· no 'r besouro Federal. 

Sala das sessões, 14 de dezenibro dO 1923. - lrineu Ma
chado. 

J usti{icação 

A presente emenda visa reparar uma desigualdade exis
tente em uma reparticão subordinada á Directoria do Patri
monio, do Thesouro Federal, onde são innumeros os processos 
manuseados a cada passo, existindo papeis uteis e de grande 
responsabilidade. 

O unico continuo que serve na Superintendencia da Fa
zenda Nacional de Santa Cruz, ha mais de dous annos, vem 
alli desempenhando suas funccões, com muito zelo .e dedi
cação e a contento geral, quer na secrelm•ia, quer no archivo 
e como o interesse publico exige presentemente desse fun
ccionm•io um servico perfeitamente igual ao que se faz no 
Thesouro, ,justifica-se a equiparaoão solicitada. 

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1923. - Irinen Ma
chado .. 

PARECER 

A Commissi!io é contriaria. 

N. 63 

E' permittido nos funccionarios civis feoernfls, acl.ivos ou 
inactivos, aos militares e aos operarias e diaristas da União, 
continuar a consignar, mensalmente, á Companhia de Seguros 
"A Mundial", os premi os dos seguros de vida· a que se obri
garem para com a mesma companhia, na fórma das tabellns 
approvadas pela Inspectoria Geral de Seguros .. 

Onde convier: 

Expo.~ição 

A Companhia de Seguros "A Mundial", autorizada a fun
ccionar na Republica pelo decreto n. 9. 866, de G de novembro 
de 1912, instituiu em 1918, os seguros populares com dn~conto 
em folha .de pagamento, mediante averhação elas consignações 
dos premws mensaes correspondentes. 

Nos ministcrios da Viação, Marinha e Gncrrn, sob a ad
ministração rios Ex mos. Rrs. Dr. Tnvm·r>s rlr 1.~'1':1, almirante 
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Alexandrino ele Alencar, marechal Caetano de Faria e Dt•. Pan
diá Calogerns, foi pcrmitlido nos J'unccionarios e diaristas 
consignnt·cm à companhia a impot·lancia dos ]ll'emio:: do,, con-
traclos rJe seguros '"que voluul.ariameul.e conl.t·allirt~lll, con
forme os documentos ns. 1, 2, 3 e -L 

Nesta carteira, chamada de segtu·os populares, inscre
veram-se cerca de oito mil operarioR, aos quucs tcem sido dis
tribuídos os benefícios oonsl.anl.es da relação, doe. 5, na im-
portancia de 359:000$000. · 

As condições da companhia constam ela cm·l.idão ela Inspe
ctoria Geral de Seguros, doe. li, em publíca-t'órrnn, e provam 
que a situação dos segurados está perJ'eitamenl.e garantida. 

Por decreto n. 16.144, de 12 ·de se lembro proximo pas
sado, foram approvaaos os novos estatutos da companhia e o 
augmento de seu capital a 500 :000$, dos quaes :!20 :000$ estão 
realizados. 

A companhia tem em deposito no 'fheso]lro, duzonta~ apo
lices fedemes de um conto de ré is cada uma. 

Sala das sessões, de dezembro de 1923. - h·ineu. Ma
chado. 

PARECEI\ 

Igual emenda teve parecer favoravel, portanto, esta é 
prejudicada. 

N. ü4 

Onde convier: 

Para exacto cumprimento do que dispõe o art. 58 da le'i 
n. 4. 230, de 31 de dezembro de 1920, e art. 62 da lei numero 
4. 440, de 31 de dezembro de 1921, o Governo abrirá os no
cessarias creditas para o pagamento das differen1;as do~ ven
cimentos dos funccionarios atf.ingidos pelas alludidas leis, rc
frexivas do ar!.. 137, da lei n. 3.454, de ü de janeiro de 1918, 
de accôrdo com a do tacão J'ixada pela lei n. 4 .li32, de 6 ele ja
neiro de 1923, que completou o acto legal. 

Justificação 

Resolvendo o Congresso Nacional constituir 1• categoria 
de funccJonarios da Central do Brasil, a classe dos praticantes, 
determinou que lhes fossem cobrados emolumentos e expedido 
titulas ele nomeação, a contar ele 1918, mas só em 1923, de ae
côrdo com o n. 25, do art .. 34 da Constituição, fixou-lhes os 
vencimentos em 2:500$; assim, esses funccionarios, titulados 
clesele 1918, perceberam como jornaleiros uma dinria de li$ af.6 
1920 (inclusive). Ora, tendo o Congresso feito a dotação ue
cessaria, ellcs ficaram percebendo 210$ mcnsaes, faltando
lhes receber os 30$ mensaes que deixaram do receber cm 
tempo linhil como lhes competia. E' para co!'l'igiJ' essa ano
malia que a presente emenda suJ•ge, r.spcl'anrln JlOI' sua justiça 
o lwnnplncHo rla douta Commissão. 
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O ar.t. 62 do decreto n. 4.440, de 31 de dezembro de i92i, 
diz o seguinte: 

Em obscrvancia ao dispoiito no art. 58 da lei n. 4.230, de 
31 de dezembro de 1920, o Governo cobrará os emolumentos 
relativos aos praticantes extranumerarios de conferente e de 
conductor de trem da Estrada de. Ferro Central do Brasil, que 
já vinham exercendo qunndo foi promulgada a lei n. 3. 4G4, 
de 6 de janeiro de 1918, que os considerou na t• cntegoria do 
pessoal titulado, effectivando-os pl\!'ll todos os effeitos, a con
tnr daquella data, mantidos os direitos decorrentes da rcfe· 
ridn õisposição. 

Snla das S!lssões, dezembro de 1923, - ll'ineu Mao/Lado. 

Prejudioa<la, 

PARECE~ 

A Commissão ó oJntraria a esta emenda, 

N. 65 

Na apuraqão do tempo de serviço dos empregados da E. 
F. Central do Brasil serão contados, para os effeitos de apo
sentadoria, os dias em que os mésmos fizerem, ou vierem a 
fazer promptidão, aguardando ordens para substituição dos 
empregados effectivos. 

Justilieação 

A presente emenda visa unicamente estabelecer IJm prin .. 
:i pio de justiça. . 

O empregado de promptidilo, aguardando ordens, nn Ce4l
tr{ll do Brnsil, é substituto do ompregndo de qualquer ca
tegoria que, por qualquer eventunlidade, clelxe de comparecer. 

As responsabilidadeR são as mesmns, o tempo é o mesmo 
daquelle que está exercendo as funccl!es, estapdo á disposic!lo 
da administração, e não sendo remunerados sinão quando tra
balham. 

Ora, esses empregados, além de serem ob1·igados a desen
volver a mesma actividade que os demais, estão sujeitos aos 
azares da sorte para o offeito de vencimentos. 

Ua já nlll'uns pareceres em favor dos mesmos, mas o que 
so fali mistér ó a ,iusta reparuotlo consubstanciadn em lei. 

Aliás, o illustro Senador Antonio Moniz, om seu parecer 
n. 320. de 6 de outubro de t D2t, discutindo ou voto do Pre~ 
feito, firma de modo brilhante, a ii•rofutavel igualdade dos quo 
exercem umn mesma funccão par• a um só effei to. 

Conclue-se, portanto, que a contagem é a do tempo per. 
dido na funooão ou para o oxeroioio da mesma. 

Embora, já tenha o voto do Senado, a presento emondn, o 
anno passado, a illustre Commissão decidirá. 

Snl~ das sessões, H ele <le~emlll'Cl ela tll~3. - ./rinou. Ma. .. 
chaào, . 
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PARECER 

A Commissão é contraria a esta emenda. 
,•, 

N. 6(1 

Art. Fica extensivo aos directores do 'l'rihunnl ele 
Cont.us o dispositivo do nrt, n. i 57, elo decreto n. 4. 555, de 
iO de agosto de i922. 

Justi{icaçlj,o 

Pelo nrt. i6 do decreto n. 1S.2oi7, de 23 de outubro de 
1918, o Corpo Instructivo do Tribunal de Contas é conwosto 
de quatro directores estando para todos os effeitos, equipa
rados aos directores elo. Thesouro Nacional pelo art. n. 22, 
n, 7, elo decreto n, ·!.555, de i o de agosto do i 922. 

PARECER 

A Commissfio é contraria a esta emenda. 

N. 67 

''Ficam addidos ao Minist.erio ela Fazenda os nctnncs 
funoofonarios que procedem á Jiquidacão do Lloyd BrnRileiro. 
Pnf.Plmonio Nacional, q11e está sendo feita pelo mesmo mi~ 
nisterio. " -

Jnstificaçãn 

Considerando que, por verdadeira anomalia, os funcció
narios da liquidação do Lloyd Brasileiro teem os onus rlo 
funooionarios publicas, sem usufruir das vnntagens, por lei, 
concedidas a estes; 

Considerando que, após repetidas reformaR com dis
pensa do ~;rrnndo numero de empregados, os mais cnpnzcs fo
ram sendo conservados; 

Considerando que, dentre esses, apenas quinze funccio
narios e tres continuas continuum, sob a direcc.ão da Com
missão do Thesouro Nacional encarregada da Jiquidnc-iio, prr.s
tnndo servicos; 

Oonsldo!'ando que, o Estado tom nprovcit.ndo e cont.fmín 
aproveitando os servioos desse pequeno numero do funccio
narios, com venolmentos reduzidlsslmos, · sem gnrant!l·o~; 
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Considerando que repugna ao senso juridico do nosso 
tempo eRse apJ•ovcitnmcnl.o de capaciclacle c esforcos nos ser
vic,os publicos, para depois abandona!' os sci·vcrlltWI'ios ao 
dosampm·o !I e qualquer protcc~;,ão legal; 

Considerando, mais, que esses funccion:wios, constitu
indo um quadro especial, approvado pelo Sr. Ministro da 
l?azencln, percebem seus vencimentos pelos cofres publicas, 
por folha claquellc ministcrio; 

Considerando, ainda que á approvacão não acarreta au
gmento de despesa, porque a que pudesse haver já vern sendo 
feita; 

Considerando, finalmente, que a emenda proposta ape
nas importa em dar feição juridica a uma situação de facto; 

Offereco-a inspirado no superior dever de, amparando 
aos que p!'estam seus sel'viços ao Estado, acautelar os inte
resses deste, pela estabilidade e pelo estimulo, dado aos seus 
serventuarios. 

Tfelação dos fnnccionarlos que trabalham na liqu,idação 
do Lloyd B1·asilei1'0 - (P. Nacional) 

Elydio de Carvalho ............................ . 
Hugo Victor de Sampaio Perraz ............... . 
Mario Martins Ribeiro ......................... . 
Manoel Telles de Oliveira ..................... . 
Antonio Fernandes Pinto ........................ .. 
Leopoldo Drummond .......................... .. 
Alcides Garcia .................................. . 
Licinio Dias ................................... .. 
Victor de Mello e Alvim ...................... .. 
Alvaro Becker ........ .' .......................... . 
R/a ui Medrado .................................. . 
Claudionor da Silveira ........................ .. 
Elvira Paiva e Silva ........................... . 
Arnaldo Gomes Netto .......................... .. 
Abda dos Rois ...... ; .......................... .. 

Continuas: 

Olympio Radie h .... " ........................... . 
Alvaro da Costa Mattos ................ , ....... .. 
José Alves Martins ............................ .. 

600$000 
500$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 
lt00$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 
400$000 

250$000 
250$000 
180$000 

-·-...:..---
Total . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 :980$000 

Sala dns ses·sües, cm 14 de dezembro de 1923. - lrinelt llfn
chado. 

PARECER 

Os snrvioos rlo J,loyrl Brasileiro sfí.o nffrdos no Minist.erio 
rla Vinrão. rm cn,io oreamr.nto deve ser examinado o assumpto 
rln rmrnrfn q11r, ]lO!' isto, não P cstudnda no orçamento da 
Fnzondn. - A Commissão !1, pois, contraria. 



I 

I 
• 

SESSÃO El\I 15 Dll DllZilMlllto DE 1023 301 

N. 07 A 

Accrcscentar onde convier: 

Os funccíonarios fcderaes que sct·vcm nas juntas de alis
tamento militar, o tenham mais ele (2) dons annos de exer
cício nesses cargos, serão considerados promovidos por me
recimento na~ respcclivns t•epat·ti~'ões ao ea1·g·o imrnediata
mente superior, independente de qualquet· exigencia regula
mentar • 

Justificação 

Os J'unccionat•ios que servem nn~ junta~ ele alistamento 
militar, cargos esses que exercem em commissiio, niio con
eorrcm :is promo~õcs nas rcparti~.ões a que pertencem, por 
merecimento, e sim por antiguidade absoluta. 

Regulamentos !lu cm varias repartições, que, embora o 
l'uuccionario tenha antiguidade absoluta niio lhe cabe o di
reito á pt•omoção. 

E' unia praxe estabelecida e em detrimento dos interes
sados, e isso sob a inconcebível justificativa ele estarem i'óra 
do serviço de sua repartição; como si o serviço de alista
mento militar constitua uma illegalidade de tal natureza, 
que não mereça attençiio e niio constituam mCJ·ilo tnes 
1'uncções. 

E' um erro dcploravel e uma doutrina injustiricavel coi
locar taes servcntuarios em um move! inferior, mesmo por
que, o serviço de alistamento militar é um dos mais altruis
ticos serviços publicas, de radical importancia e isso JlOl'
que delle depende a defesa da Nação, a integridade do ler
ritorio e a garantia do povo . 

. Desmerecer esse scrVi!;O, é seleccionar os l'unccionarios 
que ahi servem, sonegando os seus direitos, menosprezai-os c 
prejudicai-os no accesso a que tccm direito, inconlesle, é, não 
só uma clamorosa injustiça como um acto impatriotic:o, pra
ticado conscientemente em detrimento dos interesses da 
Nação. 

Sala das sessões, em 10 do dezembro de 1023. - i1'inen 
Machado. 

PARECER 

A Commissão é contraria a esta emenda. 

N. 68 

Em cnmprimcnf.o elo que di~pi'ínR o nrl. ô2 rln ·!ri 1111-
mcro .1, HO, de 31 rir dcr.rmlll·n dr 1!121, o r:nvr.t·no nlll'il':\. os 
neeessnrios cJ·eclilos para png:unr.nl.o uns fnnceionnJ·ios al.l.in
~·irJns rola allurlirla lei elos vrncimrnlns qun rleixat•nrn rlc l'e
cebcr, J•eln!.ivos aos dius Pll1 que, .i:\ el'fcctivos, fornm esca
lados para o serviço de· promptidüo. 



Jus!'i('icaçüo 

Depois de já efl'eclivados, .por disposição logul, esses 
funccíonarios foram ainda, algum tempo, escalados para 
o serviço de promptídão, aguardando ordens, o dest'arte pre
.Judicados nos seus vencimentos. A emenda visa, pois, uma 
justa reparação, o que bom comprehondcrú u illusLrndu com
missão. 

Diz o art. li2 do decreto n. 4. 440, de 31 de dezembro 
de 1921: Em observancía ao disposto no art. 58 da lei nu
mero 4. 230, de 31 de dezembro de 1920, o Governo cobrará 
os emolumentos relativos aos pratic.antes ext.ranumerarios do 
conferentes e de conductor de trem da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil, que já vinham exercendo quando foi promul
gada a lei n. 3 .451!, de 6 de Janeiro de 1918, que os consi
derou na primeira catel?'orla do pessoal iltulado, effectivnn
do-os para todos os effe1tos, a contar daquella data, mantidos 
os direitos decorrentes da referida disposição. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Irineu Ma-
citado. · 

PARECER 

A Commissão é contraria a esta emenda. 

N. 69 

Onde convier: 

Art. Fica substituído o paragrnpho unico do art. 78 
·do decreto n. 15 . 770, de 1 de no v ombro de 1922, pelo se
guinte: ..• ,.,.. •.• u'!il'.t: 

"Niio estão sujeitos a penas disciplinares os Ministros, nu~ 
ditares, directores, representantes do Ministerio Publico e 
adjuntos. " 

Justi('icação 

Pela reforma do Tribunal da Contas, promulgada cm 1918, 
os directores, auditores, representantes do Ministerio Publico 
e seus adjuntos não estavam sujeitos a penas disciplinares. 
Este dispositivo foi repet.ido pelo art. 78 do. deoreto numero 
15.770, de 1 de novembro de 1922, com exclusão unicamente 
àos directores, que passaram a ficar sujeitos a penas disci-
plinares. · 

O serviço nenhuma vantagem teve com essa omissão c 
e para os directores do Tribunal de Contas representa uma di-
minuicüo de autoridade. . 

Altos funccionarios, tendo chegado a essa situação . de
pois de muitos annos de nrduos c relevantes scrvlcos, peln 
propria natureza do cat·g·o, nlli não chegariam si não fos.sem 
funccionarios exemplares, Por esse motivo mesmo a lc1 da 
19.18 lhes concedeu essa regalia exeluindoMos ~essas penas 



alem de outras vanlagans, regimon esse que foi allet·ado pelo 
docroto n. 15.770, acima citado, com putente constrangimento 
moral para os interessados, postos nos olhos de seus subordi
mndos n'umu condicíio de inferioridade flagrante. 

O restabelecimento dn situação anterior ó neto de sim
ples ,justiça. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de :1.923. _ b•inett Jlla
chado. 

PAIIEOER 

O assumpto está resolvido pelo art. 178 da lei n . .\. ll32, 
de G de janeiro de 1923. A Commissão, por isto, não dá o sou 
apoio a esta emenda. 

N. 70 

Onde convier : 
Os funccionarios publicos civis, no excrcloio do quncs

quer mandatos electivos, perceberão integralmente os seus 
vencimentos inclusive a gratificação pró-labore. 

Justi{icoção 

Não póde ser excluída do individuo que exerce n sua 
actividade ao serviço publico a expressão pró-labore. 

A sua actividade continua até mais intensa em benefi
cio da causa publica a que se obriga a servir com dedicaçüo, 
quer na representação Federal quer na Estadual. 

Dada a justica do nssumpto, corto merecerá o benepla
cito da douta oomrniesão. 

Sala das sessões. 10 de dezembro de 1923. - Irinau Ma
chado. 

ilAIIII:CER 

A Commissflo é contraria a esta emenda. 

N. 71 

Onde convier: .. ' 

Art. Fica extensivo 
Contás o dispositivo do art. 
do agosto do 1922. 

aos directores do 'I'I•ibunnl de 
i 57, do decreto n. 4 .H4, de 10 

Justificação 

o art. 157 da lei n. 4.555, de 10 de agosto de 1922, diz o 
seguinte! 

"Os direotores do Thesouro Nacional, das Secrotarius do 
Estado o das Directorias de Contabilidade da Guerra o da Ma~ 
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rinha, quando uontarem mais clú trintu annos de servico fe
deral, rios quacs eineo annos, pelo menos, no ultimo cargo, 
terão direito a contar da data cm que tiverem preenchido es
tas condir;õcs ernquauto permanecer em actividade, a gratifi
cação adclicional de 40 o/o sobre os respectivos vencimentos. 

Parngrapho unico. O pag·arnento dessa gratificação, des
de a data cm que fuôr deviria, será foi lo na vigencia da pre
sente lei, pelas vel'IJas "Evontuacs" dos ministerios compe
tentes, c nos exercícios vinrlour·os, eom os recm·sos especiaes 
que, para tal fim, deverão ser incluidos nas propostas do or
~ .. ~amcnto. " 

O 'rribunal de Contas instituiclo pelo nrl. 89 ela Consti
tuição da llepublica u creado pelo decreto n. 1.166, de 1892, 
é o orgão superior da fiscalização, motivo pelo qual aos seus 
funccionarios sempre se concederam maiores vantagens do 
que aos demais funccionarios da União. 

Assim é que, em outubro ele HJOü, tendo sido reformado 
o respectivo regulamento, ficaram os empregados do quadro 
com os vencimentos de 50 o/o mais elevados· do que os cor
respondentes no quadro de Fazenda c isto porque era ponto 
inconteste de que, em visla da sua missão especial e da rela
tiva restricção da sua carreira, justo se tornava uma diffe
renr;a equitativa favoravel aos funccionarios do referido in-
stituto. · 

Em 1909 os vencimentos dos funccionarios de Fazenda 
foram equiparados ao do Tribunal de Contas, deixando de 
existir. a citada superioridade. Em 1921, pela lei n. 44.242, fo
ram os funccionarios do Tribunal de. Contas equiparados para 
ct'feito de vencimentos aos do ·'!'besouro Nacional (art. 96, 
n. XXII, paragrapho unico). Agora pelo disposto no art. 157 
acima citado foram os directores do 'J:hesouro collocados em 
nivel, superior, ao tocante a vencimentos ao de seus collegas 
de identica categoria no Tribunal de Contas. 

Isto posto, a emenda aqui apresentada tende tão sómentc 
a fazer desapparecer uma desigualaade desde · longo tempo 
combatida, cuja subsistencia não se justifica. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Irine1t Ma
chado. 

PARECER 

Esta emenda ó igual á de n. üG, do mesmo autor. Está 
prejudicada. 

N. 72 

Onde couber: 

O actual continuo ela SupeJ•inlendencia da Fazenda Nacio
nal de Santa Crm, pnRsar:\ a continuo archivisla daquclla J•c
pm·ti!;iio, rm virtuclc rlc vir desempenhando aqucllns funcrões 
ha mais rlc cinco annos, continuando a perceber os mesmos 
vencimentos. ' 
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Justificação 

A presente emenda que não traz absolutamente o menor 
augmcnto de despesa, vem corrigir uma falha c reparar uma 
injustiça, pois o funccionario cm questão ha cinco annos 
vem organizando o archivo daqnelln repartição, tnlvez uma 
das mais importantes do Ministcl'iu da :Fazenda. 

Sala das sessões, 10 l.lc dezembro de 1023. - lrinen ;l/a~ 
'chado. 

PARECER 

A Com missão é contraria. ' ····~ 

N. 73 

Onde convier: 

Art. Nas folhas de pag·ament.o dos funccionarios civis 
c militares serão tomadas em consideracão e descontadas pe~ 
las Pagadorias as consignações estabelecidas a favor da so
ciedade civil e de classe "Associação Beneficente dos Servido
res da União", como é feito ás demais sociedades congeneres 

Justificação 

A Associação' Bencficcnlc dos Scrvidot•es da União, fun
dada cm 3 de fevereiro de J 923, registrada depois da respe
ctiva .approvação elos seus cs[,lf.nlos no Registro de Titulos 
e Documentos sob o n. 1.319 e publicada no Diario O((icial de 
11 ele março eltl 1923, como determina o Codigo Civil Brasi
leiro e demais leis cm vigor, relativumente ás associações de 
classe. 

Sendo o seu fim, exclusivamente promovei' a união e 
prosperidade de seus socios, c, oulrosim, prestar-lhes auxi
lias de diversas especícs inclusive o de emprcslimo a longo 
prazo, a juros modicas, uma das clausulas esscnciaes a tal 
dcsideratum é o desconto em folha de pagamento. 

Tratando-se de uma iustituicão do classe e havendo mes
mo pt·eeedente, o artigo supra não virá ferir quaesquer ou-
tros interesses. · 

Sala das sessões, 10 do dezembro do 1923. - h'ineu Ma
chado. 

Prejudicada. 
S.- Vol. X 

PARECER 

,,, 
•• 
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N. 74 

Fica o governo autorizado a trun~formar em collecto
ria, a actual mesa do rendas do Itupemirim, no Estado do Es-
pirita Santo. · 

Sala das sessões, 1 O de dezembro de 1923. - lllarcilio de 
Lacerda. 

Justificação 

Nada justifica a actual mesa de rendas, pois o porto de 
Itapemirim não importa mercadoria alguma do estrangeiro, 
e a prova está em que,· até hoje, não se fez nenhum desem
barque de·sta natureza. 

PARECER 

A' Commissão 'é favoravel. 

N. 75 

Onde convier: 

I!'ica o Governo autorizado a fixar o aforamento do ter
reno concedido ao Club Sportivo de Equitac.ão, de accôrdo 
com o dem·eto n. 4.686, de 6 de fevereiro de 1923, na quantia 
que pagava anteriormente o' referido club á Fazenda Nacio
nal, em virtude do contracto lavrado na Procuradoria Geral 
da Fazenda Publica em 10 de outubro de 1910. 

Jusfi(icaçfi· 

Se ha entre nós instituioões que tem prestado rclevan
t.es e rcaes serviços aos fins patrioticos, que inspiraram a sua 
fnndacão, nenhuma excedeu ainda ao Club Sportivo de Equi
'f.ar;ão cm resultados praticas e efficientes testemunhados a 
cada momento pelos altos poderes da Republica. 
. Ora, para cumprir o seu alevantado programma, essa so

. cicdade, que mostra quanto pode a· iniciativa partiuular, 
quando bem orientada, arrendou em tempo á Fazenda Nacio
nal o terreno, que ora occupa, appnrelhando-o para nelle con
~truir a sua séde e dependencias necessarias no spm•f, hyp
pico e dispendendo nesse sentido avultadas som mas. E, para 
molho!' ar.autellar seus interesses o desenvolver ainda mais o 
seu ob,iectivo, pediu e obteve elo Congresso Nacional a posse 
do terreno, o que lhe foi ·ctmceàiclo pelo decreto ncima men-
cionado. · 

Cedendo o Poder Legisl.ativo .o terreno ao club, mediante 
um aforamento, sob o pensamento elevado de favorecei-o nos 
seus patrioticos intuitos, é ,iust.o qne se,ia este fixnrlo na 
quantia que anteriormente já vinha elle entrando para os 

..... 

-
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cofres publicas, tanto mui~ quanto o seu desenvolvimento so 
t.em feito sem unus de csvecic alguma para a Fazenda Na
cional .. 

Sala das sc~sõc~. 3 de dezembro de 1023. - Vcs]lucio de 
Abreu. 

PAREOER 

Prejudicada. 

N. 76 

Onde convier: 

Art. Fica o Govemo nnlorizarlo n nprovcifnr de pre-
i'eroncia nas vagas que occorret·em ou forem crcadns nns re
spectivas circumscripçõcs, os agentes !'ienes do imposto de 
consumo de outras circumscripcJões que naquellas se acham 
servindo actualmente on os l'unccionarios de l'nzonda, com 
concurso de segunda cnlrancia· que estejam exercendo a 
1'unct,ão de agente fiscal, devendo ser conset·varlos, lauto uns 
como outros, na mesma situa~ão cm que presentemente se 
cncontt·am, alé serem promovidos ou cl'J'cclivados nas respe
ctivas circumsct•ipc;ões em que servem, para n que se deve
J'<Í Ler cm vista a anlig·uidadc de cada uma das circumscl'ip
ções em quo estilo em exercicio, tendo sobre lodos, prefe
roncia aqucllcs que, alcím de já se adtarcm servindo inlel'ina
.monle, por mais de um anno, prcncltcJ•em o~ rcqLJisilos exi
gidos pelo regulamento do imposto de consumo cm vigor, na 
parte referente ás promoções do~ agentes fiscacs do mesmo 
imposto. 

Justi{icaçcio 

A presente emenda visa normalisar a ,situação dos n;;en
tcs fiscaes interinos, que vêm prestando reaes serviços á 
arrecadac;ão das rendas' publicas, tornnndo-se inelispensavel a 
sua permancncia diante elo accumulo ele afazere~ ho,ie a car
go ela classe dos agentes fiscaes do imposto ele consumo, cu,io 
quadro actual é absolutamcntq insufl'icientc pat·a além dos 
impostos ele consumo, sello sanitario, transporte, taxa de via
c;ão c de sorteados, cslcndcr a fiscalizaçito ús promissoras 
fontes rle receita que são os imposto;; solll'c a J'encla n sobre 
as vendas o sobre as vendas mercantis. 

Acot·oscc ainda a circumslancia de que a mediria cm apre
co nlio acah·eta, de m.odo alau.m. qnalt(lf1J1' lllf(J/1/.ento 1lc dcs
pe:;a, pois com a conscn•nr;.ão de tacs J'unceionnt·ios, será man
tida n m.csm.a dcs}Jcsa que até agora tem sido, com os mes
mos, pelo Thcsouro. 

'J'ratn-sc, pois, de uma providencia ,iusla que, soht•c ser 
de interesse da Fazenda, vem regularizar 11 situnc;ão dos fis
cnes inf.nrinos, nomcndos principnlmonle para noJ•tnnlizar e 
intensificar o servico de fiscalizucão dos novos impostos creu-
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dos, trazendo, assim o afastamento desses funccionarios, das 
circmnscripcõcs em que actualmente servem, grande prejuízo 
para o serviço. - Olcym•io Pinto. 

PAI\ECER 

A Commissão 1) de parecer que a emenda seja acccita 
para constituir projecto á parte. . 

N. 77 

Os funccionarios da União que houverem ou estejam 
exercendo cargos cm commissão ou intel'inamente por mais 
tlc seis annos c que tenham Rido incluídos nos respectivos 
quadros em cargos immcrliatamcnle inferiores ou a ell~s per
tençam, serão providos na efJ'ecLividade rlaquelles cargos, nas 
primeiras vagas que nos quadros se verificarem de preferen
cia a quacsqum· nutro;;, na ordem rla anUguiclaclc da commis
são ou intcl'inidadc. 

Sala das sessões, cm 30 de novemiJt·u de Hl23. - h'incu 
Machado. 

J u.~ l'ificaçito 

A emenda acima .i <i foi incorporada ao orçamento de 1922, 
veLado, sob o n. 177, bis. Elia não crt;a cargos novos, não aug
menla despeza, nem Jl!'C,iudica direitos adquiridos por ou
tros; ao contrario, visa t·econhecoi' u g·nrantir o que os fun
ceionai·ios na~ I'<.>IH.Iii;ÚI'S :wima illiH'g·avt.•lll!nnln, adquit·h·mn 
~all<ll' ÍI'J'Ug'l!I<Jl'idHdi•S fii!U suf'J'L'CI'IIIIl fl sol'f'I.'Cill ()Si'CS J'uncc.iu
llUl'ÍOS, Yiclirn~s de rPgulnnwnlo:: J'alht•s e omi~r;os. Essns frr
lhns ou omissões sct·vom de pretexto put·a que e·~ses funccio
narios, após haverem sct'\'iclo a r:onlenlo dmanle longos annos, 
se vc,inm ]Jrcteridos por ouLL·os que sem lerem demonstmdo 
aptidões para cs cnre;os siio nclles providos .effcctivamente, 
sendo afastados os funccionarios que durante ln!·go período 
de tempo os desempenharam com proficiemia. 

PAilllCEU 

A Commissão é contraria. 

N. 78 

Onrlc convier: 

Al'l.. Conl.inúu cm vigor ó art. 13G da loi n. ·Ui55, 
do JO rio ng·osl.o de 1022. 

Saiu das sessões, em 10 do dezembro de 1923. 
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Jusli(icoçlio 

A disposição que a emenda manda revigorar contém uma 
medida salul.;u·; manda que as vagas que ~c verificarem nos 
t;JJadJ•os do pessoal das pm·tn!'ias rins rliveJ•;;ns minislm·ios se~ 
j:un p!'OCnchirln,.;, nhsrrvando~sc o ;;egu inl.c: a de ajnrlanl.e ele 
portcü·o pelos conl.inuos c COJ'I'Oio; e as rlc continuo c correio 
pelos serventes, sendo uma pot• antiguidade e outra pot· mo~ 
rocirncnto, tendo-se cm visLa as habilitações ele cada um. 

Sala das sessões, em 30 de novembro de 1 !l23. - h•inen 
Machado. 

PARECER 

O disposiLivo ele que se Lt·;üa é ele cnraCLür perrnmlllnle 
e não foi revogado. l~stá, pois, prc,iurlicaeln esta cmünda. 

N. 79 

.Ficam, na fôrma ela lei, rlivididos cm orrJcnado c grntifi
caoão os vencimentos dos auxiliares ele r~cJ•ipla rla Alfandega 
cln Rio rir. Janeiro. 

Jusli(ícarílo 

Es~os empregados, cujas fnneções são nnalog·ns a rlos os~ 
rr·ipl.m·arios r. quo com olles SIJ conl'undern nn drscmprnho 
rias mesmas fLmCI}Õcs. fm•a m jú pnJ' r! nas vrzr.s amparados 
''om mcrlirln de efJ'eiln idP.nl.ico r que, JlOJ' cit·cumslnncins do 
momento, não cliegmam a. Se!' IOJ'Jlaclns rrrectivas (a lahclla 
D1·. Pcl'Cfl'l'ino r. o OJ'I}:ln)rnl.o V(!lnclo). 

Sendo l'unccionm·ios, l.nrlns eom mais rir. rloz nnnos de ser
viro publico na sua repartição, 1\ juslo qne o Cnng'l'esso lhes 
coÍJcedn cssu pequena regalia que nenhum augmcnto do 
rlespeza lruz ao 'l'hesouro e de alguma fórma compensa a 
!lerda de maiol'OR vantagens que não chegaram n gosar. 

Esses funcciomu·ios são merecedorPs do que proponho 
nesta cmenrln c por isso espero que o Congresso não negará 
seu voto r! e approvnção ú mesma. 

Sala rlns sessões, em !?!, rle novembro dr. 1!l23. - l'i1'es 
Rebcllo. . . 

. , .. ; 
PAnECER 

A CommiRsão, cm virtude do m•.ilr.rio quo esl.abcleccu, 
não pódc npoiar osfn emcncln. 

N. 80 

Onde cnnvlct•: 
;\!'L Fie• a J•cvigm•nrlo n crcrliln rlr ri. OôO :000$, nbortci 

pelo decrclo n. 15.!l1i, de !?!l rle clezr.mbro rir 1!l~2. que, 
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depois <lo ser registrado pelo •rribunal de Contas, deverá 
occorrer ás <lespezas empenhadas á sua conta e já relacio
nadas para pagamento por dt3posilos do exercício de 1922, 
podendo o Governo Jazer as neccssarias operucões de cre- · 
dito. - lllm·cilio de Lace·rda. 

Justificação 

O credito .de que se truta não importa autorização de 
novas despezus ou novos compromissos para o Thesouro, cor
l'esponclc a despczus já realizadas, de accurdo com as autori
zações contidas nos arLs. üt. c 97 da lei n. 4.555, de 10 de 
agosto de 1922. 

O l'eJ'erido decreto. não foi publicado e, levado ao re
gistro do Tribunal de Contas pelo MinisLerio da Viação c 
Obras Publicas, com o aviso n. 3, <le 5 de janeiro do cor
rente anuo, deixou de ser t•egistrado (decisão desse tribunal 
de 30 de julho de 1923), pot• não Ler sido cf1'cctuada a emis
são cot•t•espondenLc dentro do exercício ele 1922, conforme o 
oft'icio diris·ido pelo mesmo inst.ituto ao Miuistcrio da Via
ção, sob . 2.908, de 30 de julho de 1923. 

As despczas (t conta do · mesn.1o credito, "realizadas antes 
de novembro de i 922", constam da relação de restos a pagar 
por depositas áe ·1922, da qual acabam de ser excluídas pelo 
referido Tribunal de Contas, por Ler sido recusado registro 

. ao credito pelas razões acima expostas. 

PARECER 

A Commissão é de parecer que esta emenda seja acceita 
,ara constituir projecto á parte. 

N. 81 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a pagar pela verba "ExCI·
cicios findos" ao quantias a que tem direito o capitão Gentil 
Falcão, l'fllativns :10 anno dr. 1!119 no Minist.erio da Viação e 
Obras Puhlicas, c, ao de 1918, no l\linisf.erio da Guerra. -
Pu1'11'ÍI'II Lobo. 

Justificação 

Tendo sido o capitão Gentil Falcão, quando 1• te11;mte. 
posto :\ rlioposição do Minislorio da \(iacão e Obras Publicas. 
onde teve exercício cm va1·ios serviços, inclusive na Estrada 
de Ferro Piquete-Ita.iubú, e na Inspectoria das Estradas, foi~ 
lhe negado, pela Contabilidade da Guerra, o pagamento do 
soldo da patente de 'I • tenente, durante os mezes de maio a 
dczcmbJ•o de 1910. Esf.e facto não aconteceu com official 
algum. sobretudo rsLando á disposi~'ão de um ministerio como 
o da Viação, que tem relações muito intimas com o da Guerr·a. 

-
• ---

--
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Os projectos das estradas cstrategicas são estudarias na sccçãr. 
onde tl'abalhon na Inspectoria rlàs J~stmrlas. Naquella época 
todos os companl~eiros om iguacs condições receberam seu 
soldo. 

Com exercício na Inspectoria Federal das Estradas foi, 
etn i!HD, transferido cio llio para S. Paulo (ü• districto), 
como fiscal da Estrada de Ferro Sorocnhana e deixou rle re
ceber· a n.inda rle custo a que fe~ jus. 

PARECER 

A Commrssão acceitn esta emenda para constituir pro
jecf.o á parte .. 
'I, 

N.82 

Onde convier: 

Ficam restabelecidos, sem augmcnto da dotação orça
mentaria, os dous lagares de auxiliares da redacção do Diario 

'Of(icial. e o Poder Exceutivo autm·izado a prover nos mesmos 
cargos os fnnccionarios da Imprensa Nacional que os cxer-

... cem, cujos. cargos no quadro da Imprensa Nacional ficam ex-
. tinctos. · 

Sala das sessões, fO de dezembro de 1923. - Euzebio de 
Andrade. 

Justificativa 

Tendo os trabalhos do Diario Of(ici(ll augmentado na 
proporção do desenvolvimento dos serviços puhlicos, e não 
trazendo a suppressão dos dons lagares de auxiliares da re
dacção do Dürrio Official nenhuma economia, por isso que, 
dons outros da Imprensa Nacional estão servindo naquella re
dac,;ão o aproveitamento desses nos crtrgos que exercem 
em commissão é .medida, não só de justiça, corno de eqni
dade 

Sala das sesües, 10 de dezembro de 1923. - Ensebio de 
Andrade. 

PARECER 

A Commissão é contl'arin n esta emenda. 

N. 82-A 

Ao art. 4• - Supprimn-se. 

PAREOER 

-A Commissão. é fnvornvol a esta emenda. 
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N. 82-B 

Ao ar!.. ü• - Supprima-se. 
'i 

PARECER 

A Cnmmissão 1í fnvor·nvel n est.a r.mcnrln. 

N. 82-C 

Ao art. 18, n. 1 - Eliminam-se ns palavras: "sup. 
primidns, neste parngrapho, as palavras bem os que occupa. 
rem cargo ou commissão de agora em dennlc, 

PARECER 

.A Commissiio apoia a emenda, com os seguintes addi· 
tivos, onde convier : 

"Para o effeito do § 2• do art. 150 ·da lei n. 4.555, de' 
1 O de agosto de 1922, não se considera cargo crendo poste· 
riormenle o augmento do numero de cargos que então ,iá 
existiam. 

E' assegurado o direito á gratificacão estabelecida na· 
quelle dispositivo legal aos funccionarios que pertenciam ao 
quadro do funccionalismo e foram depois commissionados. 
para serviço publico. · 

N. 82-D 
J ,, • ' ., 

Ao art. 18, n. V - Supprima-se. 

PARECER \ 

A Commissüo é favora\'lll. 

N. 82-E 

A' verba 9', da "Recebedoria do Dislricto Federal" -
Accrescente-se: 

"Gratificncíio nos officiaes. · aduaneiros extinctos, com· 
exercicio na neceheclorin rio Di~tJ·iclo Federal, ti razão de 250$ 
mensaes - 81 :000$000." 

Rio de .Taneit•o, 10 de dezembro 'de 1923, :..._. Paulo de 
Frontin. . ... . , . . , ... ··-· 
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·' " ' PARECER 

A medida suggeridn é razoavcl, mas não deve incidir sci· 
brc o Thesouro o encargo decorrente das vantagens que fo. 
rem concedidas aos funcciomu•ios de que se trata, Só pode. 
rúo ellcs ser chamados para exercer J'uncções attribuidas a 
outros funccionarios da Hecebedoria na llypothese de crescer 
o serviço e, portanto, n arrecadação alli effectuada, ou por 
não estarem se occupundo de trabalhos que cumprem aos em. 
pregados daquella repartição. Em qualquer desses casos, pois, 

· o que é justo é que as quotas destinadas :~os funccionarios do 
quadro sejam partilhadas tambem pelos que os auxiliam, fa. 
zendo cresce L' a importancia das mesmas quotas; ou que os 
suhstituem nos encargos que ilws compete, Por isto a Com. 
missão offcrcce a seguinte 

Emenda s ubstitutiva 

Art. Os funccionarios adàidos ou de Jogares extinctos 
que forem mandados ter cxer·cicio na Recebedoria, emquanto 
alli permanecerem, terão igual direito, na partilha das quotas 
fixadas, aos da classe de funccionarios incumbidos do serviço 
cm que se occuparcm. 

EMENDAS ,\PRESENT.~DM! PERANTE A COMliUSSÃO 

N. 83 

Accrescente-~c onde convim•: 

"Para pagamento dos juros c amortização da Estrada· dei 
Ferro Curralinho a Diamantina, ouro, 270 :000$000". 

Sala das sessões, i i de dezembro de i !l23. - BernardO, 
Monteiro. 

Ju.sti(icactio 

A estrada do ferro mencionada foi cncnmpada pelo Gci· 
vcrno federal, em. virtude do decreto n. i5.844, de i4 de no· 
vcmbro de i 022 o incorporada ú Estt•ada de Ferro Central do 
Brasil, cm 1 de janeiro do corrente anno, conforme a cscri· 
ptura lavrada em 2ü de dezembro do 1922. 

p,\J1ECET\ 

Prejuclicndn. 
N. 81 

Onrlc r.onvirr: 

Art. Pnra todo o ~orvien de rlr.scm•gn do morcadorins 
nncionnos ou cstrnngcirns, sujeitas :í fisculiz_rre.iío da Alfandogn, 
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o Governo aproveitará, som· prejuizo de vencimentos nem 
augmentos de despesas, 50 segundos ofl'iciaes aduaneiros ex
tinctos da Alfandega desta Capital, ficando ao respectivo in
spector a regulamentação desse serviço. 

Sala das sessões, 11 de dezembro de 1923. - Bernardo 
Monteiro. 

Justificação 

O serviço de clescarga de mercadorias, que se destinam ao 
porto do Rio de Janeiro, ou que por elle transitam, sempre 
constituiu um dos mais importantes ramos da fiscalizacüo 
aduaneira. · 

O Governo, aproveitando para este serviço, sem tlUgmento 
de despesas, funccionarios antigos, ,lá nfí'eitos a esse tru
!Jalbo, acautelará melhor os interesses da .Fazenda e os do 
contJ•ibuinte, como deixat•á a Guarda-Morin mais apta a exer
cer um policiamento mais efficiente, pre,iudicado actual-

. mente pela complexidade deste serviço que a sobrecarrega, 
afastando-a da sua verdadeira funccão. 

PARECER 

A Commissão é contraria a esta ementla. 

N. 84 A 
Onde convier: 

Art. Os expeditores de 1• e 2• classe do Diario O(ficit , 
ficam equiparados nos seus vencimentos aos empregados de 
iguaes classes da Imprensa Nacional, fazendo-se aR neceRsarinR 
correcçõrs nas repectivns verhns n tnbcl!ns. 

J!tsti(icação 

Art. 121 ~ 5• da lei n. 4.242, de 5 de Janeiro de Hl2i: 

Em hypothese nenhuma c sob qualquer pretexto que 
se,ia, empregados do nma c lassA ou ontegorln· perceberão ven
cimentos maiores que outros da mesma classe ou catego,rin. 

A presente emenda visa equiparar os seus vencimentos 
de nccôrdo com o texto da lei acima citndn, som nugmento de 
rlespezas, tirando-se da verba ·~servicos extraordinnrios ·
Empregados avulsos, rf.c. ", o qu.antu.m necessnrio. 

Saln das sessões, .H de dezembro de 1923. -lrine1t Ma
chado. 

PARECER 

A Commlsslío fi contraria a esta emenda no orcamento, 
acceita, entretanto, para constituir prejeoto á parte. 
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N. 85 

Onde convier: 

Art. Emqnnnto não for reorganizada definitivamente 
a instituição do monl.epio, serão ndmíttidos como contribuin
tes do referido montepío, com as vantagens, descontos e sob a 

· condioão da legislação anterior, os funccionarlos publicas que 
houvel'em sido nomeados após a lei que vedou a admissão de 

. novos contribuintes, 
I .... 'I ••• 

Ju..vti('icar;tio 

A emenda contem uma providencia .insta r. necessarin. 
A questão 1\ sobejamente conhecida do Senado. 
Numerosas famílias se acham em situaoiio precarin, e 

mesmo de miserin, pelo fuelo de havei' sido suspenso o mon
tepio e niío ter sido agora resolvida a complexa questão. 

Sala das sessões, 11 de dezembro de 1923. - Irineu Ala
citado. 

PARECER 

A Commissão é contraria. 

N. 86 

Accrescente-so: 

Os fiscaes das loterias poderão ser nposent.ados na for
ma da legeislaoão vigente. 

Sala rins Com missões, 11 do rlozembro de 1923. - lfnrci
lio de Lace1•da. 

J!l.~fi(ianção 

Os fiscaes elo Governo ,iunto ns lot.orias gosnm . das vnn
. tugens elos funccionnrios publicos, qunnt.o á nomeação, . os 
vencimnnt.os r, ;\s licr,ncas, faltnndo-llles sómente n. aposenta~ 
doria. Ot·n, não hn rnzfio pnr·n se lhes negar essa regalia, 
mormente. lonrlo-sn em vist.n qnr os fiscaes de seguros, hun
cos e companhias, estão no goso rlelln. Assim, pois, esta emen
da ,1 perfeit.nmcnl.c ,insta. 

PARllCER 

A Commissiio é contraria. 

· .. 

I, 
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N. 87 

Onrlc convier: 

Ar·t.. Fica o Governo autorizado, rlc acCÔ]'(]O com o Trá-
f.:tdO rle Ycrsnillc, a Con:titni(;ão Federal c a leg'islaoão cm vi
gOJ•, a restituir os bens, cousas e direitos ou SOL! equivalente, 
sequcsLt•acios, confiscados ou nnnullados cm virtude da lei nu
mero 3. 3!l3, de 1 G de novembro de :1917, abrindo, si ncces
sario fôr, os precisos m·cditos. 

Sala das sessões, 11 de dezembro de 1923. - .Teronumri 
Monteiro. 

.Tusli{icação 

O Gilverno Federal como medida excepcional de guerra 
c por forca de lei citada decretou a nullidade do contrato 
feito com a Companhia E. de F. Santa . Catharina ex-vi do 
decreto n. 9.155, de 29 de novembro de 1911, sequestrando 
todos os seus bens inclusive os que constituíam o acervo da 
Companhia de Navegação· Fluvial a Vap.or Itajahy a Blume
nau os quaes incorporou ao Patrimonio Nacional. Entretanto, 
por forca rla mesma lei o produclo ele taes liquidações seria 
depositado no T.hesouro para ser restituído pela fórma pre
~cripta na legislação cm vigor. Posteriormente o Tratado de 
Yersalles · (art. 229, c c Am. § 2", e) declarou expressamente 
que não seriam reputados nullos. os· contratos · entro parti
culares c Estados, Províncias, Municípios e outras pessoas ju. 
ridicas administrativas analogas e concessões dadas pelos mes
mos. O decreto legislativo n. 3. 875, de 1 l do novembro de 
1919 approvou c rectificou o ~Pral.aclo de Versailles que pelo 
decreto n. 13.990, dn 12 de janeiro ele :1920, foi mandado cum
prir e incorporou a nossa leg·islação. Assim, nd ·insta.1• do que 
fez o (loverno Federal com todos os bens de subclitos alie
mães (bancos, companhias, inclusive os vapores apprehen
clidos que foram pagos por seu justo valor) devem ser re
stituidos ou indemnizados os que constituíam o patrimonio 
elas duas companhias citadas, sendo de notar que uma dellas, 
ponto que a maioria do seu capital (acções) estivesse em po
der da primeira, era genuinamente brasileira por força do 
decreto imperial que em 1878 a instituiu e de leis posterio
res a que se subordinou cumprindo exigencias e prescripçõés 
que lhe asseguravam a nacionalidade. 

Si não bastasse a Constituioão Federal para garantir
.lhes a propriedade "em toda a sua plenitude" os tratados e 
convenções assignados pelo Brasil em varias épocas, só por 
si, as disposições citadas obrigariam a restituição que n emen-
da autoriza. · 

P.\11llCilR . 

A Commissão acccita a emenda para constituir pro.iecf.o á 
pnrl.e; eni.J•ol.nnl.o, si o Governo ,iulgm• nrg·mJtc n ]1J'ovirloncia 
pJ•oposl.a pnrlrr:\ ser consignada no m•çnmcnf.o elo Ministerio 
do Exterim•. . . ... ,, 
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N. 8~ 

Onde convier: 

A vet·!Ja "Empregados addidos do l\Iinislcdo da Fazenda. 
Para o thesoureíro interino ela cxlincla Caixa de Conversão, 
Dr .• João Marcolino J<'rag·osu, que deixou de ser incluído, a 
;verba de 20 :000$ annuaes . 

. .Juslí{icuçãu 

Em face i:lo que proccnlua o decreto n. H.Oüli, de 10 de 
:fevereiro de 1020, todos os funccionarios da Caixa de Con
versão foram aproveitados nos cargos cm que ser·viam ou 
tornados addidos. O fiel interino do referido lhcsourciro lam
llem já o foi e, depois de considerado addido, nomeado pelo 
Governo coulndm· da IJispecl.oria de Scg·m·os, l'icando assim 
garantidos lodos os seus direitos. Si por essa l'úrma, com toda 
a pleniLudc, foram reconhecidos todos os direitos cm relação 
ao fiel, nfta se póue, sem grave inj usliça, ncg·ar ao thesou
reiro o que jt't se deu no seu subordinado, funccionario de sua 
immedin kt conl'iança c que serviu sob a sua responsabilidade 
c cu.ia nomen~•ão dcponueu de indicaoão sua. · 

A presente cmcndt~ nada mais visa que reparar uma in
justa omissão e L unto assim é que o oreamento votado para o 
anno de 1922, vétado pelo Poder Executivo, consignava a nc
cessaz:iu vez·ba destinada ao pagamento do já mencionado thc-
som·eiro daquella rt!partioão. · 

Sala das Cunun issõe8, 11 do del.cmiJt•u du 1 !J23. - F. 
S.cltrnidt·. ., I (J't . ,, ,, 

Pi\fiECI~n 

' ' \ 

A maioria ela Commissão 1\ conlraria (t emenda. 

N. 89 

·Continúa em vigor a autorização contida no n. 20, de. 
art. i27, da lei n. 4. 032, de G do janeiro do 1923. 

1usti{icaçãi5 

A prcscz1lc emenda tem uma facil c curial ,iusLificaofio. 
T.t•aln-sc, com offoilo, do uma autorização para .sCl:CT!l ~bcr!.os 
os crcdil.os, a fim de so liquidarem sentenças ,JU!h?Jm'U\s re
lnf.ivn:=: n funccinnnrios publico~. que vinlonl.a o ~n.Juslan~ento 
domitf.irlos, dcmnndarnm a Unifio :I'';dcra!, o sahrr~n~ trmm
Jlhnnt.lls nos respectivos pleitos. E, pms, nmn cliVJC!n que, 
jú pela suu origem, já pelo seu objectivo, não póclc clczl\m' de 
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~or attendidu, e, cm bem, mesmo, dos creditos c deveres do 
Estado cumpre ser liquidada sem protelações nem demoras. 

Sala das sessões, 11 de dezembro de 1 !J23. - <llu·rcilio de 
Lacerda. 

P:\llECER 

A Commissão é favoravel. 

N. 90 

Restabeleça-se na Alfandega de São Francisco, no Estado 
de Santa Catharina, o quantitativo de 4 :380$ para pagamento 
ao commandante e a cinco guardas destacados para o servico 
de barra e ancoradouros, segundo a diaria de 2$000. 

Justificação 

Esse quantitativo que figura na lei de rlespeza de 1922, 
deixou, por omissão, de ser .consignado na lei da desp11za do 
actual exercicio e por isso não está tambem contemplado na 
proposta do Governo para o exerci cio de f 924, nem na propo
sição da Gamara que nesse ponto, manteve a. proposta sem 
alteração. 

O serviço de barra .c ancoradouros continuando o mesmo 
para os guardas da mencionada alfandega, justifica plena
mente o restabelecimento do quantitativo que a emenda pro
piSe. 

Sala das Commissões, 11 de dezembro de f 922 F. 
Schmidt. 

PARI!CER 

A Commissão é favoravcl. 

N. 91 

Arf.. Fica o Governo autorizado a permiUir que a Escola 
Superior de Commercio do Rio de .Janeiro realize um crnpres
timo até 900:000$ por meio de dclumturc.~. juros maximos de 
10 o/o ao anno e prazo de 15 nnnos, para consl.I·ucc;iío do edifi
cio destinado á sfode àn mesma escola, sob garantia do immo
vel que fór construido, ficando-lhe assegurada a subvenção 
de que gosa. pelo .tempo da garantiu hypotheearia, dispen
sada de qualquer··Jmpostos ou taxns, bem como de direitos 
para o material escolar c de consf.ruccüo do odificio c que 
não tenha similar no pniz. 

Sala das Com missões, H do dczcmbr::> ele 1!123, - F. 
Schmidt. 
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Just'i(icação 

A Escola Sup.erior de Commcrcio do Rio de Janeiro, orca
da em f9i3, reconhecida officialmente c fiscalizada pelo Go
verno, conta hoje cerca de 500 alumnos, achando-se installada 
na Praça da Republica em predio adaptado aos seus fins, re~ 
sentindo-se, porém, da falta de espaço para o funccionamento 
de suas aulas. 

E' um estabelecimento modelar, organizado sob princí
pios autonomicos, com um corpo docente dos mais competen
tes. Os seus directores são eleitos annualmente e os professo
res são admittidos por concurso ou mediante estagio de mais 
<!e dous annos. 

Installada em predio de arrendamento não póde a escola 
nelle empregar as reservas oriundas do excellente methodo 
economi\lo seguido por sua congregação nem dar aos seus 
cursos tcodo o desMvolv1mento que devem ter. Mantém cerca 
de 50 alumnos gratuitos, cobrando dos contribuintes taxas in
feriores ás que commumente cobram os cursos element!lres. 

A presente medida tem em vista facultar a essa excel
lente instituicao os meios conducentes á obtenção de uma in
stallação condigna, sem nenhum onus para os cofres pu
blicos. 

Os poderes publicos devem auxiliar instituição tão pa
triotica e que preenche uma sensível lacuna ao ensino te
chnico profissional entre nós. 

Sem dispendio para os cofres publicos, além da pequena 
subvenção que já lhe foi concedida, ficará a Capital do paiz 
dotada de um magnifico estabelecimento, que, si fosse da ini
ciativa officil).l, custaria annualmente algum;~" '.entenas de 
contos de réia. 

Ezplicaç4o 

A construooão do edifício da Escola Superior de Com
mareio custará cerco de 900 :000$, inclusive o terreno. 

A renda do immovel - lojas e pavimentos superiores -
dará para amortizar a divida e pagar os juros em f5 annos. 

A autorização pedida ao Çongresso é neoessaria, por se 
tratar de sociedade civel, e não importa em nenhuma respon
sabilidade para a União. 

Os emprestimos por debantures não regulados pelo de
creto n. 177 A, de 15 de setembro de 1893. 

Por este decreto sómcnto as sociedades anonymas podem 
cmittir títulos ao portador (dcbcnt~tre.v), pelo modo nolle es
tabelecido, dispondo no art. s· que nenhuma sociedade ou 
cmprcza de qualquer natureza poderá emittir, sem autoriza
~~ão do Poder Legislativo, titulo com promessa de pagamento 
ao portador". · 

O Codigo Cível dispõe no arL. :1. 5:11 que é nullo o titulo 
que o signatario, ou emissor, se obrigue, sem autorização de 
lei federal, a pagar quantia certa em dinheiro. 
. E', pois, necessm·in a autorizacão legiSlativa, alóm, de que 
a dispensa de impostos e taxas ba1•ateará a construcoão ofte-
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recendo maior garantia c facilidade para obtenção do capital 
preciso. 

A renda da escola em 1923 foi de cerca de 80 :000$ c a 
âespezn attingirá a 70:000$000. 
· A matricula de alunmos elevou-se no ·corrente anno a 
454, diplomando entre ajudantes de guarda-livros, guarda
livros c contadores, que ainda estão realizando os seus exames, 
cerca de cincoenta alumnos. 

A escola tem duas filiae~, sendo uma na capilal de São 
I>uulo c outra cm Bio Claro no mesmo Estado. 

O seu patrimonio excede hoje de 100:000$, mantendo um 
curso de preparatorios ou médio do comrncrcio, para preparar 
auxiliares do cornmercio, ajudantes de guarda-livros c outro 
superior para formar guarda-livros, contadores c bacharcis 
em scicncias commerciacs. 

No Annum•io de 1922 cncontram-~e todos os esclareci-
mentos necessarios, como sejam: 

Corpo docente, paginas 60 a 72; 
Corpo de alurnnos, pag·inas 86 a 113; 
T.ei que reconheceu officialmente a escola, pagina 117; 
Estatutos, pag·ina 118; 
Regimento interno, pagina 132 ele. 

••• I PARECER '-

A .Commissão é favoravcl. li l 

N. !l2 
.. 

Onde convier: 

Art. Fica o Governo autorizado a pa~ar ao ex-segundo 
·escripturario da Alfandega ele Victoria, Dcmosthenes Oli
veirn. ela Veig-a, a quantia de 1:111$125, (um conto cento e 
onze mil cento e vinte e cinco réis), differenca de ordenado 
c de quotas que lhe pertencem e que lhe não foram pagas no 
anno de 1913. 

Sala das sessões, 11 de dezembro de 1923. - Jeronyrno 
Monteiro. 

Justificação 

O escriptur:irio Dcmosthenes Oliveira da Veiga exerceu 
o cargo de guarda-mór, no periodo de 1 de janeiro a 6 de 
março de 1!113, carg·o que estava vago nesse tempo. Scn or
denado nesse posto deveria ser, por disposioão legal, na im
portnncia ele 250$; entretanto, só lhe foi paga a pnrcclla rio 
133$333, havcnrlo nma elifferença contra eJle, só no ordenado, 
ele 11G$G67, em cada mc1., ou 253$332 no pcriodo da interi
nidade do cargo de guarda-mór. 

No exercicio élessa funcoão; as quotaR a que tinha direito 
et•um no valor do 591$855, de .inneiro, 1 :034$010, de fevereiro 
e 2:1.2$232,. de sois dias do mez do marco, ·(total 1 :838$097). 

I 

• 
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l!'ot·am-llw, apena~. allorí.aua~ as imporLancias do réis 
315$072, em janeiro; 551$472, de fevereiro, e 113$160, de :1 
a ü de rnar~o. quando cessou a interinidade. 

Hesultou duhi um prejuízo para esse serventuario de 
1 :111$125, cujo embolso a emenda autoriza a fazer com jus
tiça c procedencia legal. 

PARECER 

A Commissão aceciLa u emenda para eonstituir projecto á 
parte.; 

N. 03 

Fica o Poder Executivo autorizado a entrar em accôrdo 
com os credores da União em virtude de sentenr;a judiciaria. 

Nos easos em que a União Lenha exgotado todos os re
cursos de defesa, salvo o de execução, c tenham sido todas as 
decisões anteriores contrarias á Fazenda Nacional, o Governo 
poderá entrar cm accurdo com os portadores das cartas de 
senten~m afim ele c1'1'ectuar o respectivo pagamento, desde que 
os credores dispensem us custas, rcduxam os juros desde a 
data da carta da senten~la cm diante e queiram receber em 
apolices, de accôrdo com· o decrelo de 28 de agosto de 1915, 
ou offereçum ouLrus quacsquer vantagens aos cofres publicas, 
podendo o Presidente da llcpublica efi'ectuar as uecessarias 
operações de creclilo pura este fim. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de :1923. - Jeronymo 
111 onteiro. 

Justificação 

E' sabido que quando o Congresso chega a votar um cre
dito em virtude de sentença judiciaria o o Thesouro effectua 
o pagamento, o tempo decorrido corre a propositura da acção 
e o respectivo pagamento não ó menor de 15 annos. 

E' um martyrio para quem espera a reparação de uma 
injustiça; é um sacrificio para os cofres publicos que se v e em 
obrigados a pagar mais ;ju"ros da móra. 

E' mais humano e honesto, nos casos em que a União 
esteja irremessivelmentc perdida, que o Governo reconhe
cendo, um direito, ainda zele pelos interesses da Fazenda Na
cional., 

PARECER 

A Commissão é contraria a esta emenda. 

N. 94 

ConsidOI':ITHJo quo a Sociorlade Tntom:wional de Credito 6 
uma cooperativa de responsabilidade limitada, oi·g·anizada do 
accôrdo com a lei n. 1 . 637, de 5 do janeiro de :1907; 

S. - Vol, X 21 
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Considerando que ~o propõe a fornecer credito aos seus 
associados a ju!'Os de 12 o/o ao anno calculados pela tubolla 
du l'ricc c a lons·o prazo; 

Considerando que os lucros são divididos cm parles iguacs 
pelos seus associados; 

Considerando que outros estabelecimentos de credito go
sam a garantia de descontos cm folha de pagamento, operan
do a taxas mais elevadas; offcreco a seguinte emenda ao orou-
menta da Pazenda: · 

Onde convier : 

Art. Ficam extensivas á Sociedade Internacional de 
Credito, os favores concedidos ao Banco dos J)'unccionarios llu
blicos, Monlepio dos Servidores do Estado c ao Banco Pre
dial do llio de· Janeiro, para operar com os funccionarios pu
blicas civis c militares. . 

Sala das sessões, cm i O do dezembro de i 923 . ......, J erri., 
nvmo lllontcil•o. 

?AR!!:CER 

Prejttdicad~. 

N. 05 

Ficam extensivos ao Banco do Credito Ge!'al os favores 
concedidos ao Banco dos Funccionarios Publicas, ao Montepio 
dos Servidores do Estado e ao Banco Predial do Estado do Rio 
de Janeiro pura o effeito de transigir com o funccionalismo 
publico mediante garantia de consignação em folha. 

Sala das sessões, 1 O de dezembro de 1923. - J eronvmri 
Monteiro. · 

Nas lois orçamentarias, inclusive a do corrente exeroioio, 
tom sido concedidos annlogos favores a diversos bancos nos 
termos da presente emenda. 

PARECER 

Prejudicada. 

N. !IG 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a UJ)Oscntar FmnciRco de Paula 
Veado, contra-mestre da composição do Diario Official, com 
3fí annos rlc offectivo serviço, aposentadoria no referido cargo 
com as vantagens que actualmente percebe. 

Sala das scsslles 1 o de dezembro de 1923. - lcl'onuma 
Montei!·o. - Eusebio de Andrade. 
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Jus ti{ icacilo 

.A pl'OSOlltO emerH.la Ú da muis inteira justiça. 0 ÍUUCCÍO
nariu, a que SI) clla reJ'ero, tem sido exemplar no desempenho 
de seus deveres; lruuu.llla á noilc c por isso se acha complcta
mcnto sacrificado cm sua saudc, como o allcsta o documento 
seguinte: "Attcslo que o Sr. Fmncisco de Paula Oliveira 
Veado está sol'l'rando de arle1•io-sclc1·ose de fórmu curdiuca; 
não podendo, soL pena de auguwutar consideravelmente o seu 
máo estado de sande, éonLinuar• a exercer as funcções do seu 
pesudissimo trabullto profissiono.l. 

O referido é verdade e o uLleslo in (ide amli rnedici. 

Ilio de Janeiro, 30 do junho do 1923. - D1·. Al'thur Pal
me-im JUpper. " 

Não deve o Estado regaletu· ao velho e honrado servidor 
o modesto e insignificante favor que não vao além de algumas 
dezenas do mil réis, com que ollc possa manter-se na velhice. 
E' uma natural concessão desde que se não tom offcrccido 
negativa ás pensões o aos s·randes benefícios deferidos 
generosamente a homens publicos, cujos serviços aliás foram 
no tempo largamente remunerados c CCl'lamente não encerram 
a sornma de sacrifícios, de difi'iculdades, do aborrecimentos 
e de responsabilidades que acompanharam os destes humilde 
contra-mestre de quem nos occupamos. 

Além do tudo o i'uvor que a elle so vao fazer na aposen
tadoria é apenas o de se lhe dar uma das vantagens em cujo 
goso se acha presentemente, quando em effectivo exercício do 
cargo e da qual se verá privado si for aposentado, como se vê 
do documento a seguir : 

Em cumprimento do despacho retro certifico que o re
querente foi nomeado para esta repartição a vinte de agosto 
do mil oitocentos o oitenta e dous; certifico mais que seu 
vencimento mensal é de quinhentos mil 1•éis; certifico ainda 
que vence cento e concoenta mil réis mensaos do augmento 
provisorio a que se rc:fcre o artigo numero cento o cincoonta 
e um, da lei numero quatro mil seiscentos e trinta o dous, de 
seis de janeiro de mil novecentos c vinte o tres; certifico fi
nalmente, que vence mensalmente cento e cincoenta mil réis 
do gratificação addi.cional ou sejam trinta por conto sobre seus 
vencimentos, por contar mais de trinta annos de serviços nesta 
repartição, ele accõrdo com o artigo treze do regulamento bai
xado com o decreto numero quatro mil seiscentos e oitenta 
do quatorze de novembro de mil novecentos e dous. E, para 
constar, cu Paulo de 1\Ioraes Guttcri·es, auxiliar de escripta da 
Imprensa Nacional, passei esta certidão aos dezenove dias do 
moz de julho do mil novecentos e vinte e tres. 

Sala das Commissões,· 11· de. d~~emb~iã"e.·i~2~~i.~ii·f;: 

PAfti!:OEn 

A Commissüo é de parecer quo a omcndn seja ucccita para 
constituir projecto á parte. . 
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N. 97 

. Onde convier : 

Ao i'unccionario que contar mais de 35 annos de serviço 
activo, com boa i'é de ol'ficio c que houver desempenhado em 
commissão ou por substituição, por mais de 5 annos seguidos, 
cargo de categoria superior á do seu, fica assegurado o direiLo 
de aposentar-se neste cargo (de mais elevada categoria), com 
todas as vantagenes e regalias decorrentes. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Jeronymo 
Monteiro. 

Justificação 

Esta emenda traduz um acto de justiça. Ao mesmo tempo 
cria um incitamento para que o í'unccionario se esforce por 
bem cumprir o seu dever. 

Não se contesta que é justo c muito procedente retribuir 
condignamente os bons trabalhos dos servidores do Estado 
c não ba melhores serviços do que os bons a todo o tempo, 
isto é, os que são bons constantemente. Desta natureza não 
deixam, não pódem deixar de ser os que forem reputados -
bons - durante 35 annos. 

Não ha em lei uma compensação para esse esforço con
tinuado do funccionario. Aliás, a compensação deve ser de 
ordem moral. 

A emenda, porém, pondo em realce o reconhecimento 
dessa exacção continuada do funccionario, no cumprimento do 
seu dever durante tão longos annos, · institue uma pequena 
vantagem de que clle só póde gosar, si ao lado dessa cxcel
lente nota de procedimento, elle demonstrar haver exercido 
BEM um cargo de maior categoria do que o seu espaço de 5 
annos. E' uma justa recompensso ind·irecta para o bom fun-· 
ccionario. 

Além de tuoo é da maior equidade o acto do Governo, fa
zendo essa concessão, porque o funccionario que chega a 
exercer BEM pelo tempo de 5 annos um cargo superior ao 
seu, tem dado prova de que é competente, esforçado e de que 
foi ulil ao paiz naquollc cargo merecendo por isso recompensa 
que no caso é modica c mesmo insignificante. 

Sala das sessões, 11 de dezembro de 1923. 

PARECER 

A Com missão é de parecer que a emenda seja acccita para 
constituir projecto á parte. 

N. 98 

Art. 1." As qunnf.ias devidas pela União c reconhecidas 
procedentes por sentenças judicial passada cm julgado, serão 
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pagas dentro de GO dias n contar da dnta cm q.uc J'or entregue 
no protocollo do 'rhesouro o respectivo oJ'J'icio do Ministro 
Presidente do Supremo Tribunal ou precataria requisitaria 
do .iuiz fedem! da secção por onde correu a execução. 

Paragrapho unico. A precataria· dever {L conter por copia: 
a sentença cxequenda, n citação para a execução, os artigos 
de liquidação, a sentenç;a de homologa!;ão c os accordãos que 
sobre clla foram proferidos cm S'l'ÚO de recurso pelo Supremo 
'J.'J•ibunal Federal, passados cm julgado c Lrar:í devidamente 
reconhecidas as firmas do .Juiz Procurador da Secção e do 
escrivão do feito. 

Arl. 2. o Para a execu()ão do art. 1 • o Presidente da Repu
lllica ahrir:i immediat.amontc os necessarios creditas cxtra
OJYJinm·ios independente de autorização legislativa. 

Art. 3.0 No caso de não ser paga a importancia ,iudicial
mente liquidada, no prnso declarado no artigo 1 o, ficar:i o 
credor com direito nos juros dessa mora contados na razão 
de 7 o/o, capitalizados por semestre, sobre a imporlancia total 
da requisição, desde a data da inscripcão desta no pr:otocollo 
rlo Thesouro. 

Art. 4." Os .iuros que forem devidos pela União em con
scqucncia de móra por interpellação judicial decorrente de 
eitaç;ão uns acções dcfinil.ivament.e ,iulgadas, quando não in
cluidos no pedido da acção, indcpendcm de nova liquirlacão c 
serão contados pelo cscrivfio do feito sobre a quantia princi
pal liquidada, nos termos garantidos pelos artigos 1.0G2 a 
1.0G1,, ·do Codigo Civil e o pagamento da J•espcct.iva importan
cia rcqnisitnda por precataria no Ministro da Fazenda. 

Paragrapho nnico. Essa prncat.oria cont.cr:í all\m da.s peoas 
mencionadas no parngrapho unico do arl, 1." a conta dos ,iuros 
revista pelo ,juiz do feito. · 

Art. 5.• Não sendo o pagamento effectuado no prazo do 
art. 1." incorrer:i a União em móra para o cffeito de lhe ser 
npplicnrlo o disposto no nrtigo segundo ncima declnrado. 

Art. 6. o Os credores que tncs se mostrarem por quantias 
nssim liquidas c certas não poderão ser executados por divi
rJas da Uniií.o, mns terão o direito de oppor compensa()ão até 
o valor da rlivida pela qual forem accionados. 

Art. 7.• Os bancos, estabelecimentos de croditos, suhcencio
nados ou que gosem do favores pccuniarios da União, não po
drrão rrcnsar cm pagamento as certirlõrs de rlivicla ria Unifio 
passadas pelo Thesouro, clcvidamonto authonl.icadas. 

Sa.la. das sessões, 10 de dezembro rlc 1923. - .T!!ronymn 
Monteiro, 

.Tusti{'icação 

. A presente emenda I! tiío pJ•ocorlrmtr. que mais rlovin snr 
p!m l.muln pela. Jll'nprin C:om·m issfio rliJ Finanr..ns. om nomn rio 
Govm·no, rio C[lW por nm modcsl.n SenndOI'. Elia. h·nrlnz uma 



326 AN,)'AU:S DO SllNADD 

metlitln r! o mnml icl:lflr, rle m·rlom e Sflb!'oLnrlo do osct'tlpnlo~o 
t•ospoilo nos direitos do l.ercoii•og, Bom diminuição ou vexamos 
pura a autoridade. - Por meio dessa medida, sente-se o 
empenho do poder publico em fazer justiça, em dar garantiu 
ao direito credil.orio do quem lho prestou sorvic.o ou lhe foz 
algum J'ornocimento, faciliLundo a este os rer.m·sos pnru mo
vimentar a sua actividade. Nada mais procedente o de mais 
e({'iciente axernplo. - Nada mais salutar nas democracias, cm 
que reina a sot•iedade o a honestidade. 

PARECER 

A Commissão é contraria a esta emenda. 

N. 99 

Onde convier: 

Fica revigorndo o disposto no art. 83, n. XXXII, da lei 
n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1921 . 

Sala das Commissõos, 11 do dezembro de 1923, - Eusebio 
de Andrade. 

Justificação 

O artigo citado, que so manda revigorar, autorizava o Go
verno a ceder ao Audax Cluh, com sédo nesta Capital, uma nrea 
do terreno situada á ponta do extincto Morro da Viuva, até 
800 metros quadrados, não podendo o mesmo immovel ser 
transferido ou alienado e devendo reverter no Patrlmonio Na
cional no caso de ser extincto o referido olub. 

Trata-se de um club reconhecido de utilidade publica por 
lei federnl o n medida que pnrn elle se requer tom sido conce
dida a sociedades congenereA, além de que não nonrreta onus 
de espeoie nlgumn para a União. 

PARRCER 

A Commisaiio é fnvoravel. 

N. iOO 

Onde convier: 

Art.. Ficla asMgurndo á Associaoão Beneficente 
dos Praticantes da Estrnrln rle Fel'l'O Central do Brasil. o des
conto flm folha rle pagamonto dn importnncin de 2$ de men
sn lidnrlcft de seus nssocindos, 

Sala rins Rossõos, em 11 elo novembro de 1923. ' i 

I. 
I 
I • 
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Juslificaçl1o 

A exemplo do que tom ooncodido o Congresso Nnoional 
cm relação a diversas associações de classe nenhum inconve
niente llavcrú cm ser esLcndido (t Associação Beneficente dos 
Praticantes da Estrada do Forro Contrai do Brasil, o direito 
do desconto cm folha da importancia de 2$ mensaes, que cm 
favor dessa sociedade fizerem os seus associados, emprega
elos ele determinada classe daquclla 1'et'l'O-viaria. - Oc!acilio 
de Allmqum·quc. 

PARilCilR 

A Commiss!io apoia a emenda com a seguinte: 

Sub-emenda: 

Em vez de "Fica assegurado", diga-se: "l•'ica o Poder 
Executivo autorizado a conceder ... 

N. 101 

Fica extcnlsiva aos funceionnrios CIVIS do Arsenal de 
Guerra do Rio de Janeiro, a gratificação nddioionul de 20 o/o, 
de que trata a observação 3', da tabclJa que baixou com o 
decreto n. 210, do 13 de dezembro de 18!J.t; revogadas quaes
quer disposições cm conf.rnrio. 

Jltstifica~ãa 

A medida proposta é por si mesma perfeitamente jus. 
tificavcl; pois, importa na rcpnracão ele uma injustica, por 
isso que não se comprehondo que na mesma repartição se 
concedam favores a uma olnssc de funccionarios com exclu
são de outras. 

Snln das sessões, 11 de dezembro do 1923.-ft(ode,qto Leal. 

PARlliClliR 

A Commissão é contraria. 

N. f02 

Onde convier : 

Art. Ficn resfnbolccido pnrn f.oclos os funccionnrios 
publicas civis dn União o mont.cpio civil obrigatorio sendo 
desde ,j;\ uclmit.t.idos os novo~ contrihnintcs que l'ccolhorfio 
de umn só vez on por presf.acõcs mcnsnes conforme o Governo 
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determinar a joia e coni.I·il.Juie.úcs a que csl.fto suJeitos a con
ta!' da data da inscripção. 

Sala das sessões, 11 de dezembro de 1923.-.Tosé Accioli. 

Justificação 

A amenda visa estabelecer a igualdade das vantagens c 
garantia de que devem gosar os funccionarios publicas da 
União, porque uns tem montepio c q1Hlndo fallocem deixam 
as respectivas familias amparadas pelos beneficias elo insti
t.ut.o, emqnanl.o qtw onti·os ni'io l.eem direito :'t inr.cripoão no 
monl.cpio por csf.m• esf.a snspr.nsa pam novos contribuintes 
e si falleccrem deixam esposa e filhos completamente desam
parados. A pr·ovidencia conLidu nu emenda eorrigc a situaoão. 
- José Accioli. 

PARECER 

A Commissão é contraria. 

N. 103 

Onde convier : 

Ficam extensivas á Companhia Commcrcial e Construc
tm·a os favores concedidos ao Banco dos Funccionarios Pu
blicas. Mont.epio dos Servidores do Estado e ao Banco Pre
dial do Estado do Rio de Janeiro, para operar com os Func
cionnrios Publicas Civis e Militares. 

Sala das sessões, em 11 de dezembro de 1923. - Modesto 
Leal. 

Justificação 

A Companhia Commercial e Constructora, foi por de
creto n. 12.471. de 23 de maio de 1917, autorizada a func
cionar na Republica, com os estatutos que apresentou, sendo 
um dos seus fins, fazer toda a sorte de negocios commer
cinr,s, inrl11sl.r•ines, financeiros o outros (doe. n. 1). 

Assim nntorisada, funcciona ella nesta capital com o seu 
cscriptm•io sito á rua Santa r"uzin, 183. 

O capital autorisado da Companhia li de um milhão de 
dollars, o tem elle, conforme 'determinação da clausula II 
do decreto n. 12/t71, um representante geral do Brasil, com 
plenos e illimitados poderes para tratar c definitivamente 
resolver ns questões que se suscitnrnm, quer com o Governo, 
qunr com pnrticulnres. 

A emenda proposta é oppnrtunn, visto como varias de
cisões ndminisl.ritivns rnccntcs, assim como o projecto de 
lei aprescnl.arln pelo Sr. Sennrlor· Paulo de Frontin, reduzem 
a 12 o/o a tnxa dos juros que as varias associaoõos, actualmen-
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te aul.orisadas a transigir com os funccionarios, poderão de 
.l'LtLuro, cobrar. 

Cobrando, actualmente, a maior parte dessas associações 
juros muito superiores, é claro que um numero elevado 
dessas associações vae suspender sua actividade nesse ramo 

. do negocio, logo que as novas medidas enLI·arem em vigor. 
O volume elos capitues, adualmento ú disposir;ão dos l'unccio
nm·ios para empresl.imos, se achará, em conscquencia, muito 
r cri uzirlo, devendo esta situação trazer grandes prejuízos a 
essa classe. 

Urge, pois, que novas Companhias, dispondo, como n 
impetranle, de capitaes importantes, sejam autorisados a 
transigir. 

Para facilitar o estudo do assumpto da emenda anne
xamos o decreto n. 771, de 20 de setembro de 1890, conce
dendo a Antonio .Tosó de Abreu, funccionario publico, au
l.m·isal;ão para incorporar o Banco dos Funccionarios Publi
cas; o decreto n. 2.124, de 25 de outubro de 1909, permittindo 
aos funccionarios civis federaes, consignarem mensalmente 
á Associação dos Funccionarios Publicos Civis e ao Montepio 
Geral de Economia dos Servidores do Estado, até dous terços 
dos seus ordenados; os dispositivos da lei n. 4.632, de 1 O de 
janeiro de 1923, estendendo os mesmos favores concedidos 
ao Banco dos Funccionarios Publicas, ao Banco de Credito 
Auxiliai', á Sociedade Mutuaria Brasileira, e á Sociedade Be
neficente dos Funccionarios Federaes, e os dispositivos das 
leis 3.454, de 10 de janeiro de 1918, estendendo a permissão 
legal ao Banco Predial do Estado do Rio de .Janeiro, e fi
nalmente o disposil.ivo ria lei n. 4, 230, de 1920, estendendo a 
permissfi.o legal ao Banco rio Credito Rmal e Internacional e 
a Sociedade Cooperativa de Ct·edito Popular c eslabelecendo 
uma quota de i'iscalisação a ser pag·a pelas companhias que 
tiver·nm concessões para cmpT·estimos a funccionarios pu
blicas. 

PARECER 

Prejudicada: 

N. 104 

Ficam e:demivos aos fiscaes de seguros nomeados depois 
elo decreto n. 8.208, de R ele setembro de 1910, as regalias e 
rlircitos assegurados aos demais funccionarios nn Inspectoria 
dr. Seg1n'os rlc conform irlanc com ns leis n. 2.083, de 30 de 
Julho, c decreto n. 7.7!í·l, do 23 de dezembro ele 1909; 8.208, 
rle R rle sctemhi·o rio 1910, c arl .. GR, rio dccJ•cto n. 11.593, 
ri:) 31 rlc dozembT'O de 1920. 

A fiscnlisacão nas companhias do sw;uros foi regula
mentaria pelo cfccrcto n. 5.072. de 12 de der.cmbro de 1923, 
q1w no m·t. -13 c segnint.es cstahrleceu a siHT forma. Os fis
cae~ df1 suguro~ oram nomeados ,junto as comp:mhias es-
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f.rnngeirns, por POI'trtl'in do Minist.crio da Fazenda, sem 'di
reito a aposentadoria, c conservados emquanto bem servis
sem, (arts. 45 e 46) . 

Pela lei n. 2.083, de 30 de julho de 1909, a Inspectoria 
de Seguros, passou n fazer parte dos quadros das Reparti
ções de Fazenda e a reger-se pelos mesmos preceitos que as 
regulam. · 

O decreto n. 7.751, de 1009, não incluiu os fiscnes no 
numero dos fnnccionnrios henefíciaclos pela lei acima alludida. 
Essa omissão, foi, entretanto, reparada pelo decreto n. 8.208, 
de 8 de setembro de 191 O, que no art. 1 o assim estatue: 

"Pertencem no quadro das Repartições de Fa?.enda, ex-vi 
do art. 37, dn lei n. 2. 083, de 30 de j11lho de f 909, os fis
cncs de seguros; recebendo os respectivos vencimentos de 
aocôrdo com o estatuido nn tnbella .!unta ao decreto nu
mero 5 .072, de 12 de dezembro de 1903." 

Esta medidn é evidentemente uma garantia que veio dar 
nos fiscaes de seguros a nccessaria independencia pnra o 
cumprimento de suas funcoões. 

RoorA"anisada a Inspectoria do Seguros pelo decreto nu
mero 11.593, de 31 de dezembro de 1920, o numero de fis" 
cnes foi nugmentado de 15 para 25. 

. Dos 35 fiscaos, ora oxi~tent.es 13 estilo ex-vi do decreto 
n. 8. 208. de setembro de 1910, como funcoionnrios de Fa
zenda offcctivos nos seu~ Jogares; f 2 exercem o cargo em 
commissllo. Dahl resulta a ifesigunldnde de situaoão entre 
fnnccionnrlos da mesmn cnt.egoria, exercendo ns mosmns 
funcoõM o percebendo os mesmos vencimentos. Nilo havendo, 
portrmt.o, mnis fiscaos privativos ,iunl.o ás companhias do 
seguros, mas sim, um corpo de lnsreac1io e !nvesti~aollo, 
exl'lrcido pelos 25 fiscaes, nfio so póde ,iustifioar essa dispa
ridade de sil.11ação entre funccionnrios da mesma categoria. 
E' necessario que hn.ia uma oquiparacão de direitos para 
IJUe todos possam ficar nn meRma egualdade, na mesma si
tuação ,iuridica. 

O Congresso. aliás. .iá reconheceu ·essa necessidade, 
npprovando a equiparação allttdida em emenda apresentada no 
orçamento da Despezn, vétado pelo Executivo em 1922, sendo 
de notar (Jue entre ns rnzões do véto. nenhuma se referia, 
nem no do leve. á providencia que a présrmt.e emenda restabe
lece, e que nenhum omu acarretará no Thesouro. 

Em H do dezembro de 1923. ~ Oleaario Pinto. 

PARECER 

A Commissão ncceitn a emenda para constituir projecto 
á parte. 

N. f05 

Acorr.scent.o-~e onde convier: 
. 

Fica extensivo noR fiRcaoR int.orinoR do imnosf.o dn con~ 
snmo, cm numrm dr. cinco, e dcmitf.irlos cm 1!115, os favores 
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do decreto n. 2.021,, sem diroi/.o á reclamação de especie al
guma, os quacs tinham exercício nesta Capital Federal. 

Justi['icaçiio 

Os fiscaes, interinos, do imposto de consumo, demittidos 
cm 1915, pelo Govo1•no do Exmo. Sr. Dr. Wenceslau Braz, 
unicamente po1• espi1•ito de economia, pois nilo consta nota al
guma que ós dcsabone, estão pleiteando perante os poderes 
publicas, suas reintegrações, sem direito a quaesquer vanta
gens anteriores. 

Taes fiscaes, em numero de cinco, alguns com mais de 
tres annos de exercício no cargo, quando demittidos, sempre 
serviram a contento do Ministerio da Fazenda, onde nada 
consta contra os pleiteantes. 

Accresce, que no Governo do mesmo Exmo. Sr. Dr. Wen
ceslnu Braz, foi sanccionado o deoreo n. 2. 924, mandando 
addir a diversos ministerios, mais de duzentos funccionarios 
effcotivos o intm•inos, alguns destes apenas com tt•es mezes de 
exorcicio, favor osso que não aproveitou aos cinco fiscaes, in
terinos, demitf:idos em 1915. 

Portanto, esses fiscaes, interinos, do imposto de consumo, 
cm numero apenas de cinco, voem, respeitosamente, pedir a 
essa digna Commissão parecer favoravel á emenda que torna 
extensivo ús' suas pessoas os favores do citado decreto numero 
2.024, pois, foram demittidos dos cargos que occupavnm e 
aos quucs sorviam com toda a dedicação, apenas por espírito 
do economia, como já ficou dito, e som qualquer outro mo~ 
tivo. 

Sala das sessões, 1 O de dezembro de 19,23. - ltfianel .1. B. de 
Carvalho. 

PA!UlCER 

A Commissão ncceita a emenda para constituir projecto 
á parte. 

N. i06 

Onde convier: 

Art. Ficam extensivos ás sociedades de classe Co.ixa 
Central de Auxílios, Sooiodado Beneficente União Telegrnphi· 
ca e Associa()fio dos Empregados da Repartição Geral dos Te
legraphos os favores concedidos ao Banco dos Funccionnrios 
Publicas, JVIonlcpio dos Sm•vldore~ do Estado e Associação dos 
Funccionarios Publicas Civis, para operar com os seus asso
ciados. 

Saln das sessões. - Costa Rodrigues. 
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Justificação 

As sociedades em objecto são. constituídas exclusivamente 
por J'unccinoarios publicas, por elles dirigidas, sendo por elles 
v o ta das os suas leis organicas. 

Além de muitos favores ofl'erecidos aos seus associados, 
quaes os de auxilio pecuniario, quotas de funeral, fi::moas 
para alugueis de casa, eLe., é de toda justioa que se lhes dê 
o pl'ivilBgio concedido ás demais associat'úes congeneres, para 
garanLia de suas operar;ões e consequente estabilidade. 

PAREC!lll. 

Prejudicada. 

N. 107 

Verba 18' -.Alfandega do Maranhão: 

Na sub-consignação 14', onde se diz "1 carpinteiro -
vencimento mensal 112$500", diga-se: "1 carpinteiro - venci
mento mensal 1G2$000", alf.erando-se o total para 1 :944$000. 

Justificação 

Trata-se de reparar uma in.iust.ioa. Não se riomprehende 
que um arl.ista, como é o carpinteiro, ganhe menos que os re
madores, corgo que não exige uma aprendizagem prévia. A 
emenda manda apenas equiparar o vencimento do carpinteiro 
aos elos remadm·es constantes da sub-consignação immediata. 
- José Eusebio. 

PARECER 

A Commissão não apoia esta emenda. 

N. 108 

Verba 18' - Alfandega do Maranhão: 

Onde se diz "382 quotas na razão de 1. !!001 o/o sobre a 
lotação de 2. 089 :GOO$, calculaclas c pagas no mínimo sobre o 
valot• de lotação", substitua-se pelo seguinte: "382 quotas na 
razão de 2. 77~~1 o/o sobre a lotação ele 2.2311 :2\!0$, calculadas 
e pagas no mm1mo sobre o valor da lotação". 

· Justi(iear;ão 

A Alfanrlega de S. Luiz, i.enrlo qunsi a mesma lotação da 
dr Pamnaguú, tom umn qnnta mnil.o inferior. Na primeira o 

I 
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valor da quota é do 103$938, ao passo que nu segunda é de 
209$82ü. A emenda v is a acabar com essa desegualdade, pondo 
as duas alfandegas nus mesmas condições. Nada, portanto, 
mais juslo. -José Eusebio. 

PARECER 

A Commissão acceita esta emenda para constiLuir proje
c Lo ú parte . 

N. 109 

Verba 18' - AU'andega do Maranhão: 

Accrescente-se 
nado 1 :300$000. 

mais um fiel de tllesoureiro - orde-

Justificação 

O thesoureit·o da Alfandega do Maranhão só tem um fiel 
e concentra todos os servicos de venda de sellos, que se acha 
actualmente sobreeal'!'cgada com a extinccão da permissão da 
venda a retalho pelas pessoas licenciadas e pela falta de ven
dedor de sellos adhesivos. O fiel existente só se occupa 
desse serviço, de modo que o thesoureiro, tendo de recolher 
diariamente á Delegacia Fiscal a renda arrecadada, é forçado 
a ausentar-se da repartição, causando sério transtorno ao ser
viço. Nestas condicões é de necessidade a medida proposta; 
já que o ministro da Fazenda declarou, ha pouco, não ser pas
sivei estabelecer um vendedor do sellos adhesivos em São 
Luiz, como se fez para outros Estados. - José Euzebio. 

PARECER 

A Commissão é contraria. 

N. 110 

Onde convier : 

Art. · Os funccionarios extinctos perceberão todos os 
vencimentos, ordenados e gratificacões, assim como, as per
centagens pot• cobt·anças, calculadas de accôrdo com a quota 
que vigorava no regulamento então em vigor o desde a data 
em que foram declarados extinctos. 

Justificl).ção 

A emenda não cria preceito algum novo nem traró. au
gmento de despesa. 
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A Ie.i n. 2. 02~, do 5 do janeiro do 1015, autoriza a ro
Jórmu do varias roparticõos com o fim principal do suppri
rnir Jogares. 

Não querendo, porem, Iun~\tll' ú ponuria os funllcional'ios 
cujo~ log·ares Jorum supprimidos, dou-lhos no arl. 109 as 
mais amplas g·uranlias, como é facil do ver da sua loilura. 

Suas doterminauões estão reproduzidas no art. i 77 da 
lei n. 3.~5~, do (i do janeiro do anno seguinte. 

Na pratica, entretanto, não tem sido unifo1·mo sua appli
ctu;ão, quanto ao abono de vencimentos, resultando dahi dcs
cgualdadcs injustas. 

E' a correcção do tal situação que so propõe a emenda, 
fazendo cessar a anomalia da se abonar a alguns exLinctos 
vencimentos superiores aos devidos c a outros menores do 
quo aquclles a que toem direito. 

Sala das sessões, 14 do dezembro de 1923. -Af(onso Alves 
de Camm·ao. - OctacíUo de AlbuqucJ'I]Ue. - Antonio Massa. 
- Carlos Cavalcanti. 

PARECER. 

A Commissão acceila para co~stituir projecto á parte. 

N. 111 

Onde convier: 

Fica conside!'ada como de experiencia e aprendizagem a 
execução do Codigo de Contabilidade, no corrente anno, fican
do, assim, isentos elas penalidades determinadas no alludido 
codigo os i'unccionarios que tiveram praticado actos í'unccio
naes de accõrdo com o regímen anterior . 

• 
Justificação 

A emenda tem por objecto dispensar do penalidades os 
funccionarios que, desconhecendo, no primeiro anno de 
cxecucão do Codigo de Contabilidade as suas diversas moda
lidades, pl'aLicaram actos funcciouacs de accôrdo com o regí
men anterior. 

Para .iustifical-a basta Ien1brar a acta da Delegacia do 
•rribunal de Contas, publicada, pag. 24.973, do Diario Of{icial, 
de 11 de setembro do corrente anno e o aviso do Ministerio 
da Pazenda, n. 253, publicado no Diario O{{icial de 23 elo 
mesmo anno. 

Da referida acta consta o seguinte:· 

Considerando que taes empenhos foram feitos no prin
cipio deste anno quando ainda nem haviam sido estabeleci
dos e adoptados os modelos offíciaes, ora _em uso; 
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Considerando ainda, que sc eslava na phaso inieial da 
exccuoüo de um serviço, q!!·e veiu riwdi['icw· pro{undanwnte 
u systcma de contaúilúladc puúl'ica, até então adoptado, alte
raullu valhas praxr:s c crcando out1·as, modiFicação esta que 
mais se {c:. scntü· nas 1'epa·rl'ições de Pa:.endc1 nos Estados. 
onde até aaora, não exist-iu t1"ibunal de {iscali:.ação prt.ívia 
da despesa por meio de uut oryão especial pw·a r:ste [irn; 

Considerando, mais, que a inlerprelacüo rigida c infle
xivcl de determinadas disposições do Itegulumcnlo Geral de 
Contabilidade Publica, nr:sta phase inicial não podia deixar de 
acw·1•etar sérias dif(iculdades ou perturbações dos serviços 
administrativos da União, porquanto ora indispensavel um 
periodo para a progressiva adaptaoiío e appurelhamento des
ses serviços, ás exigencias ·do novo regulamento. 

O aviso do Ministei'io da .liuzenda é concebido nos se
guintes termos: 

N. 253 - 'l'ransmitt:indo-vos o incluso processo 
relativo uo pagamento de 2 :200$ uo 3' escripturario do 
'fhcsouro Nacional, João da Silva Almeida, de ajuda 
de custa por ter sido nomeado, em janeiro deste anuo, 
inspector em commissão, da Alfandega de Parahyba, 
e u que se refere o ofl'icio desse tribunal, n. 2. 786, de 
10 do julho ultimo, cabe-me solicitar a V. Ex. a re
consideração do acto que recusou registro áquella des
pesa, por inobservancia dos dispositivos dos §§ 3' e 4' 
do art. 235, do Regulamento do Codigo do Contabili
dade attendendo·se a que essa infracção, talvez em ae
ral, é explicada pela díf(iculdade natural da applicação 
de reg1•as novas, exiaenC'ias varias, de observação re
stricta, com prazos especiaes, e quando o ?·eg·imen an
te1'ior era bem diverso, provindo de tal transiçiío as 
falhas verificadas acceitavcis, no primeú·o anno de 
execução do alludido codiyo, que póde ser assim consi
deJ•ado de experiencia, ou de apJ•endi:::aacm, como faz 
resultar no parecer que emiltiu a respeito, a Directoria 
Geral do Thesouro Nacional." 

Vê-se que é o proprio Tribunal de Contas c o Ministerio 
da Fazenda, que reconhecem a difficuldade em que estavam 
os funccionarios de dar exacta execução a regt·as novas de 
exigcnclas varias c de observacões z·cslrictas, motivos bas
tante poderosos para justificar a emenda . ora proposta. 

Sala das sessões, cm H de dezembro de 1923. - .1/'(onso 
Cmnarao. - Octacilio de Albuquerque. - Ç. Cavalcanti. 

PAREOEfi 

A Commissão é do parecer que seja aoceila para constituir 
projecto á parto, e que seja ouvida a Commissüo do JusLioa. 



336 

N. 112 

Onde convier: 

I<icam isentos de impostos os materiaes importados dire
ctamente pelo Governo do Estado de Sergipe, que se destinem 
ao serviço puLlico de saneamento de sua capital. 

Justificação 
Justifica-se a emenda proposta pelos exemplos de iguaes 

concessões u outras localidades (entre e lias Puruhyba do 
Norte, no anno proximo passado) e pela necessidade, unani
memente conltecidu, de desenvolverem-se os nossos serviços 
de saneamento. 

Os favores aduaneiros concedidos á industria, quer di
rectamente, para a importação de materiaes, quer indirecta
mente, pelo proteccionismo, podarão influir para o progresso 
do paiz. Mas pura este progresso, mais influem os obras de 
salubridade, que, como se sabe, poupam vidas c nos dão o 
conforto llygienico que tanto concorro para ganhar-se a con
fiança dos estrangeiros que nos procuram ou tenham interesso 
nos nossos negocias . 

Não se pódc sacrificar aos rlíscuLivob lucros aduaneiros 
as possibilidades para realizar-se o saneamento sobrecarregado, 
ho,ic, com u cxtraordinaria clcvaçüo dos preços dos rnatoriaes; 
a formula realmente economica se esiabeleccrú pela gal'antia 
da ordem sunitaria, como fundamental, para ahi r·osu!Lar o 
maior lucro do paiz o o seu desenvolvimento industrial com 
elementos de exiLo real e não f.icticio. - Pereira Lobo. 

PARECER 

Esl.a emenda refere-se ao ·Ol'(iamento da Hecoita. A Com
missão é contraria. 

N. 113 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a fixar o aforamento do ter
reno concedido ao Club SporLivo do Equitação, cm virtude do 
decreto n . .f.686, de 6 do fevereiro de 1923, na quantia que ú 
Fazenda Nacional pagava anteriormente pelo arrendamento 
desse mesmo terreno. 

Justificação 

O club a que se refere a emenda acima .iá tem prestado 
reaos c relevantes se1·vieos. Pol' isso ó cllo considerado por 
lei, de utilidade publica c obteve o arrendamento referido. 
Como a sua. actual directoria precisa da segurança do afora-
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menlo p;n·a ria!' d<~:.;c•lt\·nh·inll'llill H 11111 illltpln ,. di8JII!IIdiu~u 
progt•uuwm rultt o qua!Jttttilu if'ttt H ltll't'<ll' <J ·\1'"''1 ltippiru Jta
cionn I, é .i u~lu que ubf.en !ta du U uv<:' t•ttu '~''8C Jll'q ueno v a lu r. 

Sala tla~ se~süc:;, dcze!JJlJL'U tlc 1 \J~:J. - Uusla lludri(Jztcs. 

P .. \ltECEiL 

Prejudicada. 

N. 114 

Verba pessoal .._ fixa: 

Consigna(;ãu ü• - Subcunigm11;iiu 55' - Numet•o do 
funccionurios - Vencimentos anuuaes tJur J'uucciouario u por 
classe: 

Dirccl.oL' do Putrimonio Nacional, 
gra til'ic;u;ão , . . . . . . . . . . . . . . !l :300$000 

Chofe da divisão, um............ 27 :000$0liU 
Sub-chefe, un t ................ , Hi: 000$000 
Inspector geral, urn. . . . . . . . . . . . 13:200$000 
Sub-iusveclorcs, cinco . . . . . . . . . . 7 :200$000 
Desenhista carl.ogt·avho, um. . . . . . 1~ :000$000 
Auxiiim· de divisão, nove. . . . . . . . ü :000$000 
Topogruphos pt•tllicos. oilo . . . . . . 1t :800$000 
Auxiliares technicos, oito . . . . . . . 3 :ü00$000 
Daclylographos, slcnogruphos• deis 1t :800$000 
Desenhistas (de topog'l'aiJhia), seio 4:200$000 
Auxiliares de cscripl.a, oilu...... 3 :ü00$0011 
Guardas c purla-!llit·as, uilo..... ::l:000$000 
Balisas c cort·enle iros, doze. . . . . . :2:.\.00$000 

Verba pessoal - val'iavel - Consigna~ão 21' 
Subconsignação 23' .................... . 

.Verbu material - \'al'iavel - Consignação 21' 
Sub-consignavão 10" ................. . 

!1:::100$000 
27:000$000 

. 15 :000$000 
13:200$000 
::lü:000$000 
12:000$000 
54:000$000 
38:400$000 
28:800$000 
28:800$000 
25:200$000 
28:800$000 
~~ :800$000 
28:800$000 

150:000$000 

80:000$000 

5!l!l:300$000 

Para islo, supprimam-sc no mesmo orçamento da l>'a
Eenda: 

Tabclla explica Li v a: 

Pagina 1ü - Pessoal - Consis·nação 12' 
Sub-consis·nação o• - Despesa papel fixa-

J>agina 17 - \'••J•i.ta pe~~oal -- r.nnsignar:íio o• 
- SulJ-cunsignaefw 28' - Desp1•sa papel 

.t.. i'iXtl · ·· • • · • · • • · • · · • • • • • · • • • · · · .. · • · •. . • . . 8 :400$000 
s.- VoJ, X 22 
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Pagma 17 - Verba pessoal - Consignação 6' 
Sub-consignuvão 29' - Despesa papel 

fixa . . ............................... . 

Pagina 17 - Verba pessoal - Consignação 6' 
Sub-consignação 30' - Despesa papel -
fixa . . ....... : . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

l'agina 17 - Verba pessoal - Consignação 6' 
Sub-consignação 32" - Despesa papel 
fixa ............................... . 

Pagina 18 - Verba pessoal - Consignação 6' 
Sub-consignação 55" - Despesa papel 

. I 

' 

7:200$000 

7:200$000 

6:000$000 

Variavel . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 186:510$000 

Pagina 150 - Verba pessoal - Consignação 21' 
- Sub-consignação 16' - Despesa papel 
fixa . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 3:600$000 

Pagina 150 - Verba pessoal - Consignação 21• 
- Sub-consignação 23' - Despesa papel 
Variavel . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186:510$000 

Pagina 150 - Verba pessoal - Consignação 21' 
- Sub-consignação 24• - Despesa papel 
variavel . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 250 :000,000 

i>agina 151 - Verba matreial - Consignação 
21•- Sub-consignação 2' - Despesa papel 
·variavel . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:000$000 

Pagina 151 - Verba matreial - Consignação 
21' - Subconsignação 9' - Despesa pa-
pel variavel .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . .. . . .. 3 :ooo•ooo 
21' - Sub-consignação 10' - Despesa pa-
pel variavel .. . .. . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . .. 3 :700,000 

Pagina 151 - Verba material - Consignação 
Pagina 169 - Verba pessoal - Consignação 33' 

- Despesa papel variavel . . . . . . . . . . . . . . 7 :257,000 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 : 467$000 

Emenda ao Orçamento da Fazenda 

Augmento de rendas com diminuição de despesa 

Para attender ao imprescindivol augmento de rendas que 
o momento recommenda, já diminuindo despesas, j:í desenvol
vendo serviços productivos, como o que visa esta emenda, que 
tende a reorganizar o serviço já ex:isten f.e, mas incompleto e 
falho, de rcivindicacão das terras federaes, procurando, ao 
mesmo tempo, dá a essas, destino remunerador, bem assim, 
para instituir um servico que augmentc immediatamente as 
rondas provenientes dn exploracfío de terrenos federaiJs, ma
rinhas, mungaos, accroscidos, etc., com menor desposa do. que 
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a consignada na proposta orçamentaria cumpre reorganizar o 
serviço respectivo, dando-lhe autonomia efficiente, fazendo-o 
livres de todos os entraves bmocraticos, modelando-o nos mais 
rapidos c praLicos sistemas do aproveitamento de terras para · 
uso proprio e para negociações, taes como: aforamento, ar~ 
rendamento, venda, troca, transfurencia, compra, etc. 

Essa reorganização sobre ser sensivelmente mais profí
cua, accusará notavcl redacção da despesa. 

Para esse fim, accrescente-sa onde convier: 

Artigo. Constitua-se uma divisão de serviços no quadro 
offectivo do Ministerio da Fazenda, composta: a) pelo chefe 
c conductor-technico da commissüo de avíventacão dos rumos 
de terrenos de marinha, accrescidos, mangues, etc., que du
rante o corrente anno esteve em trabalhos de medicão, de
marcação, avaliação e revisão de marinhas no Estado do Rio 
de Janeiro, na cidade de Nictheroy; b) por um inspector re
gional; c) por um desenhista do quadro; a) pelo pessoal da 
commissão de marinhas já referida, a juizo do chefe da Di
visão, e demais serventuarios necessarios para completar o 
quadro. 

- O chefe da Commissão de marinhas, será o chefe da 
Divisão; o sub-chei'e, será o conductor-technico da dita com
missão de marinhas. 

- O inspector regional aproveitado será o de maior an
tiguidade como funccionario do quadro da Directoria do Pa
trimonio Nacional, por absoluta conveniencia do serviço . 

....:. O desenhista c os demais funccionarios componentes 
da Divisão serão nomeados, exclusivamente, mediante propos
ta do chefe da mesma Divisão, proposta feita directamente 
ao Ministerio da Fazenda, criterio que será adoptado nas fu
turas nomeações e promoções. 

- A divisão proseguirá no serviço já iniciado, de revi
são, aviventacão de rumos e levantamento das plantas cadas~ 
traes dos terrenos de marinha, accrescidos, mangues e demais 
propriedades da União, servico que passará a ser feito conco
mitantemente com o do novos aforamentos, arrendamento~, 
transi'erencias, venda, compra, etc. · 

- Ultimados os respectivos processos, serão elles sub
mettidos á approvação do ministro da Fazenda por inlerme
dio do director do Patrimonio Nacionnl e em seguida, registra
dos no Registro Geral da Directoria do Patrimonio Nacional e 
ahi definitivamente archivados. 

- 'fodos os trabalhos em execucão ou já executados, 
comprehendidos nas allribuicões da nova Divisão, serão en
tregues a essa Divisão com acervo, verbas, etc., podendo o 
chefe da Divisão fazer proseguil-os ou não. 

- Das verbas existentes se retirará o necessario para a 
installaciío dos trabalhos da Divisão, a qual se entenderá di
l'ectamento com todas as autoridades foderaes, estadoaps, mu
nicipaes, etc. -·-·•·-~ 
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O quadro ,junto discrimina o numero, vencimentos 
c úwc~'ões do pessoal cl'fcctivo, o qual poderá concorrer a to
dos os empregos de 2• enlt•tuwin, wna vez habilitados. 
Pcd1·o Lauo. 

Sob1'e a CIIWUda au uruauwlllu de Dcspc;a tlu Jlinistcrio 
tia Pa:enda 

Ha na adminisl.ru~ão dw; Lens pal.t•irnoniaes uma parte 
activa ou agente c oul.ra passiva ou lJurocratica. Entre estes 
extremos ha purles intermediarias servindo de pontos de li
gacão. 

A emenda dundo J'eir:iio l.echnicn. <1 maneira por que se 
aproveitam as tei·t•as J'cdet·ae~, .ití para uso Jli'Opt•io, ,já para 
a obtenção de renrla tiu lucro, Pmprcstn ti achninisLra~JãO dos 
terrenos de marinhas, mangues, uccrescidos, etc., um cara
cter activo, idenLico ao das empJ·czas parlicultu·cs que cuidam 
de terrenos. 

Consideramlo-se as J.H'OJlOstus vindus da Gumm·u dos 
Deputados, csla euwmla lem as seguintes vantagens: 

1." Dá saldo cm relação á lteccilu; 

2.• Hecluz a despesa, considet·avehnente; 

3." Não crea cargos novos, pois apenas denomina techni
cmenLe os carg·os já exislenles; 

4." Organiza racionalmente o lrubalho fazendo-o rapido, 
preciso e productivo; 

5." Torna acl ii' o um set·viiJil que os unh·uves Lurocralicos 
manleem passivo, lolhendo sua expansão impl'cscidivel pura 
que os oncl'Oso~ ,;e lransJ'ormc cnn l'emunerador. 

E' i'acil avalim• a imporlancin desta emenda. Basta Iem
brm• qu.:~ '"cada melt·o de l.ct't'üllO demarcado ou reivindicado 
representa dinheiro que cnll'tH'(t para os cofres publicas". 

'fruta-se, pois, do mais produclivo dos sct•vi1;os, e toda a 
despesa i'cilu llllt'a incremental-o lt•at·ú lucro pecuniariu im
mediato. 

Um golpe ~c vista sobre as marinhas e os uccrcscidos da 
União, basla para confirmai-o. 

ComJJai'U!!ÚO enl1•c Receita c .De.IJlCsa 

Redacção l'i na! do pro,iccLo n. 81 C, de 1023, da C amara 
dos Deputados que orça a neccHa Geral da Hel)ublica. 
' . 

Rubrica: !lendas Polrimoniacs. 
Capitulo VI, dispositivo 11. - '!'raLa-se exclusivamcnLc 

~e ~crronos. 
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· ·RendaR Pnlrímoniaes dos proprios nacionncs: 

N. üO 
N. G2 
~. (j:J 
N. ll4 

••••••• o. o' •••••••• o ••••••• o ••••••••• 

•• o • o • o •••••••• o ••••••• o •• o •••••••••• 

O o O 0 o O O o o o O O O o o o o O O O o O O O O O o O O o O I o O o O o 

•• o • o ••• o •• o •••••••••• o o •••• o • o •••••• 

. Receita total ••••••• o • o •••• o o ••• o •• o ••• 

Orcamento: 

Papel 

G0:000$000 
80:000$000 

180:000$000 
300:000$000 

G20:000$000 

Receita . . , .... , ........... , ........... , . . . 620 :000$000 
Despesa proposta pelo Governo. . . . . . . . . . . . . . 846:467$000 

Deficit . . .. . .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. . .. . 226:467$000 

Receita . . ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620:000$000 
Despesa pt•opost.a pela Camarn. . . . . . . . . . . . . . 809 :957$00Q 

Deficit . .. .......... , .. .. . .. . . . . . . . . . . . 189:957$000 

Receita ........ , . , . , ..... :. .. . . . . . . . . .. .. .. 620:000$000 
Despesa proposta pelo Senarlo........... . . . . 599:300$000 

Snldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:700$000 

A t•eceita, tende a augmenl.m• na razão directa da quan
t.idade de terrenm; demarcados c immcdiatamente nforados, 
con,iuncf.amente com os rrivinrlicados; rmqunnto que a despesa 
ir:í diminunindo. 

- o i 

Comp:war,ftn r.nlrr ns rlr.spr.~ns propostas: 

Papel 

Proposta do Senado ... , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 846:467$000 
Pt·oposta dn Crimara .............. : .... ,.... 809:957$000 

Reduccão na Cnmnrn .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . 36:510$000 

Proposta do Simado 
Proposta do Senado 

Rerlucçãn do Sr.nnrlo 

PJ•nposf.n ria Camnra 
Propnsf a rio Srnnrlo 

846:467$000 
599:300$000 

247:107$000 

809:057.9000 
590:800$000 

nrrluceií•) rln Jli'OPMin rln Cmnal'a no Rrnnrlo.. 2'10:G57$000 

Considerando-Rc rm t,cidns aR proposf ns as mesmas rubri., 
cns-consignnções G, 21, 33 o 12. 
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Não ha cargos novos e ha diminuição de despesa e de 
pessoal, pois que a emenda precisando exactamente a funccão 
tcclmica c technica-adminisLraUva de cada cargo, define-lhe a 
sua acção o responsabilidade, limitando-o no numero estricta
mente indispensavel. 
'. 

ESTUDO DOS CARGOS PELAS FUNCÇõES QUE DES
EMPENHAM 

ESTADO ACTUAL 

~MilNDA 

Cargo Funcção 
(sempre passiva) 

I Director ............... Administrativa. 

Varias Engenheiros-chefes .... Technica, technica-admlnistrativa. 

» Conductores-technlcos. Technica. 

2 Inspectores regionaes. Administrativa. 

Varlos Dezenhlstas ........... Sem especificação. 

» Ajudantes ............. Technlca, technica-administrativa. 

» Auxlllares ••••••••• , •• Technica, technlca-administratlva. 

» Guardas ............... Technica. 

Porta-mJras . •••••••••• 

Ballsas .•••• , ...•. ..... 

» Correnteiros ••• , •• , .••• 

» Escrlpturarios ......... Administrativa-burocratlca. 

• Dactylographos ••...•. Administrativa. 
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Cargo Funcça:o 
(sempre activa) 

I Director ............... Technica-adminlstrativa. 

I Chefe de divisão ..•••• Technlca, technlca-admlnlstratlva. 

I Sub-chefe ............. Technico, technlca-admlnistrativa. 

2 Inspectores ............ Technlca, technica-administrativa. 

I Dezenhista-cartographo Eapeclallsado. 

Ajudantes 

4 Sub-inspectores .•••••. Technica-adminlstrativa no cam11o 

8 Auxiliares de divisão. Technica-adminlstrativa no escri-
ptorlo. · · · 

8 Topograpbos praticas. Technicos-praticos. 

Auxiliares 

8 Auxlllares-technicos. . • Technicos com instrução theorica. 

6 Dezenhlstas de topo-
graphla. • • • • • • • • • . • • Funcça:o technica especialisada ca

racterlstlca. 

8 Guardas e porta-miras. Funcção technica especlalisada ca-
racterística. 

8 Ballsas e correntelro ••• Puncção technlca especlallsada ca· 
racterlstlca. · 

8 . Auxiliares de escripta. Technlca-adminlstratlva. 

6 Dactylographos-steno -
graphos ••••••.•..•• Technlca-admlnlstrativa. 

A emenda d~rimn po1· COI11Jllelo a confusão que se faz 
entre a parLe activa ou ng·enLü, da funcção publica c a que é 
meramente pa~siva ou hurocrntiea. 

A divisão exercerá, com energia, a parte activa. 
H a economia na presente emcn~dn. 
Põe-se paradeiro no estoiro de Yerbns acarretando a sus

.pensão do servioo; . . .. 
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i\'ão cl'ia Iug·ai'L'S Jwrn~. dando apenas denominações te• 
clmicas aos Iugarps j;í exi~ll'lli"s fln modo a nvil.ar a admissão 
ri11s incom[Wienl.o~, . . 

Li mil a-sn 11 llllllli'I'O rif' pessoa~ •!m[)!'egw.lns no snrvu:;o, 
nrnhandn cnm o;; encn>;Jar!os qn<•, all•m de inuleis, ~ão preju
riird;w~ ;í disciplina. 

llilnilliiU 11 po•.;"'al pP!a Iimilaeão do qund1•o cln~si'fican
do-o po1' sua J'uiic~;ão !Pclinica ,,. li•chnicn-adminislt•nl.iva 'e 
til\-llw dil·ecla J'esponsnbilidade d~ sens a elos. 

PARECER 

A Comm1ssão ,; cont.raria. 

N. 115 

Justificação 

Considerando que o Banco Social Beneficente Constru .. 
cl.or, fundado em 5 de setembro tde 1922, propõe fazer di
versos benefícios nos seus associados, procurando por lodo~ 
os meis, minorm·-llws a siluac;ão que ora aLravessam, facul .. 
tando-lhes empresl.imos pequenos a juros de 12 % ao anno, 
dando-lhes credito em casas commerciaes, afiançando-lhes 
pelos aluguris rias casas onde residiam. r!anrlo-lhes _quantita
tivos para funeral o finalmente arlquit•indo terrenos para ahi 
construir casas pat·a os mesmos cm prestações mcnsnes, cor~ 
respondentes a (1/3) um Ler~o elos ordenados; 

Considerando que este banco esLá organizado de accôrd~ 
com os decretos ns. 14.813, rio 20 ele maio de Hl21, r 15.846, 
ri e H de novembro de 1922; j 

Considermirlo, que se lornn nmn mcdlctn innrlinvel a con ... 
I i nua construcção rle predios pal'a o l'nnccionalismo em con ... 
cliçücs rnzoaveis; · 

Considerando que outras sociedades sem torem os bene ... 
ficios rio Banco Social Beneficente Conslruclor, ,já gosam dos 
descontos em folha de pagamento e .iii !'stando hnbilit.ado o 
rrl'erirlo llanco de accõrrlo com os rlecreLos ns. 11t.813 e 15.846; 
ol'fcl'ceo n seguinte emenda no orcamcnlo dn Fazenda: : 

Onde convier: 
~· . - . ; '{·h ' 

AI' I.. J• JCam extenstvos no .. Banco SocinJ .... Beneficente 
r.onslruel.ol' com s1ldr lll'i'ln Cnpilnl. as mrsmns t;r\gnlins c vau..; 
lagPns que :wlnalmrnlr gosam o Banco dos Fnnccionm•ios Pu ... 
h! ir.os, M nnl PJl i o rins Sr!'\' irlm•rs do Bsl nrlo r o Banco Pt•edinl 
rio Hio rln .T:Hwirn, para OJWI'nt' I!Oill n~ l'nnceionnrios pnhlicos 
rivis r mililm•f's. · 

Rala rins Cnmmissiirs. H f!p il>''ZI'lllhi'O rir• ·1!1~:1. -- Eu
srhin f/f' .-\1lfit•ruh·. .• 

Pro,iudicnrln. 

I 
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N •. 1.1G 

\'••r·ha ·13' - Trnpr•rnsa Nacional r! Dinl'in Officinl: 

Fica r•rslalwlncirln o cnr·gn rle aponlarlnt• grr·nl, com o ven
rimonf.o nwnsnl rlr SOO* (oil.ocrmfos mil r(oi~), sem pre,iuizo 
dos rlil'citos rlr qnem vem rxercenrlo Lnrs l'uncções, los~ 
Eusebio, 

luslificação 

A presonl.e emenda não l.raz augmento de clespeza, visto 
que o J'unccionario nella alludido j:í percebe a rlifl'nrenca en
tr·e os seus vencimentos, constantes da respectiva labella e do 
cargo ora restabelecido a t.itulo de gratificação, pelos encargos 
que rlocorrem com os serviras l'óra das horas do expe
diente regulamentar. - I os6 Eusebio. 

PAREC:ER 

A Commissão i\ conrf a ria. 

N. 117 

Onde convier: 

Art. Os funccionarios que ao tempo da lei n. 3. 089, d6. 
8 de janeiro de 191G, exerciam Jogares de caracter perma .. 
nente. mas cujo pr·eenchimonfo rra frito rm commissão, o 
qur. for•am rleclar•ados arlrlirlos cm virludr de rlisposição dessa 
lei, que lhe~ extinguiu os cnrgos, podr!rão contribuir para Q 
montepio dos fnnccionarios pnblicos, uma vez que conti .. 
nu em r I'Xcrcer i'uncçücs publicas. - José Eu .. çebio. 

Justificação 

A lei orçamentaria de 191 G supJwimiu varias lognros,' 
mandando adir os seus set•venluarios. Alguns desses cargos, 
rmbora de natureza offect.ivos, eram providos om commis .. 
são. ·A lei, porém, mandamlo conservm• addidos o.~ seus oc .. 
cupanl.e~. ipso (neto reconheceu-lhes o carct.er rlr offccLivos· 
~npnn!Ps, llrrs drwinm srr• assrgur•arlos l.oclo~ . os rliroitos 
mlrernnlc~ :í qualidarlr rll' cfJ'ecfivM. Entr•e oslrs rlit•rilos r~ tá. 
o d". conlrilruir• par·a o montl'pin, nnico Jlal.rimonio qnr um 
lntmlirlr l'uncciona!'in pórlr lrgnr· :í sna familia, 1 

A mrrlidu consignaria nn e>rnrnrla ,1, Jlois, dr forln n .inst.rcn., 

JEstn rmrndn, tal comn P~l.;\ r•erligirla r juRtificarla mcre.., 
c~u, no ~uno passado, pnrr.cct· .l'n\'orawl rln lronronrla Commis .. 
sao do Ftnnnr;a~, - .fosrJ E!WJ/dn, .,: 
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PARECER 

A Commissão é favoravel. 

N. 118 

Da caucão depositada pela Companhia de .Loterins Nn
cionaes pura garantia do cont.ructo findo em 1 de março de 
1922, e' cu,ío destino ficou ao criterio do Congresso, pelo dis
posto no arf.. 31, ~ 12, lel.l.ra e, da lei n. 2. 3:!1, de 30 de de
zembro de 1920, serão entregues ao Bstndo rio M.m·anhão tan
tas npolices qunntas at.tin,iam, de~pre~uda qualqtlül' J'J•acçüu 
de conto de réis, a imporl.ancia total das quol.as que no mesmo 
Estado deviam ler sido onlregues, na vigencin do referido 
contracto; por não ter conc~ssüo elo loterias, como receberam. 
todns ns outras nessas condições. 

O restante elas apolices e os respectivos juros, a parl.ir 
da terminação do contracto, serão divididos em duas partes, 
sendo uma para os Estados que nesse periodo não exploraram 
loterias (para instituioões do caridade), e a outra para os 
seguintes est.ahelecimentos: Santa Casa ela Misericorclia, Lyccu 
de Artes e Officios, Instituto de Protecção o Assistoncin á 
Jnfancia do Rio de .Janeiro, Asylo S. Lni~ parn a Velhice Des
amparada, Associação Pro-Mater, Liga Brasileira contra a 
Tuberculose, 'Abrigo Thereza rle ,Jesus, lodos desla Capital, "' 
Santa Casa da Misericordia da cidade de Santo Amaro, no 
Estado da Bahia. - .Tosé Ensebin. -Pedro Laao 

.. 
Ju.~ti[ica·,)ão 

E:;ln. rmonrla não nnccJ'J'a o menoJ' onu., para n TTniiio. 
Com a assignal.ura do seu contracto com o Govm·no, firmado 
cm Hl de flwereiro dn Hl11, em virl.nclo rlo rlispoRto no m•l.igo 
31, § 12, Iettra d, da lei n. 2. 321, de 30 dr.·· dezembro rle 1910. 
a Companhia de Loterias Nacionncs dn Bra.~il rleposilon no 
TheMm·o Nacional a catJção de quinhrntos contos rle róis cm 
apolices. 

E pela lettra e, rlesse mesmo nrt.igo o nnragrnphn como 
foi dit.o, na emenda, esta cancão t.erin a OJ1plioneíio fJttn n op-
port.unnmonte determinasse o Congresso. · 

Orn, esse contracto tr.rminou em 1 rle mnJ•ro de 1922, pcln 
prorognção qne lhe foi dada no nrt. 21 da IÔi n. 4.230: 'de' 
31 elo dozombro de 1920, chegando, porlnnt.o, n opportnnidnrln 
do Congresso rleterminar a npplicnção da cauriio. · 

A applicaoíio que a emenda estabelecn .é n mais ,justn. . 
Pelas disposições sobre loterias, a parl.ir ria rlo rirt. 24, 

da lei n. 428, de 1 O de dezembro de 189G, nos li:wmos do ~ 1•. 
compete nos Estados que não ostiio nog cnsos rio ~ s•, isto é. 
que não fizeram concessão de loterias ou que não prohibiram 
a· venda de bilhetes em seu territorio, uma qúol.a nnnunl !.i
rada da que a contractante desse set•viço ficou obrigada n. re~ 
colher para esse fim em prestações quinzenaes, 
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Acontece, porém, que o Maranhão nem prohibiu em seu 
territorio a venda de bilhetes nem l'l17. concessão alguma de 
loterias e foi entretanto, excluído pelo 'l'hesouro dos que re
cebiam esse beneficio. 

Já estando terminado o contracto e liquidadas us contas 
com a companhia contractante, parece .insto que da caução 
tirada, antes de qualquer outro fim, a parle que compele a 
esse Estado, que tinha direito incontestavel a quotas iguaes 
ás que foram entregues aos outros Estados em condições 
ídenticas, isto é, que não fizeram concessões de loterias nem 
prohibiram em seu territorio a venda de bilhetes; 

A quota quo ultimamente cabia a cada Eslado, nessas 
condições, era de dez contos rle ré is annuaes . 

. O restante da caução, determina a emenda, sm•:í dividida 
em duas partes, caber.do uma aos mesmos Estados que não 
exploraram loterias e a outra a instiluições de caridade, por 
todos conhecidas. 

Com. c lia, cmfim, fica satisfeita a disposição do art. 3:1, 
§ 12, lellra e, da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1!l10, 
dando-se applicneãil beneficente, como foram as dos contra
ctos unleriores, á caução do serviço de loterias, do contracto 
que J'indou em 1 !122. 

Leaisla.çüo citada 

Lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910: 

Orça n receita geral para o exercício de 1911: 

ArL 31, ~ 12. Jetl.rn c - A caução do actual contracto 
terá o rlesUno nelle estipulado c quant.o á do novo o Con
gresso cleferminart\ opporfunnmcnf.e a sua applicação. 

Art. 31, ~ 12. lettrn d - O Conlrnctante depositará no 
Thr~ouro a qunnf.ía de 500:000$, cm apolices federaes ou em 
rlinliPÍI'i'l para a fiel execucão rlo conf.rncto, a qual será inte
graria ; :";rir que seja desfalcada cm pnrf.o ou no todo. 

Lri n. h .2:'10, ril' 31 de dezembro de 1920: 

Ot•c:n n J'CCI'iln gr>i'Dl pm·n o exercício de 1921: 

/1rl. 21 -·- .Fica pl'omgnrlo pm· mais um anno o prazo do 
nct~wl co,nfrncl .. n rnm n Cmnpnnl~in dr Loterias Nncio!'lncs. que 
tera Jli'CIPI'nnrw sob1•e o~ demaiS cnncJil'J'Cnff's, em Jgualdndn 
de conrJic<iP.~. paJ•n n novo ronlrncto. 

J.ri n. 42R, r! r 10 rle clezr.mbJ•o rlr. 1896: 

Orert a J•ecr.iln S'Cl'nl pnrn o exrrcicio dE)~ 1897: 

· Ar I. 2.\. ~ 1" - O ncfunl conlrnclo rla's lofel'ias rln Cn
pitnl Fellm·nl SPJ':í l'Aformnrlo, !'te .. sob as seg·uinlos condicóes: 

a) pngnmenf.o nnnual cln quantia de 1.000:000$, senrlo 
807 :000$ no Thesouro em prestações quizennes de 33 :625$, 
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JHil'll as instiluiçüe,; indicmlas no § :!", o ns outras 793:000$, 
ta miJem em presl.nl;.c1es qui nzemwH, na im pol'lancia de 39 :650$, 
a mllll 11111 tio.~ Es/llllos tf/111 nt1o esliverent nus casos previstos 
no s 3". 

~ :l". O Estado que pt·ohihir ou tiver pt•ohibido a venda 
de hillwlt•H rle lolr!t'ia~ ou o que tiver abolido ou abolir lote
l'in~ ou ns livr1· concPrlido que> não fiquem subordinados no 
l'l'S'itnrm da preHenle l!d, hem como o~ que preferirem man
ter o~ respelltivos contractos, nüo lertio tlire'ilo â quota que 
lhes t! dcslinuda, emquanto ·vi(Jorm•eJn a.~ ·respectivas leis ou 
{o1·em executarlo.l os respectivos contrtl.clos, i'icando o con
lraclanle isento do 1·espccl.ivo pagamento. 'J;ambem serão cx
cluidos dos benol'icios desta lei os Eslaclos cuJas municipa
lidades I iwrem oh! ido licença pura extracção ou exlrahirem 
loterias. 

PARECER 

A Commissão acceil.a para constituir projecto a parte. 

N. 119 

A' verba 27' - Exercícios findos - do orçamento do Mi· 
nisl.erio da Fazenda: 

Accresccnl.c-sc no final da referida verba o seguinte:] 
"inclusive a quantia de 17:753$225, para pagamento da di· 
vida .iú reconhecida pelo Congresso Nacional, no m·t. 25 d(l 
dect•elo n. •\. 555, de 10 de agosto de 1922. 

,/ llS li { iCO[!J1o 

A JH'ovirloncia contida na prcsenl.c emenda tem por firri 
tornar el'feclivo o pagamento ele uma divida reconhecida pelo 
Congresso ~acional, pugumento esse que S(lr{t foilo pela verba' 

.m•r:nmenturm. _ ..• ~ 

Rio, 11 clc'rlczcmbro de 1023. -Antonio Massa. 

PARECEil 

,\ maioria da Commissão I'• contt·nria. 
·' .:. 

N. 120 

Onclc convier: 

. O carl,ornPio rlo ~PPilmnal rl11 r.onlns r sr.ns n.inrlnntcs (2)'j 
ft0nm PCfli!Jl:ll'adns ]Hil':l a prJ•rPpr:ão dos vrncimrnlo~. rrspc .. 
~ltvnnwnll•, aos 1" c. :2" r~ct·iptnJ•arios do mesmo insl.ilut.o, 
1 azcndo-se a neccssap 1:1 ali cmçiio na I abrlln •· nl'ssoa 1" da verba 
7' -·· TJ•ihnnal ele Contas. 
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> 
Justif'ica(!CÍO 

Os l'unccionarios a que se refere a emenda .supra, sei!I 
direito á promoção, com attribuir;ües e t•espousabill(laclcs tuais 
pesadas, _dil'i'crindo: apenas, na" c~uss!J'icar;.ão dos cargos, n1e-
recem, nau lm cluvtda, t•emuneraçuo· Igual. . 

Os i'unccionarios cm quesllio percebem respcclivamciJtc, 
apeuas 500$ e .\00$, remutwrtH;ão !JOl' mais insigniJ'icanlc, at
tendendo-se ús condkücs acl.uacs da vida c a natureza dos 
cargos que absorvem, por comJllelo, a actividar.le dos mesmos 
funccionurios. 

O augmenlo, · além, de insigniJ'icanl.c, set·ú co!Jerlu pela 
renda do carlorio que augmenla gradalivamcn le. como se ve
rifica no anuo COl'rente, cm que, até a presente data, já monta 
á importanciu de 8 :11l8$ contra G :582~ no uuno vasSUfiO. 

llio, H de dezem!Jt•o tlc 102::!. - Llutoniu Massa. - Octa
cilio de Alú IU[UC1'(jlte. 

PARECim 

A Commissão ti contraria. 

N. 121 

Ficam extensivas ú Assuciar·ão Militar do Brasil os fa
.vores da consigna()ão cm J'oliJa !Jelos seus ussociatlos. 

Sala das scssücs, 11 de dezembro de 1023, - J usé Llc~ 
p·ioZu. 

Jus I i{icaçiio 

A Associa~ão Militar do l:l!'asil foi J'unclndn cm 191!J sob 
o carncter de nssociação ele classe, cooperativa o tem funccio
nado sempre rognlnrmente, havendo já et·cado seceües COO!JC
rativa e beneficente. Faz emprcsf.imos exclusivamente a seus 
associados c lhes fornece, pelo s~·stema cooperativo aquillo ele 
que teem necessidade, inclusive nssislr.ncia medica e medica
~entos. Está, pqr i~so •. nps casos de receber os favores .i :.i conce
didos a ouli•as msL!lUiçoes congcnercs. -José .oiccioly. 

PAHECErt 

I>rojudicada. • 

N. 122 

Thosouro Nacional - Verba ü•: 

Art. Accrcscenlc-se na ver!Ja ü', n. 17 atlndc diz: orde-
nado ~00_$, gratificac.ão 200$, mais 150$ ptú•t{ quelmts. 

Dmunua-sc da ve!'bu ü', n. lt7, G :000$ aunuues . 

. , Sultt tlus sessücs, tluzem!Jt•o tle 1023. - OleguJ•io Pin~o., 
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Jus ti['icaçiio 

A emenda que apresento acima, propoL·ciunando uu1 au- . 
gmento annual apena~ de 3 :000$,. v~m! enlretanlo, .~·e!>ula
rnenl.ar e estabelecer Igualdade de dH·cJlo entre us 1 leiS da 
tlwsouraria gcl'Ul do 'l'hesouru aos demais cullegas das pa
gadorias e das thesourarias da Hccebedoria 1•'edel'Ul, vela in
corpm·ucão das quebras de caixa áquelles, ":anLagens de que 
estes já go~nm alguns annos por forca de lei. 

A thesouraria geral do '!'besouro Nacional, corno sabeis, é 
u sédc de todos os valores da Nucão, cujo systernu monetario 
é o mais variado e complexo, de modo a collocar os seus fieis 
em emcrgencia de prejuízos constantes; penso pois, que não 
se jusUfica a superioridade que ora se encontram os seus coi
legas de classe de outras thesourarias c pagudorius do mesmo 
'l'hesouro. 

PARECIIi' 

A Commissão é contraria. 

N. 123 

Onde convie1•: 

Art. Ficam extensivos á Caixa Beneficente dos 1\mcio-
narios Publicas no Ceará os favores concedidos no Banco 
dos Funccionarios Publicas, Mont.epio dos Servidores do Es
tado, Banco Predial do Hio de Janeiro c Sociedade Benefi
cente dos 1~unccionarios Federaes, para operar com os funccio
narios civis e militares. 

Sala das sessões, 10 le novembro de 1923. - José Accioly . 
. h-' 

Justificação 

A sociedade de que se trata, constituída exclu~ivumente 
de funccionurios publicas, tem sua sédc na cidade do For
taleza, Estado do Ceará, c J'uncciona com capitacs proprios, 
adquiridos por meio de ac~~ões nominaes do valor de 100$, 
entre os funccionarios publicos federacs activos, inactivos e 
pensionistas, com os quaes opera, conforme se verificã dos 
respectivos estatutos. 

Além dos muito~ fuvorc~ ol'J'erocidos a sons 60cios como 
sejam: auxilio pecuniario, quotas para funeral, const;·uccão 
de predios, etc., é justo que so lhe dê o privilog·io concedido 
a sua.s. congeneres, pura melhor garantia do suas opet·a1;õcs o 
estabilidade. . · 

. Releva notar que, sendo grande o numero de funccio
n.ai:IOs no Estado do Ceará, sentem-se estes privados de par
i.Impar de vantagens concedidas n J'unccionarins de oul.t·os Es
tados, unicamente pnr não cxisf.ir alli um estabelecimento au
torizado por lei para fazer taes operacões. - José Accioly. 
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PARilCil!L 

Preejudicada. 

N. 12·i 
Onde convier: 

Art. E' o Poder ExecuLivo autorizado a entrat• cm ac-
côrdo com o E~lado de Minas Geraes, put·a transferir a este o 
domínio privado sobre o proprio denominado ~Fazenda do 
Chumbo" situado no município de Patos, do mesmo Estado, 
por desnecessario aos serviços da União, mediante as se
guintes condicões: 

a) obrigação por parte do Estado de, por sua vez, trans
ferir o alludido domino aos occupantes das respectivas terras, 
de accôrdo com a sua legislação; 

b) resalva expressa da propriedade da União sobre o 
respectivo sub-sólo. . 

Sala das sessões, 11 de dezembro de 1923. -'Bernardes 
Monte·iro. 

Justificação 

A adop1;ilo do regímen federaLivo, para substituir o uni
tario, por cet•to havia de deslocar uma serie de serviços, até 
então a cargo do Governo geral, -para os Estados. 

Era natural e logico que estes, assumindo a responsabi
lidade c direcção de taes serviços, recebessem gratuitamente 
os proprios nacionaes, onde eram realizados os mesmos ser
viços. 

Não seria comprehensivel, por exemplo, que os palacios 
o os quarteis existentes nas Províncias deixassem de passar 
para o dominio privado dos Estados. 

Mas, convem assignalar, essa transforencia visou clara
mente os immoveis onde eram realizados determinados en
cargos que se deslocaram, com a adopção do regímen .federa
tivo, para os Estados, como visou tambem todos os proprios 
naoionaes que não fossem necessal'ios para serviços da União. 

Sem declaração, pois, do Governo Federal de que os pro
prios existentes nos Estados não são necessarios ao seu ser
vico, isto é, sem um acto expresso do Governo da União em 
contrario, todos os seus proprios constituem domínio pleno 
della. 

Uma vez adquirido o domínio, tem-se como continuado e 
nenhuma presumpcão contraria é admissivel, sendo sempre 
neccssario acto expresso de sua alienação". (Accórdão do 
Supremo Tribunal Federal n. 1.596, de 12 de .iulho àe 1!JH). 

Firmada esse exegese, ao Poder Legislativo incumbe ceder 
ou aufori?.ar a cessão de proprios nacionnes que ellc não con
sidera ~necessarios para os sorvicos da Unilío", e ao Poder 
Executivo cabe agir como bem lhe entender cumpr•indo ou 
não cumprindo a autorizarão, votando ou sanccionando o pro-
jecto de cessão. • 
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,\. ·• Fazenda uo Chumbo" ~~ um pro(H'io nacional cxisl.entc 
no municipio de .Palo~, Estado de 1\linas Ucraes, que alé hoje 
não LCJJI sido utilizado pela C li ião. 

Ltl se acham e~labulucido~, \'ae para t(tJasi um ~eculo mi
lhares de JJL·asileit·os, sem que os governos nwum·chicos c l'C
publicaoo tivessem procurado desalojai-os do va~lo pcrimett·o 
da fazenda. 

Lá está o actual "Dislt·iclu do Chumbo", cuja séde l'ica 
mesmo dentro da alludida fazenda, com autul'idadcs csladuacs 
e professores pu!Jlicos, sem que all! hoje fosse dada uma so-

. !ucão conveniente e justa ao problema dominical que tão de 
pcÍ·to interessa, não mais l!O~ d.esbravadore~ daqucllas ~~~:ms, 
mas aos seus successorcs, Jslo !!, aos que as tcem bcne!ICJado 
em um labor continuado de lautos a unos. 

A questão UIH'C~cnla-se, pois, com um aspecto moral ao 
qual não podem ser desatlenlos os allos poderes da Hepublica, 
tão preoccupados cm fomentar a colonização alienígena, tor
nando-lhe muito J'acil a acquisil;ão de um pedaço de terra no 
Brasil. 

Ora, si aqucllas ten·as não são neccssarias aos serviços lia 
União; si esla não puderá vart't!l' do seu perimelro os milha
res de mineiros que alli nasceram, vivem c trabalham, nem tão 
pouco mandar destruir o J'ruclo de uma t!nergia que vem de 
quasi um seculo; si é liberalissima a po!Hica colonizadora do 
Brasil, que promove c J'acilila a acquisicão de terras por ele
mentos alienigenas, é simplesmente obra de jusli~.a contcm
poranea conceder aos "posseiros" da "Fazenda do Chumbo" o 
dominio sobre as respectivas lerras. 

Para esse fim impõe-se a transferencia do domínio pri
vado da União para o do Estado de Minas Geraes, . com as 
seguintes condições essenciaes: 

a) obriga~'ão por parle de Minas de, pot· sua vez, transfe
rir o alludido domínio. aos occupanles das respectivas terras, 
de accôrdo com a sua legislação; 

b) resulva expressa da propriedade da União sobt•e o re
spectivo sub-solo. 

JlAJ\gCER 

A Commissão é favoravel. 

N. 125 
Onde convier : 

Os funcciona!·ios. da labella B da lmpt·ensa Nacional, per
tencentes ás secc:.ues mt9rnas deste estubelccimenlo, que pres
tam na sccretarm serviços de escripta lerão direito ao ue
cesso aos Jogares que vagarem no quadro de auxiliares uc 
escripta, devendo . ser aproveitados na respectiva ordem de 
·antiguidade. 

J u.vt i/' icariiv 

Esta providencia tem por fim assegurai' o rl il'c ii o de 
accesso para os que servem actualmente nos trabalhos da eS·· 
cripta da secretaria da Imprensa. 
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Não tendo sido respeitado pelo ex-director da Imprensa 
o dispositivo da lei orçamentaria para 1922, faz-se mistér a 
inclusão no areamento para 1924, de uma disposição clara e 
taxativa acerca do assumpto. 

· Sala das .Commissões, H de dezembro de 1923. - Irineu 
N;a_gh{J!lo. · · · ...... ~· 

PARECER. · ·' 

' :A Commissão é contraria. 

N. 126 

Na tabella do pessoal da Imprensá Nacional, corrija-se a 
. expressão "limpadores de . pedras", substituindo-as por . "pon
sadores de pedras" e emende-se a parte relativa aos seus ven
cimentos dando a cada um dos referidos funccionarios o or

.. denado annual de 2 :q00$ e a gratificaQão annual de i :200$, 
,t~tal: 3:600$ paracadaum delles. 

Justificação . •.· 

Os "ponsadores de pedras" da officina de impressão li
thographica da Imprensa Nacional, classificados, por engano, 
como "limpadores de pedras", reclamam, em primeiro Jogar, a 
respectiva rectificação da sua. denominação; e, em segundo 
Jogar, devem ser aquinhoados com vencimentos annuaes de 
3 :600$, em vez de 3 :000$, os conservadores de motores da 
officina de electricidade percebem 3:600$, quando os "pousa
dores de pedras", sendo empregados da mesma categoria, per
cebem apenas 3:000$ eada um, em palpavel desaccôrdo com o 
§ 5", do art. 121, da lei n. 4.2~2, de 5 de janeiro de 1922. 
. Não havendo motivo, como diz a propria lei no seu fun

damento para tal discordancia em prejuízo dos "ponsadores 
de pedras", reclamam estes seja rectificado o enganQ,_ afi.m de 
serem equiparados nos seus vencimentos aos referidos con
servadores de motores da officina de electricidade da Im
prensa Nacional, de conformidade com a. referida lei n" 4. 242, 
de 5 de janeiro de 1921, em seu dispositivo lEigal, pois aquelles 
têm 3:600$ annuaes e os supplicantes apenas 3:000$0001 

Sala das Commissões, ii . de dezempro de. ·.1.92.3. -. !r:~1_1.~u 
. Mp,clt{J!l.o. · · · · · · · 

PARECER 

., !A Commissão é .contraria 1 '· ,. 
S,- Vol. X 

" ) . 
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N. ~27 

Onde convier : 

Ficam comprehendidos nos favores do art. :121, da lei 
n. 4 .242, de 5 de janeiro de 1921, conferidos aos titulados, 
os empregados da Imprensa Nacional, readmittidos naquella 
repartição, e que, na época de sua demissão contavam mais 
de dez annos de serviço. 

Justificação 

A presente medida é de alta justiça que vem sanar uma 
irregularidade a empregados da Imprensa Nacional, ampa
rados por lei; que, demi~tidos sem processos administrativos. 
em 1919, na vigencia da lei de estabilidade de mais de 10 
annos de serviço publico, embora readmititdos, não lograram 
os Jogares que lhes :pertencem • 

. Não traz augmento de verba, porque a situação a que se 
encontram são iguaes relativamente .em vencimentos; n!ío o 
sendo tão sómente em direitos e· garantias a que fazém jús 
pelo seu tempo de serviço. 

Sala das Commissões, H de dezembro de 1923 •. 
Machado. . 

P.AREOBR 

A Commissão é coqtraría. 

N. 128 

Onde convier: 

Art. t• A Imprensa Nacional ficará constitui da dá tres 
secções immediatamente subordinadas ao director geral e 

. assim discriminadas : 
i • secç!ío - Directoria, de que farão parte a secretaria, a 

· thesouraria, o almoxarifado e· a· portaria, com a mesma orga
nizaoão e disposição de servioo que têm actualmente.. o seu 
expediente começará ás U horas da manhã e terminará ás 
4 ,horas da tarde . . : 

· 2• secção - Redacoão e revisão, constituída pelas revislies 
da Imprensa Nacional e do Diario O(fictal, tendo ambas como 
chefe o redactor do Diarlo Of(icial, ficando com o mesmo 
pessoal ora existente em cada uma e com esta designaçfio: 
chefes, ajudantes, revisores e conferentes. 

As licencas· para sa:hidas dos funccionarios, nas horas de 
expediente, serão concedidas pelos chefes das ditas revisões ou 
pelos seus ajudantes. O expe,diente da revisão do Diari.o. PI-

. ' . 
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ficial principiará ás oito horas da noite e o da revisão da Im
prensa, ás onze horas da manhã, terminando ás quatro horas 
da tard!!· 

3• secção - A actual Secção da Ar~es continuará com a 
mesma organização c attribuições, excluídas as relativas ás 
revisões, que passam a constituir a 2• secção. 

Sala das Commissões, :l:l de dezembro de :1923. - Irineu 
Machado. 

Justificação 

As revisões da Imprensa Nacional e do Diario Of{iciaZ 
constituem os mais importantes serviços da Secoão de Artes. 
Torna-se mister por isso collocal-as no logar a que têm in
contestava! direito, maximé em vista da imprescindível 
funccão que exercem. Nellas repousa toda a responsabilidade 
pela exactidão e segurança do trabalho a executar. 

Nos grandes estabelecimentos typograbicos particulares 
já se comprehende que a revisão não póde ficar adstricta â 
parte exclusivamente artística, visto que o seu papel é muito 
mais intellectual que material, sendo mesmo, como jâ ficou 
dito, a. uuica e verdadeira garantia da obra a imprimir. . 

No Jornal do Co~mercio, prevalecendo esta orientação, a 
revisão constitue um desdobramento da redacção, sendo o 
seu chefe o secretario . . ~ ' 

De acc()rdo com o exposto e por innumeras outras razões 
de obvia apprehensão, e mais ainda, já existindo o Jogar de 
redactor do Diario Officia!, as duas revisões do estabeleci
mento de ha muito que deveriam constituir secção á parte 
immediatamente subordinada ãquelle redactor. 

A approvação desta justa e indispensavel emenda não 
acarretará o menor augmento de despeza; dará funcoão 
propria ao redactor no estabelccimcnLo e, ·deixará as revisões 
nos seus devidos Jogares, além de proporcionar a remodelação 
metbodizada do trabalho intellectual, sem qualquer sãcrificio 
ou prejuízo do trabalho material. 

PARECER 

A Commissão é contraria. 

N. :129 

IMPRENSA NACIONAL E "DIARIO OFFICIAL" ' 

O quadro do pessoal da Imprensa Nacional e Diario 0(
(icial ora apresentado corresponde na maioria dos casos á ne
cessidade de se fixarem em cargos propr:ios, a alguns s.et:-
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vic)OS que até agora têm sido. executados por empregados 
~ujos titulas de empregos divergem da especic dos trabalhos 
que desempenham. 

· · Substituam-se as tabellas da verba 13' (Pessoal) Im
prensa Nacional, pela seguinte: 

1 director geral ............ : . 
I 
:. 1 Secção Central 

1 sub-director chefe ........ . 
6 primeiros officiaes.. . . . . . . . . 

.. 12 segundos officiaes ........ . 
i15 terceiros officiaes ........ . 

1 apontador geraL ......... . 
, 1 ajudante ........ : . ...... . 

Thesouraria 
''''I' 

I 
· 1 thesoureiro .............. . 

1 fiel 1 I O I I o o I I o O I • I o I o I I I I I 

:I 
Almoxari(ado 

· 1 almoxarife .............. .. 
. . f ·agente .................. . 

1 cartorario ............... . 

· T ·· · Secção de Arte8 

~ 1 sub-director chefe ........ . 
2 a,j,udantes ............... . 
4 officiaes escreventes ...... . 
2 levantadores de modelos .. . 

'10 amanuenses ............ . 
: 1 dactylographo .......... .. 

Secção de Revisão 

· 1 chefe de serviço ........ .. 
1 sub-chefe ................ · 

10 revisores ................ . 
10 conferentes ............. . 

Secção de Gravura 

' 1 chefe de serviço .......... · 
· 1 sub-chefe ............... . 

3 officiaes espcciaes ........ . 
· 2 officiacs de primeira ... ' .. 

1 2 officiaes de segunda. ' ... . 
·~ g.. pf~iciaes de terceira ...... . 

Por funccionario 

Ord. e Grat. 

30:000$000 

14:400$000 
12 :000$000 . 
9:600$000 
7:200$000 
9:600$000 
7:200$000 

. Tola! 

30:000$000 

14:400$000 
72:000$000 

d15:200$000 
108:000$000 

9:600$000 
7:200$000 

12:000$000 . 12:000$000 
8:400$000 8:400$000 

12:000$000 ... 
8:400$000 
6:600$000 

14:~00$000 
12:000$000 
7:200$000 
7:200$000 
7:200$000 
4:200$000 

9:000$000 
8:400$000 
6:600$000 
6:000$000 

9:000$000 
8 :~00$000 
6:600$000 
6:000$000 . 
5:~00$000 
'4 :200$000 

12:000$000 
8:400$000 
6.: ~00,$000 

14:400$000 
2/l : 000$000 
28:800$000 
14:400$000 
72:000$000 

4:200$000 

9:000$000 
8 :lt00$000 

66:000$000 
60:000$000 

0:000$000 
8:~00$000 

10:800$000 
·12 :000$000 
10:800$000 
8:400$000 
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c. 

2 officiacs de quarta; .•..... 
1 photo-gravador ...•....... 
1 ol'ficial zincographo a talho 

Secção de Lithoara.phia 

1 chefe de serviço ....•..... 
1 sub-chefe ............... . 
1 official especial. ......... . 
4 officiaes de primeira ..... . 
5 officiaes de segunda ....•.• 
5 officiaes de terceira ...... . 
5 ofriciaes de quarta .••..... 
3 pqnsadores ............ .. 

· 1 contador de edições •.••..• 
1 cortador de papel. .•.•.•.• 

Secção de Composição 
(matriz) 

1 e,hefe geral. ............. . 
1 sub-chefe ............... . 
7 clleffes d~ sub-secções .... . 
7 ajudantes ............... . 
6 pàginadores ............. . 
2 ajudantes de paginadores .. 
1 official especial .......... . 

20 officiase de primeira .....• 
21 officiaes de segunda ...... . 
15 officiacs de terceira ..... . 
,10 officiaes de quarta ...... . 
2 ·tiradores de provas ...... . 
3 ajudantes ............... . 
1 mccanico ............... . 
2 ajudantes mecanicos ...... . 
1 encarregado zelador de ma-

trizes .............. .. 
1 preparador de metal .•.... 

Secção de Impressão Typo-
graphica (matriz) 

1 e,hefe geral ..•............ 
1 sub-chefe ...............• 
4 chefes de sub-seccões .... . 
4 ajudantes ............... . 
2 officiaes especiaes ......... . 

15 officiaes de primeira ..... . 
16 officiacs de segunda ...... . 
15 officiacs de terceira ..... . 
12 officiaes do quarta ....... . 
1 engradador do primeira ...• 

Por funccionnril. 

Ord. e Grat. 

3:600$000 
6:600$000 
6:600$000 

9:000$000 
8:400$000. 
6:600$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 
4:800$000 
4:800$000 
4:800$000. 

9:000$000 
8:400$000 
7:200$000 
6:600$000 
6:600$000 
5:400$000 
6:600$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 
5:400$000 
3:600$000 
6:000$000 
3:600$000 

. 6 :000$000. 
.4:800$000 

9:000$000 
8:400$000 
7:200$000 
6:600$000 
6:600$000 . 
6:000$000 
5:470$000 
4:200$000 
3:600$000 
6:000$000 

""··j 

Total ' 

7:200$000 
6:600$000 
6:600$000 

9:000$000 
8:400$000 
6:600$000 

24:000$000 
27:000$000 
21:000$000 

.18:000$000 
,14 :400$000 

4:800$000 
4:800$000, 

,.,, ..... . 

9:000$000 
8:400$000 

50:400$000 
46:200$000 
39:600$000 
10:800$000 

. 6:600$000 
120:000$000 
113:400$000 
63:000$000 
36:000$000 

. 10 :800$000 

I 
.• 

•I 

10:800$000 
6::000$000 
7:200$000. 

6:000$000 
4:800$000 

9:000$000 
8:400$000 

28:800$000 
26:400$000 
13:200$000 
90:000$000 
86:400$000 
63:000$000 
43:200$000 
6:000$000 



358 ANNAES DO SENADO 

i 
I' ·, 

... . 

1 engradador de segunda ... . 
1 engradado r de terceira ... . 
3 cortadores de papel. ..... . 
3 contadores de edições ..... . 
3 ajudantes de contadores .. . 
2 lavadores de fôrmas ..... . 
1 fundidor de rôlos ........ . 
1 ajudante ..... · ........... . 

. Secção de Serviços Accesso-
rios (matrif) 

1 c,hefe geral .............. . 
1 sub-chefe ............... . 
5 chefes de sub-secções .... . 

· 5 ajudantes ............... . 
3 auxiliares do chefe geral .. 
6 officiaes especiaes, sendo um 

dourador ............ . 
25 officiaes de primeira, sendo 
' tres douradores ...... . 
16 officiaes de segunda, sendo 

um dourador ........ .. 
13 officiaes de terceira, sendo 

um dourador., ....... . 
:fO officiaes de quarta ...... . 

:1 cortador· de enveloppes ... . 
3 numeradores ............ . 
:1 encarregado do deposito de 

folhas ............... . 
:1 contador de primeira ..... . 
2 contadores de segunda .... . 

Secção de Pautação 

1 chefe de serviço ......... . 
· ~ . sub.:.chefe ............... . 
· 5 officiaes de primeira .....• 

5 officíaes de· segunda ...... . 
5 officiaes de terceira ...... . 
3 officiaes de quarta ....... . 

Secção de Etl:pedição 

:1 chefe · de serviço. ' ....... . 
4 expedi dores de primeira .. 
4 expedldores de segunda .... 

Secção de Fundição 

1 chefe de serviço ......... . 
· 1 sub-chefe ........•..•.•. ; 

I··~·,'' 

Por funccionario 

Ord. e Grat. Total 

5:400$000 
4:200$000 
5:400$000 
4:800$000 
4:200$000 
4:800$000 
5:400$000 
4:200$000 

9:000$000 
8:.400$000 
7:200$000 
6:600$000 
6:600$000 

6:600$000 

6:000$000 

5:400$000 

4:200$000 
3:600$000 
6:000$000 
6:000$000 

6:600$000 
6:000$000 
4:800$000 

9:000$000 
8 :400$00Q 
6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 

9:000$000 
5:400$000 
4:200$000 

9;000$000 
8:400$000 

5:400$000 
4:200$000 

16:200$000 
f4 :400$000 
12:600$000 
9:600$000 

f0:800$000 
4:200$000 

'9:000$000 
8:400$000 

36:000$000 
33:000$000 
19:800$000 

39:600$000 

150:000$000 

86:400$000 

54:600$000 
36:000$000 
6:000$000 

18:000$000 

6:600$000 
6:000$000 
9:600$000 

9~:000$000 
8:400$000 

30:000$000 
27:000$000 
21 :000$000 
10:800$000 

9:000$000 
2'1:600$000 
16:800$000 

9:000$000 
8:400$000 
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5 officiaes de primeira· ..... . 
4 officiaes de seg.unda ...... . 
7 officiaes de terceira ...... . 
6 officiaes de quarta ....... . 
3 preparadores de metal. .. . 

Secção de Stereotypia 

1 chefe de serviço ......... . 
1 sub-chefe ............... . 
2 officiaes de primeira .... . 
3 officiaes de segunda ...... . 
1 official de terceira ....... . 
1 official de quarta •........ 

Secç/lo de Mecanica 

1 chefe de serviço ......... . 
. f sub-chefe ...... , , ........ . 
f torne iro perito .......... .. 
3 officiaes de primeira ....... . 
2 officiaes de segunda ..... . 
2 officiaes de terceira ...... . 
2 officiaes de quarta ....... . 
1 ferreiro especial ......... . 
1 ferreiro ajudante ......... . 

Secção de Carpintaria 

f chefe de servico ........ .. 
1 official de primeira cuti-

leiro ................ . 
1 official de primeira ...... . 
1 official de segunda ....... . 
1 official de terceira ....... . 

· 2 officiaes de quarta ..•..... 
3 reparadores do edificio .... 

Secção de Electricidade c 
Motores 

1 chefe de servi,eo •......... 
2 sub-chefes, sendo um do 

Diario Of(ic{al . •.....• 
2 officiacs de primeira ....• 
f official de segunda ....... . 
i offlcial de terceira ....... . 
1 official de quarta ........ . 
6 conservadores de motores. : 

Por funccionario 

Ord. e Grat. 

6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
9:600$000 
4:800$000 

9:000$000 
8:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 

9:000$000 
8:400$000 
6:600$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 
6:600$000 
4:200$000 

9:000$000 

6:600$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 
4:200$000 

9:000$000 

8:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 

' 3:600$000 
5:400$000 

Total 

30:000$000 
21:600$000 
29:400$000 
21:600$000 
44:400$000 

9:000$000 
8:400$000 

12:000$000 
16:200$000 
4:200$000 
3:600$000 

9:00!1$000 
8:400$000 
6:600$000 

18:000$000 
10:800$000 
8:400$000 
7:200$000 
6 :6'00$000 
.4:200$000 

9:000$000 

6:600$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:200$01'0 
7:200$000 

42:600$000 

. 9:000$000 

16:800$000 
12:000$000 

5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 

27:000$000 
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Portaria 

i porteiro ................ . 
1· ajudante do porteiro ..... . 
2 continues ............... . 
7 correios ................. . 

QUADRO ANNEXO 

Composição 

4 officiaes de primeira .•.••. 
4 officiaes de segunda ...... . 
4 officiaes de terceira ...... . 
5 officiaes de quarta .•.•••.• 

Impressão Typograp/tic.a 

· 2 officia.es de primeira ..•. .' 
2 officiaes de segunda •..... 
2 officiaes de terceira ...... . 
1 official de quarta ........• 

Serviços Accessorios 

:14 officÍaes de primeira, sen-
do cinco numeradores. 

7 officiaes de segunda ..... . 
6 officiaes de terceira ...... . 
3 officiaes de q•Jarta ....... . 

"or • .\n10 OF'F'IC!AL" 

Redacção 

1 redactor-chefe .••.....•.. , 
2 '!' -nux1 tares .............. , 

'r 

Por funccionario. 

Ord. e Grat. Total 

8:400$000 
7:200$000 
0:600$000 
0:000$000 

6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 

6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 

6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
3:600$000 

14:400$000 
' 19 :600$000 

. 

: 

8:400$000 
7:200$000 

13:200$000 
42:000$00Q 

24:000$000 
21:600$000 
16:800$000 
18:000$000 

' ... . ~ 

. 12 ;000$000 
10:800$000 
8:400$000 
3:600$000 

84:000$000 
37:800$000 
25:200$000 
10:800$000 

14:400$000 
19 :20Q$,00Q 

Secção de Revisão ... ,.,,, ' .-. ·~.;~' ' •,. ,,.,. . ·~ 
1 chefe de serviço ........•. 
1 sub-chefe ............... , 

12 revisores ................ · .. 
12 conferentes ............... . 
i .éontador, encarregado do 

· mappa ,. ............. . 
1 ajudante do encarregado ... · · 
5 contadores de linhas, sendo · · 

dous junto ao encarre-
;.,!.. gado .do mappa. •.• • • • • · 

9:000$000 
8:400$000 
6:600$000 
6:000$000 

7:200$000 
6:600$000 

6 :600$,00Q 

9:000$000 
8:400$000 

79:200$000 
. 72 :000$000 

17:200$000 
6:600$000 

' 
.30 :.Q00$00Q 
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Secção de Composição 
(ma~riz) 

1 chefe geral .............. . 
2 sub-chefes .............. . 

Serviço de originaes. 

2 archivistas .............. . 

Ser.viço D.iurno 

1 chefe de sub-secção _(guar
da typos) .••......•.•• 

1 ajudante ................ . 
7 officiaes ................ . 

Serviço Nocturno 

2 paginadores ............. . 
6 plantonistas •......•.•...• 
3 prelistas ................ . 
2 distribuidores de provas 

(vigias) .............• 
30 compositores de caixa, effe

ctivos (tarefa 125 li-
• .nhas) ............... . 

20 linotypistas effectivos (ta
refa 381 linhas) .•••.• 

7 emendadores ............ . 
1 chefe de sub-secção (meca-

nica) ................ . 
1 ajudante ................ . 
2 rnecanicos de primeira ...• 
2 mecanicos de segunda ..•.. 
2 rnecanicos de terceira ..... 

Secção de Impressão 

1 chefe de serviço .........• 
1 sub-chefe ............... . 
4 officiaes de primeira ..... . 
4 officiaes de segunda ...... . 
2 offíci~es de terceira ..... .. 
2 engradadores de fôrmas .. . 
1 engradador ajudante ...•... 
2 zeladores de mac,hinas ....• 

Secção de Stereotypia 

Por funccionario ·, 

Ord. eGrat. 

9:000$000 
8:400$000 

7:200$000 

7:200$000 
6:600$000 
5:400$000 

7:200$000 
6:600$000 
5:400$000 

5:400$000 

6:000$000 

6:000$000 
6:000$000 

7:200$000 
6:600$000 
6:000$000 
5:400$000 . 
4:200$000 

9:000$000 
8:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
4:800$000 
4:200$000 
4:200$000 

~o tal 

9:000$000 
16 :800$000. 

14 :400$00Q 

7:200$000 
6:600$000 

37 :800$000. 

14:400$000 
39:600$000 
16:200$000 

10:800$000. 

180:000$00Q 

120:000$000 
42 :000$000. 

·'·•'' 

1; :200$000 
6:600$000 

12:000$000 
10:800$000 
8:400$000 

i ( 

9:000$000 
8:400$000 

24:000$000 
21:600$000 
8:400$000 
9:600$000 
4:200$000 
8:400$000 

.... , 
!'.'·ti ·:r,: 

1 chefe de serviço.......... 9:000$000 9:000$000 
'· 1 su~:.chef~ ....... ···-·~·:•.• ....... ~. ~ :400$000 . - ~ :400$00Q 
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8 officiaes de primeira ..... . 
· li. officiaes de segunda ...... . 

3 preparadores de metal. .. . 

Sub-secção de Electrici-
dade (Integrante) ':· 

2 officiaes de primeira .... .. 
5 officiaes de seg~mda ...... . 

Secção de Expedição 

:1 chefe de serviço ......... . 
•2 sub-chef~s ............. . 

· 3 expedidores despachantes .. 
:13 expedidores de primeira .. . 

5 al.cadores ............... . 
':12 alçadores ajudantes ....... . 
:16 distribuidores ..•........• 

Portaria (Integrante) 

· 2 ajudantes do porteiro .... . 
2 correios .................. · 

Turma au:riliar (Compo-
sição) 

:1 O officiaes de i • .......... .. 
10 officiaes de 2' ........... . 
28 officiaes de 3' ........... . 
7 aprendizes de :1. • ......... . 

10 aprendizes de 2' ......... . 
5 aprendizes de 3'. : ....... . 

Turma auxiliar (Serviços 
accessorios) 

30 officiBies de 1~ .......... . 
4 7 officiaes de 2' ........... .. 
:17 officiaes de 3' ........... . 
6 apredizes de 1' .......... . 
4 aprendizes de 2' ......... . 
4 aprendizes de s· ......... . 
2 dactylographas para a di-

rectoria ............ ·. 

Secretaria 

· f servente de 2' .....•.... · .• 

Por funcoionario 

Ord. e Grat. Total 

6:000$000 
5:400$000 
4:800$000 

48:000$000 
2:1:600$000 
14:400$000 

6:000$000 12:000$000 
5:400$000 27:000$000 

9:000$000 
8:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
5:400$000 
3:600$000 
3::120$000 

7:200$000 
6:000$000 

4:200$000 
3:600$000 
3:000$000 

• o • f ••••• 

4:200$000 
3:600$1)00 
3:000$000 

4:200$000 

• o ••••••• 

9:000$000 
16:800$000 
. :18:000$000 
70:200$000 
27:000$000 
43:200$000 
49:920$000 

14:400$000 
12:000$000 

42:000$000 
36:000$000 
84:000$000 
:14:700$000 
:15:000$000 
3:600$000 

\126 :000$000 
6:1:200$000 
5:1:000$000 
12:600$000 
6:000$000 
2:880$000 

8:400$000 

3:840$000 
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Por funccionario 

Ord. e GraL. ToLa! 

Thesouraria 

1 servente de i' ............ ••••• o ••• 4:200$000 
1 servente de 2" . .... o ........ ••••••• o • 3:840$000 

Almo:cari{ ado 

2 serventes de f• ........... o •••• o ••• 8:400$000 3 serventes de 2" ........... .......... 11 :520$000 

Portaria 

5 serventes de i • para entrega 
de obras e mais ser-

-- viços na Imprensa .... o •••••••• 21.:000$000 
H !erventes, sendo um de f•, 

dous para o serviço 
diurno, seis para o no-
cturno e tres condu-
c tores de malas do 
Diario Official. •...•.. •• o •• o ••• 42:600$000 

Gra'Vura 

· 2 praticantes de 1' ........... ......... 5:760$000 
2 praticantes de 2• .. o o o •• o o •• •••••• o •• 3:840$00() 
2 praticantes de a• .. ......... •••• o • o •• i:440$000 
i servente de 2', tambem para 

a Revisão .............. •••• o •••• 3:840$000 

Lithouraphia 

í 3 praticantes de i •.. ......... o o ••••••• 8:640$000 
2 praticantes de 21L. o ••••••••• ......... 3:840$000 
2 praticantes de a• .. ......... 0 o o o o o o o o' 1:440$000 
i servente de 2• . .......... o • • •• o ••••• 3:840$000 

i ·~· 

Composição 

10 praticantes de 11 
•• ••• o ••• o • o o O o o I O O 0' 28:800$000 

5 praticantes de 2• ........... . ........ 9:600$000 
. 5 praticantes de ao. .. ......... • o ••••• o • 3:600$000 
5 praticantes de s• ........... o •• o ••••• 3:600$000 
3 serventes de 2• . o o o ••••••• • .. o ....... 11:520$000 

Impressão 

10 praticantes de 1 8 o o o • o • o •••• o ••• o o ..... 28:800$000 
15 praticantes de 2". o • o. o o • o • o o •• o o o • o 28:800$000 

!I 8 praticantes de 3' ........... o o • o o o o o o 5:760$000 
. 2 serventes de 2' ............ • o o ••• o ' •• 7:680$000 

r 
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Se1•viços Accesso1•ios 

10 pratica-ntes àe 1' .......... . 
10 praticantes de 2' ......... . 
10 praticantes à e 3" .......... . 

1 servente àe 1' ........... . 
3 serventes de 2' .......... . 

Pautação 

5 praticantes de :1• .......... . 
5 praticantes de 2• .......... . 
5 praticantes de 3' ......... .. 
:1 servente de 2' ........... . 

Expedição 

3 serventes de 2' .......... .. 

Fundição 

2 .praticantes de :1' ••••••.•.•• 
5 praticantes de 2' .......... . 
5 praticantes de 3' .......... . 
:1 servente de 2' ........... . 

Stereotypia 

2 .praticantes de 1' .......... . 
2 praticantes de 2' .......... . 
2 praticantes de 3' .......... . 
:1 servente de 2', tambem para 

a mecanica ........... . 

Mecanica 

3 praticantes de :1' ... ~ •.••••• 
3 praticantes de 2' .......... . 
3 praticantes de 3' ......... . 

Carpintaria 

:1 praticante de :1• .......... .. 
:1 praticante de 2' ........... . 
:1 praticante de 3' .......... . 
:1 servente de 2', tambem para 

a electrieidade .. ' ..... . 

Electricidade 

:1 ·praticante de 1' .......... .. 
1 ·Praticante de 2' ......... , .. 

Por funccionario 

Ord. e Grat. Totul 

....... o. 
•• o ••• o •• 

......... 
• ' ••••• o • 

•••• o o ••• 

......... 
••••• o ••• 

••• o •• o •• ......... 

• o • o • o o o o 

o •••••••• 

••• o ••••• 

• o • o ••• o • 

••• o ' o ••• 

. ....... . 
O O I O O O O O o 

• o ••••••• 

o •• o • ' ••• 

• o •• o •••• 

o ••••• o •• 

• •••••• o • 

• o ••• ' o •• 

•••••••• • 1 

• o •• o •••• 

I I O 0 O O O o 0' 

28:800$000 
:19:200$000 
7:200$000 
4:200$000 

:1:1:520$000 

:14:400$000 
9:600$000 
3:600$000 
3:840$000 

:1:1 : 520$000 

5:760$000 
9:600$000 
3:600$000 
3:840$000 

5:760$000 
3:840$000 
1:440$000 

3:840$00Q 

8:640$000 
5:760$000 
2 :!60$000 

· .. 

2:880$000 
:1:920$000 

720$000 

3:840$000 
,., ' ~ •, . 

2:880$000 
-· 1 : 920$000 

-

' l 
I 
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f praticante de s· .......... . 
. Excesso de · tarefa . do Diario 

Of[icial ....•......... 
. Addicionaes ................. · 
. Ser.viços extraordinarios ...... . 
·~ratificação pelo serviço da 

escr.ipturacão por partidas 
dobradas, sendo a um chefe 
200$ mensaes, e cinco au
xiliares, a 100$ mensaes 

. , ca~~. ,um ..••.•••••.•..•. • •••. 

Por funccionario 

ord. c Gral.. •rotai 

e o I o I f I o I 

180:000*000 
ri00:000$000 
140 :000$000 

8:400$000 

720$0.00 

428:400$000 

5.928:650$000 

§ A verbo. "Material" será a constante da presente lei. 
. § Continuam em vigor as disposições do art. 121 e 
paragraphos, da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921 attí
nentes á Imprensa· Nacional, que não contrariarem '0 que 
dispõe esta lei. 

. §, A antiguidade a que allude o § 8•, do art. 121 da lei 
aDima citada refere-se ao tempo ininterrupto de casa do em

, . pregado. 
§. · No art. 68, do regulamento baixado pelo decreto 

n. 4.680, de 14 de novembro de 1902, alterem-se as palavras 
"será pago á razão de meio dia cada duas horas", por "será 
pago á r-azão de um quarto de dia cada hora", as quaes con
starão do novo regulamento. 

§ Altere-se o art. 4•, do regimento interno, pelo se-
. guinte: 

"Quando houver serviço em dom-ingo ou dia fe.riado, o 
·trabalho começará á ,hora regulamentar e será igual ·a dous 
terços do expediente ordinario. A prorogação do serviço, 
além dessa hora, será contada em dobro. Estas disposições 

, são extensivas .ao Diario Official. 
Os serviços extraor_çlinraios a que se obriguem os ser..: 

vidores do estabelecimento serão remunerados de accórdo 
. com as disposições em v~gor, ficando terminantemente pro
hibida outra qualquer natureza de compensação que attente 
contra aquellas disposições. 

§ As disposições da pt·escntc lei, referentes a esf.e 
estabelec·imento, começarão a vigorar de 1 de janeiro de 1924, 

· o o Governo providenciará para a tra.nsferencia das verbas 
destinadas no attcndimento das alterações nellas contidas e 
abertura dos necessarios creditas. 

. . §, Substitua-se o .art. 13 do regulamento pelo que 

. dispõe o art. G3 do decreto n. 2.610, de 15 de março do 1911, 
observando-se ainda um unico principio · gcnerico para o 
P.ºSS_()ªl tit~la.clo.l ''< ,,~· ·• ... Fi , . .'_:dl 
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s As tarefas do D.ia'l'io O[ficial, tanto as primeiras 
como as subsequentes, serão pagas na mesma proporção ao~ 
oi'l'ecLivos e supl)lentes. ' 

§, Da data desta lei em deante, exigir-se-á, para ad-
missão de praticantes, exame correspondente ao do 2' anno 
do curso primar i o; bem como, as promo~ões a officiaes de 
quarta serão procedidas após concurso de habilitação profis
sional, devendo ainda constar o mesmo concurso das disci
pr.inas equiparadas ao exame final primaria. As exigencias 
acima só serão dispensadas com a exllibiçiio de diplomas 
officiaes GU equiparados, comproba.torios da capacidade re
querida, excepto o caso de competencia profissional, que será 
provada no estabelecimento. 

§i O numero de horas de expediente p~rea o pessoal da 
rmprensa Nacional será igual ao da repartição citada na por
taria do_director geral, baixada em data de 23 de março de 
1921, e a elle se applicarão todos os direitos relativos ao 
ponto. Resalvado o que determina o §1 1', do art. 2', do regi
mento interno, estabelecido, entretanto, que não poderá haver, 
na Imprensa, expedientes de duração differente para quaes-
quer serventuarios da repartição. · 

§ Em virtude das modificações funccionaes a que pro-
cede esta lei, estabelecendo categorias mais proprias, serão 
aproveitados os serventuarios actuaes; cabendo, outrosim, aos 
chefes geraes e de serviço absoluta direcção dos serviços a 
seu cargo, inclusive da concessão de férias c sabidas, abolido 
o passe, podendo considerar como tal as faltas que os empre
gados accusarem, uma vez que estas não excedam .de tres dias 
ao mez; assegurado o direito aos que não as gozarem no 
mesmo anno, fazei-o no exercício immediato, sem prejuízo de 
outras. Aos referidos chefes incumbirá ainda o encargo do 
levantamento da frequencia mensal dada pelos empregados 
sob suas ordens, dos quaes exigirão · a assiS'Ilatura do ponto 
nas seccões de que fizerem parte, e remettel-a-á mensal
mente, ao apontador geral, cessanqo, dest'arte, a intervenção 
da portaria na economia pr·ivativa dos chefes mencionados., 

§\ As férias de que trata o art. 2~ da lei n. :14.663, .de 
i de fevereiro de i92i, poderão ser concedidas nos mezes de 
janeiro e dezembro, de cada anno, não excedendo, porém, da 
duodecima parte do numero de servidores de cada seccão, 
tendo em attenção {) accumulo de servico nos menci.ona4os 
mezes. 

§, A' Imprensa Nacional são applicadas as disposições 
contidas nas leis organicas do Thesouro .. Nacional, que qigam 
respeito a vantagens, posses, substituiQ(Ies, pontos, des
cootos, licenças, penas, eto., exceptuando-~e o pessoal amo
vível ao qual é facultada a disposição sobre o ponto. 

São considerados cargos de rigorosa competencía pro
fissional os de officiaes especiaes e os de aul!iliares do chefe 
geral a,cujos log~res poderão concorrer oíficiaes de qualqu~ 
j}lass_e. . ...•.... " ...... , .. _ .. . . ... ~ 
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§I Os ex-empregados do estabelecimento poderão ser 
readmi~tidos .Para as secções a que pertenciam, uma ~ez que 
não haJ,am s1do exonerados por penas infamantes. 

§, A's turmas auxiliares não é applica.da a interpre-
ta~ão contida no § 5", do art. 121, da lei n. 4.242, de 5 de 
jane·iro de 1921. · · · · 

§ Fica arbitrada ao sub-director, chefe da secção de 
artes, e aos dous ajudantes e aos c,hefes geraes uma gratifi
cação igual a uma quinta parte das seus vencimentos, cor
rendo essa despeza pela verba "Serviços extraordinarios " .• 1 

§, Para os effeitos do disposto no § s•, do art. 121, da 
lei n. 4. 242, de 5 de janeiro de 1921, compete aos chefes 
geraes de serviço as propostas respectivas. 

& As vagas que se verificarem nliS .turmas auxiliares, 
serão providas pelos serventuarios das mesmas turmas e á 
proporção que se forem vagando, as u!Limas, a começar pelas 
classes inferiores, serão preenchidas por empregados admit
tidos para as duas mencionadas turmas. Adoptando o mesmo 
criterio para o quadro annex:o, sendo, porém, as vagas incor
poradas ás respectiv.as classes das secções correspondentes, 
nas quaes se procederão os .preenchimentos pelos immediatos., 

§i A classi:f.icacão a que se refere o quadro anne:x:a, 
obedecerá ás seguintes condições: antiguidade de casa, com
petencia a média. Na classificação será reconhecida o tempo 
de aprendizagem, sem vencimentos dos empregados .que ~ 
prestaram. 

· §1 Nas vagas que occorrerem de officiaes da seo.cão 
central serão aproveitados, sem prejuízo dos actuaes, os au
xiliares de escripta, e os demlllis passarão a denominar-se 
amanuenses, cujos cargos serão providos por empregados ti
tulados, attendendo a absoluta antiguidade. 

§ As alterações de tit.ulos e outras modificações da ta-
baila acima serão da competencia da director geral e as :f.u
t.uras nomeações ou promoções para o quadro do pessoal ti
tulado serão pelo Ministro da Fazenda. 

§ A verba destinada para o pagamento do serviços 
extraordinarios só poderá ser consumida pelo pessoal perten
cente ao quadro eft'ectivo. 

§ Os Jogares de levantadores de modelos, á propor~ão 
QUe se vagarem, deverão ser providos por funccionarios da 
Secção de Serviços Accessorios de cuja secção partem os co
nhecimentos technicos para o seu fiel desempenho. 

§ Aos officiacs da secção do composição e turma au-
xiliar será obrigntorio o estagio de 30 dias annuaes para pra
ticarem nas machinus de linoLypo o monotypo, sem prejuízo 
dos serviços ordinarios, afim do disseminar os conhecimentos 
I cchnicos desse mister. 

Sala das Commissões, em 11 do dezembro de 1923. 
/rine.u M.ach.ado . 
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hts li( icação 

Afasta-se esta emenda, absolutamente do cr1Lcrio do 
onerar o Thcsouro, enquadrando-se suas me.didas a!L,!!menle 
justas e instantemente reclamadas, nas proprJas dotaçoes vo
tadas para a Imprensa Nacional, accusando ain~a um sa~do 
Yantajoso como se passa a provar com os ~lgar1sm~s ab!u.xo 
C:e que é eloquente razão o quadro do movimento fmance1ro 

. do estabelecimento que prova ainda a sua marcha ascen
cional. 

· Demonstração das verbas (Pessoal) propostas pelo Go-
. ~·erno, e· confrontadas com as da presente emenda: 

Consolidada • . . . . . 
:Variavel . . . . . . . 
Gratificação Lyra. . . . . 

Trabalho presente : 

Consolidada. . . 
· ;\'ar.iavel. . . . . 

Saldo .. ; ... 

1.180:786$000 
1.003:790$000 
1.800:148$000 5.984:724$000 

5. 514 :650~000 
428:400$000 · 5 .'.)'.t!J :050::;uoo 

. . . . . . . 41 :674$000 

Vê-se, pois, que o saldo que api'esenla esta emenda é 
uma economia real e definitiva, resultante de amputações que 

.. v. mesma procede nas fracções de 50$ dos vencimentos, inclu
sive gratificação de todos os empregados do estabelecimento, 
cm uma perfeita uniformidade, tornando este trabalho accei
t ave! pelos seus proprios fundamentos e valendo-se da oppor
tuna resolução do Senado .que em uma elevada expressão de 
justiça resolveu incorporar a gratificação Lyra, base sobre 
que se assenta o trabalho da presente emenda que, além do 
mais, procura, ainda transferir parle de algumas verbas va
r-iaveis existentes, dando-lhes designações regulares aos fins 

· a que se destinam, sanando anomalias curiosas que alli se ve
rificam, onde empregados effectivos, como os obreiros e se
nhoras, na Imprensa, e supplentos cffectivoa, no Diario, ven
cem por verbas de excessos, avulsos, etc., em um criterio de 
absoluta inconveniencia. 

Dest'arte, a finalidade que esta emenda collima é de 
grande opportunidade para o 'rhesouro e parallelamente para 
todo o pessoal a que e lia procura com justiça, servir; e si se 
dedicar ao plano a que obedece, um pouco de detida attencão, 
verificar-se-ha que as pequenas vantagens que ella concede, 
~ifram-se nas proprias verbas realmente consumidas, sendo, 
como acima ficou dito, apenas trnnsferencias de partes de al
gumas verbas, ·correcções que se fazem de irregularidades 
r.readas pela ultima reforma e até esta data mantidas, e no 
mais, constituindo bases para o novo regulamento mandado 
baixa1' em virtude do art. 121 da lei 4 .242, de 5 de janeiro 
de 1921, e art. 127, da lei 4.632, de G de janeiro de 1923. 

Inserindo 1essas medidas simplicar-se-ha. no regula
mento citado, a parte que exige um determinado numero de 

. lwra.s equivalente á remuneracão vencida, tendo em apreço os 
sery1ços prestados fóra das horas do expediente ordinario, 
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i·einunernclos poJ' J'll brica espccificncla, votaria cm leis succes
sivns c em iguaes concliçõe~. provostas ninclu, pelo .Governo 
para o futuro exereicio. 

O cxtrnordinario accU!liUlo de serviços no !Jiario O((idal 
Jssoberba, sobrt•nwdo os sot·vidores que a clles se entt•egam, 
nrw lhes rcsLanclo, siquer, ús vezes, tempo nem para fazerem 
suas necessirJacles physiolugicas. 

Testemunho insuspeito rlesla vcrrlacle é o illuslre Senador 
João Lyra que, repeLidas vezes Lcm-no observado quando vae 
aquolla J'epm•tif;ão, levado pela necessidade ele qualquer Lra
llalhu que ú eltlf!nda é eonl'iaclo. 

Colwneslu, pois, n presunl.o Lmballto, todas as justas me
cicias que se fl1Zf)ll1 JJCCCSS<Il'ias na Imprcn~n Nacional c Diario 
O((icü!l, sem cxceclc!' stws proprias dotações, ao contrario 
limita seus algarismos de molde a offerecer notavel saldo, 
consullnnclo ú Pl'IJcaria sil.mwão elo et·ario publico e á patrio
tica orientação elo Senado. 

Jnsli/'icaçüo 1'e(Arente ao (UJ•cclor ueral 

Os vencimentos do clirecf.m• geral da Impl'ensa Nacional 
e Diario O((icial consultam de modo pleno a justiça, não obstan
te Ler a ull.ima J•el'm·ma pot• que passou o estabelecimento 
:i/,l.endido em parle a essa repartição. A reforma a que se al
Inde consignou em 1 :500$ os vencimentos desse funccionario 
de confianoa, esquecenclo-!'w, pot•üm, de que o mesmo já per
cebia aquella somma, de que constava o auxilio para aluguel 
de casa, não mais cm vigor como determina o § 4" do art. 121 
da lei n. 1,,21,2, de 5 rio janeiro uHimo. 

Vê-se, pois, que em nada lueJ•ou o director, o qual, á 
frente ele uma rcparl.içiio pura cnja clil'ccção, além elo Dim·io 
Of(idal, j;i de si pesadissirno, se exigem Paras aptidões, des
cortino, e esmerado zelo, quando a Lendencia do Congresso 
Nacional é sempre pelo amparo directo áquelles que prestam 
ao paiz seu concurso proveitoso e patriotico. 

Isto posto, tem pt·eccrlcncia a razão de orrlcm g·cral que 
força fazer desappnt·ecct• essa ommissão involunlaria. 

O director ela Impi·cnsa Nacional c Diario O((icial é, clen
I.J·e os elas demais rcpm•tições, o que rclativamcnle menor 
vencimento pcrcche, upt·ccianclo os multiplos encargos que lhe 
estão affcclos pela natureza hecl.ct'flgcnca elo;; serviços sob sua 
supm·.ior direcção, pelo numrro elevnelo ele empregados que 
~ervem sob suas m·clcns imn1cdin tas pnt•a o que se faz neces
s:u•io um cxpedicnf.c Jll'olon~;mdo; bem como o Diario O((icial, 
complexo pot· sua nal.nrcza, cujo;; scrvic.os sP estendem até 
~'!la noite c clcsal'ia um aeeenclmclo tino adrninislralivo que 
norteia com clrwa~ãn o Jil'OS'L'f'Sso que all.ingiu o syslema ele 
jJLJblicaf,,fi.o r• seus :u:eessol'ios, st•t•vicos que devem mat·char 
com ponf.ualidade f!Xaela, ;;l'm se al'asl.ar o stlll dit·ecl.ol' dos 
F-nc:u·g·os rrue llw as~olif•rham ns lralwllios na Jmpt·ensu, aincla, 
sem lovat• r•111 ennsirlri'H!:fio a gJ'HJHlc )'e,;ponsahilaclc que lltc 
nclvcm ria cli;d.J•ilnl i1:fin de VIII' ias wrhns de real vull.o, P~pat·
Hns, n lg'lllllns, 1'111 u 1'\:n nwnl os exl.t•n nlins no da Inqll'nn.~:l, do 
[JLW L't'silll.ii n et~nsull.il·o dispunrlio do uma aelividado Ol'!-:'illlie .• 
qLw :;upe1·a f'lil lilllilo o premio que lhe clc:;Lina o Esladu. 

s.- Vol, X 24 
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Agoi'a, procisamont~, tentam os dcn:ais rlirocl:9t'C>l do SOl'~ 
vi~os publicos a clevaoao dos seus vnncJHicJüos, ,Ja aUondi(IIJo 
onÍ annos anteriores c ora ainda pleiteados eompat'iiÜ\'Uillllilto 
j1l superiores aos do director da Imprensa o que cm•robol'a 
iut razão procedente desta medida. J~' de nol.m· que os ven~ 
C"imentos que lhe sãp arbitl'ados, o fnr•nm consiclcrunclo o 
pt'incipio de estricta economia por quo se conduz esta rn·opo~ 
sicão. 

QnadJ'O demonstrativo da receita e despesa da i'mJJJ'cnm Na~ 
C'iortal, apuradas nos exe1·cicios cte Hl 1 ü a Hl2,2, a que 6 
acima aUudido, constante da rnçnsaoem do GovC1'1JO eu~ 
viada á Gamara (em caJ•riocndo) publicada crn lü de ou~ 
tub11o da co1·rente, pau. 3.7al\. 

1916 ................. . 
1917 ................. . 
1918 ...... \ ...... ' .•.. 
1919 ................ .. 
1920 ...................• 
1921 O o O O tO o O o I o O O O O 0 o O 

.!922 O O O O 0 O o O O o O O o O O o o 0 

3.677:652$788 
3. 631: H0$061 
3. 481 :5G2$4i8 
3. 869:570.$607 
4.042:576$966 
6.295:689$133 
7. 319 :989,~977 

3.234:252$061 
.~. 375 :003$651 
3. H2: 548,~36:3 
1..227:257$585 
3.800:063$405 
5.7(\9:306$175 
7.218:474$002 

Sala das Commissões, em i1 de dezembro de 1923. -
Irineu Machado. 

PMECEf\ 

A Commissão é contraria. i 

N. 130 

Art. Fica revigorado o art. 08 da lei n. 2. 35G, do 31 
do dezembro de 1910. 

Sala das Commissões, 11 de dezembro de 1923. - Irineu 
Machado. 

Justificação 

O artigo de lei que a prese11tc emenda pretende 1'0\'igorur 
t>slá assim redigido; ' 

. ":Ppra todos os ~fl'eilos l'icnm considomdos opet•al'ios 
JOrnaleiros, os obreiros c obreiras que tivet'CIIl mais de 
um anno de seryigo nas ofl'icinns de Encndernncão, Bru~ 
chura, Compos1çao e oult'as da Impt'onsa Nacional. a 

contar ria data em que cnlrat·nm 11111' ns ol'i'ieinn~,, in~ 
clusive o tempo de aprcnrlizngom". 

A sua appJ•ovuçli.o vi!•it snlvn1· OH moc:losl,os nmpregaclos a 
qUOf!1. elh!:_ serve, da ·lorrJvcl ameaça de !'i curem pl'ivarlos da 
sratlf!Caçuo Lyra, como lhes acontecera, ha pouco, vor infiel 

. 

I 
' 
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Jntel'pt•cl.aeiío da lf'i om vlgm•, qunnr.Jo osscs empt•ogados ,iú 
gosam, pelo rog·u.lamentu, de todas us l'ogalia~ conccd(rlas aos 
demais empregados. 

Não Londo tdlcn Hnlal'ins fixos, facil ssn\ privnl··OS daquellc 
recurso, quando o Senado, r.un sua g·enerosa resolução deter
mina sua incorpornçiin rlr,finiliva. 

E, pois, rle completa ,insl.i1:a a appt·ovtwiío desta emenda, 
!JLIC vem appt·ovoil.m· t•odu~ido uumcro de csfot·çados sm·virlores, 
muil.os com mais r)o 10 :umas, encanecidos cm sna maiot·ia 
j)O l.rnl.Jalho rude que ú o lll'cmio de sua percnnc dedicn~ão aos· 
ml.ercsses do Estndo. .. 

Sala das Cammissões, 11 de dezembro do 1923. - lrineu 
Machado. 

PARllCIJ!l 

A Commissão ó contraria. 

N. 131 

Onde convier: 

O pagamento dos funccional'ios ela Imprensa Nacional con
tinuará a ser cfJ'ecLunclo onde até ho,ie o tem sido, até que 
essa rcparLioão se,ia dotada de ef'J'icienLe apparclhnmento c!P 
contabilidade, nos moldes do Cocligo, quando o permittir a si
tuação financeira. 

Sala das Commissões, 11 de dezembro de 1923. - lrineu 
Machado. 

.Tusti(icn(~íio 

. Em defesa da approvação da emenda vertente, bas!.a ar
!,:Llll' o voto do illustrc Relatm· da Fazenda sobre a ele n. 3, om 
2' discussão, quando, alludindo á transfcrencia das verbas dos 
inactivos da Guerra o Marinha para este orçamento, assim se 
r.ronunciâra. · 

JusU(icação 

Conformo deixamos nssignalado no parecer sobre 
o orc.amento ·dn Fazenda, a trnnsl'orencia a esse minis
l.m·io do servil;o ele inncl.i\'os rias classes milil,ares deter
minaria a Ilf!ccssiclado rio sct· ampliado o quach·o de 
funecionnrios do Thcsom·o sem equivalente rcdnc,}ão 
no pessoal das contabilirlarlcs da G11crra c da ll!nt•inha, e, 
portanto, augmenl.o da despeza, som proveito para u. ad
ministração." 

Vc!'i fica-sn osso rael.n na Tmpi'(!JlSa onde serinm necessa
rios lliWOs J'unccionnl'iDH pum os sor\'ir;os rleconentr.s ela truns
tcrcncia desse expediente, novo fiel e quicá novo thesoureiro, 
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com fianca equivalente as sommas que ·lhe se.riam coni'iadas, 
em vista do actual lel-n arbitt•acla c,m 15 :ooor:;, absolutamente 
msuficien te e precaria, 

Ao demais a lrausfet·cncia de~ses servicos para a Im
prensa não set'ia oppot·l.una cm vista de não llle Ler sido dado 
t!OVO regulamento como exigoncia ele lei, elo que resultaria o 
sacrifício dos funccionurios que se veriam na conl.ingcncia rle 
esperar dias seguidos o recebimento r.lo que lhes fosse devido, 
cm virtude da faltu do uma expressa disposição que prefixasse 
l· dia do respcel ivo pagamento; agora a angustia ele cspaco no 
estabelecimento, fado que é confessado pelo 11ropriu Sr. dou
tor director, em sua rceonlo eX]Josição ao Miuislorio da .Fa-
7enda, encarecendo a necessidade de sua muclanr;u para outro 
local, como vantagem cconomica e artistica para o estabeleci
mento e as artes que nellc se pt'Ulicam. 

Confiante, ousu espertH' elo Senado a approvar;.ão desta 
emenda. 

Sala das Commissúes, 11 de dezembro de 1023. - Irincu 
Machado. 

PAHECER 

A ·commissão é contraria. 

N. 132 

Onde convier: 

§ Obsct·vem-sc na Imprensa Nacional as seguintes clis-
posiçi.ies t•ogulutucntares: 

§ No art. GS do rcgulamenlo baixado pelo dect•cl.o nu-
n:ct·o 4. GSO, de 14 de novembro de 1002, rcfcrcnlc ú .Imprensa 
Nacional, alterem-se as palavras: "será pago á razão de meio 
ciia cada duas horas", pot·: "serú pago á razão de um quarto de 
dia cada hora", a quaes constarão do novo J'egulamento . 

. § All.ct•e-se o nrt.. 4" do regimento interno, pelo se-·. 
guintc: , 

"Quando ltonvcr scrvi~o cm domingo ou dia !'criado, o l.rn
ballto comc~aJ·:í :í hora rcg·ulat· c sct•:í ig·twl a dous leJVlS de 
cxpedienlc ordinario. ;1 lll'orogu~ão cln sci·vi~o além dessa hora 
será contaria em dobro. Estas disposir,õcs são extensivas ao 
Diario 0(/'icial. · . • 

Os scrvir,,os oxl.rurll'dinu!'ios a que su obriguem os sm·vi
dores do eslabelecimmll.o :;m•fto t•emunet'tHlos de accôrdo com 
as disposi,.iies em vigot• ficanr:lo I.IH'!llinnnl.retncnl.o prohihida 
müra qualquet• nal.ureza de eompcnsrwão que allcnl.c contra 
aqucllus disposi~Ges." · 

§ As disposi~·õc:; da prosr.nl.e lui, t•el'e!'rmtcs n csl.c csta-
belccimenl.o, conwcarão a vig-urat· de 1" de ,ianc'ü·o de 1024 •. 

I 
I 
! • 
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§ Ficn ,,ul1sLilnido o :u·l. 13 elo regulamento, pelo que 
dispõe o nt·l. 03 do dect·cl.n n. S.G10, de 15 de JJHtJ'(:O elo HlJl; 
ubsel'vnnclo nincln um unir:o pl'incipio g·etwt·ico pnJ•a o pessoal 
titulado. 

§ As J'ét•ins ele que l.t•nl.n o Ut'l. 29 cln lei n. H.üG3, de 1 
ae fevrJ•eil·o ele 192:!, porlf'riio set• coucedirlas nos mezes de 
,timeir·o P rlt'zembr·o rle carln mmo, não excedendo, porém, da 
õuoclecima pal'l.e rio munPt'O riP servidot•es rle cada secção, 
tendo cm ai.Lenuão o accumulo de sct•vi(:o nos mencionados 
meze::;. 

~ As l.m·efas rlo Dia:,•in O{ficial, lnnl.o as primeiras, 
como ns suhscquenl.cs, srt·ão pngns na mrsmn propot·r:ão, nos 
e!'J'ecl.ivos c supplentes. 

§ Da data desta lei cm diante, cxigir-se-ha, pum arl-
miss[io de praticanLes, exume correspondente ao do i\Cil'Ul1cla 

anuo rio curso primario; brm, fJorno, as pt·omn~õcs a ofl'iciaes de 
1,• classn srt·ão procedidas após concurso de ltabilitar;ão pro
fissional. devendo ainda con;;inr o mesmo concurso das disci
plinas r.•quivalenl.cs no cxanw final t)l'imal'io. As exigencias 
acima sô serão dispensnrlns com a exhibição rle diplomas offi
ciaes ou equiparados, compt•o!Jatorios dn capacidade requerida, 
!Jxcrpl.o o cnso de cnmprd encin prol'i;;sionnl, qur srr:l provarla 
r:o rsl.ahclecimento. 

§ O numrro de horas· rlc cxpcrlicnfe para o pessoal da 
Jmpr·ensa Nacional sct·ú igual ao ria repartie.ão citaria na por
taria do director geral, bn ixndn Plll rlnln rlc 23 de mnreo de 
1921,e a elle se applicarão l.orlor, os dit•oitos relativos no ponto. 
Resnlvndo o que determina n ~' 1" elo arL 2" do regimento in
terno, cstabelecirlo, ont.retnnto, que não podct·1i.o haver, na Im
prensa, expedientes de rlnrnção difi'crente para quaesquer 
~ervenLuarios dn repal'lir;ão. 

§ A' Imprensa Nacional são applicndas as disposições 
contidas nns leis organicns do Thcsom·o Nacional, que digam 
respeito a vant.agens, posses, substituições, pontos, descontos, 
licenças, penas. etc., etc.; nxcepl.nanrlo-sc o pessoal amovível. 
no qual 1\ facultada a disposir,.ão soh1•c o ponto. 

~ S1i.o considerados cargos de rigorosa compef.encin pro
fissional os de officiacs ospcciaes, n cujos lagares poderão 
concot'J'Pl' ofl'icines ele qunlqurr classe. 

,§ A ant.iguidnrlc a que nl ude o § s· do nrL. 121 da lei 
acima cit.nrla rcfl'rc-sc no l.empo initcrrupt.o de casa rlo cm
pregado, 

§ A assignatm·a rio ponto srl':í ohrignt.oria pura todos os 
ompregarlos rlo cstabrlrcinwnt.n, rle ambas as l.nhollas e nas 
respect.ivas secções de que o;; mesmos façam pnrl.c; c as nomen
cões ou JH'omoçõcs srJ'ão rlc compel.rncia elo Ministro rlrt .Fa
?endn. 

Sala das Commissões, 11 de dezembro de' 1923 - Irinen 
Jlfa.chado. 
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Justi(icaçlio 

As medidas que esla emenda cncci't'll são inslantcmcnto 
reelamadas na JmpJ•en>Ht Naciunal, J'Cflttl'liç_ftO que :;e. cons.et~vtt 
tilé hoje sem t•eg·uJtwwnlu, não o!JslanLo t•nJI m·udas d!sposieues 
de lei eollimat•em esse JH'O[JO:üLo. 

Não se jusWica que o i:icnado mantenha aquellcs 'ftinC
cional'ios, na de]Jlomvcl siLuac.rw de não se regerem por um 
regulamento quando os clircil.os que lhes são implicil.os foram 
asseguradas' por uma resolução de sua autoria, o que consti-
tue curiosa prol.ccr·fw c advm·su sorl.e pura c !los. . 

A falta de regulamento provoet\ sempre a poslergação do 
direitos; todavia, si na Imprensa Nucional ossa pmtica não 
ora seguida mais devido ít rcctilinea .c scnsat.a . orim.lLaçüo 
rJo seu dircctot•, que suppre coJll o sou tmo aclmnnsLraLIVo as 
falhas que o Cungt·esso quasi sempre pel'!niLI.e. 

Não obstante, imiH'escincliveis se tornam as medidas re
gulnmr.ntures que proponho c cu.ia npprovaçfto se impõe no 
8cnaclo como mero complcmenl.u ti sua resolu~ão anterior. 

Sala das Commissões, 11 de dezembro de 1023. - Irincu 
Machado. 

PAi\ECilf\ 

A Commissão é contraria. 

N. 13:J 

Onde convier : 

Os vencimentos dos porteiros, ajudantes de porteiros, 
contínuos, correios e serventes do 1'hesouro Nacional e Tri
bunal de Contas serão íguacs para todos os cfJ'eitos, aos dos 
empregados de iguaes categorias dà l\fh1islm'io dà Viacüo c 
Obras Publicas, fazendo-se para lsso ns nllcr:içües nccn~sarihs 
nns respecUvns tubellas. 

Sala das Commissües, ·11 do dezembro de 1923. - /rineu 
Machado. 

J!uti('icação 

A Jl!'esenlc C!llcnda ,iú por duns vezes logrou approvacão 
do Senarlo Fedem!. 

0s vencimentos dos pol'l.niros, a.iudantrs de porteiros; 
contmuos. correios c serventes do Minisl.cl'itl da Via~üo c 
Obras Puhlicus. no pcrioclo elo 19·12 u 1fl22, foram uugmen
l.ados _rlu~s vczrs, ficanrlo cssrs :funr.cionarios cm condições de 
supcrwrJdnclc aos rlo Thcsouro Nacional o T1·ibunal ele C:onlas 
crue continuam com os seus vencimentos rcduzidissimos, em 
fnce daquellcs outros seus collegns, c! esc! o Hl22. 

E' de juslicn, pois, quo se equiparem uns ilos onf.ros 
lnnl o mais que os empregados elo Thcsonro Nacional e Trl~ 
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bunal de Contas continuam com os seus vencimentos rerJu
zidissimos, em face daquclles out1·os seus collegas, desdil 1922. 

g• do justi~a, pois, que se equiparem uns aos outros, 
Ll\llto mais qun os cmpl'eg·udos do ~'hesomo Nacional c Tri
bunal do Contas, alüm do lidarem com um cxpedientn muito 
mai01', usLão su,ieitos aos mesmos rigores, iinposlos :íqttellcs, 
pelos t·egulamentos de scrviliOS. 

Sala das Commissõcs, H de dezembro de i923. - lrineu 
Machado, 

r;,\RECEII 

PreJudicada; 

N. 134 

OndiJ convier: 

Art. Aos mensalistns, ,iornalelros, diaristas, operarias, 
sc!'vonl.cs r. trabalhadores das diversas depcndencins, repar• 
tir,õns e officinas rle todos os Ministcrlos da Uhião, são cxl.nn
slvos no que lhes forem applicaveis. os direitos, as garrtrttlns 
e as vantagens conferidas pelo art. 73 da lei h._ ~L ü32, dl3 .fll'
ilcirb de :1923, aos das mesmas categorias dos Mlnísldrios da 
Guerra e Marinha . 

. . . Par•agl'apho qnico. Os ,iõrnalelros, diaristás oti fuensll
listas comprehendidos como tràbal,hadores, cu,inil vant.ágenf; 
forem inferiores aos seryentes, p:irii. os effeitos da applicacãb 
da disposição anterior. ficam cquiiítírados aos servente§ nas 
mesmas garantias, direitos e vantagens. 

o .Poder Executivo abrirà os créditos rtecessarlós pára 
execução da presente lei. 

. . Saia das sessÕes, H de cifizembro de 1923, -"- lri!ieu 
Machado. 

Justi(icáçt'lo 

O memorial seguinte justifica de modo ampio a emenda 
supra:· 

~·.sr, Senador Dr; Jrine11 Machado, flif:nlssimo patrono dos 
humildes empregados da União e trabalhadores cm geral : 

Os monsalistns, os diaristas. os serventes c f.rahalhndorr.s 
do Minist~río rln .Tusf.iça o Negocias Interiores r. do Minislcrio 
rln ;Fazenda, e rla Agricult.ura. rcnrrscnlados. esfrs pelos one
rados, serv~ntrs r nprrnclizr.s rlá f1nsa da Monda c, aquclles 
pelos sr>rvrnf.r.s c rlinriRfns. mensnlislns, frnhnlhadorcs r con
snrvn rlo Depal'l.nmcnln Nneionnl rlc Rnudc Publica r rlcmnis 
ompregados, que srm 1\'Rrnnldns. sem direitos de cstabílirlnrlc. 
usplrElni ,Justamente nos benefloios conferidos a iguaes pelo 
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mng·nanimo csfm·ço de V. Ex., no disposto da lei n: 4.632. 
rJo ,janeiro de 1 !123. .. . 

Em um sup1·rmo gesto dr f1·nncn con11!lnçrr ao V. tJro
cinio parlamentar, ao V. coJ·aoão bonissimo de P~Lria,rcha do 
bem dos humildes, e daqucllcs que clamam por .JUSLJça; ap
pellamos em um !J~·mno santo do rsP,er!mr:a, a ?m di:cito que 
nos assiste e qur nos pódc ser con lel'Ido mcdwntc mterpre
l.acão dos direitos emanados da nossa magna carta de 24 de 
fevereiro de 1891. 

E como só rncont.ramos guarida no V. alio espirita .insto, 
granrliosamentc genm•oso, balnarfr dD defesa, da democracia 
dos humildes eis porque vimos conf.rictos :í V. presenr;a. 

As condições simples, inferiores cm que nos encontramos 
!Ja tantos annos rlc uma odiosa rlistincção perante nossos com
panheiros, empregados publicas iguaes, rí a principal causa 
de estarmos até ho,ie sem os pagamentos das vantagens das 
gratificações fixadas no § 1", do art. 150, da lei n. 1;,555, de 
'10 de agosto de 1922, obra generosa r! e V. autoria sob a de
nominação de g·J•al.ificnção da fome. 

Das mull.iplas denominações de naturezas diversas de 
wmcimrmtos que ,i:í archaicos aos empregados rlas diversas re
partições, em virtude das geraes interprotacões, f.amhcm de 
gmnrle variedade. cn,ins redundam em detrimento dos peque
ninos de categorias inferiores, que são sempJ'P at.l ingirlos c 
vilmente ludihJ•indos no ,iogo rm qur a sup1·emacia da má 
vontade pontúa. 

E ninguem melhor de que V. Ex. ter:í a vnnl.agem de 
conhecer e reunir os predicados a resolver estas questões; .iá
rnais ninguem com tanta preoccupação tratou tão prornpta
ment.e dos meticulosos casos dos salarios mini mos: da neces
sidade dos que devem ser amparados nas adversidades do! 

· nccidentes. E V. alma generosa que· não envelhece nunca. 
antes pelo contrario, torna-se mais luzente. corno os clarões 
da aurora do sol do porvir do amanhã, illuminando a brilhant.e 
estrada da libordade dos povos libei'tos, que confiam no sulco 
de V. mentalidade independente, formando o expoentr. rna
xirno de nossa defesa no Parlamento da Republica brasileira. 

Sabemos que os operarias da Estrada de Ferro Central 
rlo Brasil pleiteam este anno ,i unto de V. Ex. urna medida 
no orr,amenlo rle 1924, a qual se apresenta no sou todo, as as
piracües dos operarias o serventes da .T.uslica o Far.enda, que 
é a r.xtensividade n todos elas vantagens, direitos. e garm'ltias, 
conferidas pela lei n. 4. 632, de janeiro de 1923, aos operarios 
rln Guerra c Marinha. · 

Sondo a opportun idade a mais propicia, que V. Ex. nos 
conceda a graça de V. santa bondad~. incluindo na disposição 
da mesma emenda os humildes 'pperarios, serventes, traba
lhnrlorcs, diaristas, mcnsalislas, Jornaleiros da Fazenda e .Tus
tiçl! e outros ministerios, representados nas categorias de ope
l'nl'JOS, serven los, trabalhadores, aprendizes, rnnchinistas, con
sm·varloJ•cs. desinfectadores, guardas, chau.ffetJ.rs, e mais em
Pl'llA'nrlos que sob todas estas denominações estão no emf.anf.o 
inclui dos prlos caracteres de vencirnen tos ü niio são t.ituladoR. 

E assim com um simples gesto dr V. aut.nria t.ão comrnum, 
em V. Ex. qn~ acata a nos,sa intéirn confiança, fnzüis o bem 
n mi!l~a\n~ d.e fnmilias, pnes •. filhos nobre~. que em qualquer 
dos mmister10s esperam a garantia de suas cnllocações. · 

I 
I 

• 

.. 
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E com cstn V. hoa vontade tão peculiar i•esolyerú em 
assumpl.o Ião cspci·ado da Commissüo mixta rlo Senado e üa-· 
mura, quP nRo ~l'I':Í Ião cedo qur~ r·rsolv.~rão o rnngnu pl'o
blema dn unifica.;ão cla8 l:t!Jellas do:; vencimentos, o qLre alias, 
V. Ex. ,i:'t r·esolveu com vantagens aos operarias r serventes 
rlos Minislm·ios da Guerra n Mar·inha. . 

E para que. se Lot·rw de um modo util r elucidativo, a 
pl'escnl.c cxposíoão que temos a honr:t em tra%or a vossa e~ .. 
clarecida sapioncia, chamamos a vossa aLLen~ão ao ponlo mais 
fl'izanto ria quesl i'ío, animados como estamos de que ser!t vi
cl.oriosa n causa que drpositamos rJm vossas goncr·osas mitOs. 

E para que a applicaoão das vantagens rla lei n. ~ .6:l2, 
sr>.ia-nos cxl.ensivn, não rlnixanrlo aos nossos inimigos, mar·gem 
a inl.crprelaçõRs clivrr·sas, nlvitJ•amos que V. Ex. f.ornanrlo 
r.xf.ensivn nos sc!'v~nluar·ios pnblicos rliari~Las, mcnsalislas c 
jornal~ii·os, operhrios rJ scrven I cs, dos diversos ministerios 
da União, estes mesmos direitos que aos diaristas c identicas 
categorias da Guerra e Marinha é hoje um i'aclo. Equiparaes 
nos serventes nas rPspreUvns vanlagrms, diT•citns c garantias 
os trahal.harloJ•rs. soh cuja dcl'lominacão ficaJ•ão cnmprchrn
diclos, todas as categorias que escapem das distinguirias, rP-spe
ct.ivamcnLR rlP oprr•nJ•ios e Sl'rvrntes. 

De modo qnc uma ve?. nqnipm•nrlos aos seJ•venl.cs, em 
\'Unlnt;ens, rliJ•nil.o.~ 11 J'egalias, os tmhalharlorcs de que falia 
a vossa lri n. 7:1, com esta p1•ovi dencia rerlact.iva rl~ V. Ex. 
rlr>vm·:'t no mesmo niwl just.o, !.orlas as cnt.ngm·ias que por esta 
Pl'Ovirlencia ganl~arão vencímcn t.os iguacs aos mesmos ser
vr>ntcs: limif.r rlonrlc partirão as Nmipararõ~s rlas categorias 
nnonrmas, cxislent.cs quasi aos milhares nos ministcrios da 
R.epnhlica. 

Gomo componrncia hist.orica a vossa obra cruc csprramos 
r,rsto nmnaralivo dr. vossa gcntile7.a. tcr:ís mrlhorndo. resol
vido a iniqJJa quanto incomprchcndirla questão ele tantas cate
gorias, ligaria por viJnciment.os mrsqn in h os. 

Somos rlo opinião crue as catrcwrias deverão pr.rsisl.ir, por. 
at.toncl~r exigcncias orrJinarins, clistinctas, administrativas e 
rlr rrulaquer ,iustificn.t.ivn que sR imponha n mannfrn0fin das 
mRsmas: mas o que nfio pórlo deixar pAr duvidas, ~ our> um 
lmbalhnrlnt' rlr! linha da Crnl.ral do Bmsil, igual em nctiYidnrlf', · 
,., nncrssidarln elos seus srJ•vicns, só porqnc fi lrnbnlharlor, 
ganha menos aur um srrvrmt.e, que ()m relacão rlcvcm srr 
igunrs em vencimentos. rlircit.os, vnnlnl!'rns R garantias 

F. se porronrrmos os varirrlnrlrs dr. dr.nominncõrs qne 
,iust.ificam milhm·rs rlr rlislinccões rln natureza rlc serviço, 
cncont.rnremns que ns vant.n.c:rns dependem a denominar-ão 
mrnos ou mnis npparatosas, assim vrmos nm lavnrlor· rlc carros, 
11111 A'l'nxcii·o on qunlfluor irahalhador crnr por principio ele 
nrl.il'irlnrlr srja rJ•carla umn rnlrgoria, f'llc vnnrrr:í não com 
a ia:nalrlarlr J•rlativa nos anr> rlr>vnrinm prrlcncrr. r sim n um 
m•il.crio hnsrarlo em JWincipios rruc não r>slfio comnativeis com 
srns rlirritos rla prr>scnl e occnsião, nrm no scnt.iclo dr m:mu
l.rnção c principio rlo ordem. 

Foi mais dn qnc onportnnn r genial, as palawns lnxutivas 
lrgnr>s r! o nrt.. 73. da lei n . .\. 632, de j,anoiro de ·1923; por ena 
abriu:sc os horizontes a equiparação' dos humildes. de cate-
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godas anonymas, que il...Palavra trabalhador os rcuni.u, cujo 
sentido pcrfcjlo1 não os dá vantagens pecuninl'ias, tnn~s os faz 
ULulados, os dá us garantias c direitos da IrnJll'cnsa Nacional. 

E completando-a, V. Ex. estendendo as gi'UílUS da mesma 
loi, aos mensalistas, diaristas, trabal,badorcs, jomnloiros, ope
rarias c ~orvonles, elos diversos ministorios du União, aos tra
balhrtdoi'es, accrcsccntae o seguinte: que para os el'feilos da 
presento lei, os trabalhadores do todo..a. os ministcrios, rospe• 
otivam()11tc da União, serão igualados cm vantagens, em ga
!'nntias e direitos aos serventes, pará cujo fim devem ficar 
equiparados; E que este acto historico de redempção, procla
mado entre as classes escravizadas pelo alavismo das adminis
f.ra~Oes incompetentes, cujas 'vaidàdes apresentam continuas 
reformas sempre no sentido de crca~ões quanto maior, emba~ 
ruçosns baseadas cm odiosas distincções, pondo bein para 
lOnge o que manda o lcmma de direito desta Republica infeliz. 

E reunintlo este trabalho ntJ vosso prestigio ini!Onteste, 
nesta t!Ocllsião oltl que àlguns ihiin.igbs da vcrdadtl pretendem 
oonvencer"nos de que o sol de vosso brilho se offuscará, per
mitta V. Ex. que mais .uma vez cm nome desta classe esque
oida pelos poderes pttblicos, por todos os reprcsent.anf.es da 
maioria do Senado c da Oamnra, perniitta quo confiados no 
valor r.lc vossa intclligencin depositemos as aspirar.ões dos 
!iêrVentuarios mcnsalisf.ns, diaristas, ,jornaleiros, operarias, 
serventes c trabalhadores da União; representados pela com
missiiG de empregados da Fázenda; Juslica e Agricultura, que 
confiam nos desígnios de vosso saber, a completar a felici:. 
dade, representada no· mais sagrado dos direitos dos serven
tuurios publicas que é a garantia de emprego!' 

. . Sala das Commissões, H de dezembro de 1923. - lrineil 
Machado, 

PARECER 

A Cbmmissão acceita para constituir projecto á parte. 

N. 135 

.Onde convier : 

Fica exten!liva á União Beneficente dos. Miiitàres a ga
ranti:]. de descontp de consignação em folha de pagamento dos 
f.unccionarios civis c militares. 

Justificação 

A União Bcnoficcnle dos i\lilitaros, fundada em i9iO, é 
u.ma associação de classo, sendo seus socios officiaes o func-
cionarios dos Ministerios da ducrra o da 1\tarinhn. · . 

Tem por obJectivo procurar o bem estar dos seus Bacios 
ómci!taill(l ViVOS 13 ~ forneGOr~ihes Utn funer&l qtl f\fldO j'ílll O• 
cerem, 
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Conta actualmente cerca de mil s'ocios e a beneficencia 
que pn!l·a. por morte tem crescido cqntinuamentc; sendo actual
mrnf.e de 1 :000$000. Compõe-se das seguintes secções: 

1' -· Sccc.ão de beneficencin, que tem por fim enlregnt• 
aos herdeiros dos socios fallccidos uma certa qunnfla em di
nheiro, 

2•- SecÇão de caridade, qtltJ fornece soccorros mcdicos, 
phàt'maécüticos c dentàri6§. 

3' """'.Seação de emprestimos, que nu:dlia os soclbs em
pt'r~l.flndó-lhes dinheiro a 12 o/o nó anno, 

'r •- Secção de domicilio, destinada n facilitar a compril 
nn n construcçâo de predios. 

f.i'""'"' Séc()ãó do fíil"nÇn$; qüe tloilcede aos soc!os, carttt~ rlo 
f!ançá. 

ll'- Secção de mo~l.cpin, rlcs.Íinnda a instituiçtlo de 
pensões c pessoas de fnmtlia dos socios. 

7'"""" Secção cio ~itpprirtllihtós, desUMda a prover os 
socios, r;! c todos ds nrtigos de dôibmeréio. 

8•- Secção de providencia. que , recebe ein rienosifo 
qunesqu~r qunntia1 dos socios1 a juros fixados pelo presidente. 

Sala das Commissões, i{ de clev.einbro de 1923. - F'. 
Schmidt. 

PARECER 

Prejudicada. 

Snla dns Com missões, i !l de dilv.emhro ri e 1923. - Rúerin 
d~ PniM, Presidente. - ioão J,!Jrn, RAlaf.or. - Vaspu.rin "" 
A 11rm1. - .Tn.~t! Eusl!bio. ~ Bernardo ilion.triro, - Lnu·rn 
Miille1•. - Pelippe Scltmidt. 

·Ó pr'O.loctd 1i. !li; r:lesf.h ntff11J, ni'n rtn dl~rlti§~ão iiO Rr>nnrlri. 
veni rMólver com .luMirln :t ~if.nnciíó i:lo~ offl8iités dPclnrn.rlos 
ltfiriirntil.êi: nrtT Hl22, r!nl.iirminftnrlo nhl\, nftrn t.ridd~ as riffHffri~. 
riri~ nrriins a qtir n~rl.enrlrtrm, 1n1arrlni%'i ó. mc~iri:i orrlr>m rln 
coilornr~n rin~ f.ihiinrn bar m11rr>riiti1nnt.n ltit~lf,;chin1. 

Ónfrn sohwfin. nhri•rriiiÍr rlr~lc cHI.óriri. fnlhnr!n fing-rnh
lrmenf.r no prinr.inio rir llnitidnrln. poi!'i rollocm'in cm pnsiciTn 
rll\ tnn.nifri':fn ~ rhnr,nnl.h rlr~vnnfn~:rm foiln ntnn filrmn rlr l'li':
pirnnt.rs. n dneirl clhixnvn rlr hnrnvoifnr â mnrn!Íznrlol'n rin.•
~ifionciin. nm•rt nfi promnqHrs, srgnnrlo n hnsr wt•rinrlril•u rln 
inrrrr.imrm f.o. 

DnR rli~cusRi'írR n~cr!lA rlr~f.f' MRn: nRsim nn Cnmnm rlns 
:r'l"nufndog, como MRff' rl'!oini.n, 'lVir!,mf:e Mftl nun o m•o.frctn, 
nl~m do mais, restnbelecendo o rrlet'achl'iento lntellectuRI domo 
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eondição, segue o e si ai u ido no a c tua I J'egujamenlo da Escola 
Mililnr, lmixnrln com o rleerr•l.o n. J3.ti71, rir :?!l dr abril ele 
1!1 l!l. 

Aliás, cliJ'J'rJ'r.nl.r não L> o l'J'iterio ohsCJ'I':tdo, cm geral, no 
Exrrcilo e 11a Al'lllada, positivando um pl'incipio de J.odo ro
eommendavrl. 

Dceur•J•n rln.lli que o que veiu fm•it· os rliJ·eilos dos aspi
r:m!Ps, culloearlos Plll rlesvaJrl.a.iosa sil.ual)ão, foi a inobser
vmwia de disposil.ivos regulamenl.nres, qnr, Jwm regulavam 
sohl'll a espr.cie. 

EI'J'ecl.ivnmrnle, consoanlr o arl .. 155 rio Hegulamenio da 
Escola Mil itm·, enlfi.o vigrml.e, os alumnos, qu'anclo rleclm·ados 
nspiJ'nnl.es, são classil'icarlos pO!' merecimento. 

Afere-se esl.e mrrcci nlCn lo, cm partr, pela approvação rm 
J.orlns as ma!Nias do curso, servindo a classi!'icação que nelle 
se ha~ria para Jli'Omoçiío ao primeiro pm;l.o, proporcionando, ele 
J.al sol'le, mnllior carreim aos qne se mostram mais disLincl.os, 
nssirn pelo l.alonto, como pela maior applicnt~ão ou provada 
apl.iclão para os mistr\res ela profissão milita!'. 

Esl.r, sim, o dispositivo que regulava o assumpto e que 
rlrvrl'a srr applicnrlo aos nl'pil'anlos de 1922, sem alll'ir !allut 
na ul)ifoJ•micladr rias antepiores classificaçürs. 

Um facto, porém. anl.r.s occorr•eJ•a, r!ciNminanclo duvidas 
f' \'acillar:Jies na n-pplicar,iio dos disposil.ivos legaes. 

Gom n rrm•ganizacão do Rxorcilo o consequente alarga
mrmt.o de seus quarh·os, den-se a promoção em massa rios as
pil'Unf.es rir 1!120, que ficaram elevados ao posto de segundos 
tr.nrntes. 

Para esta promoção o Df\partamonto da Guerra serviu-se 
rio l'ognlamento r!n 31 rir março ilo 1R51, que instiluia a anti
gnirlade dr pmçn para a classificação, em caso de promoções 
om massa. Rompia-se, assim, a norma observada para os as
pirantes, posf.o creado em 1905 e com direitos .,iá assegu
rados pelo clocrAfo n. 5. G98, de 2 de outubro desse anno. . 

N·umnrosns rlecisões. incorporadas na lrgislação militar, 
r ano assignalnvam o .iust.o crit.erio a seguir nas promocões 
collrctivns, foram esquocidas rntão. 

Não sr consummou. coml.udo, o rrro, pois o Congresso Na
~ional. rrnnPnnr!o oquirlosnmrnf.e a falf.a. rsf.ntniu em Jni rir
~nmrnlnria (li .2t2, rlr 1!121), q11c a clnssificneão desses nspi
rnntrs sr fi?.rssr por mcrrcímento. Hrm i\ rln vnr qun em 
srnrlo rsl.n providencia rlr. carnct.er f.ransit.orio, de alcance 
rrsl.rict.o, pois era dispositivo dn lei annua, nada r!c definitivo 
se contrnpunlla ~ erronea praxo elo ndopt.nr~sr, o regulamento 
rln 11'151. que rst.nllrlecio. o principio de antiguidade em praça, 

A rlisposição ela !ri orr.nmentaria salvou n situaoão dos 
nspirnnl rs do 1921. com lhes assegurar em tempo n classifi
cnr,ão nor mrrecimont.o. Mas para novas in t,nrprctnr::õrs menos 
vrrr!nr!ril'as dn legislação milil.nr, ficava nm nbrrto o campo. 
Eis qur, então. cogif.on o Gongrnsso M cariar· rle vez a 
qursUío. rr.slnhrlrcenrlo em lf'i permnnr:mfc o prinoipio elo mr
recimenlo. Tal sr rlru prlo rlrcrrt.o legislat.ivo n. '' .5ü3, de 
2:1 rlr ng-nsto elo 1 !122. · 

At.t.rnlnnr!o-sr hcm na r!nfa rlrsf.r. decreto tem-se, pnrn 
ln11:n. rxncfo cnnhhcimnntn dns r!nviàns rm t.orno de sun appli-
~ar.ão aos nspirant.es de' 1922. · · 
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Estes aspirantes J'oram taes dcch:tr•ado$ no mcz de abril, 
tnas só ern agosto vciu a lei pcrwanonte assegnrando a clas
sificação por mcredmcnlo. 

Passaram, dos~'ar~c, fóra de sua orbi~a lodos aquelles 
promovidos no poriodo anterior. 

E, couw consoqucncia, esta exccpr;;lo clamol'osa: entre os 
oJ'I'iciaos de 1 02·! c os de 1 !J~3, com a classi(ica.çiio po·r 'IIW1'c
cim.pnlo, isolam-se os de J!J~2, classificados, clesigualmenLe, 
pol' antiauitlaclr: ! 

Eis, cm suumm, a yerdadcil·a quc,;~ão . .IJalJi a opportu
nidade e jusli!:a do projecto, J!Ívelando, pela classificação em 
merecimento, todas estas tw·mas, que por serviços iguaes, 
estudo, apL·ovciLamenLo, apt'idão, não podem usufruir premias 
desiguaes. 

Vem a talho inquirir, porém, si o projecto em apre~o 
púdc rcLroagil·, regulando a sitnac.ão elos aspirantes classi
ficados por crilul'io difl'crcntc. 

Envolve esta questão a da rel.roacl.ividaclc das leis, sa
bido como é que a ConsLil.uição Federal véda prescrever leis 
rctroaclivas. Argumenta-se, até, que o projecto é inconsti
tucional, por contrar.itu· a este disposilivvo do Pacto Funda
mental. 

Em f.hcsc, isto não se discute e nem mesmo poderia ser 
objecto de deliberação, .um projecto que ,iá trouxesse essa 
macula original. 

Mas a hypothcsc é de todo 011tra. 
Fôra negar ao Poder Legislativo uma de suas irrecusaveis 

prerogativas o prescrever leis interpretativas. 
Não se trata de Cl'ear direitos novos abrangendo factos 

preteri los. · 
Ao contrario, declara-se uma situação, que se duvida 

existente, esclarece-se uma questão de direito. 
Os aspirantes ele 1!l22, consoante cstatue o art. 155 do 

regulamento vigente da Escola Militar, teem garantida a 
sua classifieação por mcrccímenl.o inlellectual. E' determi
nação catcgorica, pnsiLiva, írrecusavcl, de lei. 

Este direito, porém, assim tão soliclamcnLe escudado, foi 
desconhecido. Que faz, então, o projecto n. 133 A? Reco
n,hece-o, declara-o, restabelece o principio geral, interpreta 
a legislação militar. Eis tudo. 

Vale acccnf.uar, ainda como .iá se disse nesta casa, que 
a opinião do Supremo TL;ibunal Militar, cm consonancia com 
o Sr. Presirlen!.r~ da Republica rcl'orc;a os la solução, 

Em unt caso sujeito ao exame elo Executivo, c ouvida a 
commissão de pt·omoçõcs, csl.a, cm sessão ele 22 de agosto elo 
1!l22, decidiu: " ... Assim parece t\ commissão qrJC: . 

1.• De nceôrdo com a ,iurispt•udoneia l'it·mada pelo Su
premo Tr.ibunal Militar e sanccionada pelo St·. Prcsiclentc da 
Republica, assisto ao 2" lmwnlc Erluat•do dê Carvalho Chaves 
o clit•eito ú prornor:ão ao posto de 1" lcncntc, e dcYc srt· man
f.irla a clnssil'iear;ão por tnct•neinwnl.o inl.cllectnal, que obteve 
na rc~pccl.il'a ltll'llJa de a:;pit•anl.cs. 

·2.• E1n 'iaua/rlodu de conrli("ies rlei!CI/1 ,\el' ns nS]Ji1•antcs 
das ttwmas de /.'!2·2, 1 !l21 c a11lcrior·cs, pnt·a os quaes, como 
o pcLicionario, nüo houve ainda prescl'ipção de direito .•.. "• 
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Nom :;c )lrclcuda couLt•apôt• á vordudo dosla juslu o vet'· 
d<1dcira inturpt'oLaçãu o uccút•düu do ::>upremo 'l'r·ibunul .l!'o
ucral, nu uppclla~;ão c i v e! n. :1 . 425. 

U quo o~Lc uus·uslo 'l'riJJuuul decidiu Joi que, "JJOl' mew 
UC UC Lu; aulllillis lruLi I'Uô ", l'tllleciu CJOIIljJulenciu ao l'Odül' 
,WxocuLivo put•u nltot•ut· o logur nuo JlOI' lot oowpeto a um ol
rwiul llu hxeruilu, cuusl.iluwllu uw tliroilu adq.uiridu. 

t\lu:; tl~,t,hi uf1u so iul'ure tJUc c~sa cutuputouuta fosse nc
guuu, vara t·ucou!Jecut• c uuetat·ut· llireitus utlquiJ•iclo~. au 
!'Ode!' .Lug·istuUvo. ,I!;:; te JlÚdu VOLUJ' lei; tlu iltlul'pJ•uta~ãu, 
tuutu mats quuulu, ua usrwuic, u pt·ujcotu u. :I;;Ji.J A, vuw 
OOl'tiH' O Ulltil!J'UU i.JC lJUUl'UJU lJUllôÍUUl'Ut.IUS Selu U dll•eito Ú 
J,Ufita oullucu\iàu jJUl' tuet·ecüuuJJLu muitos uJl'ioiues du J!;xur
dto, que nu seu cut·su tuilil:.u·, viam uu upplicu!iÚO uus es
tutluti U JJWillOl' IJl'CilliU lJUl'U a CU!ILjUÍStU UUS j)USLUS do CUr
l'Oll'U, 

,~ssilu Qsclut·ecida a quu::~lãu, pat·ccc Jót·u tle uuvidu, que 
se impõe u !•ojei~tíu tlu::i emeuuu~ upt·e~ontudus em plenario 
pelo cuüne!!Lo ~cuatlur tlu JJisLl'iclo .l!'cdcrul. 

Vi~ando u projecto cu!'l'ig·ir um erro de inlcrpretacão c 
asses·m·ut· os tlJJ·eüus uus u:;pü·uutes de :1!!;!2, pre~entenlcllte 
os unico::~ Jll'ejutlicudos, uãu c liuito cstcndot· a outras armas 
quud1·o~ c ula;;scs a mesma medida. 

Uutro tuatu com u emenda supp1·ussiva do ai'l. 2", do 
projecto. Eslc a1·Ligo é o complemcnLo loc;ico du disposição 
untel'iot·, o ao rneswo lewvu que assegura o direito dos as
pirantes gat·anle o Eslado contra passiveis recui·sos de oi•dem 
patrimonial, acaso intentados. 

Tu! o parecer du Cormnissão, no sentido de ser appro
;vado o Pl'OJec!o sem as emendas. 

Sala das Commissúes, 19 de novembro de :1923. - A. 
Indio do B1'o,sil, Presidente, - Pereira Lobo, Relator. -
Carlos Ca·valcanti. - Lau1•o Sodré. - Benjamin Ban·oso, 
vencido. 

~1'4ENOAS A PIIOPOIO'lÇ•iO DA GAMARA DOS DEPU'l'APOS, N, !li, Pll 
1923, ,\ QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Emenda ao projecto n. 305, de 1923. 

Ao art. 1', accrescentc-se: 

Estendido o disposto no presente artigo a todas ás armas, 
quadros c classes do Exercito, sendo para css0 fim revistas 
todas as classificações c COl'l'igido o Almanak. 

.Sala elas sessões, om 12 de novembro de 1923. - Irineu 
Machado. 

Ao art. 2." Supprima-sc o ar L 2". 

Sala das sessões, cm :12 de novembro de :1923. - b•inett 
~aclle~do. 

• 
• 
• 
• 
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l•h01'08!Ç.:tO DA CA'!IIAI\A DOS DEPU'l'ADOS, :N. 91, Dll 1023, A QUE 
BE R1~FE11ll O PARECER SUPRA 

O Congr•csso. Nacional decreta: 

Art. 1." Os ofi'ioiaes do Exoroito que for•am declamdos 
aspimntcs cm 7 do janeiro do Hl22, guardarão, para todos os 
ofJ"eiLos, nas armas a que porlenoerem, a mesma ordom elo 
collocaçiío que, POl' merecimento inte!leotual, tinham entro si 
como aspirantes. 

Al't. 2.• Da execução desta lei neniH,rmn vantagem po~ 
ouniaria advirá para os offioiaes cujas antiguidades forem 
por isso alteradas. 

Art. 3.' Revogam-se as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, 15 de outubro de 1923. - .11·
ualf o Rotlri(Jues da Azevedo, ·Presidente. Ascendino Cm·
neil·o da Cunlta, 1• Secretario, interino. ,.,.. HU{Jo Carneú·o, 
2" Secretario, interinc!. - A imprimir. 

São lidos, apoiados o remettidos 4 Commissão de Con
stituição, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 76- 1923 

Justificação 

O.s grandes e relevantes serviços de guerra prestaf[os 
pelo heroico marinheiro da esquadra nacional, almirante João 
Antonio Alves Nogueira, na campanha do Paraguay, deram ao 
seu legendario perl'il traços de inconfunclivel be!leza. Eis 
porque, até hoje, após tantos armos passados sobre os louros 
colhidos nns batalhas o sobr!e os sacr•il'icios altivamente ac. 
ceitas pelos veteranos qqc dofendet•am a honra e a integridade 
da Putria juntamenl.e com clle, permanece vivida e brilhante 
sua immorredoura lembrança. De facto, para isso basta a re
minisconcia, por exemplo, das operações navaes do rio 
Uruguay em que tanto se salientou :pela actividade c. intre
pidez; ainda mais, nas elo rio Para{l'uay, em que a 21 de j,ulho 
ele 1868, commandando o couraçado Cabml, como testa de di
visão, forçou as formirlaveis baterias de Humaytá; e para 
cor•)amento, üquella epica resistencia que oppoz ti numerosa 
osquadrii,Im ele chalanas inin_1igas cm feroz abordagem ao 
navio de seu commando o cujas guarnições esmagou, dellas 
deixando raros sobreviventes para transmitt.irem, no chefe 
inimigo, a noticia do completo desbarato. 

Em conscquencia, considerando que a viuva e filha sol
loiJ•a desse glorioso servidor da Put.riu, se acham em uma si"'
tuação proxima a da mais profunda miseria, tendo pura seu 
sustento unicamente o oxiguo meio soldo de 236$, mensal
mente; 
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Considl'r·anclo ainda que a divida conl.rahida pela nação 
pa.ru com o,; lwroicos dcl'cnsores de sua honra c inl.cgl'icladc 
tcrrilol'ial é das que não pôdem nem elevem ser regul.eadas; 

Considerando, Jinahnenlc, que o amparo c u ussislencia 
da Uniiíu :i re;;peil.avel J'awilia do qne se l.ral.a são tanto jus
Ul'icavcis quanto são devidos ,i:í <i lcmbrttnÇia dos l'eiovanlcs 
serviços prestados ao paiz pelo seu horoicu IIX-chel'c .iá 
l.urnbcm tt mcntOl'ia dos niío mnnos rclcvanl.cs, levados u oJ'
foif.o, no decorrer ria mosrnn cruenta campanha elo Paruguay, 
pelo bravo almirante Joaquim Francisco do Abreu, comman
rlanlo da canhoneim Bolrnontr1, na batalha elo llinchuelo, irmão 
da viuva de que so trata, apresento o Sl!g·uinte pro,ieclo de lei: 

O Cong'l'l'~so Nacional decreta: 

Artigo uuico. E' conpedida ;í viuva do almimnle .Toão 
Antonio Alves Nogueira, a pensão annual de 3:600$, em re
compensa aos relevantes srn·viços do guerra prestados á 
Nar;.ão, pelo seu J'allecido marido; revogadas as disposições em 
contrario, 

Sala dDs sessões, em 15 de dezembro ele HJ23, -A, Indio 
do Brasil. 

N. 77- 1!J23 

O Congresso Nacional decreta: 

.\rl.igo unieo. E' consirlorada de uUiirlade publica a As
sisl.cncia Crni.J•al dr) Defesa Economica do Norle, com séde na 
Capital da Republica, 

JusN{icação 

A associar)üo de que tmla o pro,ieclo, fundada nesta Ca
pital, tem a sua directoria j,á eleita, occupnndo nella o cargo 
de presidente cffcclivo o Exmo. Sr. Eslacio Coimbra e figu
rando como presidente honor•ario o Exmo, Sr, Dr, Miguel 
Calmon, ministro da Agricultura, 

As pnla\'ras que vão n seguir, publicadas cm .1 NoUe, 
cdi~iio de fi de oulubro ullimo, rlefhwm o que é o o que visa 
a agremiação amparada pelo pro,iccl.o: 

"Scr:'t monlatlo nesta Capital, ~ob n denominação de Ex
posir;ão Perlllnnenle rlos Estados rio Not•l.e, apt•oveitando na 
sua organizar;ão o llJiüerial usado na Bxposir:iíu rlo Ccntc
nario, 11111 moôli'LHII'io, de ca1·:wl.r•t• l11H'IIlancnie. pat•a npre
scnLaciío do nOI'I.e, snh os ~eus va1•ins llSJlPCI.os - physieo, in
tolleetual c moral. a lndns nto>ilt·n!Hio, por pt·oer.•sso~ intrlli
grni.P~. CJIH• nnnulir.'m, lanlo quanto pn~sivel, i1s rl'l'ritos ria 
rliô1ancia 1]111! nns .~npat·a, n qun ~iío as l.rl'l'ns, os HHH'es c rios, 
os cosl.tlmc~. ns._riqtwza~ nal.11t'aes, as :l'oroas industriaes, ele., 
etc., dessa regmo a!Jcn\:ouda, mas tudo e:.-:hibido documenta-
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clamcnlc, de modo u engl'andeccr o orgulho que, nisso inspi
rado, deve existir na alma do norl.isla, c levando o sul is la 
por muito natural solidarir.cladc palriotíca, a parl.icipar desse 
scnl.imcnlo, falcndn, ao mesmo tempo, dc~pcr·tar· no cslran
gcit·o que nos visilat· o interesse, a curiosidade ,t! a admira~;ão 
por esses Iogar·es c popllla~;ões que clle não c'onhecc, c, em 
rcgl'a, tão Ct'l'uclamcnle julga, sendo incliscu tive! que com isto 
só podemos muito e muito nos cngranclccct•, mais accclcracla
mente caminllanclo para esse clcslaquc, para esse relevo no 
convivia das grandes nações civililarlas. a que a nalurcla 
parece nos ler fadado, sem que, para nlli chegnt·mos, júmais 
nos tenhamos sabido aproveitar dos rccJtt·sos com que essa 
mesma natureza nos dotou." 

Senado Federal, 15 de dezembro de 1!)22.- Laur•o Sodr·é. 

O Sr. Presidente - Está terminnda a leitura do cxpc
dicnLc. 

'l'cm a palavra o Sr. Slilnador Ve,spucio de Abr.eu, prévia
meu lo inscripto. 

O Sr. Vespucio de Abreu ( *) - Sr. Presidente, pela ma
nhã de hoje leve a rorn·cscnlação mpublicana riograndense 
no Congresso a grande satisfação àe receber do Presidente do 
Eslarlo dn Rio Gmnrle do :::.ul o telegTamma que passo a ler 
ao Senado: · 

<s:Meia no ii. c honl.cm, geneml ISctcmbrino e lil:t. 
Assis Brasil assignaram Pedras Altas acta pacificação 
que hoje on amanhã será por mim assignada, trazida 
majot• Figueiredo cm trem expresso sahido dalli ,áquclla 
hora. Transmiltindo-vos maior jubilo cslu grata no
Ucia. congratulo-me comvosco Rio Grande do Sul pela 
terminação da ingloria lula fratricida. Affect.uosas sau
dacões. - Bor·ues de Illcdeiros." 

Ao trazer ao conhecimenfo do Senado esl.e faustoso acon
t.ccimenl.o, ,julgo elo mais cst.ricto dever assignalar a efficiotite 
fl decisiva accãn dcscnvolvicla cm pt•ól do restabelecimento da 
paz no Esl.aclo que lemos a honra ele representar nesta Casa 
do Congresso pelo Exmo. Sr. Presidente da Republica. 
(Muito bem.) 

Desde abril do corrente annn, fr·cs mezos J.ranscorridos 
após o inicio da lula fratricida, começou o preclaro Chefe da 
Nacão a procurar, por meios suasnrios. respeitando inlcgral
mciltc a antonomia elo Eslado do llio -Grande do Sul, pôr 
termo á lnfu cm que se degladiavam ns partidos politico5 dn
quolla unirlarle ela Fedcracão Brasileira, 

.Q ·primcit·o enviado foi o iJlustt·c servidor da Patria, que 
com b1·ilho c lJont·a occupon uma cadeira nesta Casa do Con
gresso. St·. Dl'. Tavares rlc J"yra, ele cu,ia acção resultou o 
cslnbcllccimenln das icléas principncs .que serviram do base a 

(*) NflD foi revisto pelo orador •. 
s,- Vol. X ~· 
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l.nrlos ns entendimentos postec•icJJ•os ·pum a consucccniio lltl tão 
alme,jarln fim, ~!ais lmdc~. desenvolveram-se as n;~gor-iac;ões, 
j•;í cncanlinhudas rlic·cctnn·~nl.c, jli cncurnínhndus por· mr.erncu
clio rio inl.egro Dcpularlo prlo lliu Grande dn SllJ o .::ir·. Nubnco 
do Gnccvêu o, ccnfim, pelo illustrc tituluc· da pasli1 da Gucl'l'll. 
conjuntamente com osso mesmo representante do Rio Grande 
do Sul. 

Chcg·arlas a feliz termo as comlJinaçõcs busicas pai'U a as
sig·nuLura da pu~, foi cJI!u ullicnudu, unt.e.JhonLcm, .á noite, crn 
Pedras All,as, c a estas ilnrus no palacío do Governo, cm 
Por Lo AI egro . 

.Ocioso seria rliwc· ao Senado o ,jubilo de que pos uclm
mos possuiclos pela feliz tcrminut,ão do uccôrdo que pacificou 
o Rio Grande. · 

O SH. Jostt AccroLY - O Jubilo ·ô do paiz iuteu•o. 
O Sct. VEspucr.o og :\BitW - Obrigado a ·V. Ex. MaH, 

Si ocioso é !.ornar bem patente a satisfação c alegria do que 
nos achamos possuidos, não é ocioso, entretanto, daqui dcixat· 
consignar! o que, para collimaJ' · osle tão almejado objcclivo. 
mui lo cont.ribui11 a tonacirlaclc com que encaminhou as nogo
cíuÇões o i!:lnslrc I.Hular da pasta ·fla Guerra, fazendo rnai~ 
uma ver. rcsa!Lar que a J'ar·clu brasHcira sabe, não só se cohc·it.· 
rle locJros nos campos da batalha, mas lambem cunqu istur os 
louros pacificas nas lutas rliplomuticas, como bom pôde at
testar a historia desse hcroico Eslndo. c mais ainda a rlo cl is
tincl.issimo communrlantc da Inspccçã'o Militar do Rio Grande 
elo Sn!, o Sr. general Ac1drade Neves. . · 

Alma de soldado, coração de patriota, ao seu cspirílo do 
disciplina. ·ií sua energia. ú sua acção militar deve-se, cm 
grande parto, o ex i to alcançado nu pacificação. Foi cll c a 
u·Jmu que soube manter no Jlío Grande do Sul o respeito aos 
deveres c á disciplina mil i !.ar; foi clle o exemplo .brilhante, 
que soube sempre chamar os seus companheiros ao cumpi·i
menl.o do dever; 6 elle um ·hcr.deiro glorioso de um nome •que 
não só o Rio Grande elo Sul como o J3rusíl inLcit·o venera pela 
sua bravura c pelos seus serviços, bruv.um c serviços que sem
pre trouxeram ao puiz rcsut!Lados tão promissores, que o Go
verno do Impcrio. para compensuc·-lhc esses serviços, o agra
ciou com o Litnlo de Barão do Triumpho. 

Andrade Neves é um digno representante dossa lenrlaria 
gloria, que bem merece da Putria Brusilcir·u. 

Acccnl.ccunrlo a sutisfacão que sentimos sinccramcnl.c .pela 
ccssuçiio dessa lula entre irmãos cm uma unidade da Fedcc·a
Çüo Brasileira, volvemos rlaqui os nossos olhos pat·u essa lcn·a. 
rnãe cut·inhosa, que ú o Rio Grande do Sul; revendo daqui a~ 
suas verdes cochilas onclllllant.cs, onde cm cada quebrada 
ainda adormece o éco das nossas victorius passadas c o brado 
dos hcróos brasileiros, qlio souberam mor1•er, ~ofendendo a 
di:::nidarlc ela nossa Pat!'ia (muito bem.); daqui volvemos os 
:wssos oHta!'es pura aquella terra fecunda, cuja gruncler.u faz 
com que sejamos um dos primeiros cc!lciros do Bl'Usil; daqui 
~,olvomos os nossos olhares pura os nossos irmãos de lá, pal'a 
ossos irmrrns CJtw siin os obreiros do prog!'csso c do Lrn:hulho 
que c•nriqcccccm a nossa Pnl.t•in, e, ao mesmo tempo, pelo amor 
inqucbranluvcl que lhe tlcvotam aquellcs que sabem .Ucfcn
del-u sempre que clla precisa uppellar ·Pa,ra o seu sangue'· 
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·í'll'. Presidente, eongralulunw-nos eorn u 1ltio (:I'Umlc tio 
Stil pelo restui.Jelecimcnlo da ordem c da cessanão das lwsli
lidades •. Fazemos voLos sinceros pa1·a que essa assi:,;·n:.d um 
CJII~ hO,/o se commemom na cupil.:tl do Estudo soja a ull.ima 
ass1gnatura de paz pela l.crminacão de urna lula fmLricida, c 
qttc daqui por dea!lLe, não sô no Jtirr Gmndc do Sul. 1nils em 
para a força bruta das armas nem para o derramamento ele 
nos com o resultado ela vontade JlüPLllal' o nunca appnllcmos 
para a fot·ça bruta das armas nem para o derramamento ele 
sangue pura Jazer conquistas polil.icas, qualquer que seja a 
sua natureza. 

Faço estes sin.c.cros votos pam que essa paz seja a flam
mu!a de um pacifico futuro, flarnmida. q11e nos gu i c, afin1 de 
que possamos progredir; faço votos tim·a que essa p:tz seja 
duradonra, eterna para que o Estado se cngmndeça cu1no 8C 

vac engrandecendo pouco a pouco, lmzcndo com a sua pujan
ça, como unidade da Federação Brasileira, o vigor, a gl'Untlcza 
c a pt·ospcridade do nosso Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bcrn; rnu'ito bem.) 

Comparecom mais os Srs.: ·Pire;; RebeiJo, Bat·bosa Lima, 
Tndio do Brasil, .José Eusebio, Ro:<a c Silva, Euscbio de Au
clrude, Jcronymo .Monteiro, Paulo de FronLin, Irineu MacharJo, 
Luix Aciolplio, Hc-rmencgildo de Mornos, Generoso Marques e 
Afl'onso de Camargo (13). 

Deixam elo comp:l!'ccer, com causa jusl.ificacla, os Srs. : 
A. Azeredo. Mendonça lHarlins, Silverio l\'cr•y, Lopes Gow;ul
Vl\8, Just.o Uhermont, AnLonino Freire, João 'rl1omé; Benjamin 
llarroso, Eloy de Souza, Von:mcio Neiva, Carneiro da Cunh:l, 
Arauj.o Góes, Gon~.alo Rollcmberg, Siqucira de Menezes, An
tonio Moniz, Moniz Soàré, Marcilio de Lacerda, Nilo Peoanha, 
tlampaio Corrêa, Francisco Salles, Adolpho Gordo, Alfredo 
E!! is, José l\Iurlinho, Vidal Ramos c Soares dos Santos (25). 

O Sr. José Eusebio - Pec,o a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. José Eusebio. 

. O Sr. José Eusebio -- Sr. PJ·csiàontc, a Com missão de 
nedacçü.o cst.á C:csfalcac!a ele dous dos seus membros. Peço a 
V. Ex. se digne designar um Senador para servir intcrinn
mcntc, afim ele que a mesma Commissúo possa funccionar. 

O Sn. PnESJIJIIN~'E - V. Ex. pede a designação tio um 
só Senador ou de. dous? 

O S11 •• Tos1l Eus1m10 - S;:mdo designado um Scnad~r, já 
a Commissão poderá funccionar; mas V. Ex. pódc clesJgnil.r 
dous. 

O Sr. Presiclonte - Designo para subsLitnirem inf.~rina
mento os membros anscntes da Cnmmissiio de fieda~:~cao o~ 
S1·s. Alvaro de Carvalho c .Manocl Borba. 

Crmtinúa a hora do c:-:pnr.licnl.c. 

O Sr, Buono de Paiva - llcoo a palavra. 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra· o nobre Senador por 
Minas Ger·ac~. 

O Sr. Bueno de Paiva - SI'. Pt•csidcntc, achando~sc !lO· 
brD u nwsa a Reclucçito Final da p1·opnsição que adia 'as elei~ 
çücs para 17 de fevereiro, peço a V. Ex. consultar a Casa 
se conc•.!dl\ ur;;cncia para que a mc:;mu sc,ia immediatamonte 
discul ida o ~·ul.uda. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senacloi· Bucno de Paiva re~ 
quer urs·cncia pa1·a discussiiCJ (J votaçã.o immcdiata do proje
cto sobrll reforma eleitoral. 

Os scnhor·cs qll c approvam o J'equcriment.o, queiram le
vanlar~sc. 

Foi approvado. 

O Sr. Pedro Lago (se1•vindr;, de 2" Secretario) ló c é up
provado, sem debate, o scgumtc 

PAllECiên 

N. lt17 - 1!!23 

Redacção final das en~cndas do Scnpdo ri proposiçr1o da Ca~ 
7nara dos Deptttados, n. 103, de ·1923, zn•ovidenciando 
sobre a nouwaçr1o de secretarias "ad~hoc", pm·a scr
vi1'e'11t nas rncsas eleitoraes . ~ ',;' 

Ao art. 2." Supprima-se. 
Ao art. 3.' Em vez de: "a junla da comat•ca, por maiorio 

de seus membros", diga~sc: "o juiz de direito" • 
• -\o mesmo ar L 3", parngrapho unico - supprima~se. 

Ao art. u•, onde se diz: "juizes municipaes", diga-se: 
"j.uizcs municipacs ou outros juizes preparadores togados". 

Ao mesmo ar L 14", accresccnte~sc: ·"c terão as mesmas 
nttribuiçõos destes na organização das mesas olcitoraes, 
quando a séde da comarca pertencer. a districto eleitoral di
verso". 

Accrcsccntc~sc, onde convier: 

Art. No DistJ·icl.o Federal os livros de nelas de cleiçõl's 
fcdet•aos c municipacs_ serão entregues no .Tuizo Federal rln 
2• Vara, mediante termo, aos respectivos presidentes de mesa 
al.ti ao 3" (tm·cciro) dia antes rla eleição, sendo expedidos 
pelo modo que cslc juizo .inlgur mais convcnicntr~. os qno 
não forem rcelnmados af.é esse dia referido. O juizo desi
gnará por edital, publicado' no Dim·io Of(icial, os dias e 
horas cm que a L tenderá os Pl'Csidontes de mesa. 
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Paragrnpho unico. O prcsidenl.c ele mesa que não puder 
vir a j,u izo, dontro do prazo esLnllclccido na primeira parte 
dcst.e a!'tigo, oi'J'iciar:l, dando as mzúrs c a pt'O\'a do impedi
mento. 

Arl. Quando, por qualqner moi h•o, no Disl.ricl.o Fc-
rlcwal, a mesa nflo rece!1e1• a uma ou a~ -urnas para a eleição, 
segt.•cdo do vol o, menciOnando-se l.al Cll'cumsl.ancia na respe
ctiva nela. 

Art. A auscncia, por motivo de moleslia, rios presi-
dente c mesarios, deverá ser compt·ovarla por atlcsl.arlo me
dico fil'marlo por dous profissionacs. 

Ar i.. Fica o Governo au lorizado a adiar· para 3 de 
maio do anno proximo ou para data que fúr mais conY~niente 
as eleições para o Congt·esso Nacional no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

~ 1." Nesse caso, o prazo de início da apuracão fica re
duzido a 15 dias c a 10, o prazo para o Rcu enécrra,mento, 

§1 2.• .o Governo cxpcdir:i ns inslruc(.'ücs c rJelcrminará 
ns Providcncins que fm·rm consrquenf!ia desse adiamento. 

Sala da~ Commissõrs, cm 15 rle dczrmlwo de Hl23. -
Mannet Bo1'úa, Presirlrnle. - .Trwi Eusebio, Rrlntor. - Al
wrro lle Ca.i·t,alho. 

. ORD.EM DO DTA 

01\(;,\MRNTO DO EX'rEil[Oit 1'<\llA 1 !)24 

3" discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 104, de 1023, qnc fixa a despeza do Ministerio das Rcla
çõrs Exlcriorc~. para n rxcrcicio de 1 fl2.\. 

O Sr. Presidente - Tem a pal::tvra o S1•. Senador Paulo 
rir Front.in. 

O Sr. Paulo de Frontin (*) St'. Presidente, cm sessão de 
10 de onl.ubro do correnl.e anno, l.ive opportunidade rle cha
mar a at.tr.nção de V. Ex. e do Senado, para um telcgramma 
que a Agencia Americana enviara de Ln Paz, dando a co
nhecer a remessa. cm mcnsag;cm rlaqucllc Governo ao rcspe
cf.ivo Congresso Nacional, do convenio assignado cm ô de ja
neiro do ailno passado e vulgarmcnl.c chamarlo Convencão 
CaJ•r•illo-Gnl.i erres. Mostrei qno naqnella -convenção existia 
11ma elanRttla, a 15•, qun fraria grave prnjni?.o à noRsa fuf.nra 
li~acão com a Esl rarla rlr Ferro Tmnsconl.incnt.al rln Pan
Arnorícana, porquanto, por ella oul.ot•gura a Bolívia no Go
vorno Argcnl.ino n prefcrcncin para constrnccão rle nm ramal 
da linha !.ronco .Tacuhvba a Santa Crn7. rio La Cicrt·a, o qual 
partindo de Sonla CnÍ7., ir:í a Pucrl.o Snarcz, i~lo 1\, a sete 
ldlomet.ro~ ele CornmM . 

(*) Nilo foi revisto pelo orador. 
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O SR . .Lrm ADor.r.nn - P.lles consideram ruma! n qn~ 

pnm nc.\s 1; linha princirnl 11 nnl.lll'nl rr·nlnngarnPnl.n rln Nn
roesl c. 

O SR. PAULO nm .FnowrrN - Exacl.nrnentc. 'l'ive ainda op
porl.rmidarle rln pndir a nl.lcn<,:ãn rln illnsi.J•c Rr·. Minisi.J'O da.-: 
Rel:u;õos Exl.criores, al'im de q1rr., por· rnrdn rln repr·esPI!Ianl.n 
diplt~mntico Hr·nsilcirn ern La l'az, qrranrln não JIIHII'~~e 11hl.cJ' 
mais. nhl ivns:;n no menos a Sllppr·ossão rios la pr·cl'rmmcin. 

Além da clausula 5', tinha levantado serias obJecções na 
impl'<'n,:a hrdivin11a a r:larJ,Hrla ·'~" ria nwsnw convençãn. 

Devido a essa circumstancin:, ·o plonipotcnciario nrgen
lino. n. Heitor Carril, foi a La Pa.z c, com ·O actual Ministro 
das Relações Exteriores da Bolívia, D. Romano Paes, em data 
do 1 G de ·novembr·n ull.imo, fir·mou uma nova' convenção, al
terando os pontos do tratado anterior que tinham sido alvo 
das .principacs contestações. ficando dependente naturalmento 
rla npprovação elos Congressos elos dous paizes, Bolivia e Ar
gcnUn[t. 

A clausula ~· não nos interessa· directamente: trata ·de 
nma cruesUio de tarifas, c que mais .fnteressa :i Bolívia. O 
mr.;;mo, por1~m. não se ,'dá com a clausula 15" do novo tra
I nclo nu e foi publicado no ,jornal La Nacion, cm sua e di cão 
de 28 elo novembro c que esta·belecc, textualmente,. o seguinte: 

«A linha ter;í um privilegio de zona dupla, do con
. cedido pela linha de ferrovias da Bolívia. e o Gove!'no 
Argentino f.crá preferencia pura construir c explorar, 
dentro das estipulações geraes deste convenio. os ra
macs q<Jn da linha' tronco possam bifurcar-se para Su
cre e Cncbabamba c para onde ambos os Governos jul
garem conveniente., 

.For·am, ,1c fnc:l.t·, supp.rimidas da clausula anterior as in
indif'açõc~ •·oncr·et:r~ que clella constavam e que se referiam 
ao r·amal bifurc3ndo-sc de Santa Cruz para Porto Suarez para 
o inlerinr do Chaco boliviano. 1\fas a redacção que ficou não 
vérln nrm impc~Jc que se,iam rest.abclecidos esses ramaes. E', 
porlnnto. preciso. da parte do Governo brasileiro. e cspecial
mc·nte do illusLre Sr. Dr. Felix P1checo, muito digno Minis
tro das Rolacões Exteriores, o maximo cuidado, ou apressando 
uma eonvenção que gnranl.n o prolongamento da' Estrada de 
FerJ'O NorNJstr. ... 

O Sn. Lurz ·ADoLPHo - Apoiado. 
O Sn. PAULo DE FnoNTIN - ... e n sua ligação á Trans

continental Pan-Americana ... 
O Sn. Lmz Anor,Puo - Sem r!cpcndencia'. 
O Sn. PAuLo Dll .FnoNTrN - ... ou então é indisprmsavel 

que essa cla~1snln ainda snffrn outra correcção. rle modo qnn 
~rí possam Rüt' incluídas ncllas quacsqunr .pontos que fiquem 
sit.tlados a ocslc da linha-tronco .Tacuhyba a Santa Cruz. 

Si os rnmnc.•. dr far.lo, se destinarem a Sucre, Cocha
hnmhn np a nniJ'<: f111nlm~.<"r ponto nccirlenf.al situado a' oeste 
ela linhn-IPoJwn. nfi•• IHl\'rr:í inconvon:enlr r.m modificar rlestn 
fórmn ·a clausula 15' do t.rntnclo; mas si ficar a redacr;ão nos ,. 

I 
' 
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termos em que aca'bo de ler. c que constam da convenção pu
blicada pela La Nacio11, ele 28 de novembro ull.imo, corremos 
o risco de ver concedido á Argentina o ramal entre Santa 
Cruz de La Sicrra a porto Juares, impedindo a Jigaçiio com a: 
tr!l'ns~onUnenlal. 

Com o objectivo de all.ender a esta· circumslancia, vou 
submrllcr ao esclarecido, criterio elo illustre Relator do Orça
rn·1nto do J~xlel'ior duas cmcnr'a' que &g-gravam um pouco a 
dcspeza, uggravação G't'O.r!dcrnen [I~ compensada pela vunlagem 
que advém para o paiz. 

A primeira destas emendas tem como objectivo fazer< 
com quo sc,ia cumprida a resolução da 5' Conferencia Inter
nacional Amcrica·na de Santiago do Chile, que resolveu, sob 
propoc;ta ria commissão brasileira', que era indispcnsavel reor
ganizar as attribuiçõcs da commissão do Ferro-Carril-Pan
Americano, p.ermitundo que houvesse representantes dos di
versos Governos interessados, si assim o desejassem. 

Tendo sido essa resolução formuln:da· pela commissão bra
si!Clira e adoptada, unanimemente, por aquclla conferencia, pa
rece-me que devemos envidar esforços no senlido de tornnl-a 
renliclade. 

0 SR. BERNARDO MDNTBIRD - Ha pelo menos um compro
lllÍS~O. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN - Perfeitamente, tanto mais 
quanto son informado, embora não officialmcnte, mas officio
samcnle, de que jú houve trnlal.iva desta reorganização c que 
foi consultado o Govrrno bra~ileiro sobre a i·nclusão de um 
rcprosrntnnf.o ~eu ncc;<a rnmmissão. 

J'arccc, pnrf.anlo. que é indispcnsavel fazer consignar no 
orçamcnl.o do Minislerio do Exterior a verba nccessaria para 
qnr. i~so sr..irr l~vndo a cffcifo. · A verba que proponho não é 
gr'lnde: .a emrmla cnm:gr.a npr.nr•'.~ 50 contos ouro. 

A i:cgun;h cmr.nda que apresento é ainda relativa a uma 
das rcsoll.>(i:ícs volndas p~la Confcrmwirl America·na Interna
cional do Santiago. 

Votou a Conferencia :1 zcguinte: 

«Recommendar ás nações americanas, com o mes
mo proposito, que celebre accôrdos para urgente 
construcção de liphas · convergentes que sirvam para 
integrar no plano Ferro Carril-Pan-Americnnn. o~ 
paizes ainda não atraves·sados pela mesma csl.rarla de 
ferro.~ 

Tambom essa resolução parf.in da nossa commiscilo e mc
rccen a approvação unm1ime dos membros da confr.rcncin. 
tendo por objectivo capital fazer com que se proceda nos es
tudos c se celebrem os aceôrdo~ inlornacionacs nccr~ssarios. 

N{l nosso caso ó snfficien l.c um accOrdo com o Governo 
da Bolívia. por(\un n o unico paiz llUC tem ele ser af.r·:lVr.ssarlo 
pRrn. !lllf\ a r.strnda rlc feno noroeste possa alt.ingir no l.rnw:o 
pr·irwipnl da Tl'llnsconl.incnl.al P:m Amcr·icann. 

Rm lnr~ ronrlir:<irs. parrrr !lllC ·sr.r:\ nr.ccssarin nnr sn 
possa conf.m' com rlcmcnl.os Lr.chniros cnpnr.rs r! c rli~rnl i1· crnn 
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o Governo boliviaiw as condi(;üos prcl'erivois do f.raçndo para 
a exectwão desse prolongamenl o, cm que l.alvrz lia,ia neces
sidade rle pJ·ocedm· a estudos. 

Esse~ estudos poderão ser cxcculnf!os ou poln conunis
são int.ernnciünal de ferro carl'ill'an-Americano, diJ·ectamcnle, 
ou - o que seria talvez preferivcl - de nccÕI'do com as lu
zes do nosso illuslre Ministro da Via~•ão que, tendo conheci
mento pcrl'ciLo deste assumptD, poderá oriental-o de 1'órmu 
mais conveniente. 

Com os to segundo objectivo, augmcnl o a verba o• com 
uma consignação de 100 contos, ouro. 

São estas as duas emendas que formulo c submet.lo á alf,a 
consideração do illust.re Relator da Commissão de Finanças 
do Senado. 

Estas verbas foram calculadas no minimo. NaLuralmenle 
talvez nem cm um anno se consiga terminar esses trabalhos, 
prinr,ipalmen!c os que são attcndidos pela segunda emenda, 
mesmo porque ha épocas prorias para a elle se proceder, 
poi8 não podem ser executados cm occasião de enchente~ e 
inundacües; c, aRsim sendo, é mui!. o passivei que a verba sa
tisfaoa. · 

Se o illusl.re Relator, depois de ouvido o honrado Sr. Mi
nistro das Relações Exterior·es, entender que a verba é insuf
ficiente, daJ•ei com todo o prazer o meu volo a nl]ln elevação. 
Procurei, devido t\ situação financeira actual, rcsl.ringil-a ao 
minim{), 

0 SR. BERNARDO MMITEino - Nem outra cousa era dr. es
perar de V. Ex. 

O SR. PAULO DE FnoNTI'N - Ainda lenho uma emenda a 
apresentar. 

O Senado resolveu, sob parecer da maioria da Commlssão 
de Finanças, incorporar a «Tabella Lyra», o augmcnto pro
visaria dado aos funccionarios, mensalistas, diaristas c ope
rarias da União, aos vencimentos respectivos. 

Ora, ha duas clascs de funccionarios, os que pertencem ao 
Corpo Diplomal.ico c os que pertencem ao Corpo Consular, pa
rece-me que seria de toda justiça estender a ambas esse mesmo 
favor. Mas, como os vencimentos em rlaçüo aos embaixadores e 
ministros, constam de tres parccllas, abrangendo ordenado, 
gratificaç.ão o representação, parece-me que só deveria sm· 
incorporada a parte relativa a vencimentos, isf.D é, ordenarlo e 
gratificação, e não a parte - representação - que póde ser 
objecto de modificações, porquanto essa representação exer
cida em paizes, como por exemplo a França, cm que as con
dições financeiras ·estão mais avariadas do que as nossaR, são 
sufficicnf.es ao fim a que se determinam. 

Nessas condições, offereç·o lambem uma rmcnda, 
São estas as tres emendas que tenho a honra rle submcf.

ter cm plcnario c que me parecem que, sendo devidamente 
estudadas, quer pelo illustrc Relator ·do Orçamento do Exlr.
rior, quer pela Commissão de Finanças, poderão merecer fJ 

seu assentimento. 
Ao lado rlest.as. apresenf,nrci outras duas, procurando cor

rigir duaR in,iugt.iças que pesam sobre o pessoal dn Secrctnrm 
dR~ Rrln~ücs Ex·tcriorcs. 
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A ))l'imcira 'dcllas parece lmlnr-~c rir 11111 rngnno, pois 
foi collnrada na lnlwlla a inrpor·lancia rlc• 1 :2110* para o aju
danl.c de elccl.ricisl.a quando cllc pag<~u srl111 de nomca~fio 
pura 1 :ti00$000. Per;o, po!'lanlo, no íllusl r'o nulnl.or' a :ma at
tcncão para este engano. 

A outru emenda é rclaLiva uns funccionuríns da pol'l.aria 
da Sccr·cl.aria das Hcluçõcs Exteriores que, tendo sido CCJUI
parados aos do Milüslci'io da Viação, por uma inlcrprclar;fi.l 
dada ú applicação da Tabolla Lyra, dolla não gosam, c ficaram 
cm condições dosvant.a,iosas, Quando o objectivo votado peln 
Senado c sanccionado pelo Executivo era o de equiparai-os. 

São eslas as duas unimas emendas CJUC, com a juslifi
car;ão ncccssaria, envio ú Mesa. 

Em terceira di·scussão, oram estas, Sr. Prosirlcnl.o, que 
me cabia fazer ao Orçamcnl.o elo Exterior. (Muito bem; 
mu.ito bem.) 

São J.irla·s, apo.ia<~las e postas conjunLumcnt.c cm (liscussão 
as scgtvi n te,s 

El\11lNDAS 

N. 1 

Accmsccntc-sc ú verba 5' a seguinte ,con:&ignação: 

<~:Para dar ·cumprimento :t resolução .da 5' Con~m1~ncia 
Int.e~na-cionnl Americana, •de .Santiago, Chile, volativn. á Com
missão da E. F. Pan-A:merkana, 5ü•:000$000 (ou.ro). 

N. 2 

Onde convier: 

cr.F·ica clofrin-itivamcntc incorpomcln aos vencimentos (or
od.cnar!o c gratificação) dos funccionarios rio Co;opo Dip·loma
'i.i·co ")do ·Corpo Consular o a.ugmcntn de 25 %, de que gosam 
desde 1918. 

N. 2 
A' vc~ba 9': 

Para proceder uns ostu.dos destinados a J.igar a Viação 
Fcrrca Brasileira com a E. F. Pan-Ame11icana, ·1.000 :000$000 
(ouro). 

Thio cln Ja·nciro, 15 de clczcmbrn de l!l23. - Paulo de 
F1•ontin. 

N. 4 

Onde convier: 

Na verba J • - ~Pc~soal ", ajuldM1tc de c.J.ccbricista, seja 
rccLil'icnrJa para J :GOO$ ammnl, vistn t.er cllc pa,go no Thc.-
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,<;onro Nacional n scllo rir. nomrnçii.o Ml\N}spondcnLc 1í gm'Li
!'iea\'fio mcn~n·l rir 1:.?5$000 . 

. Tnsti(icação 

J~sl.a rmc.n,dn visa corr'i•gli.r um lapso, pois esse h•umildo 
enrvidot• prncehin no exet·cicío de Hl22 n gratificaeiío pedida 
na fll'opostn, >"isln i.fll' o § 1" do mt. 150 do d•CCl'Cto numero 
lt.ií~5. rJ.r. ·I rir. ngost.n de 1922, foíxn,ndo o angment,o de sua 
gTnlif'i,}ar;fi.o c trr o mesmo pago no 'flhosmtyo ~crJcraJ p r.x
cr>rlPnJ,n. cor.re~ponrlcnl·r no angmcnt;n, é rlc mlmt•n ,JIISf,Jça a 
rr•r· lirirnçiio .pediria. 

Tlio do .T•a·nciro, 15 do d•czembro de 1!l23. - Panln de 
Frontln, 

N. 5 

O n,dc convier : 

Ad~ fnnccionnrios da Parlaria da Sccrctftt'in de Estado 
<•la~ nclnçiirs Extcl'im•es Rc,iam dadas as vantagens de .que 
f,l'nl:t o aT·t. 1·50 da lei ·n. ~. 555, .do~ 10 rlr. agosto de Hl22, 
ficando o Poder Ex!'ctit.ivo antor.jzado a abri·r .o credito no
·cc~s1wio pnm o pagamento aos mesmos a partir de 1 d·c ju
nho .de Hl22. 

.Justificação 

E~l.n. nmcnda visa cnrrigi:r a inLel'pretação da lei, Vlisto 
qnn M rnncdonarios da Po11ta'!'ia da Secretaria de Estado das 
Rrdnr;iir., J<>xl.núnrcJs foram .equiparados aos seus :collngas da 
Scrt'r!l.aria r!.c E·sütdo da V·iaçãn D Ob!'as Publicrus qüc gosam 
dns hcnofici·o:S ·da ·citada ·le•i, ·o.ra tendo a l•ei .mandado llqni
pn.rnr csf,cs :iqu·eJI.cs, qudz evidentemente dar a uns .e a ou
tros ídenLic·as regalias. 

Rio de Janeko, 23 de novemihro de 1923. - Panln de 
F1•nntin. 

N. 6 

Onde convier: 

Os auxiliarçs do Consulado quo fore:n Cll,1·P_ossados per
ante a Secrcl.arta do <Eslnclo, postos :í chsposrçuo de out.ros 
ministcrins n a scrvir;o destes cst.i\·r.rcm, serão considera

. dos !tddídos da. dal.a desta lr.i r.m rlinnl.r!, sem dir·ci!o :í pol'-
r.cpç~ao ele vencJmonl.os atra~nclos. passanrln n pr•i·cchor·, dr. ora 
rm rlinnl.c, ns vrncirr,'i'tlf.ns f'J1'! JlllJWI a/1; que ~riam r!esi~·na-
dns pnr·a os pnsl.ns nn rs/t•ang·ci r·o ' '· 

Justi{icaçl!o 

Nomeados em 1917, poJa rlífficuldndr. do virln om que 
se encontravam algnns pnizr.s enropcus, n snffJ•nt·em os ef-
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feitos da gum·ra, foram alguns dos auxiliares ele consulado, 
empossados n csla Cap i la I pcranl.c a respectiva Sr!CrelaJ' ia do 
Exterior c aproveitados os seus servir;os cm outros dcpar
f.amcntos, á requisição dos t•cspcclivos ministros, recebendo 
os seus vencimentos em papel. . 

Em 1918, porém, foram, pot• m;i inl.crprr.lação ela ordem 
ministerial qur evidcnl.cmenl.e não se rcfPria aos J'.unc~io
nm·ios que estavam á disposi(:.iio de oult·os minisl.crios, rlis
pensados por c~f.cs das cornmissües cm que scr·viam, sendo
lhes marcado um curto pJ•ar.o para se rccol,bm·rm aos consu
larlos q11c lhes foram designados;· alguns delles, poJ·r]m, af.r\ 
por motivo de grave cnl'ermidarle qur os PI'ivou de conhecrr 
a o,rrlem ministerial, foram exonerados sob o fmulamenfo de 
não LrJ•em assumido o exeJ•cicio ele ~eu cargo, quando liaviam 
sido empossados, aqui, pcrnnf.r. o respectivo mini~fro. 

A medida rlc que cogita à emenda. é da mais prrfnifa 
equir!adr n procura melhor·ar a ~iluar)iio angusl.iosn cm que 
~c ·encontrem alguns, muil.o poucos, ali<\s, desses fnnccio
nurios, quando a outros rlc elevada categoria nnrla acon
f.ncru, embora trilham sido notificados. 

Sala das Commissõcs, 1 O de dezembro de 1923.- Cunha 
Machado. 

N. 7 

Poderão ser aproveitados, independentemente rir. con
C1JJ'so c de nutras formalidades, para os Jogares ele ~egunrlos 
sccrct.arios rir .Legação c de terceiros officiacs da ScCJ·claria 
de Estarlo rias Relações Exteriores os addidos de Legação r 
os arlrlir!os cxisfrmfes cm 1!ll8 c q.ur contarem mais rlf' nm 
nnno de rxcrcicio grat.uif.o prestado (t mesma SNTrtm·ia rln 
Estar! o. - Octacilio de Albuqu~1·que . 

.Tusti(ica.çlio 

A pre~entc r.mcndn nnrnas rr\'igora nm rlispnsit.ivn rxis
frnfr no m·ramcnf.o actual. 

Rala das sr.ssõrs, Hi rlr rlr.znmlll'o r! e Hl23. 
de Albuquerque. 

N. 8 

Octacilio 

A equiparação que a !ri n, lJ. 555, ele 1 O rir ngosf.o rir 
1022. rsf.ahr.lr.crm rnt.rr. os funccionm·io.q rln pnrlnrin rln Mí
niRI.rr•in rlnR 11rln~.õrs Exlr.rim·cs n oR dn porl.m•ia rlo MiniR
fm·in rln Yincãn, vignrn para forloR ns rffritos - inrln~ivn os 
r!P nhono r!aR vant.ngcns cnnfrJ•irJa,q pelo a!'t.. JGO. rln rilnrla 
!Pi ROill'r n;: vrncimrnf.ns PC]tJípni':Hios - n pn!'fiJ• r!f' 1 r!P 
:innhn rir '1!12?. firnnrlo o Porlrl' Exrcuf.ivo nnfm•i?.nrln n 
allJ'il' ns rJ•rrlifM nrr·r~sm·ios pn1·n o rnm]ll'lrnrnfn r!rss11 rli~~ 
posiçüo, 
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Justi{icnçlin 

A emenda supra envolve uma nrovielcncia ele inteira 
.iusliç::t. 

Sala elas sessões, cm fO de dezembro ele 1023. -Irinc1l 
lofaclwdo. 

N. 9 

Onde se lê: " ... c bem assim os auxiliares de consu
lados que contem mais de 10 annos de serviço", leia-se: 
" ... e bom assim os auxiliares ele consulado que contem 
mais de quatro annos de serviços ao Estado, cm cargo ele con
curso ou quem, com igual tempo de serviço, exct•ça funccões 
para cu,ia nomeação, feita por decreto, se.ia necessario possuir 
um dos cursos superiores da Relpublica . .__ Oleadrio Pinto. 

Justi{icnçlin 

Ampliando a omonrla cm questão, dá-se no Governo en
sc,io de aproveitar nas vagas que se derem no Corpo Con
sular outros funccionarios tilmbcm, alguns dos quar.s com 
bons serviços prestados á Nação, pessoas de comprovada com
potencia pm•a o exercício dessas funcçõcs, não só por força 
ele possuirom um curso superior, como igualmente pot•que o 
Governo já a reconheceu em nomeações feitas cm decretos. 
Além do que, é uma medida de equidade, ficando a criterio 
do Governo fazer a selecção no preenchimento elas vagas, que 
poderão recabir em outros funccionarios até então não con
templados com os. favores da emenda em questão. 

O Sr. Presidente - Si ningucm mais quer usar da pa
lavra, declaro suspensa a discussão. (Pausa) . Fica suspensa 
n discussão, voltando a proposicão á Commissão, com as 
emendas. 

ORÇAM.ENTO D.\ VIAÇ.:\0 PARA 1024 

Continuacão ria 2' niscussão da propoqlição da Camara dos 
Dcpulados n. 118, de '1923, que fixa a dcspcza do Minislerio 
da Viação o Ohras Publicas pm•a o exeJ•cicio de 1921. 

O Sr. Paulo de Frontin (') - Comcçarc·i, Sr. Prosirlcnto, 
api·escntnnrlo ao iJ!nsiTe Relator do Orçamento ela Viação as 
minhas mais sinceras felicitações pela paz que acaba de s1cr 
assignarla no scn Estado: 

O S1~. VilSPUC!O DE Annw - Mult.o <Obrigado a Y. Ex. 

(') i\fio foi revisto pelo orador. 

I 
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O Sn. P.IULO DE }'rwwr·r;-~ ;- Si a S. Ex. cabem congratu
lações pela parle activa qtrc tomou nesse importante aconte
cimento do con;;cquencias tün auspiciosas ao nos~o paiz, não 
posso dizer· o meHmn quanto ao parecer que deu cm relação 
ás minhas emendas. 

Effecl.ivnrncntc, S. Ex. apenas accciton duas emendas 
que ~üo de caracter· geral e relativas a t.odos osr orçamentos. 

A primeira, sob n. 6, manda supprimir a vcriJa 25 «Exer
cícios findos»; a segunda, manda incluir verba para o augmcn
to provisorio; c a de n. 7, Lambem é semelhante ao que se 
tem daria nos out110S orçamentos. 

As outras cmencl::ts nfto mereceram, porém, parccct• fa
voravel de S. Ex. Peço vcnia para examinar os pareceres 
apresentados c formulai' as objecções que me parecem cabí
veis cm cada caso concreto. 

Quanto á primeira, naturalmente, o fado ele exigir· o Co
cligo de Contubilíclurle a sub-c.onsignacão para serviços indus
triaes elo Estado, é uma emenda que úevcrá ser objecto de rc
ducfjão gcr·al. Como tive occasiüo de demonstrar, por mais! de 
uma vez, cm plcnario, não concordo com a applicação dessa 
disposição elo Cocligo ele Gontabilidaclc, que vem dar Jogar a 
verbas irrisnrias para os servi~·Os inclustriacs determinados, 

Seria muitn preferível Itão scg·uir a disposição desse co
difl'o, porque nes~e artigo fir~al ficam revogadas as disposições 
em contrario, isto 1), as do cndigo c de todas as leis anterioJ•cs, 
de modo que não ha objec1;ão a es~e rc~•peito. 

Todavia, como a questão nãn afl'ecta súmcnte o orçamento 
ela Viaç,ão, declaro que me reservo para a 3" discussão, deste 
c dos demais orc,amentos, c peço a V. Ex. se digne con
suHar o Senado sobre a retirada da emenda n. :1, relativa a 
csslcs serviços industriaes. 

Quanto üs outras ,o mesmo facto, ![)Orém, não se dá. A 
emenda n. 2 Unha .por ob:icctivo snpprimir todo o augmento 
do pessoal ,do qnacll·o. Es~c qnadro foi organizado no mez 
ele abril, col'l'igido no mcz cJQ maio c feito pelo Poder· Exe
cuLivo, ouvidos os restpccLivos ministros. Si houviJ qualquer 
insuHiciencia, devia Ler sido corrigida pelo proprio Poder 
Executivc 

Não me opponho ao angmcnto, mas mQ parece que a si
iua:cão financeira não o aconselha. Acho que uma medida 
coutrinaria, i'unrlacla e extensiva a iodos os casoa, seria da 
maxima convcniencia; mas como vejo que o illusfi'e relator 
,pensa de mo·clo contrario c com S. Ex. a maioria da Com
missão ou, talvez, a unanimidade, tomei a rcsolllção de, 
como Senador', abandonar a doutrina que tenho sustentado e 
seguir a corrente da Cornmissão. Não vejo razão para quo 
>'Ó o Governo e s1\ a Commissão de Finanças J.cnha o direito 
de augmcnLar· vcneirncntos, de pr·opor equiparações, de J'C
ot•gan izut' repartições, de moei i ficar qlladr·os. Scnarlor, cu 
tenho o mesmo direito; c si o art. H2 do Regimento tiver 
de snt' applicaclo, não o 'lloclcní ser· cxclusivnmcnt() ao Sena
dor, ha ·de o ser· t\ illustrc Commissão ele Financas c ús emen
das gOVC1'11llmcnl.ue.>. 

Nestas condições, cm 3' cliscussãn, aberto o cami~l.~o 
pelo illustrc rclatoJ', vou entrar por c!lc c procurar mod1l1-
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cat• u upt·e~utüw· omontluti tiulJre Lodus Uti injustiças, que uri
contmr, não só 110 orçamento da Viacáo como nos demais. 
Estimo, portanto, que a emenda seja rejeitada. 

l'assemos á l:lu n. 3. Esta se refere •ÚS opemcões de 
CL'Othto. Nesta partfl Lambem sou obrigado a divergir da opi
niãu do iJJustre rslator, que terminou ahi o seu oareeer do 
8cguinte modo. - ' 

«Para este a Commissão de .Finanças apresenta 
uma cmend<.t, autorizando o Governo l!'ederal a i'azer 
operações de creditas c abrir os nocessarios creditas, 
afim de adqniril-o, deixando ao mesmo Governo a nc
.cessaria JaL!iLude de acção, para agir de fórma a mo
lhai salvaguardar os interesses de nossa viação ferrou 
c do orar i o publico. 

Assim, pelos fundamentos expostos, pensa a Com
missão de l•'inancas, que a emenda não deve ser ap
provada,, 

Ora, a emenda que eu tinha formulado era sobre o ac
crescimo de 6. 000:000$ para material rmiante p3ra a .IJ]s
trada de l<'erro Central do Brasil; de 4. 000: OtlO$ para a Es-
trada de l<'crro Noroeste. · . 

· ·Mas a Commissão, ouvido. o illustre e eompetentissimo 
E1·. ministro da Viação, achou preferível, peJas difficulda
l.'.es que ha na abartura e operações de creditas, manter esta 
verba. Não me oppuz; sómente me pareceu que, com o as
~cntimento do emmentc Sr. ministro da Viac.ão, Sr. Fran
cisco Sá, nosso brilhante collcga, de quem tanta~ saudades 
temos neste recinto, se daria a compensação correspondente 
na verba «Recursos), renovando-se este ti tu lo, que existia no 
areamento antel'ior e que foi supprimido no oroamento .para . 
1 !!24. . . • • 

Não vejo isso no parecer, de modo que resalvo o men 
ponto de vista, e quando chegar o areamento da Receita, for
mularei uma emenda nesse sentido, para que se não vá car
mgar o deficit, j1<i avultadissimo, do. areamento ordinario, 
com uma imporLancia de 10 mil contos, que deve correr pelas 
despczas patl·imon;acs. E se não convier que ella seja reali
zada por opcra~ücs de cre,iitos, porque a abertura de ore
ditos é de um processo tão complicado que, autorizado o 
credito cm .ianciro. ás vezes não se consegue obtel-o em de
zembro, quo o seja pela verba «Recursos~. obtendo-se, as
sim, uma compensa~'ão daquillo que não constitue, verda•dei
:amento, despeza ordinaria orçamentaria. 

Quanto ti emenda n. 4, ·o mesmo facto se ct.á·. O illus
u·o relator declara que o credito a que se refere o artigo 7" 
do .projecto do Orçamento da Dcspeza para o Ministerio da 
Viar;ão c ObJ•as Publicas, no futuro exercício, é destinado ao 
pagamr>nto da superstruclura mctallica · da ponte encom
menduda c não entregue c o ela consibl)ação a quo diz l'OS
peito a emo!l'Ja sútí UPJllicarla :i montagem e collocação da 
mencionada ponte, c tel'mina, aconselhando a rejeição da 
emenda. 

Ora, si se tr.aLa uo u·ma su.pcrsl'l'ucturn met.llJilica do ponto 
coUocada sobL'O nm rio imp·ortanLissimo, como o rio ,J>arami, 
.1'azondo parte integrante da linha da Estrada do F&!_~O 1'1o~ 
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rocslc uãu ha wul.ivu )JUl'il. que u imporLan:Ciou cUl"l'e:;pondenl.e 
uiio c~rl·.cssc pul' ,uperacão de .erudito, ou seja cumpeu.sadu 
!Joi.lla V()rba ~Recursos) da HecciLa, co1rformc uma ou oLJlru 
da:; soluções J'o•r preferida pela Cammissão de l•'inar,~a:>. 

Ago1•a, admiLLir-sc que uma sUPClrstructura mclall'ica de 
uma ponte de um kHornclro sobre um imporLuuLíssirno rio 
como o rio l"UJ!'Mlú constitue clcspcza ordinaria q·u·e vac ,ser 
annualmenLe &asLa no orcamcnLo, quando não ·é mais que 
uma despcza patrimonial, niio posso ·abs.olu~amente .conc·Ol'(ÜIJI' 
com esla oricn!Jacão. 

:Si o parecer tivesse dilo que concordava com a verba 
«Recursos), cu me submuLLcria ú. forma ado,ptada pela Com
missão do Finan(.l.as, mas níl:o diz isso o illustre Relator da 
Commissão de. Finanças. 

Quanto á emenda n. 5, Lrata-s.e de reduzir do seis mil 
contos de réis o augmooLo da v·el'ba 6", cMateri31l), su'b-con
signacáo n. 6, que fica assim em '12 mji contos de réis. 

Já Uvo occa.sião de me mB~nifeslar a ·essa respeito. Quem 
6 C()ni!pctcnLe, estudando o orçamento, para propor a verba 
!'c.>pecliva, é o Podei' Executivo, 

Ora, o Poder Executivo f·ixou a verba cm dez mil e ·tantos 
contos; a Gama·ra mandou augmentar 350 contos. que não os
Lavam .comprehendidos nos dez mH c setecenLo.s contos. NcsLas 
condições, .iria· a um pouco mais do 11 mil contos, Para evi
tar quobl'ados, eu tinha posLo 12 mil; não ve,jo razão para 
18 mil contos. E' exacto que o illuslre Ministro da Vi•ação 
teve opportunidade de dizer que no actual período de admi
nistração da Central a verba de i 2 mil. contos ,seria insu1ifi
cienle, Ma.~ então nós lemos duas verbas e não Í!1l•pedioJ'ia 
isso que se abrisse outras até dezembro •. 

Não me parece isso razoavel, Acho muito mais razoavtll 
que para este fim especial a verba dada pelo Senado e au
gmentada pela Gamara sej•a manlida. E, si, por circllmsLan
da do taxa cambi~l alla ou por qualquer outra Dazii.o, houver 
necessidade, pois ainda não podemos c.aletl'i'lllr no anno vin
douro em que pé estará ~ taxa cambial, nestas condições, ve-
nha a solicit.acão de um credito Sll'PPl•ementar. , 

V. Ex. e o Senado .podem tomar nota do que acabo de 
dizer; !Se,ia de 12 mil, de 18 mil ou de 20 mil conLos, havm·a 
credit.os supplemcntares para esta verba. Por~anto, é muito 
melhor que, sendo ella Hmrtada, nií.o haja tendencia a despeon
der sem conta, peso e medida, evif1aJldo um gmnde Clredito 
su•p•pJ.wnentar, o quo se nã.o daria si augmentarmos inutil
mente em seis 111íl contos a verba respectiva. 

São estas as ponderações que me cabia fazer sobra o pa
rec.ar do il'lnsotre repre~enlante do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Vespucio de Abreu - Peço a palavra. 

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

. O Sr. Vespucio de Abreu (*) - Sr. Presidente, per-
nuttam-mr V, Ex. e o Senado qu~ Ctl inicie a minha rc5posta 
no illustre representante do Districto Federal agradecendo sin
ceramente as congratulações com que S. Ex. se dignou honrar .. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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me a proposilo da pacificar-ão rlo F.slarlo que tenho a honra 
de representar nesta Casa, sentindo. cntrcl.anto, que não pu
desse merecer não já as enngral.ula(:ões, porque a obm que 
apresentei {t dcliberaçiio da Casa não merece congratulações, 
mórmente do espirita íllustrado, tão experiente dos negocias 
publicas, tão conhecedor da nossa Leclmica arçamenlaria, 
como é o illml.re rcpresenl.ante do Districlo Federal, mas que, 
pelo menos, mcrccesscrn a ap.provação de S. Ex. as sugge.>
tõcs feitas nos diversos pareceres ás emendas com que honrou 
a Commissão de Finanças, e~tudandn o orçamento· da Viação. 

S. Ex. apreciou o parecer que tive ensejo de formUlar, e 
a Commissão de Finanças de approvar, &obre as emendas de 
ns. i a 5. Quanto á emenda n. 1, tratando-se de medida de 
ordem geral, S. Ex. concordou em retirai-a, para em tempo 
opportuno ·apresentar no orçamento da despeza de outros mi
nisterios uma medida que possa sanar os inconveniente~ que 
S. Ex. lobrigou nas ve!'bas .destinadas ao p•agamento de ser-
viços officiacs mantidos pelo Estado. · . 

Não foi outro o espirita da Commissão de Finanças ao 
acccitar a emenda !liprcscntada por S. Ex., porque embora 
tivesse ele respeitar as disposições do Godigo de Contabilidade, 
a Gommissão pretende em 3" discussão apresentar uma me
elida geral que possa ~anar os male~ apontados pelo illustre 
representante do Districto Federal revogando disposições 
J'Cg'Ulamentarcs do Godig·o de Contabilidade, a que se refere na 
emenda n. i. · 

No fundo, estamos de accôrdo com S. Ex., sob o ponto 
de vista cm que vamos encarar a questão. E S, Ex. c:avalhei
rcscamcntc retirou a emenda, promettcndo em tempo op
portuno apresentar outra ú Gommissão de Finanças, afim do 
obviar esses inconvenientes verificados· em outros orça
mentos. 

Quanto ú emenda n. 2, penso que S. Ex. não percebeu 
bem as justificações que o Relator teve ensejo de ap·resentar 
na Commissão de Finanças. ' 

Os cargos para os quacs a Gamara dos Deoutaclos, atten. 
dend0 á solicitação do Executivo, apresentou· emendas. con
signando vet~ba na rubrica 6' do orçamento da Viação, foram 
creados por lei o por uma inobscrvancia não vieram com as 
verbas consignadas nas tabcllas · orçamentarias, como e~tão 
consignadas no meu :parecer. Quanto ao outro numero, foi de
vido á encampação da Estrada de Ferro do Gurralinho á Dia
mantina, incorporada ú Central do Brasil, sendo consignada 
verba para pagamento dos respectivos funccionarios. 

O Sn. PAULO DE FRONTIN-A Estrada de Ferro de Cur
ralinho ti Diamantina já foi encampada o. annJ passado. 

0 SR. VESPUC!O DE ABREU - Mas. sÓ agora entraram as 
verbas para o orçamento. 

O SR. PAULo DE FRoN'I'IN -· Em abril, o Governo já co
nhecia o facto c já linha mesmo tomado posse dessa estrada. 

0 SR. VESPUC!O DE ABREU - Mas, nas tabellas apresen
tadas pelo Ministerio da Fazenda, níio. linha sido consignada 
verba pa1•a este caso. de fórma que o Governo foi obl'i;;aclo a 
solicitar da Gamara dos Deputados a aprcsentacão de Qtncndas 
nesse .sentido. ' 
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O Sn. PAULO DE l'HONTIN - V. Ex. não analysou com de
talho todos os cargos contemplados na estrada de fQrro; ~i o 
tivesse feito veria que ha augmentos que não são relativos á 
Estrada de Ferro de Curralinho !L Diamantina. 

0 SR. VESPUCIO DE ABREU - Trouxe propoaitadamente, 
para. mostrar ao Senado, o p'arecer do ilustre Relator da Ca
mara dos Deputado~. em que S. Ex. justifica, mr.a a uma, as 
aivcnas rubricas em que houve augmcnto de rlespeza ilara 
esse pessoal, proveniente da contemplacão de 1'unccionarios da 
lMrada de l'erro de Curralinho a Diamantina. 'renho-o aqui 
c si 'V. Ex. desejar poderei ler. 

Eis aqui: 

«Augmcntem-sc as sub-consignações abaixo indicada~, do 
~eguinte modo: 

N. 77 - Em vez de i30 agentes do 4• classe, 
diga-se: 135 agentes de <i• classe, 
a 4 : 500$000 • . ............. . 

N. 78 - Em vez de quatro fieis recebedores, 
diga-se: cinco fieis recebedores, 
a 6 : 000$000 . .. ..... · ....... . 

N. 70 - Em vez de /18 conferentes de i• classe, 
diga-S!f: 50 conferentes de i• 
classe, a 4:200$000 .......... . 

N. 80 - Em vez de 170 conferentes de 2• 
classe, diga-se: ·175 conferentes de 2• 
classe, a 3 :600$ ...•...••.•....... · ... 

N. 81 - Em vez de 200 conferente• de a• 
classe, diga-se: 2i5 conferentes de 3• 
classe, a 3 :.000$ •....•..••....•....... 

N. 113 - Em vez de 115 conductores de 4• 
classe, diga-s·e: 117 condu c tores de oi• 

·classe a 3 :300$ ...••.••.•.••.........• 
N. 181 - Em vez de 20 auxiliares de esc.ripta, 

disa-•e: 30 auxiliares de escripta a 3 :000$ 
N. 202 - Em vez de 4 chefes de deposito, de 

i• classe, diga-se: 5 chefes de deposito, 
de i• classe, a 9:600$ ............... .. 

N. 203.- Em vez de 4 chefes de dep3sito de z· classe, diga-se: 5 chefes de deposito 
de 2• claosc, a 8 : 400$ ................ .. 

N. 2Q.tl - Em vez de 5 armazenistas de 2• 
classe, diga-se 7 armazenistas de 2• clas-
se, a 4 :SOO$ .......•..••.•....•.•••.. 

N. 208 - Em vez de i O ajudantes de mest1•e 
de officinas, diga-se i2 ajudantes de 
mestre de officinns, a •li-:000$ ......•... 

N. 210 - Em vez de 60 machinistas de 2' 
classe, dig·n-se: 70 machinistas de 2• elas~ 
se~ a 6 :000$ ......................... . 

N. 211 - Em vez de 60 maiihini~!as de 3' 
clnsst:, diga~so: 70 macliínislns do 3' cla&-
sc,, a .i:SOO$ .•'"•·····:·············:· 

S.- Vol, X 

607:500$000 

30:000$000 

210:000$000 

630:000$000 

645:000$000 

386: 100$.000 

90:000$00:1 

48:000$000 

58:800$000 

33:600$000 

72:00.0$000 

120:000$00!) 

331i :000$0!10 
26 
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N. 212 - Em vez de 70 machinislas de 4• 
classe, diga-se: 80 machinistas de 4" cl·as-

$ 2SS:OOvSOOO se, a 3:600 .....•.....•..........•... 
N. 223 - Em vez de 22 engenheiros t•eoiden

tes, dig3:-se: 23 engenheiros . residentes 
a 12:000$ . .. . ; .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . 27G :ono.~ooo 

N. 228 - Em vez de 40 mestres de linha,· 
· · de 3" classe, diga-se: -1.6 · mestres de li-

nha, de 3• classe, a 4:200$ ....... ;.. . .. Hl3 :200$000 
N. 246 - Em vez de 9 armazenista& de 2• 

cl-asse, diga-se: 12 armazenistas de 2• 
classe, a 4 :SOO$ . . • . . • • • • . • • • . . . . • . • . • . 57 :600$000 

N. 237 - Em vez de 5 terceiros escriptura
rios, diga-se: 6 terceiros escripturarios, 
a 4 :800$ . .. • .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 28 :800$000 

O augmento decorre da encarnpacão do lreob.) de 
Curralinho a Diamantina a da inauguração do t!slaçõe& e na
vos ramaes, sendo os Jogares regularmente creados c cslan
do Lodos providos. 

Devid3 a essas considerações, entendeu a Cum.mi,;_:oão 
não acceiLar a emenda do nobre representante . do Dtslt•Jctr" 
I<.ederal, porque ella vir1a pre.iudicar serviços já organizado<; 
,... Eram. as considerações que eu tinha a tLl!resetll.at• ('m 
respo&ta ás com que honrou a Commissão de Fmanças dc~ta 
Casa o prcclar3 representante do Distrioto Federal. 

A emenda n. 31 lambem da autoria do nobre Senador 
pelo Districto Federal se refere á verba 6' -· cri\laterial~ -, 
sub-consisnacão n. 2, sete mil contos; e da verba s•, tambr.m 
do «llfateriab; acquisição e reparação de material ·rodante r. 
de tracção, quatro mil contJs. 

S. Ex. masmo acaba de mostrar que de facto assi~tcrn 
algumas· razões ao Relator quando pede no Senado a manu-
1 enção dessas verbas. S. Ex. discorda apenas pelo fac lo . dr? 
não haver o RelatJr incluído em seu parecer a suggesliio tio 
ser arcada no pro.iecto de areamento da& despczas do Min is-

. t.erio das Relações Exteriores, uma rubrica «Recursoa,,· qnc 
attenda a essas despczas .. . . 

Mas não o fiz porque isso escaoava á minha alçada; não 
o p::~deria fazar no orçamento do Ministerio da Viação . 

. Aguardava que o illu&tre representante do Districto Federal 
formulasse a sua emenda, em ·terceira discussão, ao. area
mento do Ministerio do Exterior, para ter o ensejo ila mani
festar-me no saio da C3mmissão de Finanças. sobre ,~Jl~. 
Quanto a isto nada mais .. tenho a oppôr á& suggeslões 3prc-
sentadas por S. Ex. . ' . 
. Rc-sla-me 1 espond.:r· (ts considerações que S. Ex. fez so-

nro o caso ria ponte sobl'c· o rio Paraná o sobre a verba par•:t 
o mal oriaJ de consumo da EsLl'ada de Forro Central do Bl'a
sil. QuanLJ á primeira parl.e, S. Ex. apenas discorda da cir·
cumsl.ancia de se haver vol.ado verba' no orcamonLo da Viação 
par·:t os trabalhos rla montagem de SllpersLriictura mctallicu. 
ria ponto sobre o rio PaJ•anú, sem um disposit.ivo compensa
dor no oJ·camcnlo do Exterior. Nãn ·me cabia propôr cst.a 
ver·ba, oomo l'eial.m· elo areamento da 'Via.cão. Com.petin.-me, 
om momento oppol'lnno, apoiar qualquer emenda, quo !'osso 
nprcsen!:tda nes~e >entido, ao orcamentq go Exterior. 

\ 

I 
I 
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Quanl.ro tí segunda parLe, a relativa ao material do con
~umo da Estracla dt: Ferro Central, devo dizer aa nobre Se:o.a
rJor pelo Dislricl o Federal que, na Com missão de Finanoas 
Livc cnseUo de apl'csr.ntar a tabella em que mostro qu·e a~ 
despozos sob esta rubrica v•ão oreséendo de anno a anno e · 
fixadas para este anno em 16 mil contos, tornou-se Lão 'in~ 
sufficicntc que ainda se pediu um supplemento de mil e qni-
nhentos contos. · 

S. Ex. disse, em abono da sua emenda, que, de facto; o 
augmento proposto pela Camara dos Deputados e acceito pela 
r.ommissãú de ]'inanças elo Senado não impedirá que, mais 
tarde, sejam solicitados supplementos a esta verba. 

·PermitLa-me B. Ex.; que reputo mestre neste assumpto, 
cuja competcncia j<ímai~ me fatigarei em exaltar, tanto a 
reconheço, d iscol'dar ela~ co'nsiderações que fez, porquanto, 
quando elaboJ•amos um orçamento de despeza p6ra determi
nado Mínisterio, procnr~mo8 organizar as tabellas de maneira 
a sel'om tão verdatleiJ·a~ quanto possível, no sentido ele fazer 
com que o Governo restrinja as suas despezas ás. verbas vo
(ada~ c houvll mesmo uma disposição na lei orçamentaria 
vigente, quo ve(:a >l supplementação de creditas, a não ser de
poi.s d(\ (•xig·eJwias que estabelece. Por consequencia, !la ne
cessidade imperiosa de se dar a verba .precisa para consor
vaoão do material d·a Estrada de Ferro, pois que essas dospe-

. zas não podem ser demoradas na obten1Cão de verba para a 
sua realização, soh pena de sobrecarregar o material rodante 
existente. A Commissão consigna no corpo do orçamento a 
ve1·ba tlcstilmda ao material de consumo, de modo a proteger 
o malr1·iul !'Oclante ela Eslrarh ele Ferro. A Commissão prefe
riu manter a dotação da Camara dos Deputados a diminuil-a, 
snjeltanc!o-sc ao regímen dos creditas supplomentares. . 
· Tenho confiança em que o illustre Dj!'·ector da Estrada, 

'foit.o naquelle estabelecimento ferro-carril, saberá applicar a~ 
verbas votadas, não fazendo dospezas exaggeradas. mantendo
se dentm da dolaciio que .o Congresso lhe concede para a re- · 
parti~ão que administra. (.1hdto bem; muito bem) 

•,0 Sr. Paulo de Frontín - Pe~o a palavra, 

O Sr. Presidente :- Tem a palavra o Sr. Paulo de 
Frontin. 

. O Sr. Paulo de Frontin ( •) - Sr. '.Presidente, agradeco 
ao mustrc Relator ns cxpl icacões qne acaba de dar, justifi
cando o scn pa!'eC('J'. .Peço, todavia, venia para chamar a 
allcnr•ão de S. tx. dizendo •1UC teria sido mais natural, em 
rnllllc'5fl ás emendas ns. 2 c. 3, relafiva.s ás dcspezas patrimo
niaes, onde havia rr:vcrgenc ia com a fórma apresentada por 
mim ás respcó!ivns cnwncl:ls, om legar de julgar que as emen
das úevinm ser rcj!Jiladas, indicar a fórma. que lhe parecia 
prcfcr·ivcl c qu~ parece foi a realizada .por S. Ex., qual n de 
rcr~orror n umn dispo&iOiio no orçamento da Re~eit.n, com o 
Wnlo 1·ccursos, p:tr.l cornpensnr as clespczas patnmoma·es. 

----
( •) Não !(J( :revís~o pelo orador •. . I 
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V. Ex., 81·. l'rctiidcnlc, c o Senado su.bcm que uma cmeudu 
rejeitada pelo parecer de um illuslre Senador como o digno 
raprescnlando do Estado uo Rio Grande do Sul determina 
sempre para quem a apresenta motivo pelo. menos de de-s
agrado . 

.Ora, de f.acto, ·de accõruo com o illustre Relator c o autor 
da emenda, seria preferivel que S. I~x. livesse dado uma outra 
fórma ao seu parcc.r!r, como ainda honLem o fez o illustre Re
.Iator do Orr;amento do Exterior, que ao envcz de rejeitar as 
emendas julgou-as prejudicadas. · 

<O Sn. VJ~SPUCIO DE ABREU - Nenhuma duvida tem o Rcla
.tor em concordar com csle alvitre. 

O Sn. PAur,o DE FRONT~'I. - Quanto its outras emendas 
peço licenca para declarar que as informa.;1õcs que S. ·Ex. 
tem não são rigorosamente exactas. 

V. Ex., Sr. Presidente, sabe e o illustrc Relator, enge
nheiro competentissimo que é, não })óde ignorar que não se 
augnJentam dez machinistas de segunda classe, dez· de terceira, 
dez de quarta para um ramal como o du Curralinho e Diaman
tina, qur! tem apenas HO kilometros o onde trafegam dous 
trens cm um sentido c dous cm outro, podendo correr, de quan
do cm quando, um terceiro extraordinario. Evidentemente 
esses 30 machinistas não são para esse scrvico. 

Existem nove armazcnislas qu.e agora passam a ser 12. 
Si se creassc ·um lagar de armazenista 'para esse ramal de 

Curralinho a Diamantina ainda bem; mas que se augmcntem 
tres, nüo é razoavel. · 

Si se tratasse de uma situação normal, comprchende-se e 
a minha tendencia é mesmo nüo olhar augmenlo do desper.a 
quando isso é passivei, mas na situação ac.tual acho que não 
devemos dar esse exemplo. 

Portanto, foi esta a r•azão da emenda formulada e que tal
vez não possa ser accP-il.a integralmente; mas tenho certeza de 
·que, sendo estudada convenientemente pelo illustru Relator, 
si S. Ex. chegar ú convicoão do que esse augmento não cor
msponde ás necessidades, modifical-o-ha, •attendendo ás con
siderações que ora faço. 

Faltil-me referir á ultima· questão. 
Eu não digo que estes 12, 14 ou 16 mil coutos sejam no.:. 

aessarios, deficientes ou excessivos; o que 'digo é que é preciso, 
quando o Poder Executivo organiza a sua proposta, ouvindo 
os chefes dos departamentos publicas, que esse estudo seja feito 
com as devidas regras. O que se não pó de admiltir é que se 
reunam cm abril os chefes de servi~o o. cm fins de maio o 
Governo nos mande uma proposta de orçamento em que elle 
acha sufficienle dez mil c setecentos .contos e antes do fim do 
anno, o mesmo Governo venha dizer que •são precisos dezoito 
mH contos. 'Então, um ou outro oroamcnto não foi estudado; 
ou a vorba primitiva foi propositalmente determinada insuf
ficientcmentc, ou a de ago11a é exc.cssiva. 

Quanto ao facto de confiar no illustrc engenheiro a quem 
está cntreg·ue a Estrada do Ferro Central do Brasil, não tenho 
duvida nenhuma. Aprecio-o cxtrao!·dinariamente, porquanto foi 
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um dos meus distincl.os auxiliares durante o período de cinco 
annos cm que estive na direcção da Central. 

O Sn. ImNEU MACII.\Do - Ellc irá muito bem si não fizc-
1'1Jl11 da Estrada instt•umcnl.o de politicagem. 

0 Sn. PAU!.O DE FRONTIN- V. Ex., Sr. Presidente, sabe 
que cada uma das rosidencias manda a nota do que necessita, 
cada um tios depositas Jaz o seu pedido; depois veem as di
visões. Tudo isto que é parccllado, é reunido, sommado, exa
minado c approvaclo pelo director. 

Mas, onde se dá ·o abuso é no excesso do pedido das resi
doncias, que gostam de ler o seu almoxarifado perfeitamente 
fornecido, de modo a ter assim dynamites, trilhos, talas de 
,iunccão, accessorios, cimento, cal, f.ijolos e tudo mais em 
grande quantidade, afim de que, si houver uma obra qualquer 
a fazer, não haja retardamento. 

, Tudo isso se póde fazer em condioõcs normaes, e basta. 
citar um exemplo. Durante os seis primeiros mezes deste anno 
não se registrou um só cont.racto, devido ás diffículdades ori
undas do Codigo de Contahilirlade, c a Ccnt.ral do Brasil exe
cutou as suas obras tt custa. do que possuía nos seus depo
sitas, nos almoxarifados, nas suas intcndcncias, de modo que, 
pelo que se vê, ha sempre um r.xcesso, que ag·ora deve se~ 
reduzido ao mínimo. 

E' essa a razão pela qual insist.i para que a verba fosse 
de 12.000:000$ c nfto de 16.000:000$, porque o Governo ti
nha pedido 10 mil e tanto, e com o augmento especial feit~ 
11cla C amara não excedeu de 11 mil c tanto. 

Precisamos não seguir estas reg~·as, de verbas glo
baes, principalmente nos orçamentos, contra o Codigo de Con
tabilidade. Quando é para preJudicar, I'SSe Codigo tem valo1• 
o appella-se para elle; quando é para favorecer nunca o appli
cam. O Codigo determina que haja neccssaria discriminação, 
Onde está e !la '/ 18. ooo: 000$ para que ? Para tudo ? Ora, isso 
não é absolutamente uma discriminação nos casos do Codigo 
d~ Con~abílídadc, que a exige por sub-consignacões, e ahi ellas 
nao existem. · 

Peco a devida venia ao illusl.rc Relator para insistir em 
relação ás duas emendas : uma sobre o augmento do quadro e 
outra sobre o do material de consumo. Quer uma, quer ou .. 
tra, devidamente estudada por S. Ex., póde soffrer uma re
duccão sensível, em beneficio do equilibrio orljamentario, na 
3• discussão. 

Ei•á o que tinha a responder a S. Ex. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente -· Conl.inúa a discussão, 

O Sr. Irineu Machado - Peço a palavra. 

~ Sr. Presidente - Tnm a r>alavra o Sr. Irineu /.\tachado·. 

O Sr. Irineu Machado ( •) - Sr. Presidente, reservei-me 
para apresentar maior numero r! o omenrlas na 3" discussão., 
Nesta, a segunda, formulei apenas uma, a que tr.m o n. 10, 
dotando a luhrlla or·çamenl a ria tlo MinisiCJ•io ela Viação com 

(•) Não foi rovistn pelo orador. 
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o cJ•r,rJ i to do .r,.s. 607:000$, ncaaRsario para o pagamento da 
~atificacão provisorin insLituirla na lei de 10 de agosto de 
1922, com a modificação da lei de 6 de jauciro de 1923. 

A Comm i ssão accenou a emenda noll ~ermos em que foi 
formulada pela representação C"arioca, isto é. acceit.ou a fi
:xacão do qnantum neccssario sob fórma de despeza ,já deter
minada e nijo simplesmente au torir.ada: em relação ao pasa
mento da gratificação provisoria. 

·Tendo-a acceito a Commissão e o Senado adoptado esse 
modo de vêr, da emenda da representação cai>ioca, segundo a 
qual se rletw·minava a incorporação. para todos os cffeitos, 
da grat.ifica~ão p1•ovisoria, conhecida pOI> tabe~la Lyra -
penso eslar a questão resolvida em I>elação ao direito ·l]·ue os 
operarias e 1'unccionarios da União veem suRtentnndo, em J•e-
lação nos seus vencimrntos e snlaPios. · 

Rnservo-me para ·apresentar, no areamento da nr,celtn, 
emenr'll dispensando do pagamento dos impostos os funccio
narios Dt!blicos·, Os impostos oroam, mais ou meno.;;, em 
25 % de~sc ~:tuswen to provisorio; jst.o é, orçam mais ou me-
· nos em ·quantia equivalente á red!JCÇão instituida pela lei de 
· 6 de .innoiro de 1923, do 25 o/o sobre a gratificação provism•ia, 
qur foi decretada pel11 lei de' 10 dú nll'osto de 1922. . 
· .Sempre foi meu modo de vê r a absolut-a nece$sidatlc de 
se ori/enr!t' pssa incorporacão. Elia punha termo p,o sobre
SIIIto, ~ inqur-taçiío que t.~nto prejudica a bOa ordoll) do ser
viço, fllflrmando tncJo ~ JIDgJenso quadro dos servJdoJ•es do 
'Estado acr.rca da sun s)tuaçao o dos meios n6lleasarws á 51.111 
s~J)lsist~npia c á df\~ suas familins, · 

Ora, Sr. Presidente, não llavia uma ra~ão de s(lr, ttão hll 
nen)lum moJ,jvq par11 qqe se eonsidore essa dospeza como de

. venclo sor •m~nas nntoriznda om termos geraes o impraci~os, 
no arbif.rio do Poder Exccul.jvo, o om uma autoPi~!lf!llll r;or111. 
Todo Q mtmPP SIJ.be que o funocionalismo repelliu em ffi!lii~ll 
11 reviRão dn vencimento~ p~r~~ o fim da equipal'pqãp, cQmn 
4ttvia sidp d~ore!acl!IS llll Glovorno Epitacio Pe~sôa, aepoi~ çlos 
csturlos effcctundos pela commissão que funccionou sob 11 
pre&idllnnia [fo Sr, Cícero Jlpregrino, . 

,-\ f.'G!JiParp.o&o sempre foi nmn t.ent.ativa vli, nunca. ao 
.octnsoguju l.ão pOl.lOfl aJ.tin11!'ir n fim, quanao se pratendià fn~ 
.2;pr n .classificlloijo r~e repart.lcõcs e offioinas do Estnclo. por 
cjass~s, . D~~~e H!9H se vom lutando: no Consresso U\líaoional, 
desde a primeira iniciativa do S1•. Medeiros e Albunuel'que 
po_r essa pretendida claRsificaoão do J'epartir.•õcs por classe~. 
af1m dll que os elo e!lda nma olnss~ percbes~em todos alies o 
mesmo vencimento. Em nenhum paiz do mundo, até hoje, 
se conseguiu eRsc objeot.ívo; só na Suissa; onde. o funociona
lismo publico é exiguo, onde, pela natureza, dos seus servi
ços, pelo pequeno numero da pnpulaoão nacional, pela sim
plicidade do apparelho administrativo isto se tornou pas
sivei, como po~sivcl serin fn~tol-o em um dos Estados da Repu
blica - não, porém, na União Federal. 

Pareco-mo, nQis, 11\.lB a unica solúcão passivei era n que 
foi dacln pelo Senarln n cu osporo seja homologndu {lain Go
mara: a incorporacão qessn gvatificaoão provisorln aos ven
cimentos, pqJ•n tocjos os offeif.os, dnndn-se, pois, n cnvnoter 
definitivo. · 

Nunca - e ri r~sn a lição da economia politica - nunca 
a relação entre o pt·eco das utilidades e o podet' acqulsitivo 



• 
I 

I 

i>ESSÃO &M i {i Dll D&Z&MDDO DE f 923 407 

da moeda conseguiram, 1.1ma vez attingir o preço das uti
Jidad~s. a um certo va1~1·, volver ao prcco inferior, ao preço 
mfarwr1 ao prcco antenor, . 

Uma das causas mais caractcristicas consiste no valor da 
l)l'OJI!'ia torra. Si nós compar1,1rmos cm cada etapa da civi
h~aoao moqorna, nos seus grandes aspectos de espansão eco
nomioa de expansão cornmercial, de expansão industrial, já
mais se conseguiu l'everter aos precos anteriores o valor de 
terras, o valor de propried'udes i mmoveis, que vae sempre 
crescendo. 

Quand() se iniciam as industrias, ás vezes, os prccos iní
ciaes das mercadorias de utilidade attingem preços altos pelas 
despezas do installacão, de acquisicão de privilegias, de paten
tes de invenCJão, preços que podem ser depois modificados no 
inicio das ~xploraoões. Portanto, os preco3 podem ser mais 
altos c logo adeante baixarem. . 

Quando, porém, se trata de produccão antig\1, de indus
trias já de um certo tempo de vida, os precos não volvem ao 
uivo! anterior, como não volvem no commercio, como não vol
vem nas relações de vida extra-commcroial. 

Nada indica, pois, que os :preços venham a baixar. Os 
problemas loQacs1 os problemas nncionnes, ho.ie, envolvem uma 
alta gravidade, pela complexidade que acarreta a igualdade do 
circumst.ancia em outros paizes, e, finalmente, pela cir
cumstancias de que ha difficuldades de· determinar o encareci
mento, que são de ordem internacional. Em todos os paizes do 
mundo se tom procurado fazer neste momento inqueritos so
bre a alta carestia de vida, As medidas economic~s não teem 
su,·tido effeito; as tentativas por pavte do Estado . não te em 
triumphado; os proQos vão sempre se m~ntendo ai tos e eleva
dos. Os meios mais aconselhados teem sido os de . incre
montar a pl'Or!ucoiio. Mas, com a politica de frequentes omis
Rões, adoptada mais ou menos om t.oda parto, as. precos foram 
~o tornnurlo cada vez mais a!Los. Só nos paizos onde se·ope1·ou 
a J•esl.r·icção emission is ta, onde o Est::uln procm•ou, ao oonl.t·a
rio, recolher pal'l.e ria sua moeda, l'ecolher' ao :poder acquisiLivo 
fla moeda antorior, como na Inglat.err~. os preços ·puderam 
haixnr• algum tanto, não, poróm, de i'órma a determinar 'a re
duccão de salarios El vencimentos, ponto gue i\dOp·t~mos. 
· . Assim senrtn nonhum~ eiroumst,anoia clet.ormina em qual
quer paiz do mundo a reducoão Mm de salarios privados, nem 
do vencimentos o salnrios nffioiaes .. 'J)udo, portanto, nas. indi
ca a absoluta necessidaffe de fixar definitivamente os venci
montas dos funeoionarfos P.Ub!ioos. com a incorporaoão dn gra-
iifioncão pmvisoria, · · 

Si n irucstãa est.á resolvida cm rela~üo aos funccionarios 
jeder11eS e nos operarias dn União, em consequenaia rb parc
rwr· da Commiss~o de Finnncns c rlo voto r:Jo Sen;1do, ella ainda 
não osl.ã, r.ntret.anto, resolvida nem cm roJn.qão nos !'uneciona
l'ios munfciprres, nem aos operprios do Districto Federal. 

navn ~i~er com franque1.n, rcsponqendo . aos ropr.l.irlos 
nppollos que me toom sido dirigidos por ,grupos daqui o do 
acol1\, e não por uma solioitnoão ool!ocl.iva de f.odiJ o funccio
nnlismo e operariado municipal, qevo di~or que n quost.ão eleve 
!cJ' na municipalidade umn solucão igual á ouo foi dada Aro 
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rr.Inoão nos sorviclm·es fcdcraes, .r ú h a anuo o meio fnrnm ele.; 
va~Jos, pm· uma l.abclla prog;t·r.ssiva, ú scmclllanca d~ lnbel~a 
Lyra, os vcncimr.nt.os .dos funccionarios c dos operat•tn~ munt-
cipnes, · · 

Como a Prefeitura nfLo l.ivesse pago alé ho.ic esse accresci
mo prorisot·io, como a Pl'cl'citma pensasse cm J•cver essa .f.a
hella, os funccionarios c ns oporarios se !.com movido c agt~n
do em tomo rlrssa l]ursl.ão; alguns prel.r.ndr.nrlo,, m·a essa fur
ma, ora nr(uella outra ot·n, finalmentL1 a tcrcmrn fórma; e 
assim por deanl.e sem' que a vontade e as opiniões snr.gissc!n 
harmnnicns, para que conseguissem chegar a uma stl.uaoao 
uniforme, em torno de uma solueão. . 

Parece-me, St'. Presidcn te. c -tenho aqUJ . sns.tcn taclo 
mais de uma vez, que os vencimentos rl•.1s func0,10nar 1o;; pu
blicas c os sala rios dos operarias ptl'bl icos gozam de 1111]:1 
certa protecção e de um determinado pt•ivilegio r.m · .r'l\luc.aa 
á m•dem do!! creditas c das rr&'Ponsabilidadcs cJa a'lmJnJsl.t·a
c::iio, cmno dos particulares. 

Do mesmo m'ldo que na vida privada, na vida commer
oial, na vida forense, todos consideramos como um dever o 
:pagamenfo .preliminar dos nofisos ~mpregndos; do mesmo 
anodo qur. assim se procede nas fallenc:ias, nas liquidações 
<!ommerdues sobre os credito;,; s·obre os salarios e venci
rnent'ls :privi.leg:iados; da mesma maneira deve entender o 
:Estado, .pa-gando· em primeiro logar e do prefcrencia a tudo, 
os funccie>nariog que põem em movimento e guardam o me-

. oanismo da administração. 
Parece-me. p<Jis, Sr. Presidente. que a solucão na Pl•e

feitura não é impossível, nem dHf.icil . 
• -\!pesar de queixas qne tenho do Sr. Alaor Prata, a cujo 

re!!peito só me tenho externudo com sympaLil ia e a!dmiracão, 
.pelo facto de estar ultimamente dando <J seu nome, em
prestando a sua responsabilidade, agindo em apoio do uma 
politicagem de suborno, de .perseguições e de odios; apnsnr. 
clis'So, apesar das minhas queixas .pcssoaea, nem por· isqo 
nego as minhas homen~t!l'•Cns no valor pessoal e :\ integridade 
do Prefci.f.o <lo Districto Federal. 

Dirigindo daqui um aJliPello a S. :Ex., para qt111 não 
enlode oQ seu nome, :para que não o macule nessa obra em 
que só tomam IJ)art.e espíritos inferiores, esquecido&' dos seus 
proprios deveres; desl·igados do amor que devemos an noss'l 
nome .e ao nosso patrirnonio m<Jral; - para que S. Ex. não 
dê mi!o forte n es·sa politicagem de vindicta, de persoguic'ão, 
de suborno, de corrupção. Incline-se antes o espirita de 
S. Ex. para as altas necessidades da administração do Dis
trieto, :para os altos :problemas que r.nvolvcm a v.jda, o pro
gresso e o desenvolvimento da grande metropole brasne.ira. 

9s meus amigos do !Conselho IMunici.pal, que constituem 
quas1 213 daqueUa Casa, t.eem repeLidas vezes ouvido as mi
nh.as :palav~as . de sympafihia c admh'acão pelo honrado Pro
farto <lo DJst:raew, c ao me&rno temno o meu conselho do 
darem .á. sua IJ)olitica, ;1, a:dminist.rncilo 'e ao des~nvolv.imento 
da Capllal o. mais decidido c o mais sincero a:poio. 

Separando a qlOlit.ica da politica'SJem, n administ.racão dn 
podriquei.ra c da corruiJ)tela poJ.iUca, tenho aconselhado aos 
meus am1gog q.uc <lêom o seu apoio :\ obra de administrãcão 
á n.hra de Ma •nolil.ica fl criem obsf.aculos n.prnns ;í olll'a· rle 
pol'lfwngcm, •á obra de corrupção politica .. 

I 
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Tnrlo qnnndo envolver• os inl.nrrsscs rlcvn.dos da n.dmi
nistrnr·.iio <lo Dislricl.n; tudo quunrlo cr111f'lll'l'r.l' .para o scn 
engr•niid r c· i 111 11<11! n, .>H'I':'L apo i ad ll, si nc~rm e nsJo r·çad nmentr. 
pelos mrns nmi:::os. 

Cnrioen, J'iiQw rlrsln terra, n quem rl•'YO a g.,•nl.irlihl do 
homem que ama o .llor·c.o em qnr ns Sf'll~ ollins sorri1·am par·a 
n. .ln7.· nns primeiros momonlns da e~istonc·ia; rr.pl'Csrnlanl.o 
dcsla tcr·ra. a quem, n0s transes ma1s amnrglli'J\[Ios rla mi
nha vida, não t.rm tall.ndo o apoio dos seus pnl.ricios, nem o 
dll,plo movimento e~-c· afreir;ão r. de col'llgcm civi·cn, lenho 
pela trna nm qur nasci 'J mais cntrn'llhndo, o mais ''ivo, o 
mais a relente amor. . · 

Jtímais serei capaz de negar o. meu esforço, a minha 
actividade, o meu apoio a qualquer obra que tenha o pensa
mento de concorrer para o aformoseamento, para o engran
decimento da Capital da Republica, a mais formosa do escrinio 
nacional. 

Dirigindo daqui as minhas palavras de convite ao Pre
feito do Districto Federal, ·cujo nome goza da reputação na
cional, .de ser um exemplo de virtudes pessoaes c publicas, 
de energia e de resistcncia, de integridade varonil, para que 
S. Ex. não macule o seu nome, não conspurque o seu pas
sado, não compromctta o seu futuro, ello, que é fadado ás 
mais altas posições e aos mais gloriosos destinos, com o 
cumpliciar-se em uma obra que deshonra os administradores 
e os politicas que a ella dão o seu auxilio, que dolla parti
cipam. 

Dizoodo algumas palavras sobre o caso dos funccio
narios· do Disl.riclo, von rxlernar-mc desta tribuna com n 
minha sinceridade habiluai. 

Tendo sido decretaria, na propria lei cm que se vo·lou o 
augmento de carestia de vida, o augmento elos vcnc·imentos 
dos funccionari<ls mn.nici·pacs, uma taxa addicional de 10' % 
sobre toda a arrecadação, · penso que o producto dessa taxa 
não póde ser desviado: é um product.o sagrado, destinado a 
um fim certo c preciso, destinado a solver as rcsponsa!Jili
rladcs que o mtJlllicipio f.cm ·para com os seus scrv.irJ0res. 
P·or oul.ro lado, havonrlo essa pro]Wia lni providenciaria para 
que o prefeito fizesse cmissã.n dr arpoliocs ou rccol'l'esse a 
frperações do crodit.n nccc;:;sarias {L saUsfacãn desses encar
gos,. cllc tem -os meios ncccs~arios cm mãos para cumprir 
a lrn. . 

·Senhores, em uma época de vc!ldarleira calamidade pu
blica, pela doprcciacão da nossa moeda, pelo cncarecimcntn 
de todas as ut.ilida:des da vida, pelo augmento c>!pantoso da 
despeza pubJi.ca, o Dis·t,ricto Federal. entretanto. nii:n tem 
augmentado as suas dHficuldades, n seu empcibrecimcnLo . 

. nem t.em sido diminuida a sua recr.itn. Elia cresce sempre; 
olla. crtw ha al'g'llnS nnnos era de GO mi.l contos, hoje vao além 
de 100 .mil. . ' 

As nossas. dli1'ficuld&dcs oceoorrom, ncst.c moment.o. ;lo 
circum~tancias a que o Distl'ict.n não pôde p1lr, elo modo al
gum, f.J~, nem rmneclio. O nosso serviço do div.ida externa, 
sondo f01l.o. em grande Parte, em ouro, o nos;;•o serviço de 
rlivirla publica municipal sendo fcit•.l cm moe-da esl.rnngeira, 
a haixa do cambio vac avolumnurlo o nosso rlchito, a ponln 
drllc aJLin.~ir a cerca elo 30 mil contos. 

Não 1\ possivrl, pnrt.ant.o. imaginar-se' qun o Disf,riclo 
FrclcJ•al. cuJa m·r·rcn.rlnr;iio 11 dr crm mil cnntns, cnm nm or-
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camento já pt-.~ndo onerando .lodo o comm~roh onerando 
for:los os r.rocluc-tor•rs do Dislrictn, ~oss.n _ bnscar: nessas fon
tes rlr trabalho ou em otlf.rafl enntrrbmco·es OHJIOB para sol
ver as ·difificuldadcs. Além di~so, cada vc~ mais, pelos Ol'f'lS 
~ln ar!m inisl.racúo l'cdm•a!, pcl!l oontrihuiciio _ elo;,• · fiiiC-t.ore~ 
mtornnC<ionncs e por outras m1l causar, qrro nao qtiiJI'O aq\11 
nnumcrnt• para não on.fast.lnr o Senado, avolumum o nosso 
deficit. . . 

Não é justo que .purguem essa cuJ,pa os funcoJonarzoB 
pnhlicos, ctlja vida vno ~;•enrlo mais difficil, .pnlo nncaroci
mrMn do vrc()o dr todas ns mnrcnrlflrinJ n ·do fnrlos os go-
no:·os necessarios :l vida. . 

Reunidos os amigos da mn•iOT'in dfl ConRclho 'Municipal, 
IJIW, como d·fssc an Snrtado, c.on;,'f.ftuom qna.sl 2!3 .. duquolla 
Casa, rlm torno derna inspira()lio de aWmder Immochntamont.r. 
no funccionallsmo municipal, ·ao oporn1 iarlo do Pist.I•iofl.l 
Fedem.!, desde que estes não consag1rirnm achar nmn fór
mula oommum, uma fórmula unanime que agrndnsso n f,n
dos, que fosse a soluoão imaginada pela un11nlmidade desses 
Rorvidnres, em sit.uilciio rponosa como n acf.ual, sondo, por 
nutro lado, de absoluta o urgonto .necr.asidado dar uma so-

. lnciío no problema; quir.omm os amigos quo mo honram nnm 
o .~nn generoso O.'flQÍo, c.om o sou o,poio hcroico, di!'oi mais, 
no !Conij~•lho Muni<~ipal desta Cn;r>·it.al, homens do carnot,Qr, 
!10mons do bom, seJividorol'! .dn causa publica. IÍ qual qevot.am 
todo o fervor do seu pntriJJt.iRmo, tor a bondnrlrl dn pedir-mn 
consclho!'l e inspiração. Fallan~o-lhes, eu disse que, a meu 
vor, desde que eu e os meus !Ilustres col!r.aas do ropreson
taçiío, Srs. Paulo de Frontin e SampJI.iO ·Corrêa, h~\'lam08 
o:qn i .plei.teadn a incorporação desta grati·fie&.(llto provisor!"; 
quo do mesmo modo devia proceder o Conselho, quanto a 
gPa.tificaçíio .prov.isol'ia, creada em consequencia d~ caresti-a 
do vida. · 

PaPoco-ma,' portanto, •que a soluçã.o ·~t dlllt' agora seria a 
qn o acabamo~ de d11r em relaç!ílo aos f.unooionMios i'ederaes. 
•l•t.o fl, a incnrporacão dessa gratifiilaQiiO aos Vlencimen'f;os. 

Snnohnrr.s para· esl!.a incOl"Poração ,lá .ex.iste verba no o r. 
· (IUment.o. Os' vonCiimentos definitivos 00m ps aoora!IBilnos. já 
est.íio fi:\,ndns na~ rubricas orçamentarias, Já são lei em vi
gor, ,i:í constam da legislacão municipal. A proposta de or
f.lll!mon'f.o o o orQamento já oonrl.ignt!ltlll varha p·ara .esse paga. 
mentn. 

Como resolver a qull'Sitão s•inão inoorpoa.oando definit~va
monte essa gi'atificaçi!Jo áos vencimentos .dos funociona11ios? 

Elia não importa, absolutamente, em augmento de dos
poza, nem 1em diminu.iç!io do Executivo Mun!ci.~l que .tem 
a lruic·iativn das clespezas. A in;ic!atlva da dsepeza já está 
.fflit•a. O Sr. CaJ~los Snmpabo 11100edeu sm pedir ao Conselho 
Municipal qno a votasse em lei orQamentar.ta qu•e f·oi san
ccionacla pelo Prefeito. O Conselho poste:rior, como o actual, 
vo'l.nram a verba necessaria pam esse pagamento e o Pre
feito a sanccionou. llllln oon~tltue, pois, ilm fa:cto cr:msummn
rlo, do direito a·diquirido, cor!liSUtue um footo dto dominio 11eal, 
do domínio verificado, oonsti.tue a e:tlstenoia fisollll, a exis
i,{)ncin orçaMentaria. 

Em taes condições, o meu modo de ver é solucionnrmos 
osta questão pom a inco11poraoão, como é o deSicjo da maioria 
{:!ps collll:S'n~ e elos rneu&' companheiros de. representacfio de 
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Dis.Jirlolo .Fedei~al. E' este o pensamento de toda repJ•esen
tacao carJOcn; ó r.st.e o pensamento elo Conselho Municipal· é 
e~ta a nspira~ão e o d~sejo. d~ maioria dos co!lesas ,que me 
duo o seu apo10 r.', ·quo me dJstmg·uem com a sua heroica com 
a sua alevantada dedicaoão civica. ' 

· Annuncio, portanto, de·sta tribuna ao funcdonalismo e ao 
operariado do DMriclo Federal que a nota ins~.rta no Jornal 
~o lJMsil do quo hontcm aJ·guns amigos do Conselho Munici
pal, entre. os quaes o presidente dwquella casa, reunidos em 
noss~ relidenoin, tomavam a ctel iberaciio de incorporar aos 
venc1mentos dm; runcclonarios municipaes a grati~icacão em 
accrescnno para acudir ás di ff.iculdades da vida, .ás oxigenei as 
do encnl'r..ciment.o de todos os preoos das J\1ercadorins e de 

. artigos necessnrios rJ vida, rí veridicn. E' as ta, pois, a 'cteli-
beracão ·do nosso .partido 6 ·esta a rleterminncão dos nosso~· 
amigos do !Conselho Municipal, ·ó esta a deliberação dos homens 
inde.pendcntes daquella casa, embora, alguns sem ligação par
tidaria commigo, que constituem a representação do Districto, 
elevando-a aos mais alevantados cimo·s da dignidade e da hon
ra civicn~. como os Srs. Bergamini e Piragibe. 

Si ns qninze intendentes municipaE'.s que me apoiam, Ri 
os dous que acabo de citar, si os dezesete intendenf.~s rnuni
cipaos entendem que. essn incorporação é a soluoãn do pro
blema, eu acerescent.o quo o funccionario municipal terá on
contvado 'Para as suas ansu·stias e afflicoõos a soluc.ão defini
f.Iva que os vem pôr a coberto das inquiet.acões e de diffieulcla
des cm que RO encontram todos os homens pobres que nãl) 
teem .horas rir. lazer c nem de de;;occupat)ão que !•hes permittam 
outros meios de viria, pois .que o trabalho das repart.içõns mu
nicipaes é 0':\:hau·st.ivo, penoso, Ut'gonte, incessante. absorvl:l 
t(}dO o seu tempo. Os sr.us vencimentos são exiguos, em re.
gra, inferiores, quasi sempre, aos fixados para os de calegnria 
mais ou menos earrr.spondcnt.c, funccionnrios e opc.rnrios da 
União, . 
· ÜJ'a, cm t.aes conclicõo'S; si a sua vida é difficil, si nno 
t.ocm cnmn ir buscar dill'hclro e recursos para viver; si as 
condiçt>rs rlc virla são as mesmas, com as. mesmas. YaJ·i~vr.is 
difficuldarJe·s, com que Juf.am o Rn dcbntcm os fu.nccionai'In.s c 
operaJ•ios da União, 'que vivcrn ne.ssr mesmo me1o cconomJCo, 
nesta mesma tarra, parece-me, Sr. Presidente, que deve ser 
adoptada em relação aos funcc!onarins municipaBs r.. a~s ope
rarias do Districto a mesma formula, a .mesma so~uçao ado
'ptndn qunnLo nos fnnociona!'!os o opcrar1os da Unlao. 
· Era o qun rnn cnhia dizer. (Huitn bem; mnito bem.) 

O Sr. Presidente - Cohl.ini"In a •,:liscnssão. (Pau.sa.) 

Si nen'hu m Senador qul\r mui.s usar rla pa!aVJ'n, os/ :1 en
cerrada a discussuo. (Pnu.la,) 

Est:l encrrrada, 

N1in ha vl·•ivclmento nnmero nll l'Bcinlo. vnu mnnrlar pro
·p,orlor• !I ehnmndn, 

Prnceclonrlo-'e :í c.hamarln, vr.ril'icn-sn n anscncin dos Sr~. 
Bar:t>osn I,imn, Lanro Sodró, Indio rln Brasil, Josrí EuscbJO, 
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Cosl.a Rodrigues, Pires RebeiJo, Abdias Neves, Ferreira Cha
ves, Pedro Ln·go, JcrD"nymo !'!Ionl.ciro, Irincu Mnrhnrlo, Bueno 
rlc Paiva. Alvaro de Carvalho, Carlos Cavalcanl.i, Affonso de 
Cnmnrf(o, Soares dos Snníos, Carlos Barbosa e Vespucio de 
:\br•e11 ; 18). 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada apenas 20 
Srs. Senadores. Não ha numero para proceder-se á votação.; 

' ~ ...••.. ,,J..J,..L.. 

DIPLOMAS DE ENGENHEIRO .AGRONOMO 

Conl.inuação rln 3" discnssúo ria pmposição da Camara 
elos Dcpul.ados n. 172. rio 1!}22, que rrconheec como oJ'ficiacs. 
os diplomas .de engenheiro agrononio, conf.ericlos pela Escola 
ele Engonharm de Pernambuco. . ..... 

I ::F:ncornda o adiada a votação. 

cnr.nrro PAft\ PAGAMENTO AO DR. Cll"lHIA F. MET,T,O 

3' discussão da proposição ria Gamara dos Deputados 
n. 12ü, de 1923, que aut.oriza a abrir, pelo Minisf:crio d:t Jus
t.ica o Nr.gocins Tnlcriorr!s, n credito c!'ipecial de 'l :7'85$375, 
paJ•a pagamento no Dr. •Francisco Tnynrrs da ·Cunha e ~!ello, 
,jniz ferlrral cm Pernambuco. . .J 

J~nr.rrrnda c adiada a votação. 

CON'J'ACllM DB 'l'EMPO PARA APOSENTADORIA 

::!' discussão do projncto do Srnarlo n. ü2, de 1{)23, qu~ 
manda contar ao engenheiro Pnulino Lopes da Cruz, para 
a aposentadoria o poriodo dr tempo .que menciona. no cargo 
rle engenheiro rio 2' classe da Inspcct.ori:t de Portos, Rios e 
Cana os. .l..J 

Jl:ncrrrncla c adiada a votação. 

ISENÇ.:\0 DE IMPOSTO ADUANEIRO 

tConf.inuacão da 2' discussão d:t proposicão da Camara: 
dns DeputadÓs n. 115, de 1923, que isenta de imposto adua
neiro o material importado pelo Governo do Estado dn Ma
ranhão para serviços de abastecimento do agua c esgotos., 

ill:nccrrada c adiada a votaoão. 

CRBD!'I'O PAnA O CONCRBSSO I.USO-BRAS!f,E!R.O 

3' discussão ela pro.posicüo da Camar:t dos Deputados 
n. 131 do Hl23, que autori:r.:t o Governo a abrir um credito 
ele GO :000$ para o cus! rio rio Congresso MBdico Luso-Brasi-
leiro. ·' 

LEnccrradn o adiada a vota cão. 
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3' discussão da pmpo8.ição da Caniara elos Deputados 
111. ·100, de 1!l23, que autoriza a abertura, .pelo !i\!inisLerio da 
JusLica e Negocio8 Interiores, do credito especial de róis 
59:501$500, para liquidação de clcspe~as com os i'uncraes e 
exequias do Senador Ruy Barbosa. 

l~ncerracla c adiada a votação. 

O Sr. Presidente -· Nada ma i~ havendo a trn!.at• desi
gno pum a ordem do dia de ~cgunda-l'eira, o seguinte: 

Vuta~\iio, cm 2" discussilu, . da .p1:oposi~ão da Camara 
dos Dc.pulwclos n. U 8,. de Hl23 .• que fixa a despcza do :Mi
nistcrio da Viação c Obras PubHcas para o cxe11cicio de 1924 
(com pa1'1:ce1' da Cornrn.issrlo de Finança.s sob1•e as emendas 
apresentadas, n. 400, tlc 4.'133); 

Votaçiío, cm ·3' disc• . .Jssão, da p1·oposição da Gamara 
dos Deputados n. 1 i2. tle Hl22, qnc. rcconl1ecc como officiacs 
os diplomas de engenheiro agronomo, conferidos pela Escola 
do :Engenharia tio Pernambuco (com JlW'cccr da Cormn'issão 
de Instrucr,:üo P1tblica .HJin·" a cnu:ndn do Sr. illanocl Jlorba e 

. o(ferecendo ou.t1•a, n. 40ii, tlc ·1.923); 
Vol.ar,:ão, em 3" discussão, ·da proJ.HISi~ão da Camara 

dos Deputados n. J2G, de 1023, que autoriza a abril', pelo Mi
nistcri·O da .T11sl.iça c Negocias Interiores, o credito especial de 
.1: :7·85$375, para pag·amento ao Dr. F1:·ancisco Tavares da 
Cunha c l\lclln, jni~ federal cm Pernambuco (corn parece!' da 
Cornuâ.wio de Finanças, n. 384, de ·1923); 

Votaaão, cm 3" discussão, do ,pr~Jc,cto do Senado .n. 62, de 
1!J23, que manda contar ao cngenhNro Paulino Lopes da. Cruz, 
para a a;posenla;cJ.oria o per iodo de tempo que menciona, no cargo 
de engenheiro do 2" classe da H1spcctoria de Portos, nios e 
Canaes (offerecido pela Com-missão de Jus~iça e Leuislação 
parece1• n. 3 84, de 1'923) ; 

Volar.ão, em 2• diseussão, da .~roposição da Gamara 
dos Depu'tados n. 115, de Hl23, quç isenta ele impostó adua
·neiro o material importado pelo Governo do Estado do •Ma
rai~hão para serviços ele ahaslccimcnlo· de agua c esgotoa 
(com parecer {avo1·avcl da Conwnissrlo de Finanças á emenda 
do 81•. Rosa e Silva, n .. fO.f, de 1923) ; 

votação, cm 3• discussão, da proposição da Ca.mnra 
dos Dc1mtados n. ·131, de 1!J23, que au.loriza o Governo a ab~ir 
um crodilo {lc 50:000$ •para o custcHl 4o Congresso MediCo 
Luso-B:·.asilciro (com. )la/'cccr {awravel da Coutmissão de Fi
nanças, n. 40.f, de -19.23); 

Votação, cm 3• discussilo, . da prnpos1çao da Camara 
dos Deputados n. 100, de 1923. que autori~a a abertura pelo 
Min isterio da Jus I iça c N e•g·ocios Interiores, •O credito especial 
de 5!l :501$500, para liquidação (!c dcs.pezas com os funeraes 
e exr.quias do Senador Ruy llarbo~a (com. emenda ;iá app1'o11ada 
~~ Cornrniss_iiQ ~e ~inanças, par~ce1: n. 3fiq., t{!J. 1923); 
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·Continuação ela .s• discussão da proposição da Camara 
tlos Deput.ados n. f23, de ·1923 que orca a Recc.ita Geral 
<:la l~epuhliea para o exercício de' 1924 (com paJ•cceJ' da Com
tnissão de Finança.s ·sob1•e as erncndas apresentada.s, n. 4/il, 
de 1923); 

2' discussiLo do projctLo do Senado 11. 4il, de 1D23, que mo
difica diversas clausulas do conu:·acLo assignado rpelo Governo 
do Paraná !Para a conslrucção do .pol'Lo de Paranaguá (com 
purccc1' {avo1·avcl d'a Cornrnissão de Finanças, n. 406, de 10.23) 1· 

Levanla-.se a sesaão ás 15 horas e 20 minutos. 

153' SESSÃO, EM 17 de DEZEMBH.O DE 1!l23 

l'RESUlENCIA DO SR. ESTAOlO COIMBRA, PRESIDENTE 

A's 13 e 1/2 horas acham-se presentes os Srs. Olegario 
Pinto, Barbosa Lima, Lopes Gonçalves, Lauro Sodré, Cunha 
l\>lachaclo, José Eusebio, Costa Rodrigues, Abdias Neves, João 
Lyra, Antonio Massa, Octacilio de Albuquerque, Manoel Borba, 
Rosa e Silva, Araujo Góes, Pereira Lobo, Pedro La'go, Nilo 
Pecanba, Modesto Leal, Paulo de Frontm, Sampaio Corrêa, 
Irineu Machado, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alvaro 
de Ca1·v~:lho, Ramos Caiado, Carlos Cavalcanti, Generoso 
Marque~. Lauro Müller, FeJi.ptpe Schmidt, Soares dos Santos, 
Carlos Barbosa c Vespucio de Abreu (30). 

O Sr. Presidente - Está aberta a sessão. 

Vae se1· lida a acta da sessão anterior. 

O Sr. Pedro Lago. (servindo de .2" Secrcta1"io) procede á 
I eifura da acta tia' sessão anterior, que é posta· em discussão. 

O Sr. Vespucio de Abreu - Peco a palavra sobre a acta. 

O. Sr. Presidente - Tem a !Palavra, sobre a acta, o Sz:., 
Veapucio de Abreu. · 

O Sr. Vespuoio de Abreu (sobre a acta) - Sr. Presi
denta, lenúL' a acta dos nossos trabalhos, da sessão de sabbadp, 
publicada no Dü:rio do Congresso de hontem; 'deparei com .o 
meu nom~ entra ns que se ausentaram antes de ser submet
~ido a voLa(.'ão o projecto que fixa a despeza 'do. 'Ministerío 
da Viação e Obras Publicas para o futuro exercício. E' y. Ex. 
testemunha de que permaneci sentado, na. ultima ·ca'd~1ra, á 
direita da 1\fesa, até depois de annunciado que não hav1a nu
mero par:t se proceder· á votaciío·, mesmo porque, .'Re~ator do 
referido o•J't'anlf'ntll, não me podi'a: retirar, polS· tm)la. de 

·responder tís ponderacões- que ·P<JrvenLura fossem. fe1ta~ a 
proposit:J de enc-aminhamento de votações. Por este. mot1vp, 
peco a V. Eli:.~ ,que :f!:!~e rectificar- a acta ne~~ ponto'.: ... -
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O Sr. Presidente - A reclamação do V. Ex. será at-
tendida. . 1 1 : ; :>, ,..[ 

Ningucrn mui; querendo fazer observações sobre & acta, 
dou-a pnr approvada. (Pausa.) 

Está approvada. 

E' approvada a acta. 

O Sr. 2" Sec1·etario (servirulo de 1•) liá conta do seguinte 
........ ' ... 

EXPEDIE~TE 

Ofi'icios: 

Do Sr. ministro da ,JusLica c Negocias Interiores com
muuicundo ler sido mandado pu}Jlicar a promulga(lão feita 
pelo Sr. Presidente ·do Senado, referente á resolução lcg·is
lativa que considera de utilidade publica a Escola J'ratica 
de Elcclricidadc, Tclegraphia e Radio-telegraphia, com sódc 
cm São Luiz do Maranhão. - Inteirado. 

Do mesmo Sr. ministro remettendo dous dos autogra
pbos das seguintes resoluções legislativas, sanccionadas, que: 

Considera de utilidade publica o Automovel Club do 
Brasil, com séde no Rio de Janeiro; 

Abre um credit-o especial de 3 :277$185, para pagamento 
dos accrcscimos ele vcncimonl.os que competem ao Dr. João 
de Moraes Maltas, juiz federal da secção do Acre; 
' Abre credilos na importune ia de 145:000$000, supple

mcntares ás vcrbrus 1G" c 3'1' da lei n. 4.632, de 6 de janeiro 
de 1923, pura pagamento de soldos e differenoa de soldo 
a .officiaes c praças ela Policia Militar e Corpo de Bombeiros 
que se re!'omaram ou melhoraram suas reformas, em 1922 
e 1923. - Archivc-se um dos autographos e remetla-se o 
outro à Gamara dos Deputados. 

Do Sr. prefeito do DistrioLo Federal, remettendo as 
razões dos vt!tos que oppoz ás seguintes resolucões do Conse
lho Municipal, que: 

.Provó no cargo de chefe de districto sanitario, o Dr. 
Bernardo José de Figueiredo; 

Autoriza a reintegrar no cargo de sub-commissario de 
Hygienc c .Assisümcia Pub:Iica, o Dr. A:lvaro Augusto de 
Souza ~lciti, - A' Commissüo de Constituição. 

'l'clcgrammas: 

Do St•. BoJ"gos de Mcrleit•os, presidente do EsLádõ ,do Rio 
Gt·ancle elo Sul, cummunicando que 'foi assignada a paz, com 
os rovoluciona'l'ios, - Inteirado. 

Do Sr. Senador Venancio Neiva, congratulando-se com o 
Senado pela assignaturit da paz cn:.ro o Governo do Rio 
Grande do Sul e os revolucionaz:ios. - Inteirado., 
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O Sr. Pedro Lauo (servindo de 2• Secl'etario) procede á 
leitura dos seguintes 

PARllCllltES 

N. 418 - 1923 

O eapilão-tenentc commissario da Armada João LuiJ 
de Paiva Junior, allegando haver sido nomeado para exercer 
o cargo de aspirante a commissario do Corpo do Fazenda, 
em 29 de novembro de .1890, de conformidade com o regula .. 
monto annexo ao decreto n. 703, do 3 de agosto de 1890, 
apresentúra-se a 15 de janeiro de 1891, ao Quartel General· 
da Marinha, tendo sido mandado servir por actos ministB-o 
riaes. já na Contadoria da Marinha, .iá no Commissariado Ge .. 
ral, desde aquella data até 4 de janeiro de 1892. 

Aconte.ce, porém, que esse tempo de serviço nãü lhe é 
contado para a reforma, em face do preceituado no 34", 
art. w•, do regulamento, sob cujo regímen foi admittido no 
quadro a que pertence. Pelo que solicita ao Congresso Na
cional, por equidade, a contagem daquelle período, tão só
mente para o citado effeito, at.tendendo a que deixou de pre
enchét• a exigencia regulamentar de embarque, no citado 
período, por ordem superior e ser o unico collocarlo, nestas 
condições, ent.rc os seus collegas. 

A Commi~são de Marinha c Gucr,a, tendo cst.udcdo con
vcnienLemenLe o assumpto e ouvido o lloder Executivo a 
respeito, considerando que effectivamente o official em causa, 
neste particular, constitue excepção odiosa, e que, em gerai. 
hoje conta-se para a reforma, não só o tempo passado na 
Escola Naval, na qualidade de aprendiz, marinheiro e dos 
arsenaes, mas até, aos medicos navaes, o em que foram a,, •. 
tuda.·r~tcs civis das Escolas de Medicina - é de parecer que 
o Senado defira o. requerimento acima, offerecendo a ·sua 
esclarecida deliberação, o seguinte 

PROJECTO 

N. 78- i923 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. unico. E' contado ao capitão-te.lenie· commissarlo 
da Arma:da, João Luiz de. Paiva Junior, unicamente pat·a a 
reforma, o tempo de serviço decorrido. de 5 rlc ,iarwirt• do 
1891 a 4 de janeiro de 1892;. revogadas as disposic;õcs cm 
contrario. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de Hl23. -· A. Znr.lio rl!J 
l11•asil, Presidente. - Lauro Soclr6. - Carlos Ca·valcanli, re·· 
lator. - Pc1·cira Lobo. 

I 
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lletlacçtio final do 1Jrujecto do Senado n. ·12, de 1923, emen
dado pela Gamara dos Deputados, autori:ando o Govcmo 
a {aZC7' a aCrJUisiçtio tia casa que pertenceu ao Senador 
lltty Barbosa, com o mobiliario, bibliothcca, arckivo c os 
rnanuscriptos e obms inedictas deixadas po7' aquclle bl'asi
leiro. 

O Congt·osso Naeional resolve: 

Ao at·l. 1• - c;:Fica o llclder Executivo autorizado a 
adquirir, scpal'adamonte, ou em conjunto: 

a) n ~asa ú rt:a S. Clemente n. 134, em que residiu ncsLa 
cidade o s~. Senador Ruy Barbosa: 

b) o mobiliario c o archivo; 
c) a Pl'O•Priedade intcllectual das obra~ do eminente bra

sile·i•t'O. 

Paragrwpho' unico: <Realizada a acquisíção, o Governo 
fundará, no edifício, e com as installações adquiridas, um mu
seu-biblíotheca, podendo dar-lhes, não obstante, os destinos 
que julgat• mais adequados ao culto nacional pela memoria 
do grande cidadão:., 

Art. 2. o O Governo nomeará uma commissão de tres 
membros, escolhidos dentre os mo.1s notaveis homens de scíen
cias jurídicas e litterarias, para examinar, catalogar e classi
fica~ as obras existentes na re!'e:rida casa. 

Ar!. 3. o As obras de Ruy Barbosa, depois de classificadas 
pela referi-da commissão serão mandadas publicar pelo Go
verno, pertencendo' ao Estado os reSIP·ectivos direitos nutoraes, 
publicando-se lambem os manuscriptos, cuja divulgação, dada 
a impo~tancia dos mesmos iõr considerada util. 

Art. 4. o Para a execução da presente lei, fica o Governo 
autor·izado a abrir os creditas que ro·rem necessarios ou a fa
zer as operações de credito precisas, comtanto que a despeza a 
effectuar-se não exceda de quatro mil contos. 

Art. 5. o Na fundação de qualquer natureza, que se fizer, 
em virtude desta lei, haverá na bibliothcca, constituída pela 
livrat•ia que pc~tcnceu ao Senador Ruy J3arbo'sa, uma secção 
eS<pacia.l, composta de todas as obras dellc adquiridas pela 
União, c a essa scccão será dada a denomina~ão de <Secção 
D. Maria Augusta,, ~m honra á vcncranda viuva do immortal 
brasileiro. 

Ar L. 6. o Revogam-so as disposições em contrario. 

Sr.nndo Federal. 15 de dezembro de 1923. - Manoel Bor-
ba, Prosidenle. -José Eusebio, Relator. ;. 

S,-Vol, X Zl 
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Fica sobre a mesa para ser discutida na sessão seguinte, 
dc:roi' de publieacla no !Jirll'io do Conurcsso. 
, Ji~' ig·unlmonlo !icln, apuialln c rmnellirln ü Cullll•li·""ü'' </1.• 
ConsLHuioüo o seguinte 

PllOJECTO 

N. 79 - 1923 

Considerando ser afl'lictiva a situação dos ol'ficiacs da 
]>oiki:t Milil.ttL' do DisLI'icl.o Fcclcral, cm vil'i.udo ria e1·isc ele 
llabila~.õc~ que asso!Jcr!Ja' a quur,i !.oLalidadn d(ls !Ja!Jiluni.ll3 
tlcsta cidade; 

Considcranclo que a Caixa Boncfiáoa:c dessa pu! i e ia f.nm 
u s~u capital cmpJ·ogai.lll ert•· apnlicc-~ J'cdc!'ae" 1! Jnunicip:l()s, 
cm um lotai de 2.625 :38G$605, que lho rende un1 jnJ'n rlimi
nulo quo não excede de G o/o o sujei lo a dcprccinçfto do vu!OI' 
<fe~sas apoliccs r.o ·mercado da Bolsa, o Congresso ~;acionul 
decreta: 

· Art. 1.' A Ca1xa Beneficente da Policia Militar arlianlnl'ú 
aOR SeUS officiaes contribuintes a importancia COl'.I'CSponrlcnJ () 
a :1.00 vezes o quantum couber rlo rnont.cpio ou da pensão do, 
mesma caixa a ·seus herdeiros ·em caso de fallecimcnto, · p::n·a 
acquisicão ou construcí;ão de. um predio para moradia. 

§ f." ]J]ssa irnport.r.ncia será descontada em prcsl.a(:iie;, 
mensaes do valor do referido montepio nas folhas do venci
mentos, quando em servico activo, e nas folhas de pagamento 
no Thcsourl), quando reformados ot: por morte, pr.rcebcmr'i . 
JSeus herdeiros o montepio. 

§ 2.' a importancin adenntadn renderá o juro de 1 % ao 
mez bObre o quantum que se estiver devendo. 

§ 3.' O immovel assim adquirido ou construido não po
derá !!-er alienado emquanto não for completamr.nlr' pagu :í 
Caixa Beneficente da importancia por ella despendida. 

~ 4.• Os impostos federnes e mnnicipaes e csoripturuR 
correr·ão por .conta do official beneficiado e us despczns de. os-. 
cJ•iptura I) hypotheca lic()essario á Caixa . Benefieenle (aló 
completo o pag·nment.o do immovel) serãr, computade.s no va
lor do imrnovel, sendo esses impostos do caracter pcl'm::menlrl 
1.r pagos de uma só vez. 

§ 5.' Os impostos fer!eracs ~ municipae~ pagos ·scrnr..ol.y rll 
ou annunlm~nlo correrão pnr conta rln ·offi~ial l.wYicfir.;arJr,, 
que exhibirá os recibos na Caixa Beneficente para necessario 
con lwc imento. · . 

§ 6." A imp?rLnncia a ser dcspendirl~ eo111 a ncqui>ir.din o·; 
t:nn~trucr;.nn rlf) Jmrnovr.J porlrmí s~r fnil.w r,m apolict!S fnrlr•r:r'" 
ou municipaes pelo valor, tomando por base o mais elevado 
pe_lo qnal haj_a a Caixa Benef!c~nte adquirido essas apoliccs, 
afim de se evJ!ar qualquer prOJUIZO para a mesma caixa. . 
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§ 7.• Por morte do beneficiado que não haja cornplotucto 
o pagamento da importancia adeantada nem haja deixado her
deiros revel·terá o immovel para o patrimonio da Caixa Be
ficiente. 

§ 8." Os interessados farão prévio requerimento ao pre
sidente da caixa. 

Ar L Ficam revogadas as disposições cm conlral'io. 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1923. - Itinau Ma
chado. 

O Sr. Presidente - Continua a hora do expediente. 'l'em 
a ~alavra o Sr. Senador Soares dos Santos, préviamento in
scrJpto. 

O Sr. Soares dos Santos - Sr. Presidente, está fir
mado o accOrdo para a pacificação do Rio· Grande do Sul, 
tendo o Sr. P1·csidenlc da Hcpublica LomadQ cm l.ão alt.a con-· 
sideração osso resultado, que rcsoivou rlcclarar :fucullal.ivo o 
ponlo do hoje nas repartições federaes. 

A proposito devo i·elembrar a V. Ex. c á Casa qual fn i 
a minha actuação, antes de qualquer resolüção do Governo da 
Republica, nas divcr·.~as tentativas de accôrdo c, depois. nesta 
tribuna, quando ainda era um crime falar-se na pacificação 
do Rio Grande do Sul c incorriam no de lesa trnhição os quo 
procuravam evitar a luta entre irmãos, o derramamento dA 
sangue, com o intuito manifesto de manter o Rio Grande no 
forte equilíbrio cm que sempre se manteve, como um factor 
economico de g·rande importancia na vida nacional. 

Ho,ir, Sr. Pl·~siclcn:.c, compulsados os resnltadüs 0blido~. 
vu-sa bem que quem tinha r·azão era cu, avultando por isso 
mesmo a clamorosa in,iusliça de que fui victima; victima do 
ingratidões no . presente, que mo levariam ao desprestigio, 
si não fosse o valor c o mm•ilo das manifestações que. recebi 
e que, desta tribuna, transmitti ao paiz como um cocfficicn
te de elevado valor para a minha actuação no momenlo cm 
favor ela paz. Atlingiram a milhares os telegrammas que re 
ccbL. dos meus patrícios, sem fundo poW.ico, apenas visando 
a pacificação do Estado que tenho a honra de repre.~enlar 
nesta Casa. . .. ' · 1 .;,.;,· 

Esses despachos telegTaphicos, Sr. Presidente, valiam 
para mim pm· um incitamento áqucl10 men gesto rlc.sínter
essadQ. 

JWes, porém, não cessaram. c ainrla ngora, mesmo de
pois do ter resolvido não vo!I.Ol' ao nAsumpl.o, pnr·n aq'unnlar, 
calmo o .silencioso, n intervencão justa o nobre do Sr. Presi
dente da Republica, que entendia que, desta vez, com do ou
tras, seria por accôrdo que se pacificaria o Rio Grando do Sul, 
continúo a recebei-os de todos os pontofl do Estado. 

A:qui estão (mosttando) os despachos a quo me .refiro. 
Não os leio; seu m:mc:·o 1\ c,lrvPd:ssrrno r CTli'CJ'rnm m:lhares 
de n&signatum~ dr. pessoas qunlifi~ndas rio 'Esln~o do nio 
~randQ do Sul. 
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Só cm um dellcs figurarn 1. 1:!0, de eleitores que decla
ram. no cubeculho desta manifestação o seguinte: 

«Ao alLivo 11 legitimo rc-prescnlanle ;gaúcho Sena
dor Soares dos Santos, o povo estrellcnse conservador 
indistincto de cOres partidarias, congratula-se c ap
plaudc incondicionalmente a nobr·c cr·uzada patrioLica 
sobre a pacificaçiío do Eslacl<J do Rio Grande do Sul.:~> 

Sr. Presidente, accusum-me t.lc ler· apresentado um pro
jecto de int.ervcrwão no Rio Grande do Sul. Os que me. ac
cusam, entretanto: se cs•qucccm de que foi esse um recurso 
cxlmordinar·io de que me servj .para poder 1'ur1;ar as partes 
a entrarem em accõrdo, porque som esse ·projecto, estou 
convencido de que a propria media1,\ão do Sr. Presidente da 
Republica seria infructifcra. 

Sr. Presidente, dcsdn que trouxe para csla tribuna csla 
questão, declar•ei quo não falava cm nome de partidos; quo 
meus intuitos não eram partidarios. Falo o falei sempre 
cm nome dos interesses superiores do Hio Grande do Sul. 
l<'alci o fui ouvido. Posso ser· eS'Quccidol Que importa, si não 
tenho mais illuslíes na vida politica?! 

O meu dever de patriota está cumprido. 
1\Ias, Sr. Presidente, não escureço o grande pa;pcl mprc

sentado pelo Sr. Presidente da Hepublica neste momento, 
tornando-se fiador do accôrdo, com a responsabilidade d0 o 
tornar et'fcctivo, realizando-se as reformas contida&' nesse 
mesmo accôrdo. 

Anteriormente, no ultimo discurso que pronunciei nesta 
Casa, tive occasião de me referir a um telcgramma que me 
fôra passado por um dos chefes das columnas revoluciona
ria;<, o .sr. gcne·ral Honorio de Lem0s, telegramma do qual 
destaco o seguinte trecM: 

<Asseguro a V. Ex. c ao Senado que não tem 
estr. movimento feição de mera competição partidaria 
pela po;;se do governo estadual. Queremos o Rio 
Grande livre e assegurados os princip·ios constitucio
naes que a União saberá bem intcl'pretar., 

Ora, Sr. Presidente, si bem posso informar, es;;e accôr
do foi feito com a intervenção do Sr. Presidente da Repu
blica, que o assignou, como uma das partes, por intermedio 
do Sr. 1\finislro da Guerra. 

Preciso, Sr. Presidenl c, con;dderar como parte intc
~I·antc do meu discurso o que o meu eminente amigo o pa
tricia Sr. general Setembrino escreveu ao Sr. Dr. Assis 
Brasil, lembrando a necessidade desse accôrdo o fazendo um 
np-pclloo ao eminente che·fe rcvolu\lionario, c do qual reo·uJtou, 
cvJdentcmenle a paci.ficação. ' · 

Por esse docnmcnt,, Srs. Swadores, vcrefs que foi base 
do accôrdo a revisão da Consl i lu il;ão ·do F-stado, a qual só 
poderá ser feita pelm; poderes constituídos daquella cir
cumsct'Íipção da Republica, mas no qual assignam como par
tes, não só o Sr. PreHi·dcntc da Hepublica c o Sr·. pr·csidcnto 
do EsLado, mas Lambem o reprcscnLanle ria parte contraria. 
o Sr. Dr. .1\ssis Brasil. Fazendo insorir no meu discur.so 
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essa carta, quc:•o apenas rememorar as Cl}ndições em que d'oi 
1'ril(l o accôr·li'l rlc que t·c~ttl!.ou a paz nn Hio Grande do Sul. 

E' ,iá tempo, Sr. Prc.~idenl.ro, de chcgar·mns ao fim que 
s~rnpl't~ visei; ri tnmpo do paiz crnrrt·P~RT· os seufl cll'lrnento;;, 
afim de qnc a;; fnrens vivas, rconornicns d0 Hslndo se con
greguem, de morlo qnc cllc conl inuc a ~<PI', corno sempre foi, 
um do;,· lcadc1·s ria Fcrlcrar;ão. 

E' o que linha a di1.cr. (.1/uíto bmn; muito bem.) 

Carta c telrgt•nmmns a fJIIc ilr r•Pfr:·iu d S:·. Snar•t•s d~~ 
Santos: 

T(lJ,EORAMllfA DE SOJ,TOARIEDADE AO EMINJlNTE SENADOR SOARES 
DOS SANTOS 

• 
Ao allivo, lcgil.imo representante gaúcho Senador Soares 

dos Santos, o povo est.rellense conservador, indistincto córes 
partidarias, congratula-se, applaude incondicionalmente nobre 
cruzada pacificacão infeliz Rio Grande do Sul. - Dr. Ale
xander Mel. -Alfredo Müller. - JJauro Sodré Paesi. -José 
Math ias Pleutz. - Affonso Traat.uaum. - .T oão Petry. -
Theobaldo Logrolds Hobenhohl. - .Toão F. Kumbernez. -
Emílio Weisheinner. - José Gomes de Sá. - Riberto Stu
glader - .Toiio de Assis Cape lião. - Thcobalclo 1\fablmann. -
João José Schmidt .. - Carlos Wendel. - Carlos Horta Wen
del. -Nicolau Edmundo Pett.er. - Jl)sé Raymundo Peter. -
Carlos Ruiz Gerardo. -Palmar Kafer. - Buirliducino Fuolz. 
- Augusto Beuren Filho. - .Tosephino Nunes da Silva. -
Ant.onio F. de Azercdn. - Eclvino Schaffer. - João Antonio 
Duarte. - Beinar•do Bõhm. - Pedro Nunes. - Euclides Ra
fael de Azambuja. - Reinaldo Schmeider. - Willy Schmei
der. - Reialdo Schurek. - Henrique Schuber. - Bernhard 
R. Greuner. - Jacob Strõber. - Loungart Graunner. -
Rudolfo Drehmer. -Albino Pilm. -Jorge Carlos Oblweller. 
- Jacob F. Schwingel. - Henrique Buneker. - Ernesto 
Henriaue Hilgemann. - Eduardo von Brorowrsky. - Fri
derso Helgemann. - Gustavo Gampert. - Karlos Jorge Etge
ton. - Hermann Wahlbrin. - Guilherme Büneker. -João 
Jacob · Foine. - Frederico Pedro Lobmano. - Fernando 
Schneider. - Tristão Menna Barreto. - R.udolpho da Rosa. 
- Guilherme Blum. - Miguel Castor. - Henriquo Scboeider. 
- Onuretto Kirst. - Emilio Graff. -Adam W. Klos, pholo-
grapho. -Jacob Closs. - Pedr•o Schaffei' Filho. - Haroldo 
Attmann.·- Carlos Matrenbaclcer. - F. Germano Loherd. -
.Tacob Veeck. - Willibaldo Titze. - Pedro Leopoldo Scheike. 
- Emilio Carl Schneider. - Reinaldo Scheibe. - Edmundo 
Scheibe. - Pedro Jacobs. - Pedro Jacobs Filho. - Filippe 
Jacobs Sobr•inho', - Lewinus Schneider. - Henrique Julio 
Hõille. - Edwino Guntrel. - Reinhaldo Deslwr. - Adolfo 
A .. Eggers. -Arno Faul. - Henrique Augustin. - Leopol~o 
Santer. -Roberto Auguslin. - Potro Schaffer. - Eugemo 
Fisebey. - ll.infan Juntzel. - Guilherme Schncider Sobrinho. 
Jacob Spaeth. -Germano J. Sclmeidor•. - Benno Kern. -
Henrique ·Hoffmann. - Gustavo Rieth. - João Nunes da 

·Silva. -Augusto Nunes da Silva. -Adão Caye. -Alfredo 
Schunenberg. -Carlos Schmambach. -Max Lanes. - .Tacob 
Victor Lanez. - Friedhdo Eidolmein. -José Schosslcr Filho. 
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- Oswnldo Berger. - Affonso Maitcr. -Leopoldo Horn. -
Pedro Lapus. - Ernesto Elzbcl'S'er. - Emílio Frierveiler. 
- Waldemar 1\fichcl. - Euscbio Vargas Nery. -Amaro Fran
cisco de Castro. - José Maria Domingues. - Amaro Fran
cisco Guat.ros. -Edgar Müllcr. - Diogcnes A. Pias. - Au~ 
gusto llfaycr. - Julio Closs. - Theobaldo Schneider. - Ar
t.hur Bremcr. - Henrique Driemcycr. - Carlos Bõlmcr. -
Walter Schnedier. - Leopoldo Petter. - Ocbacilio Pi
res da Rosa. - João Petry. - Henrique Schwihgel. -
Fclinrc Hns~. - Fclippe Otlo Hoss. -· Raymnndo Theodoro 
Hoss. - .Toão Adolnho Mallmann. -José Albino 1\fallmann. 
- .Tulio Chnrlos Lofmann. - Leonardo Nuske. - José An

. I onio fiihciro. - Balthazar Gregory. - Pietro Gregory. -
Potro Schnven. - José Aloysin Wanodt. - Léo · Gregory. -
Henri cru c Wrnol.t. - Felippc Streul. - Feidolino Gregory. 
- Anlonio Ribeiro Wenodt. - Henrique Leopoldo Wenodt.. 
- .Toão Bohner. - Albino Malmonn. - Felippe Elizou Ma-
dlmann. -·Pedro Frilzen. - Reynald Bcekmann. - Fron
l.ino Sonr11s. -Ernesto Opperiúann. -João Ant.onio Wenodl .. 
- Fnli[Jpe Balduino Gregory. - João Nicoláo Malsannchéta. 
-João Mallmann Dcrseiro. - Zcmirol Zurmarin. ~ Wiljoln 
Yo.iu. - Alrion LamnorL - Francisco Fonseca. - Adriano 
Lacerda. -- Eug:cnio Gomes dos Santos. - Alfredo Hennigo. 
- Annstacio de Freitas Travasso. - Eduardo Wendel. -
Al11 Nerl. - Vivgil!o Bonini. -A. Oscar Bander .-Euclides 
Breves. - Francisco P. da Silva. - Vitalino da Costa. -
Dbmingos Sci.x.as. - Lucas Bocr. - ErmBlindo Gnmalho. 
Maria Schwedcr. - Cesar Marianfc. - Clovis Bellerio."
Carlos Wolerch. - Fliculen Barbosa. - Virginio Gomes. -
Reinaldo Schennirler. - Josué Lousa lU. - Honorio Adelino 
Mallmann. - André José Mallmann. - Otto Henrioue 1\fal
lmann. - Jocab Eduardo .:\falmann. - Felíppe Faustino 
Wenof.t.. -.João Pedro Koch. -José Carlos Lehns. - Podro 
Wcnorlt. - Bernardino Antonio dos Santos. - Venancio Pe
reira dn Rosa. - .Tosé A. Mallmonn. - Carlos Worm. -
Adão Henrique Renaldo Almeida. - . .Tnão Thomaz 1\fallmonn. 
-Albino Monheger. -João Antonio Wenodt. -Antonio We
nodt.. - .João Reinaldo Vnebel. - Jacob Bergbaln. - Jacoob 
Schnr.idcr Filho. - .TaL10b Theobaldo Kuhgd, - Henrique 
FronLino Rof.cnboll. - Paulo llfarcolino Gregory. ·- Alo i,\ 
Leonardo .Filho. -Edmundo Frit.scher. ·-Ernesto Selmann. 
- Miguel Pasch. - Carl o~ J{loch. - Pedro Klock. - José 
J(lunk. - Gui!.ht~rmc Greve, -· ,Julio Reinaldo Et.zberger. -
Adão Klin, agricuHor. - F.mil i o P. Erpen, agricultor. - Joiío 
,J. Erpen. agrir.nll.or, - Antonio 1\faldanner .. a!ll'icullor. -
Francisco José Hoelsepe, agricultor.- João Holscher, agricul
tor. - .João Dorst, .a.gricultor. - Victor A. Vuaden, ngri
cult.or. - .r. Blom, agrionlf.or. - G. Franl•, agricultor. -
Lemnobol Lanfcn, agricul/.or. - Roinaldo Soibedtt, agricul
tor. - H. Fnrusoui,, U!ll'iculfor. -- .G. Gacsfrier,. commflr
clnnlo. -A. Brasil. - August. Mikoki; industrialista. - Tho
mnz Wm·ncck, ngriculf.or. - Anny de Oliveira, agricult.or, -
Affonso Tendo, U!fricuHnr. - Cnrlo~ Snat.kcmp, agricultor. -
A. - 1\fntsl~munik, n!i'PictlltDl'. - Oswado I\onig. ru~·riou!toJ•; 
Daniel Greef, agricultor. - José · Rinaldi, agricultor. -
Caetano 1\fanella, agricultor. - Valentim Rinaldi, agricultor. 
- Germano Goldmeier, agricult.or. - Henrique Wichescot• 
Filho, agriculf.or. - Otlo Osterkamp, agricultor. - Adolfo 
Ostetnlmmp, agrlouiLor. - Augusto Eggers, agricultor. -
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Frederico Trenepal, agricultor. - Guilherme Ahlert Filho, 
ag·ricullor. - WaHer Bracl<mann, agricu!Lor. - Augusto 
Koecher, agl'iculLor. - Frederico Tiggemann, commerciante. 
- Guilherme Meichel~ agricuHor. - Frederico Firp, agri
cultor. - Henrique 1\:ruppe Filho, agricultor. - Ernesto 
KruLzmann, agricuHor. - Augusto Krul.zmann, commercian
tc. - Reinaldo Koenig, alfaiate. - Guilherme Bohren, agri
cultor. -·Jalwb Nymingal, agricultor. - Maroc Schmingal, 
agricultor. - Merse Hoenenstim, agricultor. - Ierko Gos
senhelmer, agricultor. - Carlos Schulcr, agricultor. - Gui
lherme·vremer, agricultor. -Raul Dymombach, agricultor. 
- Fineldo Kinff, agricultor. - Julio Fingenbernn, agricul
f.or. -Pedro Kintiermann, agricultor. - Guilherme Wessel; 
agricultor. - Petur Rilpp, agricultor. - Leopoldo Chel, 
agricultor. - Albino Mctzending; agricultor .. - Alfredo 
Mutz, agricultor. - Petcr Naminger, agricultor. - 'Rendolpo 
Vremer, agricultor. - Pedro . Sirng, agricultor. - Carlos 
Griff, agricultor. - Ierkob Pime, agricultor. - Frederico 
Woscllc, agricultor. - Tridarich Hilgemann, agricultor. -
Guilherme GurLner, agricullor. - Pillip Gehm, agricultor. 
- Wilhelm Altma·nn, agricultor. - Ernesto Sommes, agri;. 
cult.or. -Jorge Bonvert, agricultor. -Alfredo C. Gerhard~ 

• Industrialista. -. Armindo Gerhardt .. -José Gerhardt.-Rukut 
Frufs. - .Aolern Horn. - Christiano Fenterseifer. ·- Gui
lherma. Jacobs. - Carlos Welp. - Frederico Drehmer. __; 
Alberto Cioso. - Alberto Neumann. - Frederico Santckamt~ 
Filho. -Erich Knobloch. - Reinholdo Spellmeier. - Fer
nando Closs. - .r oão Kaefl iger. - Guilherme Fenstersoifer. 
-João Richtcr .. - Germano Lol1mann. - Carlos Neumann. 
- Jorge C. Lolmann .. - Berl.holrlo Lingler. - Conrado M. 
Lohmann. - Guilherme P. Lohmann. - Guilherme Loh
mann. - Arthur H. F. Lobmann. - Henricke C. Lochmann. 
- Ricardo M. Lohmann. - Frederico H. Lohmann. -
Frederico Welf. - Jacob Jorge, Nilson. - Jacob Julio Níl
son .-Wíllibaldo Trentini .-João Scheer.-Gustavo Buhmer. 
Alhel'tn Sommcr. - Albino Rl1ein. - Willibald BcckoJ•. -
Fcoolcvieco Kõnig. - Lcopo!dn Klinig. - Guilherme C!oss 
~.obr. - Ernr.~to Sommcr. - Rcinhold Sahonhont. - Arlol
fn GnnL7.cl. - Henrique Sommcr. ·-Augusto Brust. - Pri:, 
ct.tJrlno J1oht. - Miguel Finklrr. ·- Rcinhold Klock. - Edu
ardo Behs. - Carlos Schuck. - Liborio Milllcr Filho, -
:FJ•crlrrico Schulto Fillw. -Germano \Vcrmeier. -Frederico· 
Wormoier.- Filippe Müllcr. -,Jacob Pedt•o Klipp. -. Jorge 
Kick.·- Alfredo Etgeton. - Ewloz Dcidelt. -Alberto Kick. 
- .Toão }'c!l. - Aug'L!slo Alfl'erlo Kick. -João Schneidcr Fi
lho. - GuilhcPmo I{ick. - Leopoldo Stgeton. -.Jorge Fro
r!cJ•ico El.gr.l.on. - Alfrrc!o Sclnwidcr. - João Frcelenri,io 
Kick. - Mal. h cus 1\'nodal Snllrinlto. - Guilhet·me Adolphc
Grimm. - Alllcrlo GJ'imm. - Arturo Grimm. 
LrnnnJ•t. 1\ir.k. - F!'icclr·ich :\hlcrt.. - Albino. Kor
bor Se lera. Arthur Kcxsel. scllelro. Arthur 
Dossr, all'ninl.r. -- Ar·nnlrlo 7-nlcgo•• Fort•cir•a. - Adolfo Os
tcl'cnm p, frwrrit•n. - Al cxnJHlro Fcnnl.c.~ Scigos, negociante. 
-- T.roiiJllllrln '.l'ilppr'l', corLirlor·. -- Carlos Oslcrkamp, commot•-. 
eianln. - Ol.ln Osl.m·knmp, cnmmoJ'r:i::ml.e. -Edmundo Boi~ 
nor.ko, nll'nial.n. - Pcdl'D 13t•onlnno Sobrinho, inrlusl.t·inlls'i.n. 
-- ,Jnãn Anl.nnio BJ•rnioJ'llO, cni'JJinlriJ•o. - Ri!inalrln HI'Plll.ano, 
I'!IIJ'inullnJ•, --- J~J'IW>rl.n J.:lieJ'V:tlrl, aJI'ninl.e. - Borl.lioi:Jn Bl'in-• 
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tnno, agricnlior. -· Emilin Brnnlnno. ngt•icnllm·. - .lnr.oh 
Olscn, J'nnilr•ím. - Angn,;l,n O.'t~:\1' Wir•htt~clo, cnmmm•cinnlo. 
- Cht•í.,tinno Srhnrirlrt·. ln\'l'af!or. - c~~rlnR Sin[lCilhOi'~t. ln
Vt·nriO!'. - 'rhrnhnlrln RngPlllnnn. lnV!'arlnl'. - .Lropolrlo Wnn
drrer, lnwnrlnr. - nnlhrl'llll:' Ft•rtlct•icl; Drckrt• lavrnclnr. -
.Tostí Gnl.lermnnn, Jnvt·nrlor. - Emílio Wanrlcrêr. - Henri
que Porrrlnc. Rnpnlcit·o. - Henrique Alt.mnn, lnvrnrlor. Em l
lia Kot:tn, Jnvmdnt•. - Frrt•íco Hnlsig. - Frcrlcríco Eckert. 
- Gmlhrt•mc Gn."imnnn. lnvt•a:Jot·. -- Gnilhnrmc Henrique 
Reolcker. ·- Henrique Gnillwrme Wíehusch. - Pedro Spiel
mnnn. - .T. Frcclc!'Íco Frõlich. -· Henrique Gnstmann. -
Robert.o Timm. - Emilio Knufmann, marceneiro. - Josá 
Brcntnno. - Guilherme Horst agricultor. - João Leonardo 
Brentano, a~ioultor. - Otto p'ott., lavrador. -Henrique De~ 
clwr, lnvrndor. - ,Jncllb Gelnn, lavrador. - Henrique Stigc
meyer. - Frirlerico Schmirlt. - Henrique Frediger, lavra
dor. - Ot.to .Níendict, lavrador. - Hcinrtch Grosf, l'avrador. 
- ErncsU.o Kopt., lnvrnclor, Ojiehcllmc Horosenkomp, lavm
"or, Augnsl.o Som::!, lavrador. - Heinrich Clozz, lavrador. ,_ 
:AlexandJ•e Ho1m. - Lcopol·ào Schneider .. - José Horn. -
Alexandre Ho~n. - C. Frederico Schneidcr. - Adão Fren
tiniz. - Albino Jacob Wede. - Nicolau Rullen Deleniy. -
Cn!"los WilltJ. - Af.frcdo LeopGldo Werlrz. - .T oão Pet.ro 
Birck. - Pedro Kuln. - .Toiio Gregory. - Alberto Shoan. -
J>.cdro Schrnn Sob~inho. - Albino Hnubort. - Jacob Liwal. 
- Clemente V. Mnllmann. - Jc·sé Carlos Wondt.. - José 
Amiba1lcto 1\fn.Jicmnnn. - Pedro Reinaldo MarmiU.. - .Tofto 
ScJt.eeren. - F-erdulin Scheercn. - Cal'los Mallomann. -
Seheoren. - Adelínd Nicohln Schccr!.'n. - J.osô AHppio 
:Atlbino l~rlippe !llalhnann Sih·csl J'e J.orgo l\!allmann. - Ma
noel João de F:·eitto. - Paulo WiJi.baldo Mallmann. - Os
waldo Mallmann. - José Raymunrlo Mallmann. - Pedro Al
berto G.regory. - Affonso Jdhcr. -. João Adão Collett. -
João Adoffa Dexheimer. - Ger·mano Al·berl.o Etgeton. -
Carlos Strihcr. - Carlos Strn.he:. - Antonio Straher. -
José Slanglcr. - Malhin.~ Desther FilhO. - .Jacob Muller. -
Cnrlds Schil'hl Fi·lho.- Leopoldo H. I\acfer. - Adolpho Drc
llmor, C0ll1111CI'Ciante. - cn~los Hennri·lhs. - Re·ino.ldo Pedro 
Ki~t. -.João Müllcr. -Reinaldo C. Bendcr. - Oscar Sch
neidcr. -Henrique Reinaldo Schwingel. -Jorge Guilherme 
Sehwigel. -Fernando Lampcrt. - Arthur Lampe~t. -Lco
:J)oldo Lampert. - José Fracci·sc.o da Silva. - Antonio Bn
·ptista Do Can•ilhn. - Guilherme Eckcl. - Octacilid Mornos 
da ~ilvelra. - Eduardo Heinrich. - Augusto Sclmcider Sou
za Segundo. -Julio B~nnt. - Affonso Schncider. --:- Gilher
me Gregóry. - Pet.er S_chncinglll. - Carlos Scll!!Omgel. -
Pedro IüsL. - Ewnldo JürsL. - Leopoldo Echcl .. ...,.- Leopoldo 
Setucll. - Henrique Sc.Jtuwilis. - Germnns Ohrnubes. -
Emil SchrnÍ(•ICI'. - Albino· Cl!Ct'wulcs. - Edwin Lüson. -
Otto Morulhu:-ger. - Bubi .Tacobs. -João Maders. '"7 Hen
rique Mndcrs. - Adão Michoul. -· .José Tavares da S1l~~ .
r-tcinnldo Hoppen. -. Folippe Hupp~s Filho. ;- 'ii,\fllor 
Schrinncr. - Vcndclmo Altenhofen F1lho. - .Jn:'.O Allhur · 
Sa\inp;. - Mathins Albrrto Altenhofcn. - João HUilpes. -
.rosé K. 1\ufsing. :.._João Lorschcider. - Pelcro At'lltllll9-
Cnnd·ído Saling:. - João Friedrich Schwcarz,. - Hcnt•tqllo 
i~orncr. - José Luiz Snling, - .Tosé Lansdctdc.r. ·- Hcn-
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1·lqu0 Spellmci-c~r. - .Trousi R0ul Guríl'. - Alfredo H. 
ScnmidL. - Nicolau Gcrkonl. Sobrinho. - João Adão Leo
nhardt .. - I!'m·nanrlo J~hrcntJ•ink. - Henrique Marin.s So
hrinlw. - Cal'lm. J,e~pnldn AllcnhoJ'cn. - Luiz Dichl. -
.loão Saling. - Luiz J.liedlann. - GuilllcrmrJ Gausmann. -
.itobert Wnlkmcr. - .Tnsé Sheicl. - .Toão Altenhofen Sobri
nho. - Walthcr Fridolino V. Neumann. - Wendelino Al
tenhofcn. - .João Arthur Altenha.fen. - Frederico Adolpho 
.Webers. - João F'clippe Wcbnrs. - Albino Altcnhofen. -
Albino Sohmann. - João Damião Duarte. - .Toão Cario:; 
Damião Duarte. - Jorge Bagestão. - Purcino Virissimo 
oa Silva'. -João Pereira. - Anl.anio Marques Siqueira. -
Henrique Ferreil'a. - .Toüo Saling. - José 1'homaz Couto. · 
- Ramiro Vaz Gomes. - Francisco Bouzanini, commcrcian
te: - Luiz Giongo, lavrador. - Alexandre Ferreira, jorna
IE'ir.o. - Carlos Giongo, lavrador. - Aleandro Giongo Fi
glio. - .Toüo Haefliger. lavrador. - Reinaldo Frentin, la
Yrador. - Ati! i o Gobbi, lavrador. - Rodolpho' Giongo, la
vrador. - Quer i no Pcdrotli, ,lavrador. - An:~elo Bonzanin, 
lavrador. - Agustmo Bonzanm, lavrador. - José Bonzanin, 
~avradm·. - Adolpho Giongn. - Cesarino Angnoletti. -
Arlindo J. Bibiano. - Arinz Esbcrin. - Antonio Lanait. -
Francisco F. da Costa. - Almundar Wannkoff. - .Takob 
BorgaYn. - W. Rultingel. - Alcide:; G. Pereira. - Nu
mer J. de Chander. - Amei i o Gomes, Luiz Porfirio. -
PI acido P. deAzr;vcdo. -Antonio Pnry. - Adolph Eggers.
Albino Closs, agricultor. - Ulusses Closs, agricultor. - João 
Closs, agricnlt.nr. - Arthur Closs, agricultor. - Alfredo Bo
rowski, selleiro. -- Guilherme Beckrnann, hoteleiro. _ Ed
mundo Al.'l'ado Steye1·, commerciante. - Adum Michel. agri
cultor. - Nicnli.ns Nilson, agricultor. - Willi Clos~. a:gri
cultor. - Hcir·iclt Bultrneier, agricultor. - Theodoro Schwen
gel, agrieultor. - Henrique Luersen, agricultor. - Carlos 
Diclu:l, a:;ricul lo r. - Pillip Berleiser, agricultor. - Hem·i
lJUe Coitel, agricultor. - Ricm•do Luersen, agricultor. - Pe
fel' Krez, agricultor. - Henrique Dickel, agricultor. - Pe
T c1• Ballu.Y, agricuitor. - Ped1·o Kendel, agricultor. - Inlwl 
Koln, agricultor. - Cm·los Pauschen, agricultor. - Guilhe7'
:rne Berumann. agricultor. - Hem•ique Beinecke, agricultor. 
- Henrique Scheer, agricultor. - Carlus Kocfendcr, agricul
tor. - Hem•iqur. Brackmann, agricultor. - Carlos Alfredo 
Koc{ender, c\urtidor. - José Emilio Trentini, agricultor. -
Bruno Vicltle. agricultor. - José Schneide1', agricultor. -
Antonio Exlecu, agricultor. - Henrique Loose, agricultor. -
Leopoldo E!JfJelw, agricultor. - Gm·mano Loose, agricultor. 
- Ernesto Emlt)'/'S, agricultor. - l<'rede1·ico Loose, agricultor. 
- Henrique !Jeromann, agricultor. - Henrique Osterkaner. 
agricultor. - F''l'ederico Dricmée1·,. agricultor. - Henrique 
Lanye, ngricullor. - Thcobaldo Grave, agricultor. - Carlos 
B1•uckm'r.nn, agricultor. - Carlos Driemeie1·, agricultor. -
Auuusto Golclmdm·, agricult.or. - Henrique P~ters, agricul-

. tor. - lnlwl l.U'rnpent, agricultor. - Friderich Bonoel, agri
cultor. - Edmundo Schmermboclt, agricultor. - Henrique 
Krützrn.arm, agrir.ultor. - Ernesto Brackmann, agricultor.
Gttil/te?•mc o.~terli:amp, agricultor. - E1·nesto Michel, agricul
tor. - Hcm"ique W'iebu.zeh, agricultor. - Lu i: Fava. - José 
.llm·oa.• da Silva. - Lourenço Orlandini. - Edaar Christ. -
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ztufino l'iccinírli. - Ca1·los F'. V~(les, - Pasquale Bertoldi.
J~rcole Rolta. - .Toran Ji'J', Sch1nann. - DeoUndo Fava ~ 
Elisr:u Orlawl/nr. - Ai·cmor Voacs. -José Touni. - Emilio 
llula. -- Hmilio ltollit Filho. - José Fc1'la F·ilho. - De/..i!co 
D. llull:t. -- Jloberlo Conte. - SylV'I:o Or(and'ini. ·- .Toúo 
Custodio de Varrras. - Cawlido Gionao. - Satn1'nino llibciro. 
- AUpiu Hmi1·ino. - Gai111wól Pciniae''· - Carlos Baaschner. 
- Guilh~·1·mc lle1·mnau. - Auuust Linderrnann. - Albinfi 
Cansahi . .- José Va!c1·i. -· Otacilio Moor. - João Fantz. , 
C. J. Coely, fi. llo1·kmann. - W. But/clclf. - .T. dQ; 
Oo,,ta.-M . .11. da Costa.-Franz !Jclliricke.-Carnpos Scai. -
:\JJ'onso 1•'. Hocl1. - Alexnndrr Mullmnnn. - Lcupo'ldo Mal
lmunn. - Madinz Kü. -- Joúo Nicolau Mallmami. - Aloi
s!us Schoorcn. - Jnão Grcgory. - Ado!f.o Gregory. - Hen
i'I·que Pedro Wendt. - Anlonio Mallmann. -Adão' Oaje, -
Nicolaus Schneidcr. - l'edro Line. - Nic011au OLto 
G!·ing{lrins .. - Jalwb Schneid-cr, - Pedro Boris Filho, -
Gaspa.t• Grit•igo:rins. - Adolpho MaJ.Imann. - José Pedro 
Marmitt. - Nic·olau Wonmem. - Pedro J. J. Schmidt. 
lleihold Slcffcns. - Jacob Schneid·er Filho Segundo. -
Antonio G['.cgory. - Acliio ,\cdolpho Greg.ory. - Felippe 
lCucoht Filho. - Adolpho Andrô' Lomann. - Ped:rd 
.htl i o Müllc:. - Silviú· Pricímiui, negociante. - Eduardo 
J3orloldi, agricu!Lor. - Ed:m:·clo Simonini, agricultor. -Be
rJCvcnuto GiacomaJ.Ii, agricuHo'r. - Antenore Giongo, agri
cultor. - Er·mclinda Gugel, agl'icullora. - Roberto .Giongo, 
industriaFst.a. - Rica;do Slafr.cnanfi, agricultor. - ,João 
G!acomo'ili, ag.·icul I.Ol'. - Ado!pho Picci·c.ini, agricultor. -
Gioachino Giongo', ag·ricullor. - Victor Hcrmonn, marcineiro, 
- B<Jilurmino José da Cunha Candído. - Reinaldo He~mann, 
negociante. - Cu·rlos 13ergamaschi, wgri.cul!.or. - Antonio 
Ch·i·esa, ag·r·icu!Lor. - Elias Be!'taldi, agricultor. - Olympio 
Ji'azatli, agriocultor. - Fernanda Fur.a:W, sa.patci:·o. - Vir~ 
gilio Wlrli, agricultor. - Vicl.or.io BagaLho, agricultor. - · 
Miguel Punmg:uli, us·r•icnHor·. - Pc;Ji(}io CanCip•pcl, agricuUor. 
- C:mc!irlo Giaco'malli, negociante . .:._João Favo~. negociante. 
- Henri cru o Longll i, ag·ri.cu!Lot•, -Ernesto Longhi, agriculto•r. 
- Manoel Rodrigues dos Santos, agrí·cullor. - Narciso Bnr-
wt,lo, ngr•icullor. - .To'ão de Oliciniti. - Ilnerio Perlrati. 
Bonodicto Can()ppe!e, a.gTict:.Jto'r. - Davidc Caneppele; 
agriculto r, - Agiono B.·anca, agricultor. -· LuciaJ!O 
Clliesu, agricultor. ~ Srmone Qhiesa. - Jo'ão Bcm
ui. - Carlos Noher. - Amllio F·r·egapani. - Carlos Plesch. 
- Theoba.ldo Maflfamn. - Wilhelm .<\:hlerl. - Leopoldo 
JGoos. - BorLhol PasqtlaiJ. -· Leopoldo Kalkmnnn. - Di o-. 
g'enos'Pires.- J. Consatt.j.- Augnst.o Mikoski. -· C. Ber
gmann. - Thcohuldo' Kendorkor. - Ferdinando B~ac.kmann; 
Hormnnn Brender. - Carlos Altefoch, - Ant.enor Favor. 
Um!JcJ•i.o Moon. - P. Zummermann. - Rod~igues Bandeira. 
Pcrlro Forrokn dos Santos. - Hein~ich Af·lert. - Benno 
Spcnclcl. - AJ.llino von Müllcr. - Joaquim Hamestor. -
.Jacobo F•l'. do Souza. - F. Wnldemar Finskirsuâer. -
.WHhelm FJ'itsc.h. - Mnt,io Duarte, -" T.heobaldo B'ernich.
Ad, Hirt. - Arl•hur W.orlrí. - Guilherme Klein. - Amnro 
Millnn. - .r. Francisco rln P.i.nhcJ.r().-Hormann Kc:>:SI,Roh. 
Fr•n:nl.i•no HHwil'o, -· Nicolnn H~lwr. - Sergio do Sonz .. _, 
.TnROill Dlns dns Rnntos, - .T. Silvtt. - .Tos1\ Ma:·io Simões. 
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Cçroncl Affonso. Mallmann, ,viajante.· - Guilherme Sommer 
Ftlho, commcrcJante. - Rlzat·do Rothcr commcrciante. -
Honrique. Prankon, ~ommet1cianle. - l~redolin Bronstrup, 
commermante. - Joao \Vali', commercianle. - Oswaldo S. 
Silva, commet•ciante. - Luiz Zuchc.Jii, agricultor. - Rodolfo 
Piccinini, commorciante. - Elysio Piccinini commerciantc. 
- J oúo 'l'rornbiu i, aSTicultor. - .r o sé Amb'rosi, agricul t.or. 
- Antonio Luci o, agricultor. - Comercindo Lorenzo, agri-
cultot•. - Rodolfo Kinze, curtidor. - Amaro Luiz Pereira. 
-Augusto Furlaneti, commerciantc. - José Gomes Pereira, 
marítimo. - Alfredo Dickol, agricu!Lor. - Alberto Ehlers, 
marítimo. - Nicolúo Santos, gazista. - Antonio Sano, agri
culto r. - Pedro Lang. - Ernesto Alberto Lang. - Carlos 
Tart.er, commerciante. - ·Francisco Dami·si, commerciunte. 
- AW!io Turter, commerciante. - João Corrêa Si.lva, agri
cultor. - João Morsiero, agricultor. - Ati li o Zieni, lnvrn
rlor. - Pedro Castaldi, lavrador. - Callo Cnstnldi, lavrador. 
- Leopoldo Fleck, lavrador. - Massimiliano Zeni, lavrador. 
- Vir.gilio Laneppclc, lavrador. - Jo~o Cristofori, agricultor. 
-·- Manoel .Schmitz, agricultor. - Tranquillo Zeni, lavrador. 
- Domingos Rotta, aSTicultm•. - Pedrinho Cadena, agricul-
tor. - A'ndré AgaLti, agricultor. - Angelo Golbi, agriculf.or. 
- João Gonçalves, agricultor. - José Renns, agric11ltor. -
linravante Cervi. agricultor. - Pedro Rotta Filho, agricul
wr. -•O•swaldo Vieira. - Emilio Flaert, agricultor. -João 
Bernardo Flaert, agricultor. - Ernesto Cana, aSTicultor. -
José Junior, agricultor.·- Paulo Boeri, agricultor. - Fran
cisco Zavosihi, aSTiculf.or. - Ant.onio -Daniel, agricultor. -
Pedro Klaus, agricultor: - Luiz Zanatf.a, agricultor. - Gio
vanni T"ucca, agricuHor. - Pio Lucca, agricultor. - Pietro 
Lucca, agricultor. - Angelo Lucca, agricultor .. - Pedro 
Schmirlf. agricultor. - Affonso Schmidt, nSTicultor. - Si
mon Schmidt., agricultor. - Antonio Riccardo Leitão. agri
cultor. - Pedro Gosloi, ngricuH.or. - Mario Rodrigues, 
agricultor. -Antonio Maria. aSTicultor. - Alexandro Mario 
,ia Silva. - .João Maria da Silva. - Sezino Sescanderla. -
,Josó Geraldo. - Arsenio Drlahnna. - Marcelino Geraldo. 
- Affonso Maria da 'Silva. - Antonio Maria da Silva. 
F.lisio l\larin da Silva. - .José Flrrt.. - Balduino Flori .. -
Adnlfn FlorL - .Toii.o. Rnf.t.n. - .Tocalaa Gome~ Pereira. -
Luiz Bonzanini. - Fiornvanlc Libera.!. - Amaclco Sessi. -
Frnrllino 1RNl Fuili. - Gomcrcindo Colombo. - Mnsimo 
Berf.omonl. - 1\nt.nnin Doconf.n. - Carlos Ad!io Diefeuth~r
lrr. - .Tnn,rruim Hcnrirnw CJanfc. - Clemente Martins. -
Arlolfo Lnmpeot. - Hcinrich Can,ic. - Felippc Di chi Sobr. 
- .Tos ti Lniz Mallmnnn. - .TOf'!:\'n 1\fnrRibbadrr. - T"ronorofn 
Mnrmif.l.. - Albino Vorsrl. - Krcnzi Knrt.o. - Carlos Thum. 
- Lr.nnnlrlo Gomrq Villnrinhn. - Prf.rn .~•chvinyr..J. - Adol
nhoMiillrr. -João 1\fnllrr. ·-Guilherme Hebr.rlc. - Emi
lin .r. Slr.in. - Alrrrdo Schwnmbnck. - Gli'hromc .Tnr.ob 
Sr,hull. - Arnaldo Wilrlner. - Oscar T,, Wildnrr. - Ar
lhPJ' Ti:Jwrl.nn. - Ynr.ó Schnrirlor. - Lr.npnlrln 1Knr.hcl. 
Airr0rlo T\nri.I..-Niln AuguRin Pr1·~snn, - Romnnn Hnffmnnn. 
·-T.ulr. Rn!>II~Rler.-Prrlrn r.u ir. Hnrslhncknr.-CnriM Lrnnnlrln 
"rl1nlrl'.-nnilhrrTM rlrnvr.- 0Rcn-;; 'R:ucknJ.-Aurlrn .Tnh.nn!J. 
nirrnrrlo PirrinÍlli. - T.11i!!i Plr.rinfni. - :\rrnn:rr1ln Pwcl
nini. -- Przz! Pirlrn.' -· 'Anfnnn Clng-irl. - Viflnrio Gur-



428 ANNA!lS DO SENADO 

gel. - Napoleão Gurg·r.J. - Adolfo Bronca. - Angelo Ma
gnani. - .José Magnani. - Anl.onio Bocri. - Silvestro 
Bom· i. - Domingo Zr.nal.l.i. - Pedro 'l~ramonl.ini. - João 
'l'ramontini. - Aldcrigoc Sog·ni. - Bort.eli Dellai. - St.e
fono Secclli. - Maximino Conzatti. - O!impio Chiesa. -
Pio Giongo. - Ernesto Spies. - Robnot. Wuonno. - Joan 
Schiman l.o. - Valcntin Knoast.. - Luciano Ohiesa, -
Gustavo Wclp Sobrinho, industrialista. - Emilio Schnitz 
Sobrinho. - Thcobaldo Zart.. - Edgar Zart.. - Arno Zart. 
- Channer Lourenço. - Carlos A. Saatkany. - Augusto 
Ticgcman. - .João da Silva Braga. - Ulysscs da Temisa 
Ruma. - August Trognnr. - Wilhclm Endros. - Carlos 
.Tust. - Emil Müllrr. - Qninca Carlos. - Alippc Bonin. 
- Nicoláu Aukcr. - Oscar .raspe r. - Vasco Arabrijo. :... 
Mariano da Silva. - .Julio Areia. - Baloim Schinder. -
Mariano Francisco Silvoira. - Leopold Gerbardt. - Jorge 
.1\fawmitt. - Mario Villanova. - Felippe Dinge, - Jacob 
.1\ofaynat•, - Jeobald Palm. - Epoerld Londmayer, - João 
A. da Silva. -Ernesto Kolf, - Jonf KLppid. -Edmond 
Gainvij. - João Antonio Soares. - Jacob Wormcins. -
August Brockman. - .Silverio Gerpen. - V alter 'L. da 
Silva.-Antonio •H:iJJCiro.-R. Wort.wawoski.-V:. Hutje.
Reinohll. Bendcr. - Angust.n N. ria Silva.-M. St.annowiki 
-Pedro J(aspcl'. - Adolplw PensleJ•s,çifm·, - Oito Stü1'1nm•. 
- E1•nesto Sineoni. - El.wn Jaan. - Octacilio Mohr. -
.Wcolmt A. Dili/. - Francisco Antonilva da Silva. - Eduar
do Hessel. - Guilher·me F1'anzrnann, - Valentin Brandt. -
,tnibal Maranhão .. - Je1'Sol Mular. -· Oscm• Kaspeu. -João 
Carlos Han.se1'o. - llemiqu:e 11om Tollo. - Leopoldo Muss 
J(opf - L'indolpho da Costa. - M. Fr. da Silva. - P. Fe-
1'1·ei1•a Lopes. - Ped1•o Pe1·reira Bastos .. - José A. da Cunha. 
- Olivio I eh erc1· Roche, - P. José Balduino Spenoler. -
Vioario de flo(·ca Salles. - Leopoldo Adalberto Spenoles. -
Ceza.rio Piccm·ini. - Candülo Piccinini. -José Feldchirche1•. 
- .4.lberto Hünino. - José Gormws. - Leopoldo Stwmonshi. 
- Leo Nol/;en. - Al/Jm•to Voll;en. - Rudolfo Hülsc/wy. -
Peltar Sehm.u.nko.- João Ch1•i.ç/wf(. -Carlos Souza. - Rci
n!loldo Zort. - Auausto Reine. - Em. boi Heinc . ....;.. Adolfo 
Piecinini. - lllanoel Ullwl. - Pedro I::irio da Silva 
- Miguel de Assis Ribe'i1•o. - Gald·ino da Silva Cast1•o 
Pedro Haurchild. - Emilio Etgeton. - Francisco Antonio 
da Silva. - Elizio Antonio da Silva. - Guilherme Sanare. 
,- Raul Lopes da Silva. - Brum Preuvler, - Antonio Ben
,iamin dos Santos. - Carlos Gustavo, viajante. - Villebaldo 
N. Kirt .. - Jorge Alberto Trentine. - Roberto Martins. -
Jacob Paul Nichternily. - Arthur Kilpp. - Arthur Luer:.. 
seu. - Filippe Nabinger. - Adão Fensterserfer. - C. 
l!lmilio Fcusterseifer. - Mario Angelo. - Firmino Pacifico, 
·- Gustavo Silveira. - João Frade. - Galdino Pereira. -
Francisco Euclydes. - Rosa Mattos. -.. João Lopes Martins. 
Alcides A. da Silva. - Frederico Albert .. - Mario Kotz. -
Pedro Muller. - João Borgos. - Benjamin Aherer. -
Fausto Joppi. - Reynaldo Dahmer. - Augusto Lindemann 
Filho. - Balduino Dahmer. - Reynaldo Dahmer Sobrinho. 
- Frederico Lango. - Guilherme Dahmer. - Augusto Lin
r.lcmann, - Lcopolrlo Bloemlter. - H:enrique Grave. ·- Al
l'rcdo Dieneyor. - Geraldo Hollmann, - João Bertram 

I 

I 

I 
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Driemyer. - Emilio Huncmcier. -Frederico Carlos Schnoi
dor. - Fl'Cderico Dnebes. - Fridolino Iung. - Victa\ino da 
Costa. - Olympio Gomes Villarinha. - Luiz Afl'onso Ma
lhmann. - Õlívio Malhmann. -Nicolau A. Diel. - Asmus 
Carlos Erichsen. - Guilherme Arlindo Gomes da Silva. -
Adolpho Vcndclino Heberle. - Hilario Buten. - Carlos 
Echcrt. - Pedro Guilherme Mulles. - Mie hei Muller. -
João Antonio Alves. - Rcynaldo Hcssel. -João P. Mylins. 
- Benigno Omia. - Silvino N. nuschel. Antonio Hisler. -
Jorge M. Werlang, viajante. - Antonio Rodrigues Roche
feller. - Carlos A. Mardm•. - José Silveira de Assis. -
Luiz M. Martins. -Albino Closs. - Peter Closs. -João 
Fert•eira Marceh. -Leopoldo Seibcl. -Julio Arthur Schoss~ 
ler. - Pedro Adriano Pcthea. - Alfredo Lara. - Alberr.o 
Pcrsson. - J. Gcrvasio Albcl'L. - Wílly Heller. - Leo
poldo Ciosa. - Willy Gregory. - Otto Schafcr. - Josó 
Luiz Maning. - Francisco L. Murem·. - Francisco Lara. -

Senador Soares dos Santos - Rio - Felicito attilude 
velho republicano rejubilo-me poder ver implantado nosso 
caro Rio Gr·ande verdadeiro regímen republicano prégado pro-· 
paganda actualmcnlo deturpado. Cordiaes saudac.õcs. - Al
bal'lo 7'atsch. 

A. Chaves, 7- Cnntinuat'ão J!'urdinando mantida. - .Toão 
Basscpi. Borlolln 'J.'ag-liari. -· Primo Durli. - Alfredo Fon .. 
tana. - Fioravantc Bioff. - Pellegrino Guzza. - Theodoro 
Dalpian. - Luizi Moreschi. - Marccllo Marangoni. - Gas~ 
tão A.- dos Santos. - Luiz Luza. - Otta Mattielo. _;,Ernesto 
Pagliari. - Marco Guzzo. - Gasptlrc Girarei. - Luiz Gasa
rin. - José Silvestre. - Antonio Facin. - Camillo Delfi
na. -Antonio Dalpian. - Uarlo Rcfosco. - Guida Poletto. 
-Basilio Anzanello. - Cornelio Pa:natto. - Attilio GilvorL 
- J. Antonio Cesarc Cavcdon.- Angelo Bordignon.-Vietorio 
Pcruffo.- Rocco Lam.pugnani.- Elizeo Munaref.ti.- Jostl 
Baggno. -Angelo Selbcn. - C!lsemiro Peruffo. -Antonio 
Brandalisc. - Christiano Simonato. -· Angelo ZaneLtini. . -
Antonio Lusa. -Valentino Guzzo. - João Lourenc.o Lamb. 

- Angelo Jacomo. - Grando Bortolo Borín.-Fortunato Bor
toli. - Attilio Bacin. - Ricardo Giugno. - Pedro Moraes. 
-Eugenio Silva. - Primo Banchetta. - Caetano Simonato, 
- Daniel Durli. - Carlos Antoniolli. - João Gazzana. -
Luiz Girardi.- Fclippe Antnlolli. - J. Boeiras. -Henri
quo Pasin. - Scl;lastiano Sperolf.o. - Giuseppc Bhldini. -

Alfredo Chaves, 7 - Jntrnnscripf.::~s' residentes município 
Alfredo Chaves, alheios qnalqucr credo politico, l'eprc~cntandn 
todas classes sociacs, sedentos paz e ordem applauclimos agrn
-:lccidos, vossa patrinlica aU.il.nrle apresentando Senado prn
.icclo intervenção fedoral pacificação Rio Grande, ora Lhea~ro 
horrores gncr·ra. civil, desprctae, Senador, apodos reduzHlo 
numero contrarias tentam inutilmenl.r! offnscar bcllcza cara
cter, gauclra altivez, accndrado putr·iotiarno V. Ex .. Tá mm·cccn 
um altar cm c.ada coi·aoão rio grandcnsc livre c digno. Coni.I
nuao Senador, t.rnjectoria vos trnçastes. conl.ae alóm nossa; 
com a salídariedaclo !lO % população Alfredo Chaves. Res
peitosas saudações. - Antonio Taglinri. - Renato Santos 
Rovilio. - Dulpai Gugliclrno.- Giugno Is·nacin Francr. --. 
Attilio ~imcllo. - Guilh Gi.o.rcl'ani. - Jp[lo Bolsqn. - .Ootn .. 
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vio Gaiuw Muzzi. - Lconello Stanga. - Arnaldo '!'ngliarl • 
....., Vicente Lopes. - Ernesto Dalpai': - Julio Frainer. -
At.tilio Farina. - Egydio l!,arina. - Joíio Galcazzc. - Joüo 
Forrcil'U. - Jose Lucaora Martins. - Erico Bel!inos 'l'agliari. 
- Loureozo Lambini.- Orlando Galeazzi.- Joíio Antonioll!. 
- Mario Peruffo. - Albino Dalpai Rinaldo Tagliari. - Luiz 
Vonturino Galeazzi.- José Marosin Denis.- Labou1•detto.
Luiz 'l'agliari. - Angelo Boff. - Julio Polancbini. -. Olivio 
Broetto. - J oilo Baron. - Carlos •roschi. - Israel de Baula 
Nery. -Antonio G. Zanini. - Guido Cavedon. - Dante Olioli: 
- Vittorio Moreschi. - J!'ortonatto Bortolli. - Maximil11ano 
Pesenatto. - Joüo Zapel!o. -"Guerino Collet . ..:.... José e Ven
turel!a. 

Qua~ahy, 7 - Convencitlo~ de que pelas armas dor1•iba~ 
l'emos dwtuctum tanto envergonha povo gaucho, mas, como 
bons brasileir.os! b_ons riograndenses, portanto, bons patriota8, 
exa.Hamos saLislucao vosso nobre gesto abandonando neste mo
mento áquelles que infelicitam Rio Grande, vindo co!locar-so 
lado povo apresentando criterioso projecto autorizando Gover
no Federal intervir E.stado convulsionado guerra civil, aí'firma
mos si pleito !'ôr regulado, um alistamento seria, garantimos 
victoria nossa causa, porque, ~;~uem se bate contra dictadura 
não é um partido mais povo r1o-grandense. lntervencão virá 
dar-nos completa victoria, sem maiores sacrificios, avultadQs 
prejuízos, inclusive vidas preciosas. íDeante movimento ir
rompeu Estado dictador e seu. partido compareceram go
vernam com minoria porque lei eleitoral estadual sancciona 
maiores absurdos e propria lei federal viciada desde alista
mento, tanto que si intervenção chega ponto revisão eleitoral. 
Muitos juizes serão responsabilizados criminalmente. Oppo
sição quara.J1yense garante absoluta certeza neste município 
derrota dictadura em uma clcicão livre unidos maior har
monia vistas trabalhamos redempcão querido Rio Grande. 
Endereçando este -nome maioria povo quarahyense que se 
congratula vossa attitude altiva bem auscultou altos interes
ses Rio Grande. Respeitosas saudações. - 10 Comité Pró
Assis Brasil de Quarahy: Guadencio Nunes Oorul.ição Hra,him 
Casto. - Dr. Luiz Pacheco Prates. - Dr. João Maximo do! 
Santos. - Dr. Bento Lirn!l Junior. - Dr. Roberto Osoria 
Junior. -

Camaquan, 5 - Vosso projecto patriotico fazer cessar 
vasamento sangue irmão sólo rio-grandense constituirá feito 
sublime vossa historia politica thesouro inesquecivel legarás 
vossos fil'hos aureolando perennemente eterna gratidão cora
ções bem formados. Acceitae nosila solidariedade inqondiclo
nal. Saudações. - Prudencio Homero Marques, industrialis
ta. - Nascimento Reis Val, commerciante. - José Joa.quim 
Sant'Anna, commerciante. - Ernesto Rostani, commerC!antc. 
- Flattbiano Silvei·ra, industrialista. - Ohristovão Silveira, 
commcrciantc. - João Silveira, commerciante. - Oastorino 
}Jcllo, industrialista. - CapitttUno O. Vai·uas, industi:ialis~a. 

Santa Maria, 5 - Reprosenfantes classes collaboram pro
speridade Rio Grande congratulamo-nos patriotico pro,iecto 
immortalizará vosso eminente nome, concorrendo cess~ão 
luta fratricida depaupera vida nosso Estado . .SauO.avõ,e~. -
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Shnúos Pires. - F1·ancisco Brandão. - Leo Pinto. - Alcidcs 
Ca·rvalho. - 1'u'l'iliio Mo?·acs. - Coronel B1·uws Pinto. _ 
João !.dndncr. - Nelson Moracs. - .Julio J(nmm.el. - .José 
Jllaw·er. - F1·ancisco Simões. - Badke Pilho. - !(Jnacio 
Uw·cia. - Mcmw JJal'1'cto. - Niedcraue?' F'illw. - Euclu
rlcs Rocha. - il-lathias Gcye1·. - João Flores. - Costa Ri
beiro. - Carlos li amos. - Carlos Schmiclt. - llcrrnano 
S)Jaldin(f. - Octavio No(luei'l'a. - Soter Santos. - Martins 
Costa. -· Elyfa.vto JJalbc. - Chro!!'piano Goulm·t. - Dario 
Fonseca, - Francisco Ra.vquim. - Huminato Auostini. -
.17'011 F'ischrnann. - Ataliba Menezes. - Antonio Lozzo. -
Januario Victorino Chauas. - Tancredo Macicl. - Fausto 
Rosa 

Pelo tas, E: - Levo conhecimento V. Ex. foi hoje pas-
sado scguinl.tJ lelcgramma Senador Carlos Barbosa, Deputado 
.ioüo Simplicin c demais I'OPJ'es0nlantes borgistas Senado e Ga
mara, fi i o: ~Signalarios, inl.crprcles fieis eleitorado gaúcho, 
intimam VV. EEx. abandonar incontinente cadeiras indevida
mente occupaes po1• não rcpr·csentarctes mais vontade expressa 
!POVO riogranrlense, que abandonastes servir dictadura,. Se
guem-se lresentus e quarenta c tres assignaturas. Cordiaes 
saudações. -· Alval'o I!Jston. 

Campo Grandtl, 1!1 - Foliei tacões pela nobre generosa 
iniciativa de salva~ão do Rio Grande. Saudacões. - Reveil
laau. 

Arroio Grande, 5 - Nunca será demasiadamente enalte
cido '.'Osso gesto wrdarJeiro riograndense, collocando supremos 
interesses terra natalicia acima subalternas convcniencias di
ctaduta. Arc,~il.ac nossos calorosos applausos, sinceros agra
decimentos, profunda admiJ':JiQÜO. Cordiaes sau·ja.ções. -
Vaseo .111ta1'0. - Aw•r.liano .1mm·o. - F1·ancisco Ron'l'i(Jues .. 
- Cv.rlos A.. lloiz c.la Silvo. - Faulino llfendes. - João 
Nun·~.~ Cardoso. -- Antonio Pons. -Antonio F. Veiraz. -
Na.Cí'miano .1mm·o Gonr.alves. - Leão Aouiar. - Antonio 
Lrm:n::ini. - Dr. .1J'tlwr Ab1·eu Francisco P. Al·ves. -
Theophilo Antonio Maciel. - Elias Vieira. - lle1•mogenes 
Tei:v!Jil·a. -· Jacq·ues Biza.1•ro. - João Thomaz Munoz. -
Antomo Cm·doso. - Emil'io Gonçalves. - Ne(ton Goz. -
F1•anrisco Vict01·ia. - A.lvaro Vera. 

Jlelolas, 5 - Signatarias residentes municipio S, Lou
ren~.o pt'dem ncceite V. Ex. sua immensa gratidão pelo pa
triotico projecto acaha apresentar Senado, promovendo pa
cificarão nossa amada terra. Abrucos. IIorrivel luota fratri
cida. '.Bcmdizonclo como mães, es!posas, filhas, irmãs, nome 
aurcnludo represenlanll:' gaúcho. Saudações. - Coralia Cen
tcno. -- Clara Tcixeil'a. -Mimi Maia. - Alayde llohnclt. 
-· Maria Crespo. - Leonor Rohnclt. - Nasinha Fiorami. -
Ondi F10ramL - Jlaria Jt'iormn'i. - Ni/za Crespo. - Com
binha Gonçalves. - Anna Silveira. - Celina Silveira. -
Ilildo Oli·veim. - Oliv·ia Co1·rda. - Sylvia Ferrei!·a. -
Clara F'CI·rrira. - Celina F'erreil·a. - ll.w Eyler. - IElda 
Lop••s. - Anna OUveil•a. - /solinn. illendcs. - Elvira 
Ba:ll:·r. -·· Elvira Cunha. - Chrquinha Pinho. - Mimosa 
Mef!·.l~ .• ~·. - Mai'ia Cunha, - Erna 7'o.m'C~hewsl>y. . . [;i~ 
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Tumachcws!.:i. Pelicidadc Pari'ilha. -" Virgoilia Padilha. 
- Leonor Duarte. - Ursu.tina Baptista. - lla Ti mm. -
Clarinha Bmom{)(trlcn. - Lldelaide Bawn(JW'tcn. - Zéca 
Vid?a,. - Jlaria Yieim. - Nahir• llodriaues. - Dalva Vi
cil'(l. - lú:tty llitter. - Nilza Bueno. - Anna Woltm·. -
Auumrla lúiiúer. - Emma Saal{e[(L. - Olaa Laborct. -
Marla Laborr:t. - Adelaide Silvei1·a. -. Sylvia Villar. -
Bertha Uhri.;t. - Exa/.tuçüo llolvorsen. - V'ictorina Nick
horn. - :1dolphúw Dec/wr .. - Auausta Gehlinu. - Cle..: 
mentma Barlz. - Carolina Schreincl'. - 1'/teodOI'a GeMina .. 
- ;1lma Passos. - Y1·sil'irl Kutlt. - Chi quita Craemer. -
1'heJ•eza Echevarl'iu. - Ursina Rovere. - Maria Braga. -
Elsa Lando•raJ'. -- Sarah Mendes. - Guilltcrrnina Morcau.: 
- Dora Meudes. - Othilia Vitola. - Peq1tena S'ilveira. -
Olhu.\7 F'cn·eira. - Mm•iquinhas :Mendes. - America Vil
lw·. - Sylv'ict Soares. - Ondina Villa1·. - Rosalia Silveim .. 
-- Solia Euler . ._. Wilma Eglcr, .. - Isaura Silveira. - Alda 
La{oret. - ,'llice Baumuarten. - Candoea Fel'l•cira. - Mi
tnosa Padilha. - Deolinda Fre·itas. - Dorella Soares .. 
,1ntonia .iViclw/.. - H o no tina Vm·uas. - Amalia Darné. -
Ada Cunha. - Mavia Minuto .. - Arminda Minuto. 

Alegrete, 2 - Rio Grande livre exulta vossa paLriotica 
init:iativa inl.eJ·vcnção Estado integrando communhão brasilei
ra gesto feliz indcpendencia immorLalizará vosso nome bem
feitor paLria amada. Bem comprehendestes vossa missão ele
vando vo~so nome de representante de um partido a sublime 
interprete <la vontade livre vosso glorioso Estado nativo. In
sultos grosseiros vos atiram significam despeito oriundo gran
deza moral vo&~o acto. Applausos são maioria vossos irmãos 
elevam vossa conscieucia acima mesquinhos ataques atirados 
vosso diamantino caracter pelos desorientdos politicos perdi
d·.•il para sempre applicacão vossa salutar medida, Com oppo
Riç:lo riograndense está a justiça e o direito. Cresçam vossas 
tuerg-ias salvacão Estado querido. As bencãos da patria caiam 
o obre vossa cabeca. Sauda~ões cordeaes. - Dr. Alexandre 
Lisboa. - ArthUI' Souza. - Dt·. Euriperles Miltmo. - Dr. 
Sá BriLto. - Tacilo de Sá e Si.! v a. - Antonio D. llodrigues 
de FreiLas. - Demetrio do Freitas. - Valentim •rrindade, 
- Almansor Brasil. - Frederico Mallmann. - João Cava
lheiro do Amaral. -João de D. B. Pereira. - José Costa., 
- Angelo III. Baddo. - Osorio Alves. - Alexandre da 1\1 .. 
Trindade. - Dr. E:milio Riciardi Junior .-Anotnio. Houayelc. 
- Milton Quintana, - Asterio dos Santos. - Eucharis Bra·
sil. JIIilano; - Evaristo FonLoura. - Carlos Mallmann. -
.Tus[o de Sá Brito. - Waldcmar 1\Iallmann. - Jarbas Fi-· 
gucira Rufino. -Antonio Pires. - Antonio Dellamea. -
Domingos dos S. Rocha. - Lelinho Ricciardi. - Telemaco 
.Ruas. - Amcrico dos S. Rocha. ;:..· Claro Dornellcs Felix 
Pereira da Motta. - João J. de Moura. - Amaro Silveira 
!~ilho; - Paulino A. elos Santos. -·Liborn Vlllanova . .......:J!:u
gonio Balsemão. - Amadeu Mecluit·i:Js/·- João Vasconcellos. 
-Homero B. Paim. -Mario Porciúncula. -Carlos Ribeiro. 
-José Anf.onin Pr.scn. - •rorquafo A. Ferreira. -Dr. 
Mario Brasil. - Oclacilio LnulerL. -· José Teixoira de Mo
raes. - .Tos•G Pedro da Silveira. - Dinartc C. Cunha. - Pe
dro S. Blicb •. ,....., Octavi.o Campos .,....,Carlos Oa~·vnlho .•. - JoãQ 
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1:>. <la Silva. - Cal'los Warl.h. - I<rcdcríco Azambuja, -
Aristcu Veiga. -João 'l'arík. - Gomercíndo Saraiva do 
Amaral. -Gaspar S. Simões. -!\liguei 'l'rindade. -Ignacio 
Motta Campos._- Salustiano Pereira da Costa. -Vicente .l:le
nedetto. - Joao Americo de Souza Filho - Raul ~. Ba
ptista. -João D. Sant.'Anna Magalhães. ~- Al't'onso Antunes. 
- Salaticl :'II. da Silveira. - Affonso N. da Silveira. - He
rodoto Ruas. -Joaquim Machado da Silveira. - L~dio Si
mões P. Davíla. - Olyntho Poisch. - Alfredo Loureiro. -
Celso F:cire. - .Tosé Fialho. - Annibal Fialho. - Lelio A. 
da Silveira. - Odilon Silveira. - Hilario Magalhães. -
•rulio Sil_vci_ra. -José 11-Iilano, - Dr. Euclydes 1\lilano. -
Carlos R1bmro Aut.ran. - Ctli·nPlio Ferreira de Paula. -
Caciano Pereira da Motta. - Enerino Mar.- Antonio José 
de Souza. - Luiz Piva. - Francisco l!'errcira Netto. -
Pedro de A. Rego. - Luiz G. Pinto, -· ,Wão I. Lemona. -
Felisbino Maciel. - Paulino F. de 'Siqueira. -João C. Lou
reiro. - Juvenal Santos Silva. - Fclippe Silveira. - Dinar
te de Barros. -Antonio M. Macedo. -Jorge Marcadella. -
Galdino Maciel A. Costa. - Leonel S. Pinte.. - Conrado 
Alves de Oliveira. - Pedro Fernandes. -· Roberto L.· da 
Silva. - Alpbeu Medeiros. - Alfredo S. Leaes. - Attila 
I.eaes. - Randolp·ho S. Leacs. - Hildebrando S. Leaos. -
Norberto .M. da Silveira. -João M. da Silveira. -Adão 
Fagundes da Silveira. - Hypolito M. da Silveira. - Americo 
de S. NeUo. - Christovam 'felles. -,José r. de Medeiros. -
Rubens A. Pereira. - Osorio Silva. - João Balthar Paim., 
-Miguel Silva. -José Anacleto deBrum. - Hernani de c .. 
Schmidt. - Querino Ferreira da Costa. - Ga8par Machado da. 
Silveira. - Sy!la Emilio Krug, - Celso de Oliveira Quintana. 
- João de Araujo Carvalho. - José Francisc·o Jlucnte. -
Diogo de Assis Brasil. 

Porto Alegre, 5 - Um ·grupo de operarias de Porto 
Alegre abaixo asgignados sem coacção felicitam a V. E~ .. 
sinceramente pelo VOSSO r•Dtriotico gesto procuram:lo paCI
ficar Estado, f.raduzindo assim unanime desejo dos riogran
densc8, que idolalrnm MU berco e desejam vel~o reintegrado 
no seio da Nação Brasileira. A V. Ex. hypothecamos nosso 
incondicional c inqucbrantavel apoio. - Fausto Ribeiro. -
.4.ntordo Vieira. - Paschoal Amadeu. - Cassiano Franco., 
- AI-lindo RoUm. - Heraclie.~ Vaz. - Domiciano Nunes., 
- Dama8io Poli. - Antonio Papa1·elli. - Homero Santos,q 
- Bento Coimb1·a. - Alberto Saraiva. - Adolpho Porto .. 
- Perll'o llerti. - Raptüta Luzi. - Jo1io Fe1'1'eira. - Avi/a 
Jlm•tins. - Jocío Jllensach. - Raulino Machao.lo. - Rict Fi
lho. - Ba,çilio FiauciT·efio. - Manoel Ba·1•rio Novo. - Ma~ 
nocl Dua1'tc. - Luiz Scl'nc. - Galeno Salines. - Julio 
P1•ates. - L ui:. Oanna. - Pedro Ferrei1·a. - Ma.1•io do11 
Santos. - Delpltino Maaalltães. - OctaciUo Souza. - Ma
noel Apollinm·io. -· Joti.o Neve8. - Serjo Soa1·es. -- Achul
les Anuial'. - Sr.mpMm De·1•osa. - Albano Af(onso. -
Ackulles Do1'1íellcs. - V baldo Rodrigtte8. - Walter Sch!tl
les. - 1intnnio Silvio. - Ildefonso Gomes. - Diamantmo 
Cmvo. - Jo.~d Arruaà. -Antonio l'echio, - No1·melio Ba!•
!'eto. - I•'rancisco B1•asil. -José Jfm•ia. -.João Galv~o •. __, 
Salvador Orosettc •. ,...., Waltrudcs. J)·ias... Bento· Rtbctro., 
. s. - Vo11 X 28 
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- FNliWisco Priella. - Joar,uirn J!odi·iaues. - Simão ]ii..: 
bP.im, - /!.alo J.'rula. - Cru·los ft'c7'1'11'Í1'a. - Raum"nudo Oo-
711.118. -- F!oreo.t'i'!lu Uunçalvcs, - A1•lhulo A vila. - Hd·mun,
du Sr!, -- Luiz not:lw. Pilho. --Nuno Rocha. -João Ma'/', 
ti/18. -- J'.cdro Luiz. - ::ít:I'UJJ/dm GouM:il. -. Grnnci'CÍ1UirJ 
Fousot.'fl. - Wa/dcmm· /<'i'Ofla. - C/arncnte Andrade. - Dn-
1'iva/. ,/ob. · -- A.uiuniu Paria, - Alva1'0. llr•illu, .- Aniziu 
S(Jnza. - Caslti1'inu il!arhorio. •- Alvw·o Cla1•o. -- Droao 
flodriyues .. .,_., Dorival 1'inlo. - Oswio Me/.lo. - Jacinllw 
Nuiws. ·- :\ I'Jtaltlu LOJICS, - M aTi o · Duw·te. - Mau:riaio 
SU·oa . . - Brandão Lozws. - Potudo'f'o . .Jardim. - Jloscndo 
li usa. -. JJanctli Jlicw·ú(l. - dianoel Souza. - Jv.lio Pi
nhci·ro. - !lrm.ando Sil'i'a .. - Romarino Faltar. - Mm· i o 
Nu. nas. - Jlamüo llailliot. - Do1'ival ;Miranda. -- Si.mando 
Süva .. - Sulvio J>"•dro8o. .-,- Appclc$ Machado. - Pel'isbino 
8Uva ... - Alcidcs Oliveim. -·. J.ost} Bt··itto. - JllaTio Vieira. 
- Pe1'1W1ulo Sow·es. - Joio. dos Santos. - Oswaldo·J,ernas. 
-,·Franklin· ::i Uva. ~, Jnvcnal J1lcdei'ros .. - Ianacio Souza. 
- Prancisco!.Jilarques: -. A/'ip·io Barros. - Auausto Cw·-
rloso. ·- Carlos Jolsan. - Erm:inn Brusamolirn. ·-· .4/.u.izio 
Santo:.;. - Antonio ;1/enezcs. - Alvaro Vianna. ·- Sarviano 
Cci7'Mllw. - Gemldo Vm•oas. - Alberto Wood. - João 
Rodriaucs . . - Francisco Garcia.· - Manoel Penna. - Lin(J 
l•'cn·eim. -- João Rodru. - Jayme Duarte. - V'ictcwio Jo
$éy. -· Antão Duarte. - Joaquim Maria. - Juvendo Oli
veira. -José O; Fcn·e·y·ra. - Jayme Soares. -João Ta
Va7'CS. - B·rano Silva .. --- João Moura. - Alcidcs Silveira. 
- Ji'ranC'isco E.lteves·. - Julio Sclmtts .. ·- Walter Silva. -
Ped1·o 1'itali. - José Ca·rdoso. - Trajano José. - Albano 
Faria .. -· Anaelo JostJ. - Jost} C. Ferreira. - Boni(acio 
Silva. - Seve1"ino llod1·igues. - Pcdlro Almeida. - Ju-
7Jenal Olhwi1'a. -- Martins Silva. - Manoel11f01·ten. - Car~ 
los llasslo/wr. -· Manoel Job. - Cm•los Pereira. - João 
Jllachado. - l'al7·icio L·ima. -· Oswaldo 'J'o1·res. - Carnillo 
dos.·Ouadros. - Juvenillo Be1·toto. -João Praaa. -- Ge
nilio Rocha. -· S'irnon Alu.tuaann. - Antouio ky1·es. - Or
tenC'io Pe1,eira, -. Alci!Jiades Rodriaucs. - Waldorniro Si
I}Ueim. - Marcii'io Carú'é::o .. -. Alva1·o Perrei1·a, - llen
:rique 1Valal{nnar. -, Mauricio Wolmer. -- Hortericio Souza. 
- Jlaphacl Pal11t.eú·o. -. José Candido Fiuuei1•edo. - Ma
noel Ribei1·o. -. Geral Olive'ira. - Arne'1'ico Rosa. - Alhaydc 
Jardim. - Manoel Anlon·io. - Lu'íz illadins;· -'- Antonio 
~fomes. - llcr.luzino A1·au,io. - illanoel Fir1u'ero. - Antonio 
Bastos. - Luiz Pontoura. - Manoel S-ilva. - João Ber
na!. - M anoel Antonio. - Crascencio F'1•aaoso. - Arilonio 
illello. ·-. . Miauct Martins. - Jm·ae Dill. - AlvU7•o Pie~ 
r eira. . . 
' J. Cusl.illlos, 12 - Vosso eloquente discurso pelo. llom o 
pe.lu ordem de nossa terra alentou tanto nossa fé que nossas al-· 
mas ungidas as de nossos irmúos que tombaram cm lul:a i'rn
ticida, vem pedir-vos que continue com a mesma cspm·an~•a, 

· servindo n caridadr, ao Hio Grande e a Patria contribada I Con-
1,inuo patricia illuslre que sereis sempre o paladino ria .ins
tira I Vossa intcgridarlo de caraclcr, yossa 1'15 cJe.officio .sem 
·i'Úa,. iümais deslustram do scenario polil.ico de nossa Patria . 
. :E êm 'raco ·disso que a Cruz Vermelha de Julio de Castilhos vem . ' ' . . . ' . . ' . . . ' 

.... 
' .. 
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hoje empenhar sua fé, sua solidariedade. - Maria Luiza W. 
danosa. -Albertina B. Wairich. - Adalgiza Corrôa Soares. 
-Carolina Mello Azeredo. -Lucinda Flores Ehling·. -Ana
nysa Ebling· rla Silva. - Manlela Borges Onol'rio. - Maria 
José Varg;as da Rosa. - Amalill Moracs. - Hilcla Mot·ans de 
Vilac]ua. - Amalia Coderini. - Julieta Codcrini. - Mat·ia 
Aldina da Silva Souza. - Ot.ilia da Silva Souza. - l:lraunina 
da Silva Souza. - Djanira 1\L Gonçalves. - Philornena Pinto 
Machado. -Carolina G!lrcill. - Genny •r. Garcia. - Anna 
l>ereira .Machado. - Etelvina Moreir·a Machado. - Alnw
rinda Macbado. - Amelia Moreira Machado. - Nct·y Ma
chado. ·- Tiburcia Moracs de Lemos. - Izaltina Corr~a ltcg~ 
ge01•i. - Alice Corrê a Riggeoni.. - Carmina Barbosa Pacheco. 
-Maria Salpcs de Aguiar. - Catllia V. Soccal. - Julia ltosu 
Mair.ich. - Gonçalina Salles. . · · 

S. Lourenoa, 15. - Representando povo livre município 
S. Lourenço,. ancioso terminação guerra civil ·ensanguenta cles
graca nosso querido Rio Grande orrerecemos V. Ex. l.e~tc
munho nossa commovida gratidão pela nobreza verdadeiramen
te gaucha com que V. Ex. agora mais que nunca está repre
sentando heroiea terra rio-granclense. Hevorentes sauducJões. 
- Manoel Silveira. - Lothario Silveira. - Abelardo lluphuel 
Gcrvasio. - Silva N etlo. - Laurinda Bueno. - Mano e! .Fon
te~. - •rertuliano Costa. -- Alberto Turou. - Estevão Legsa . 
.,.... Marc;al Lopes. - Marcellino Ribeiro . ...;.... Fabio Maroni. -
ArlilldO Victor Henrique. - Dorv.alina SeJies. - B.onatila C. 
CamP.OS. - Alice Oliveira. - Morena Oliveira. -. Elvira 
Cast1lhos Machado. - Ronana Machado. - Chinica Oliveira. 
;._ Adelaide Oliveira. - Joaquina Machado.' - Atliliu S. 
Santos. -Maria Conceição de Oliveira. - Diolinda Caslilhos 
Pet'eira. -Joaquina Castilho Pereira . ..,.. Regina Castilbos Pe
reira. -Albino Silveira Castilhos. - Idercilia Caslilhos Sil
veira. ·- Elvira Merecller Caslilhos. - l\Iercodes Mcrchcr. -
Amelia CasL'ilhos Pcl'Cira. - Malvina Mm•ques de Oliveira. -
Mat·ia Castilhos Pereira. - Ilerminia F. Volcalo. - Tarcilla 
i\.. Edcler. - Genny Corrêa de .BaJTOS c Salles. - Esllwr Ono
frio. - Leontina Onofrio. - Josephina Onofrio. - Malvina 
Molf.a. - Brazilina Motta. - Colina Silveira Notto. - Cla
rinda S. Notto.- Norma S. Nel.to.- Docelina B. Ribas.
Mariana Bevilaqua Fogaca. -c' Maria Fogliato. - Maria Bcvi
laqua. - Ubaldina Bevilaqua. Eponina A. Costa. - Ambro
sina Varsas da Rosa. - Euphonia Vargas Rosa. - Josephina 
WairiiJh Beck. - Carlota Bohrer. - Ubaldina 1\I. de Mcllo. 
- Joginn de Oliveira. - Draussa Silva. - Goncalina CorrCla 
Fogaca. -Maria Ritta Fogtaca.-Carmelinda Pereira Mcssmc
rich. -- Maria. Candida O. Pedroso. - Doralina Cardoso elos 
Santos. - Ondinu Cardoso· Leal. -Alzira Jobim. - Dulplle 
Silveira Netto. - Damasia Vargas de Oliveira. - J"ucia Za
vagna. - Marietta Culau. - Antonina Zavagna. -Mercedes 
Culau. - Benta Corrê a Garcez. - Doralina CorreJa Garccz. -
Qarmclina Soares Garcez. - Ame lia Moreira Ribas. ·- Ida 
Grassi Ceconi. -·Morena Salles Bevilaqun. - Virgínia W. 
llosn. - Doralina Rosa. - Dorilla Rosa. - Josephina Eggers. 
- Elsa Esgors. - Carlota Rosa. - Annn !\fiaria Wuiriclt. -
P.orfiria Brum. - Julia de Aquilnr Machado. - Corulina 
Corrêa Soares. - Yayá Pinto. - Honorina P. Macltudo. -
Geny Motl:a. - Cita Mello Azevedo. - Mimosa nosn. ·- An
nita Cullnu. - Zulmira Scheret' . .,... Socuudina Femunrlcs Pu
.cbeco, -Maria Conceicão Gomes Silveira. - lris Nabuco, ,....., 

·- ' ~ ~ -· ··- o-- • • 
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Ji!alvina Ro~a Wairich. - Docelina Hosa SchmidL. - Rosa 
Machado da Hosa. - Honorina Perrlimo Mcllo. - Corina I~ern. 
- Almcrinda Appcl Pinto. - Cassalina Pit'C8 de Araujo. -
Ambrosina Pereira da Silva. - Laura Balceman Hodrigues. 
- Reasilva Duarte. - Sylvina Duarte. - Orcelia Duarte Pe
reira. - Pracidina Pereira Hodrigues. - Stella Appel. -
Elvira Willamil de Vargas. - Malvina Fbnt.oura Albrccht. -
Marina :Flores Sou11a.- Weimar Eustachio Vieira. - Octa
cilio Rolim. - Eleutherio Vieira. - Claro Souza Boemecke 
Filho. - Artelio Nolasco. - Francisco Vit.ola. - Adolpho 
Boch Heidrich Filho. - Simeão Silva. -João Mart•oni. -
Pedro Marroni. - Francisco Andrade. - Julio Baver. -
Jorge Bamann. - Marcelino Martins. - Amacio Machado. -
Carlos Keru. -Jorge Bamann. -Carlos Bamann. - Jnven
cio J...essa. - Francisco Soares. - Jeronymo Mendes. -
Claro Mendes. - Pedro Mendes. - Alexandre Thurvou. -
Oscar Kruel. - Augusto Bauer. - Carlos Bauer. - Octavio 
Ernesto. - Luiz Huber. - Oto Hames. - Rodolpho Laa C. 
Lessa. - Germano Boemeck A. Katz. 

Pdotas, 6 - Acabamos expedir Dr. Arthur Bernardes 
seguinte telcgramma: «Presidente Republica - Rio - Dr. 
Borges !?11/edeiro.s, procurando, afim apresentar prestigio per
ante poderes altos nação c pujança seu partido, reunir Porto 
J\legwe orig·inal Congresso que será constituído mesmos cor
rcligionarios já o indicaram, composto quasi exclusivamento 
elementos presos posições officiaes como Deputados fcderaes, 
estaduacs, intendentes, conselheiros municipaes, ,juizes, auto
ridades e do que pouco mais conta hoje pelo Estado de cu,ja 
fcrça social c popular está quasi de todo divorciado sabemos 
prl!!cnde com 11ssc apparato mais uma vez mistificar Rio 
Gmnde paiz passando sem renuncia governo ao viee-presi
dentc nomeado c assim dar como cxtincta razão moviuwnt,o 
rcv(•lucionario dcvcmo.s declarar V. Ex. Rio Grande não Sf' 
conforma esse ludibrio nossa causa sagrada não "'~ homens 
sim princípios idéas não ·lhe bastará simples afastamento 
usurpador queremos para sempre remoção eausa originaria 
fll'lu!tl movimento com adaptação constituição Estado á !!'e
dera! e modificação vigente lei eleitoral respectivam•mta as 
dua> machinas ou instrumentos Borges Medeiros se. tem utili
zado sua perpetuidade de 25 annos direcção ERtado fazemo.s 
antocipadamenlo est.e protesto dentro coherencia tem assigna
lado todos actos acção nosso movimento politico social dentro 
Estado reflectindo sentimentos seu elemcnt() independente até 
extremo se baterá pela conquista suas aspirações liberdade 
este creia V, Ex. é o sentir rio-grandense sul quasi unanime 
Saudações respeitosas .Junta local. - Dr. Edmundo Bm·
clton. - Dr. Urbano Ga1·cia, - Dr. Prancisco Simões. -
Leopoldo Son:a. Som·cs. - E1wilio Nunes. - Pelo comité As
sis Brasil Porto Alegre c Comité Assis Brasil Rio Grande, Dr. 
Alcidcs Lima. - OctmJiano .illenditeo.uv. - Dr. Bias Ab1•cu. 
- Alvaro A1'1r..ando, - Dr. Pio Angelo. 

Porto Alegre, 6 - Congratulamo-nos V. Ext. altitude per
ante Governo Federal salva1;fLo nossa amada terra calcando 
com vosso caracter de a\: o a dicLndura agonizante. - Accacio 
C. Lopes.- J. '1'. Klein. - .Toãó Castellão. - F. Alfredo 
Azambuja. - VicLorio Boano. - F. Einloff. -José Loman
clo Guimarães. - Vercovi Elysio. - F. Duarte. - Julio dt\ 
Silva Fonscca1, - Jorgo Pac'hcco. ·- Augusto Kumert Ju .. 
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nior. - Luiz B. Fortc.s. - Francisco Gaza v c. ...,.... Oscar 
l{cictel. - N. Castro. - A. Castro. - J. S. Silva. - Moy
ses de Albuquerque. - Sebasl,ião Silva. -Frederico Scham
berg. ,...,.. Waller Hcrmnnn. - Nilo Casl.ro. -AI. 'rimm. -
Edmundo Drehet• Filho. - Dorival Hosa. - S. O. Horizon
tino. - M. da Silva. - Pedro F. Lima. - Carlos de Moura 
-· Pedro B. de .Oliveira. -Antonio Maria. -A. Freitas. 
--Julio S. O. Fcrmiano. -E. Nunes. - Juvcnal de Oli-
veira Santo. - Michclon Antonio Franza. - Leopoldo Hoff. 
··-Raul Dias. -Roberto Lindenmeycr. -José Merlotti. -
A .C. Dias. - Dcoclecio Corrêa da Hosa. - Cid Carneira 
da Cunha. - Antonio do Val. - Maria Friggi. - Emilio 
Carravcta. - .Joaquim Lope.s G. Corrên. - Mario Alencas
t;ro. - Helio Sá. - M. A. Soares. - Arthur Gon9alves. -
Albano Petcrsen. - .Tandiro Carvalho. - João Gts, - M. 
\Marques Martins. - F. Francisco Borges Lima. - Alvaro 
V. Pereira. - Manoel Coimbra. - Olyntho Samartini. -
Manoel Alves Tt•avassos. - S. Turbina. - J, Pinto de 
Azevedo Sobrinho. - Antonio L. Tricate. - Luiz Pitta dos 
Santos. - Albano Schwarz. - Francisco Olinto Pereira Al
ves. -Paulo Grabner. - Reinaldo da Silva Braga, - Hen
rique 1\lcym·. -Oscar Vianna. - G. G. Guaglanoni. -Eu-

. elides G . Povoa. - Carlos l!'uht•. - H. I\1 inger. - Carlos 
Becken. -Alberto O. Brada. - Gustavo Leyraud Filho. -
Dorval Leão. - Alberto Herrlein. - .fosé Apparicio de Ma· 
cedo,- O. Berlcse. - F. St.umpf. -Mauricio Figueiredo. 
- Rycarrlo Mo h r. - Wall.cr H i beiro. - Octavio Veiga. -
Balduino O. P. Gomes. -Alfredo José do Canto. - Ricar
do Sanmartini. - Germano Lcmmertz. - João M. Lem
mertz. - Guilherme Lemmcrtz.. - Luiz Lemmcrtz. - Vi· 
ctor Manocl da Cun'ha Filho. - Walter Fctt. - Odemar 
Vargas. - Antonio P. Silva, do commcrcio desta praça. 

Porto Alegre, 6 - José Pinheiro Machado que telegraphou 
V. Ex. dizendo-se solidaria com o Partido Re.publicano não 
pertenoe família Pinheiro Machado seu verdadeiro nome é 
José Nicolr. descendente paes it.alianos c simples diaris.ta ln· 
tendencia Municipal. Reitero affirmativa toda familia Pinhei
ro sem excepção applauclo patriootica at.titude V. Ex. e é so
lidaria com glorioso Assis. Sruudações. - Eurico Lustosa. 

Livvamen~o , 5 - Saudações. Senhoras Santanneses 
alheias paixões momento unicamente preoccupadas .grande 
obra pacificaçãío Rio Grande voem trazer-vos seu enthusias
tico applauso nobilissimo gesto em que sem interesses pes
soaes tudo sacrificastes pela felicidade e futuro torrão gaucho, 
desde hoje vosso n:ome será proferido entre benciios por mães, 
esposas e filhas vosso Estado agradecidas. - r.uiza Peroh·a 
de Souza. - Joanna Vida! de Oliveira. - Zilah Magalhães 
Chaves. - Josephina Martins Vianna. - Angelica Bragança. 
- Josephina Vianna. - Antonia Alves. - Alexandrina 
Nunes Leite. -Amalia Braganc-n- Diva Alvos. -Joaninha 
Pell'eira. - Nana Pel'Cira. - Maria Izabcl Pereira. -· Bon
neca e Flor Romero Jardim. - Iclalina Lopes, - Florentina 
Santurio. - Anna 1\L Olivira. - Julia A. Martins. -:- Or· 
phHa Garcia. - Eurides Munhoz. - Genny Garcta. -
Irene Roxo. - Innoc<Jncia ,Azambuja Marques. - Catharina 
Iruleguy. - Maria Isabel Alvarcz - .Tosepha Mçns·er_!at. 
Maria A. La.barlhc. - Tdn Roxo. - Est.ella Gmmarues. -
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Mal\·ina.A. Silva. -AmhrnHirHt Olivrira,-Airlah c Alice Mcn~ 
des.- A. M. Oliveira. -- J<;!'lwsLina Cunlla. - ValenLinn Silva 
Concciciio. - .Prc;s.i.rnari nu.chul F'ornandes. -Judith Xavier. 
- Aristotelina Silveira. - Mimosa Prates. - Felisberta Di
um-te. - :rosephina Buono. - Viccncia Padilha. - Bnsilide 
S. Nunes. - Celia .Cosl.a. - Jmauzia Silveira. - Flor de 
Liz Oliv-eira. - Cccy Ilha. - Anua Valentina Ribeiro. -
Lucia ll. Dorildes Souza. - Maria .J. Nunes. - Emília 
Nunes. - Flor.cncia Silvoir·n. ·- Cclina Albornoz. - Angela 
Irnleguy. -· Pm·dil ia F. Machado. - Angolica Garragorry. 
- Belmi~a Labarl.c Alves. - Carolina Souza .. - Lydia La
barthc Alvapcz. - l<'nnny J.~abartho Alvnl'ez. - Belmira La:
bar:thc. - Bel! a Labarlhc Fernandez. - July Labartho Frot
ta. - Ame lia Fialho Silveira. - Bellinha Pinto. - Maricota 
Fernandes. - Amorety Varg·as. - Nina Vargas. - Celin 
Falcão. - Lolo Falcão. - Firmina Serralta. - Margarida 
Nunes. - Anaclet.u Frandscn Silvcirà. -= Cecina Rosa. -
Neca Hosa Leite. - Maricota Rosa. -. Analia Rosa. - Ju
lieta .sani.'Anna .. - Branca Snnt'Anna. -. Artera ·Sant'Ann:a. 
- Geny Nuncs. - Chatinha Vares. - Lydia J.~eite Alves. -
Carmosina Costa. - Amorolina Silveira. _, Saltina Silveira. 
Li11cria Silveira. - Olympia Macedo Conceição. - Candida 
N'unes: - Clara Silveira. - J3olhania Silveira.·- Zica Si!- . 
veir·a.-Ginfi<ana Goloss.-Neneca Martins. -Mercedes Mar
tins. - Maria Carmo Araujo. - Donguinha Vargas Carva
lho. - Santa Montano. - Elvira Arla Pereira. - Chiqui· 
nha MaciLII. - Maria Silva. - Guirotanne, - Ema Silva. 
- J31anca Borba. ...: Etelvina Vares. - Pequena Vares. -
Aida Vares. - Eponina Mcllo. - HCllena Guimarães. -Ma
ria MeHo. - Rosa Giordani. - Eslcva Oliveira. - Maria 
Costa. -Primitliva .Perci.ra.- Amcy Fielopcr.- RodoJ.phina 
Sant'Anna. - Virgina 'l'homaz. - Bcllarminda Thomaz Mi
ranclo'Jina Macedo Trinda.cle. - Abigai! Trindade. - Lili 
Trindade- Amalia Costa Amarachuy. - Josephina Sa:ldanha. 
-· Heloysa Carvalho. - A.delaido llo.ilim. - Al-bertina Galo. 
- Otti!ia ·Martins. - Orphila Pinheiro Martins. - Doblna 
Pinheil'o. 

Pclnt.as. 6 - Em nome glori·oso Rio Grandcnsc meu ·emi
nente chefe general Netto transmitto V. Ex. flicltacões calo
rosas seu immorredouro patriotico 'gesto apresentando projecto 
int.orvençiio riograndensc. Aggrcssões a V. 'Ex. dirigidas po. 
litiqueiros apavoradus fantasma proxima inevitnvel derrocada 
são abafadas consenso qunsi nnnnimc riot;randenso patria quo 
erigiram esta tua V. Ex. - seu coração - dentro dos ideaos 
sagrados dos sãos principias pelos quaes nos batemos e con .. 
tinunremos lutar estamos prorrplos coadjuvar V. Ex. seuH hu
manitarios elevados propo.~itoR. Siluclaçõcs .-MaJor Ildafonsn 
Simões Lo1Jes Pilho, sccrolnrio do general Netto. 
' ' ' ' ' .I J 

· Livramento, 5 - O povo do Rio .Grande que neste mo-· 1 
monto luta pela .sua liberdade representado por todos os seus 
elementos sociaes vom pressuroso a presença elo V. Ex. af· 
firmar a sua inl.eirn ~olidaricdadc no gesto allnmcnl.o pal.rio .. 
tico o generoso de V. Ex. pr•opúgnnndn como Srnarlnr da llr.-· 
publica pela puz c pela liberdade do Rio Gr·ando qt:cstão rll~ 
gnnmcnte roprosentou se,ia qual fnr o resultado rlossa inicin-
I.iva cm que V. Ex. evidencia toda n grandeza dos pendnro~ 
civicos- quo o nobilil.am ficará indclovol na grnl.iwio dos oo~ 

I 

. " 
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cstaduanos !lc V. Ex. opprimidos pelo dcspnl.ismn do umn 
siLuat)ão que jamais si poder;.í prolongar. i:lauda~ü~.> cordcaos. 
- José L. Varas. - Anloni(j .1rosa. - Miauet IJ. Bal·vc. 
Alvaro Bendes de Ol·iveira. - Dirceu Facci'io. - J oi'io Anto
nio de Araujo. - Marcos Vieim,. - Florcncio Queiro/.o. -
Luiz Quârolo. - Aristides Silvei?·a de Castro .. - Just·iniano 
Clw.y. -. José Garibaldi Daleastaauhy. - Catlos .Labarthe ... 
- Martinho Ribci1·o. - Allidorio Gomes Munhoz. - Pedro 
Fernandez. - Gastã.o Cast1·o Gishc1·. - U1.·bano Silveim de. 
CU!Stro. - Herculano Carvalho. - Calrnarcofrio Alves da Sil. 
va. -Alfonso Azarnbuja. - Celestino Brochi. - Yictor Sal
danha da Bosa. - Walphanao Costa. - Riew·do Chuy. -
Pedro Cruy. -José F. Costa.·- João P. Garcia. - Henedi
no Silveira. - Vicente J. da Silva. - Úth1w dii'.S Chas .Sal
nado.- Honorival Barão da Silva.- PioPel·eim 111artins.
Alpheu Pinheii·d. - Avelino Ay1·es Silvérc. - Ali pio ,ts
.mmpção Silveira. - Jardelin.o Macedo. -D1·estes. Macedo. ~ 
Procopio Pinheiro .. - Fulaencio S'ilveira. Goular·t. - Octad~ 
lio Pereira da Cunha. - Armando Silvch·a. - Anton·iO Jose 
F·ialho. - Adalbe1•to Campos Afoals. - FidcnC'io 'da. R.osa 
Neves. - João Bebissio. - Lau1·entino. da Silva. - Candido 
ltfathias :Per•nandes. -· Antonio Godinho. - Humberto M111-o 
thias Tentardino. - Jeronym.o Tentardino. -· Esequiel Ten~ 
tardino. - Ckristovão Tentardino. - Accacin Tentardino .. -
Ale:candre Guedes. - Carlos Mario Leal de Sou:;a, - Anau~ 
r•elino Sandirn Lopes. - Per·ceverando Sc;rnt' Anna. - . Venan. 
eio N. S. Leite. - TAvinrlo Costa Leite. - Arrnenio 'N. Leite., 
- Gornercindo N. Leite. :...,- Lipindo O. Leite. - Arrnenio N. 
Leite. - Gom.ereindo N. Leite. -· Joaqnirn da Costa Nunes. 
- Tertolino da Nunes. - Gor·adino da C. Leite. - Ol!)ntho 
Trindade. - Ant.onio T-ilnotheo· Maehado. -· Hemique.Ctizin 
-Luiz P. da Silva. - Alvar•o Mendes de Oliveira .Filho. __:, 
João Alves da Silva Montano.- E. Oliveira.-· Vicente·Jlfon~ 
tano. -· A1'istcu Guedes.- Petlro.Guedes Netto. -Waldo~ 
miro Stell{end. -· Julio Tarouca.·-· .r. da Gosta Neves': ·-'1 
Antonio C. Galo. -Saturo G. de Lacerda. -Francisco Lúi:; 
de Campos. - .4.rthur Moreir•a de Sou:;a. · -· Doralicio Silva 
Santos. - Leop.oldo Pm•cir·r... - Procopio Pe1'cir·a. - Dario 
A. Rosa. - Severino Silveira. - Homero Alves Pereir•a. -
Carlos· Br•ochado Dttbois. - 11/01J.çés Ant1tpes Vianna. - Ar
aim.iro Trindade. - HildelJrando R·icm·do Br·eno •Falcü.o. -
Adolpho Aau.im·. -· Zef m•ino Rosa.' - .T os6 Alves Benites. -· 
Henrique Vases-Pedro Schmidt Netto. - Apparier:o Coelho 
Martins, - General Victor Neves. - Firrn.o Rod~i(lttes. -
Octr.cilio SilvC'ira de Castro. -. Francisco Jlfu.rias P'ilho. 

Gravatuhv - Corar,õcs a'enorosos ·Rio Grande solidaria.~ 
applaudom gesto altivo V. Ex. paladino da paz apresentando 
Sl.'.nado nepublica pro,ioclo in\ct•ven~.ão sanar ln•t.n ·sangrenta 
dcvom vid·ns preciosas .I) infclicitn nosso' querido torrão p;au
cl\o. nnsp·nit.osus i'uurluçflrs. - CnsHio Son:-cs. commcrciant.o. 
_. ,Tosé Gomos, commercianto. - Gnuclino Bernardes, com
morciant.r .. - Diogo Tgnncio Hurccllos, commcrcinnLc. -
NoJ•borto !L.ossn, pharmnccuUco. - Anlon i o Donp;n. commcr
cinntc. - Flanl\lin Soares, vinjanl.c. - Munocl !,efl'., opera'.. 
rin. - HcJ•nar.rlino Fonseca, agricultor. - Encrlwo J•onso_ca, 
fnrJusLrialisl.n. - Dirlfmn Fonsot\n commorcio. - En'c.dJ_no 
Fonsct!!l, comrncJ•cio. - Alvaro ,Ferreira do Souza. runccJo~ 
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nario. -David rle Felipne, 'vin.innt.c. - Frederico Manoel 
Dihl, agricnliM. - Eertli'Rin .Fonseca, commc.rcio. - Alvicio 
·Pientz, commct·cio. - Angelo Znncllini. - Ouriques Alci
des Alves, commt>rciunl.r, .lo.•ií Rosa, rommct·ciantc, - Rey
nulrJo Dulra. commcrcianlc. - Franl\lin Gomes, cnmmc.rc.i'lll.. 
te. - Be.rnarclinn Falho Sobrinho, comnwt·cianle. - :Cusludio 
lfosé Marons, agricu!Lor, - Luiz Vieira ria Cunha commcr
cio.nte. - Pedro Du!.t·a. eommcrcianLc. - Alziro Ditlra, com
mercante. -Antonio Gomes, commercianl.o. - Jo~6 Francis
co da Medeiros, pt•oprictnrio. - .João Carneiro Silva, com
merciante. - H·ei/,or de .Tesus, commcrcianla. - Manoel An
tonio Gonçah•es, agricul/.or·. Abílio Fe.rnanrJe·s Vieira, agricul
tor. - GcneroRo Fernandes Viera, agricultor - Germano José 
•Wedencl•, agricultor. - Fernando JosiÍ Pacheco, agricultor. 
- Pedro José da Silva. agricultor - :Luiz Soare.s, coomercian
te. - Generoso José Machado, agricultor. - Casem iro Tt•ln
dado Oliveira, agricultor. - Anniba,l Fernandes Vieira, .agri
cultor. - João Francisco Souza, agricultor. - Custodio ILuiz 
Na•scimentn, agricultor, - Frederico Becker, operaria. -
Ernesto José Soart'.S, agricultor. - Avelino Pinto Motta, agri
cultor. - Norberto Pac'heco, operaria. - Arthidor J"uiz Nas
cimento, agricultor. - Carlos Ncrbas. operaria Nicolau To~ 
lentino !Oli'veira, agricultor. - Peão Custodio Oliveira, agri
cultor. - José Jacques, agricultor. - Annib.al Dutra. com
merciante. - 'Üiltilio Linck Commerciantc. - Bernardino do 
OlivP.ira Fonseca commorciante. - Raymundo Leff, operaria. 
- Francisco Goularte, commercinate. - José Francisco ela 
Silva, commerciant.c. -- Arlindo Ehlweiler. viaJante. - 'Ü'cta
vio Fonseca, criador. - .ca·st.ilhos Barcellos, agriucltor. -
Victorshmítt, dentista. Candido da Sllva Figueira. - Gene
roso •Machado,. agricultor. - Bernardino Machado, industrial. 
-João Fez·re.ira, agricultor. - Marcos Silveira Nett.o, com
mareio. - Affonso Corrêa, agricultor. - Clementina Cy
priano marchante. - José Alves, criador. - Saturnino 
Ignacio Soares. fazendeiro. - Horacio Alves de Souza, 
criador. - Luiz Coelho. comml'.rciantiJ, - Francisco de Deis, 
agricultor. - Antonio Vargas, agricultor. - Bernardino Ti
mothco da Fonseca. üriador. - .carias Minuzzo, ·agricultor. 
- José Silveira, agricultuor. - J'oa.quim Corrêa, carpinteiro. 
- Luiz Fial'ho. industrialista. - Avelino Rocha, ·commercian-
te. -- José V:ictorino Nunes, agricultor. - J.acob 1leynaldo 
Beck, commerciante. - Pedro Benicio da Rosa, operaria. 

Estrella - População laboriosa estrellense repre·sentada 
com mil cento 'Vinte assignaturas quasi tod·a qualificada cujo 
original vos rcmetteu 1Correio registrado vos envia geral ·en
thusiasmo seguinte solidariedade ao altivo legitimo repre~ 
sentante gauc·ho Senador Soare·s dos Santos o povo eslrellonse 
conservador indislincto cores partidarias congratula-se applau
dem incondicionalmente nob!l'e cruzada palriotico ipro,jecto 
pacificação infeliz Rio Grande Sul. - Dr. Alexandre Sncl. 

Sr. Senador Soare a dos Santos - Senado :Federal, :Rio 
de Janf.\iro. 

A Cruz Vermelha Libertadora de Alegrete no momento de 
11'1.\nlizar o festival ·cm seu ·beneficio, de ,ioclhod espera :que V .Ex. 
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continúc no paiJ'iotico c;:forço pela pacil'icacão do nos·so glo
rioso Estado. · 

A' ílircctoria da Cruz Yrrmelha Libcrtadom de .Alegrete. 
solicito ob~N!Uio levar conhccimcnlo cxccllc:llissimo Presi
dente Jlepublica, Srnndn fni prnso, enxovaNJUdo, i.njuniado 
posf.o pe3soalmrnlo dr.Jrgado policia peior pmmiscu idade cri
minosos guaJ•dndo dia nove centro numerosos janizaros mesmo 
compartimenl n f.orças armadas guerra dentro redor ed:ificio 
futil irrisorio prelexto haver exercício nobre, humanít.ariu, 
profissão merl.ico encontrado casualmente força general Hono
rio Lemos, Apczar relevantes uerviços ·meu proge•nitor guerra 
iParaguay, propaganda republicana, consolidação rügimen re
,voluciio 93, onde meu lado reunimos mais dous mil soldados 
divisão Norte, fomos quasi sempre vanguardeiros Pinheiro 
Machado, durante tres annos ultima eleição Presidente Repu
blica fui fiscal Seabra, guardando neutralidade pleito estadual, 
luta fratricida prestando servi~~os cirurgicos campos combato 
fornecendo material, medicamentos, conducção minha custa 
preferencia feridos, doentes governistas, fazendo disolver con
selho suasorios forças assisislas deste município, libertando 
policia elite republicana, encarcerados for.;as inimigas São 
Borja, telegraphei excellento amigo Senador Vespuci·o, distin
ctos clientes, amigos Depu lado Lindol1pho Collor, Dr. Augusto 
Pestana forças estaduars comet.tem impunemente t.oda sorl.ll 
crimes vilanias, mais infames, degolando, sangrando, feridos. 
prisioneiros, fusilando seio fa.milia velhos cégos inermes mo
tivo falsa denuncia asylo revolucionarias persegui~os. Urge 
extinguir promptamc.nl.n l.anl.as miserias forag·iclo seio tercei
ro reg:imento glorioso nobre Exercif.o Nacional, coração brasi
~eiro sangrando, appcllo alma generosa excels-o campeão, honra 
dircità, como antigos cor:·e!igwnaríos irmãos lutas passada~ 
maximo esforço pról reslabelecimenttl paz just:ça. dircit.n ama
do Rio Grande. llespci tosas saudações. - Dr. Oscar Pit.han 

S. Jeronymo, 18- Gc:t:' pat:•íotico, hnmanita:oio V. Ex. 
apresentaoüo projecto intervenção nobre fim por termo luta 
1ratricida é:JSanguenta amado Rio Grande, interpreta verda
deira aspiração povo riograndensc, poyo gaúcho, I iyre vos 
ap.plaude qualquer manifestação contraria vossa nobro aLti
tuae é fillha despeito. Acoeitne calorosos applausos. Respeito
sas saudações. - Lttiz Miille1•. - Miouel Rosa. - Manoe'l 
GrissuolO. - Lu i: Gonçalves. - .Marcionillo Sara'lva. - Ru
ben Cunha, - Felix Fm·reira. - Severiano Grissuolo. - Is
rael Cardoso, - Constantino Picm·elli. - Joaquim Thom6 .
Luiz Felippe M'ille1'. - Rr,salvo GonçalVes. - Manoel Gon
çalves. - João Carvalho. - Galdino Gonçalves. -João Dini:. 
Benevenuto Miillc1'. - João Gon~alves. - João Antonio Pi
carelli. -João Rocha. -Carlos Jtii.ller.- Antonio Ponseca. 
Artcrnio Gonçalves. - Gentil .Tob Gr:nc.roso Dorn!JllrJS. - Zr:
(erino Pc!•reim. - Emitio Ferreira. -Dario Azambuja, -
Dominoos Mom·a. -João Carrioll. - Jm·oe Chika. -Dario 
Rebello ~1::ambuja. - Dorival Almeida. - Atlwna:io Ra.phael. 
Amaro D·ini::. - Henrique Rlbei1•o Pilho. Albm·to Lam.p6rt. 
Bartltoloméu Dalcnis. Do?"nclu GOnçalves. - Plim'o Fonseca. 
- Home1•o Cunha. -· Lu.i:: Mml1'm.ann. - Ht.~lrirnw .Ribeiro. 
José JJm•Hrmlim'. - Gm•ii!Oldr: Br:rnrmlini. - .lotio Bcrnard·i-
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ni. - Albe1•to DI'Or!sihcr. - A uanslo Mn1•ei1·a. - Joan Cnslrr. 
- Annibal Soares. - Li/Jindo Som·ns. -.los é Prnlt.•s, - Pcr
nando Laanc. - .4. modo 'l'ei:rci1·11. - Dihirwn Cal''l!al!w. -
Lu i:. Abreu. - Dom.inaos pe1'1·ão. - (h·lmlrla .1fm·tius. - An
tonio Ferrão. - A.damar Pei:noto. -- Pro nc'ii:t:o Pl'a:rc:/rs. -
Galhardo Storaatto. - .!acintho Prn:rcdrs. - ()cfavin l1odri
oues. - Manoel1intonio Br:'arcl.l,iarth. - Osorio A.ntrn1io Bc
ardsua1•th. - OsOrio Santiaao. - Jlernm·rlirtn Leão. - Espe
J•idião Barbosa. - João Ramos. -- Jcrmi1/IIIO Si ln a. - :1li
aucl Kruu. - João Liota. 
- Erlunrrln Ln~ue. - .. Firmino Rilvn. - :\'nznJ• Cunha. -
Amadeu Giunicl1:ni. - D.1·. Gorl.um .rns,: nigfJi. - Dnmin'
gos Affonso )ír.ura. - Octavio llosn. - .Flrwr.nl.inn Gonçal
ves. -- .1nlonlo Almeida. -l<'ranci;;co Lcil.e. - EJ•nuni AnH•
rim. - Alvaro Saraiva. - Menoil Saraiva. - Christalino 
Fciva.- João Müllnr.- Carlos .~lnximiliann Mü!leJ'. - An
gelo Rego. - Jcronymo CouUnho. - D1· . .Taymin1• Chagas 
Tellcs. - Dr. Normelio Fc!'l'cira, conselheiro munic!pnl. -
Escolastieo Pedroso. - Hermínio L ui r.. -Antonio DGrnclles. 
- José Antonio Dorncllcs. - Zeferino Dn!'llclles. -· Fer
nando Rcbello. - Francisco Dornollcs. - Fansln Dernc!lcg. 
- .Tosé Melln. -João Mcllo. -Abel Var·g·as. - Wulrlomi!o 
Souza. - Antonio Abreu. - Francisco Olivr.im. - ~lanocl 
Menezes. -Alvaro Alencastro. -Euclides Barbosa. - Lo
rival Cunha. - .Tosé Silva. - ClcmenLo Lnque. - Gabino 
Amador. - Ol.to Hampc. -Antonio Campos. - Oscnl' .Jnhson. 
- Rodolpho Hampe. - Cyrillo Poixolo. -· Luiz :\unns. -· 
Eduardo Lopes. - Victorino Lopes. -Salvador Gnulal't. -
Favorino Amador. - Oswaldo Souza. - Fl'nncisr.o S1Jt:1 .. 1 .• -
Januario Coutinho Filho. - Antonio CouLinho. - Jo:iu Cou
tinho. - .Januario Coutinho. -Francisco Cumpn;:; ---Cario;; 
Cazer·. - Cnsinno Cuidar. - ManOPI Amar!o1' .rorw Wribster. 
-João Sa'ntos. -- Rosalino 1\forars. - .Tost'1 GO\tl'nlveõ O;;nrin. 
•ragualia. - Luiz .Tonsson. - Osorio. Silveira·. - Felippc 
Silva. - Carlos .Tnhsson Cabocla KinoJ'I'. - Irlalino Rosa; -
Augusto Conceição. - Cunclido Silva. - Antonio Léssa. -
.Toií.o Kinan Nascimento. - Folix Rnr!J•ig·ur.s. - :Vlarcionilio 
Ferraz.- João Lorentz.- Sepulvio Gonçalves. -Mario Silvn.
AJexanclre Borg-es. - Waldemar Gonlarl. - Antonio Reis. 
- Paulo Pizaí-cli. - Francisco Cosia. - :\I ano e! Silva. -· 
Antonio Corrêa. - Narciso Vasques. -José Blanco. - .Joa
quim Pereira.- .Toão .TacqnP-s.- lluman C:inrlJ•on. - Rn!im 
Fresques. -Abílio Garcia. - AI\Ylinn Pavão. - Aurclin 
J~ernanrJcs. - Zulmlro Kinan. - A111aro Kinun Wobst.cr. -
João Webstor Sobrinho. -Amado Wchslrr. -Feliciano Tu
\'ares. - Anl.onio Haro. - Tm,iano Pinhcil•n. - Amaro 
Cunha.- .Toão Cunha. - Eraldo •roixr.im. -Leopoldo 'l'ri
cott. - Cyurio Alclir. - Mnnocl S. Ji'ilhn. - Antonio San
ches.- ,José Guerra. -.Antonio Pinho.- Ceslau Kurowsky . 
• Julio Cavalheiro. - Alipio Sonza. -.,J.ui~ l1rrnarrlolli. -
Fclix Hnngel. -·Max Soiteal. -Fortunato Gnmcs. -·namiin 
Guinoz. - namiJ'O. nodrilg'UOS, - Cm•l.ns Chuchet·. - .Toiio 
Merlr.il·ns. Virg-ilio nosu. - Antonio Lisbni!J', - l~r·neslo 
Oliveira - Alcidcs Sci'l'iit•l.. - .Toüo Snu~a. - .Tos1í Siltt. -
,Toito 'rlwmaz Bearrlsnnrl. - João Cuslorlio. 

Rio rle Alegr·e.l r., 22 - Vosso vro.ir.cl:n in!.m:vo111.:flo pro 
puz no.qso caro R1n GJ•nnrlc vem ovH/miCiaJ' mn1s uma vez 
vosso olcvndo patriotismo pu~;nnnrlo pela 111'rlrrn LCT'minnr;.ão 
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lucia falricirlr\ infelinita glnrinf'n Eslarlo sois verdadeiro in
ter·pr·cle rnai~ nl'rir•nle,; al'pir·a(;<i'cs ringrandenscs. llio Grande 
pr·ccisa cxigr) sua paBil'icnr,ü.n para progresso engrandecimento 
nnssa pa/.!'in unica l.cndcs bcnemcrito riograndenso os nossos 
applausos c de todos os brasileiros. Saudações. - Arthur 
Souza. - Amadeu Medcir·ns. - Pedro Souza Bische conse
lheir•ns municipars. 

Novo Hamburgo, 20-0s abaixo firmados representantes 
maioria classes conservar/oras desta locnlidnde que levaram 
urnas nome Dr. Assis Bmsil vencendo npezar burla eleitoral 
felicitam V. E.x. gesto independente apresentação projec/.o 
inl.er·vcnção. V. Ex. foi taxado trahidorl QLre importa mais 
este acto farsantes contractanlcs mcrccnarios estrangeiros já 
Julgados Amaz.onas ao Prata. Por que não acccil.aram elles 
uma eleição livre? Sabem de sobejo que a verdade apparecera 
crys/,a! i na como so I rad i anl c dos pampas está illuminando !an
cas valorosos Jibr.rlnclorcs que vicLoria em vicloria cm breve 
enl.rc:~arão ao povo escravisurlo espectro da liberdade desgrnen
rlamrnle sob escombros si cm tempo não vingar projecto 
V. Ex. que nada mais quer· rlo crua reintegrar Rio Grande na 
ordem consl.ilucional. - Guilhcr·::ne Ludwig. -Roberto Streg. 
- Bert.holrlo Roch. -Ernesto o. Moeller. -José Scherr.rg. 
- Albino Schrder. 

Porto Alegre, 111 - 'Exultam os abaix0 assignado,. vossos 
coestacloanos, ant.o nohreza sentimentos. que mais exalt.am 
vo;:;so desinloresso parLidari·0, cuidando sa!vacão Rio Gran
de e principi0s de hnmanidade, presença morticínio nossos 
irmãos. - Geminiano Xavier. - Arthur Rohdo. - Oscar 
J: ockmann. - Ant.nni·'J No reli. - Timoteo Cidade. - E. 
Ba!tz. - 'Er·mnth Rohdc. - Celso Cunha. - Antonio Dick. 
- Antonio .Tavorsky. - ,Torg·~ Lima. - Julio Eichner. -
Hcm•iquo Villani. - Paulo Kranse. - .T0ãe Ferreira.' -
Pedro Der·ivc .. - Victm·iu Cavalli. - Emilio Shormann. 
-Zeferino Inclhu. - Fr·anklin Gel'lach. - Paulo Giroleti. 
- Dorival Goulart. - Ciriac:o Martinez. - AHred·'l Rohde. 
- Ricnr·do Schc·ihoupcler. - João Vurgus. - .Toão Bur-
guocier. - Marr;al 'l'c!Jonall.. - L1:dovico Capra. - O /.lo 
Dietrich. - Luiz Fial!r•J. - Salvaclo!' Foreira Alves. -
.loão da Silva. - Bruno ~Jar·rcn. - .Toão rtohde. - Jacob 
Gisoleti. - anlo Conal.i. - F..lman Pl'r.wser. - Ariocilde da 
Silva Coutinho. - Oclacilio Tiibrir·n Pinl.n - Alberto 
Zcis'tnor. - An:~ollnn <lo:ncs. - Al11cr•to Forrei'r·n. 

Por•/o ,\!opTe ·I.\ - Crmfn!'lllO Mrper·ümos, Ccnl.r·o Aca
dcmlco ftepubl i cu no fugiu J.'Oplo de honra l11e lnnonmos, niíf.l 
publionndo relaclio ucademicos, dcs3ppr·ovam gesto V. Ex., 
niin obsl.nnl.c pam mninr· rl~snuP"I'tlVO nnmo V. Ex. c prova 
altivez e independencia mo~:os riograndonses, demos publi
eidarlo moc.ão solidariorlnd0 nnbr·c all.iludc V. Ex., ;it•marla 
230 nomes. H cm r l.lnl-a-lwrnr::<, pnrl indo ler· Scnucln. Jlespoi
tosns sandaçües. - Pelr. C:r·r~nrin Acarlcm!cn Indnpendentn. 
H orncr·o .Ji'Jcr:k. - .Fr•:tneisw Ehlln;;. -- Uhl rTr,iam Costa. -
Coollro de Souza. 

P. Macllaclo - Inl.r.r·prelanrl'l ;;cn/.ii· povo llnc Cacimbi
nhas, l.ryrpol.lwenmns Y: l~x., ::1·a~n. so!idnriodndr, nbnogndo 
ao :pr•o,,eeto pr·ol pnorhcar;.an qrrnr·rdn llrn Grnnrln. Conturnns 
desrwezeis aggmssã.o. Ellns !'IYn!.lwtizam ull.imrrs cstorlm·os 
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~gania dict.ndura infolicif.n ferra gaúcha. Avanf.e, nobre 
,gaúch'l l Sandarõrs corrlincs. - .Tosr; Marecllino RnLto. -
.João Francisco'DtÍfrn. - .Tosrl V. Jlaff.o. - Dcmetrio M~
:four. - Theodoro Rosa. - José RaLto Silveira. - Dario 
Rntt•o. - José B. Fagundes. - Lucio Ribeiro. - João 
Cunha. - DomeLrio Cnnha. - João l\lax;im0 Simoni. 
.Toão ·~fcdoir.os. - Valrlcmar Rijo. - Dolphino Rijo. -. 
Joã-o Folix Fagundes. - 'l'arcilio llibrit•o. - Alberto RI
beiro. - Fl'ontermo Ribril·o. - .Tn~o Anlnnio Vclleda. -
Armando Aqnino. - l\lanorl Vrllrrla. - Tuhio Snnt'Anna. 
- Claudomiro Cunha. - .Toão Peres Cirillio. - Lcon Ana
lino Vaz. - Ant.0nio E~c·ohnt•. - Mi~twl Gomes. - Mauri
lio Peruca. -:Maximiano Gnt•cin. - Hraulio Lcon. - Soan
dcs Pcraca. - .Toão Bapt.istr. Oliveira. - Ant.oni.o Duart.e. 
- Rodolpho Dut.ra. Marc'1s Dias. Nicolau Gallo. Pedro Pe
ruca. - Marin Hn.llo. 'l'llcorlorico Peres. Alhert.o Limoni.
Ernesto Simoni. - Ovidi0 Dutra. - Lino Faria. - Anni
hal Pinheil'o. - .Joaquim Corrl'>n. - Gilberto Alvos. - P~
dro Ciri0. - Henrique Pires. - Pedro Vellodn. - Antomo 
ICassaH. - Francisco Rosa. - Ant0n i o Dias. - Humbel'to 
Bacchiore. - Gontran Rosa. - Tarf.icio Ro:;·a. -Julio Bac
chicn. - Leã-o Vollerla. -.João Iri~oyen. - Fmncisco Bri
t·o. -Antonio Olympio Lemos. - Manoel Pires. -· Joso A. 
Velleda. - Henrique .Rosa. - .Toão Bif.tr.nconrt.. - André 
Brimlara.- Francisco Severo.- .Toaquim A. Villa.- Cae
tano Lima. - Alcicles Cunha. - Bento Dias. - Honori·'l 
VeHeda. - Paut.ilio At•au,io. - .João Arau,io. - Abílio 1\fo
racs. - Leovegilclo Vaz. - Hermínio Rosa. - Israel Fa
gundes. - João Gomos. - Argelino Fnrt.ado. - Selindo 
RoS'a. - MarcHio Amaral. - Rorlol·pho Pinh'l. - J,.uiz Bo
nine. -Germano Pinho. Gil Dias. - J .. ino Buono. 

São Sepé, 10 - Senhores e senhoritas séponses applau
dem vosso gesto demonstrando em face paiz inteiro vosso 
patriotismo em defesa paz querido Rio Grande. - Arminda 
Barreto. - Mercedes Macedo. - Ritta Simões Pires. -
Anna Pedrozo. -Ilda Azambuja Macedo. - Stella M. ~lotta. 
- Celita Brazilina Pires Bidoni. - Josephina Brenner. -
Maria Xavier. - Gregoria Pedrozo Macedo. - Maurilia Pe
drozo. -· Joanna Borba. -Adelaide Rosa. -Zulmira Fer
reira. - Natividade Mac.hado. - Adelina Pacheco. - Anna 
Julia Magalhães. - Corina Faria .Freitas Sim iram is Tatú. -
Ritta Martins. - Josephina Motta. - Almerina Pires Frei
tas. - Amelia Freitas Pires. - Carinha Vicentina Brenn~r. 
- Maria do Carmo Freitas. - Gasparina Corrêa. - Fran
celiza Souza. - Vicentina Motta. - Flora Lemos. - Gilda 
Farias. - Plamyra Neubauer. - Palmerina Pettelkow. -
·Mercedes Appel Pires. - Januaria Pedrozo. - Estelita 
Fayette. - Dita Macedo. - Inah Simões Pires. - Lily 
Freitas. - Maria Macedo. - Naura Ferreira. - .Tnlciana 
Pires. - Corina Freitas. - Cora Macedo. - Virgínia 
Fayette. - Colina Martins. - Clliquinha Pires Corrêa. -
Annita Ferreira. - Rita Pires Motta. - Chiquinha Simões 
Pires. - Amantina Carvalho. - Zcly Motta. - Neuza 
Freitas. - Sylvia Simões Pires. - Anna Ferreira. - Zilah 
Lemos. -Amalia Fayotte. - Maria Lemos. - Acelita 
Vnrgas. - Annita Gressler. -Maria Vargas. -Diamantina 
Paclwco.·- Carminha Freitas. 
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Agudos, 13 - 11ela nobre aLtitude assumida V. Ex. pa
cifica~:io lHo Grande do Sul enLhusiasma lodo brasileiro, re
ceba V. Ex. nossas felicitações. - Goulran Paulo. - Ma
nuel Pinheiro Machado. 

Pelotas, 11 - Em nome gymnasios collegios Pelolas hy
po~hecamos solidariedade que vossa campanha seja coroada 
exilo cm prol da paz desta terra onde cada coxilha relembra 
tradição e cada monumento .um heroc. Deus vos dê o premio 
tão nobre procedimento. - Os alumnos riograndenscs José 
Jul iu !:iilva - Nelson Cat·valhu. Seguem Co!·reiu assignaturas 
authenlicas. 

Passo l<'undo, 13 - Congratulamo-nos V. Ex. gesto nobre 
c elevado patriotismo agiste cm prol pacil'icaGão nosso caro 
Rio Grande cuja pacificação todos corações llem formados 
tanto almejam. - Picucha Terra. - Mauricia Lima. -
Ignacinha Marques. - Mena Rotla. - Brandina llotta. -
Adelina Santos. - Lucia Spaudino. - Mil oca Bohrcr. -
Clotilde Lirbes. - Universina Rezende. - · Honorina Car
valho. - Amalia Marques. - Setembrina Franco. - A. 
Lima. - Ignez Brito. -Amalia Dornelles. - Eulina Mar
ques. - Angelina Silveira Camargo. - Conceição Medeiros. 
- Clara Ribeiro Franco. - Sem iram is Si mo Pires. - Anna 
Netlo Pires. - Ame lia Pott. - Carolina Pereira. - Maria 
Dinns. - Anlonicta Mayet·. - Reg·inn SchiaefJ'. - Thereza 
Deniz. - Ely Scheffer. - Aracy Marques. - Ambrosina 
Oliveira. - Josephina Thesibes. -Delfina Malvão. - Joa
quina Prudente. - Ibrahima Lopes. - Amabil~ Bratto. -
Verginia Barbisan. - Bolinda Miranda. - Porfiria Miranda. 
- Elisabét Miranda. - Emitia Oliveira. - Emmy Recco. 
- Ambilia Bueno. - Aracy Mello. -Maria Mello. -Aludia 
Opilz. - Lola Thevenet. - Maria Barros. - Maria Luiza 
Dias. - Elcira Muler. - Maria Carmo Muler. - Betrania 
Magalhães. - Amelia Magalhães. -Isabel Costa. - Vicen
tina Stigler. - Aracy Rico. - Ernestina Loureiro. - Leonor 
Rolim. - Bernard i na Marques. - Filipa Marques. -
Amalia Marques. - Almira Lima. - Cetina Lima. - Dor
valina Lemos. - Eduarda Almeida. - Zelinda Mello. -
Iracema Mello. - Vicentina Oliveira. - Maria Appel. -
Rosita Appel. - Iria Silva. - Aurora Andrade. - Alice 
Silva. - Generosa Castro. - Pequena ·Penteado. - Romalina 
Rossal. - Aura nossa!. - Mosa nossa!. - Maria Machado. -

l
rcilia Almeida. - Atilia Machado. - Nazareth Rodrigues. :..._ 
ninha Gomide. -Ida Gomide. - Cecy Gomido. - I-ucila 
ossott.i. - Candida Rossolli. - Lucinda Trindade. -

Francisca Albuquerque. - Nena I\rebs. - Mathildc. Branco. 
- Amelia Branco. - Iracema Vilig. - Manoela Goulart. 
- Georgina Colavim. - Raphaela Vasconcellos. - Lucinda 
1\Ioro. - Anua Rocha. - Julieta Duarte .. - Adclina Mi
randa. - Umbelina Miranda. - Esther Macicl. - Dora 
1\laciel. - Ondina Machado Pereira. - Lucia IsslcJ•. - T-u la 
Anncs. - Mana Carlota. - Maria Isslet•. - Maria Coelho. 
- Este lia Loureiro. - Aurora Cnndida Schcll. - Cat·lola 
Loureiro. - .Tuvelina Schell. - Eulalia At•mindn SchlcciPr. 
- Amlll'osina Pires. - Stclla Pires. - Amnncla Roro. 
Elvira Moro. - Chrislina Fi se. - l\lnriazinlm ·Prestes. 
Otilia l'rlorc,h. - Silvina 1\Iirancla. - Eponina Miranda. --, 
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Universioa Albuquerque. - Colina Marques. - Ignacia 
Marques. - Cipriuna Max·ques. - Margarida Marques. -
.í!:iza Arauj,o. -. Adelina .Miollo. - lJalmyru Miollo. - Diula 
Carnargo. - .l!]ug·cniu Lima Rosa Bueno. -. Mal'iquinha Bit
toncourt. - Maria Steigleder Neves Gomes. - Noemia 
l::lchell. -Maria Schell. - Hitta l)into. - Edméa Carneiro. 
- Cor i na .Machado; - Isolina .Melber. - Julila Mullf:lr. -
Iracema Marcez. - Etelvina i\1eister. - Elvim Salles. -
Ularinda Salles. - Maria Souza Dileta Farias. - Mari
quinhas Aguiar. - Rosa Zatz. - Amabile Guiana. - Mar
celiua Barppi. - Armindu Lopes. - Josephina Lopes. -
Josephina Pedra. - Camilla Silva. - Jovelina Silva. - Ca
Lharina Cera ti. - Maria Cera ti. - Paulina Cera li. - Iso
lina Dindo. - Dileta Dindo. - Maria Dindo. - Maria Se
rena. - li'r·ancisca l::lercna. - Al'lninda Mar·Lins. - Maria 
Verardi. - Genoveva Verardi. - Elena Verardi. - Anua 
Vcrardi. -,.,. Olivia Verardi. -Maria Nonfro. - Maria For
rnighieri. - Irina Pormighieri. - Placida l!'ormighieri. -
Adelina Formigllieri. - Amelinda Formighieri. - Lui:m 
Formighiori. - Dozolina Rossi. - Elvira Bittincl. - Er
ncstina Bittinel. - Amelia Ricci. - Bernardina Bellico. -
Emma Vieira. - Maria Portella. - Augusta Langaro. -
Maria Langaro. - Lontina Langaro. - Ozorio Costa. -Vi
centina Santos. - Anna Fig.ueiredo. - Alice Vieira. -
Nene Zirbes. 

Cangussú, 11 - Família libertadora cangussuense apre
senta. V. Ex:. sinceros applausos vosso patriotico gesto fim 
pacii'icar nosso idolatrado Rio Grande. Fazemos. ardentes 
preces vossa. magnanima attitudc seja coroada exilo. Respei
tosas saudaÇões. - Margarida de Mattos. - Ercilia Ribeiro 
de Mattos. - Rosioda Lopes. - Antonia Motta. - Antonia 
Vieira. - Izolina Martins. - Ibrayma Motta. - Hilda 
Lopse. - Ricardina Souza Cunceição Barbqsa. - Antonio 
Pedrozo. - Dora Morales. - Rozenda Almeida. - Porei
Lopes. - Ricardina Souza Conceição Barbosa. - Antonio 
Nunes. - Erma Nunes. - Dora Duarte. - Francisca Mo
rales. - Cecy Nunes. -Joaquina Nunes. -Iracema Nunes. 
- Prance!ina Santos. - Nilza Santos. -Morena Gonçalves. 
- Francisca Silva. - Sylvina Conêa. - Rayrnunda Calila 
Freitas. - Ambrosina Dias. - Chamin,ha Restaud, - Mer
cedes Puente. - Honor i na Rosta.ud. - Lydia Barbosa. -
Enedina Barbosa. - Esmeralda BarbOsa. - Alice Moreira. 
- Izaura Moreira. - Angola Pacheco . .....:... Conceição Moreira. 
- J,uiza Nunes. - Arnelia Nunes Rodrigues. - Coralina 
Rodrigues Mathias. - Corina Jacondino. - Adelino Jacon
dino. - Vinn Jacondino. - Etelvina Jacondino. - Marsa 
Prestes. - Nazinha Luz. -· Bornavdina Duarte. - Oon~ 
coição Selm, - Lydia Coutinho. - Lydia Rocha. - Sydia 
Rocha. - Maria Joanna Louzada. - Amenairle Mattos. -
Nayde MaLtas. - Zary MatLos. - Sedaura Mattos. - Julia 
Ribeiro. - Ibhaima Pereira. - Clarinha Braga. - Uníver
sina Dame. - Haulina Paiva. - l~eliciana Pereira. 

Porto Alegre, M - Pazendeiros, commercianles, agricul
tores, pescarloreR, indnsl.rialisl.as c operarias, segundo districto 
município Viamüo, deanlc situação Estado, reforçam bcneme
rita alevantada, iniciativa "V. Ex., :pao!ficacão amado Rio 
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Grande, pr·ej udicando guerm civil em perspccLi v a rnaiorcs 
pr·cjuizos estação, inicio desenvolvimento traballws. l•'azun
dciros Albcrlo Velho de Souza. - Martinho Barccllos. -
]~ruas I o Vieira Aguiar. - José Luiz Bandeira. - J uaq uim 
Vi~ira Aguiar. - José Luiz BandeiJ·a. - .Joaquim Vieira 
Motla. - José Luiz Luz. - Manoel l!'eliciano Bandeira. -
l'udro Nunes. -Antonio Nunes. -Assis Barccllos. -João 
Barcellos. - Luiz AIJrcu. - Ricardo Abreu Monteiro. - !ti
cardo J;uvenal Fcrreim. - Juvencio Gomes Soares. - Fr·an
cisco Salles Barcellos. - l!'elippc Nery Abreu. -João Nery 
Abreu. - llodalirio Oliveira lrraga. - Maurilio Morem 
l!'raga .. - lgnacio Xavier Abreu. - Ignacio Xavier Abreu 
Filho. - Luiz Vieira Nunes. - Commerciantes Lydio Nunes. 
-· Antonio Fraga. - José Nunes Silveira. - Arthur Santos. 

·-Arlindo Almeida l!'raga. - Lydio Nunes Santos. -Poda
lyr•io Almeida Car·valho. -Godolphim Saraiva. -José Vieira 
1•'raga. - Agricultores Galdino Silveira Luz. - Alfredo 
lgnacio Vaz. - Manool Jos6 Santos. Firmino Oliveira Fraga. 
- l!'rancisco Silveira Luz. - Ramos Pereira Macedo. - l!'lo
roncio .Oliveira Fraga. - José Almeida Fraga. - Eduardo 
tPeroira Macedo. - Hufino Cardoso Silva Sobrinho. - Ali pio 
Fraga. - Thiophanes Oliveira Fraga. - Maximiano Oli
veira Fraga. - José Ignacio Bittcncourt. - Manoel Anas
tacio. - José Antonio Dias. - Manoel Santos. - Bernardino 
Motla. -Francisco Vaz Ferreira. -Henrique Vaz Ferreira. 
- Pedro Pheulo. - Pedro Freitas. - Fausto Nunes Vieira. 
- Emilio Barcellos. - Luiz Nunes Vieira. - José Ricardo. 
- Antonio Caetano Nunes. - Alberto Soares. - Ricardo 
Vaz Euzebio .. - Xavier Fraga. - Urbano Souza Fraga. -
Antonio Barcellos. - Francisco Nunes Silva. - Graciliano 
·Gomes Ribeiro. - João Nunes Mcllo. - Antonio Nunes 
Silva. - Antonio Rodrigues Oliveira. - Amarolino Corrêa 
Sanlmdo. - Dcoclecio Vieira Aguiar. - Podalyrio Oliveira 
Fraga. - Ibraim Nunes Silva. - Marcirio Fraga Gui
marães. - Damagio Corrêa Sanlmdo. - Clilo Soares Silva. 
- Antonio Joaquim Coelho. - Podalyrio Ramos. - Fran
'cisco Ramos. - Francisco Ramon. - Octavio Geraldo Godoy. 
:._ Rodolpho Godoy. - Alzimiro Silva. -Marciano Rosa. -
Joaquim Luiz Marques. -Antonio Daniel Nunes. - Olympio 
Caetano. - Oscar Daniel Nunes. - Ernesto Silveira Luz. -
Domenciano Americo Silveira. - José Plínio Barcellos. -
Crescencio Fraga. - Aristides Feijó. - Manoel Silvestre 
Souza. - Antonio J,uiz Viegas. - Pescadores Izidro J o só 
Viegas. -João .Tosé Viegas. -·1\!anool Vasconcellos. - Al
oides Vasconcellos. - Manocl Viegas. - Hyppolito Soares. 
- Pulcino Rodrigues Cunha. - Oclavio Soares Silva. -
.Tosé Sliva Villanovn. - lgnacio Camillo Rocha. - Casimiro 
·Silva. - Industrialistas Leopoldo Sohts. - Pedro Nunes 
Vieira. - Benigno lbias. - Operarias Paulo Cirno. - Fran
cisco Cirne. - Rufino Soares. - Carlos Ignacio Silva. -
·Gentil Mello. - Anarolino Rodrigues Cunba. AffonRo 
Pinto Bandeira. - Professor Dante Messina. - Antonio 
·vargas, medicas. 

Porl.o Alcg!'c, W - Soldado J ib81'laclo!' fol'ido Hospital 
Cruz Vermel,ha apresento effusivns congratulações por apre~ 
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sentar Selladu vontade unan i me p,ovo .gaúclw, Hetipeilosas 
saudaeõcs. - .4/.vm·o Pinheiro ji/ achado. 

i:ianto Angelo, 1G-Abaix~ assir;nados rio:;t·andenses livres 
hypotecarn incondicional solidariedade vosso acto wp.rcscn
tamlo projecto intervenção nosso Estado c concitam conti
nuardes altitude altamente patriotica para felicidade Rio 
Grande e engmndecimenlo Brasil. Saudações cordiaes, -
Frede1·ico :?:chep.!;lcitner. 1- MlolúJ,ho Ortmann. - .caa·Jos 
l<'insl.cn. - .<\,pari cio PJ:ado. - lnnocencio Silva. - Gus
tavo Kaclles. - Candiclo Silva. - João Fernandes Pereira. 
- .João Silva. - Arthur Pereira. - Floduardo Silva. -
Laurinda Picoli, - Ati!io Salamoni. - Vencosláu Ditz. -
Euslaquio · Hoesback. - Theodoro Lm·e . - Elmuth Soh
nepleitncr. - Verner Sacies. - llobeJ'lo Schnepfleitner. 
- .Tuvenal Prado. - Eurico i\•unes. - CaT'los Bepdmann. 
- Armundo Dl'iefuback. - Onisio Cuilar. - Edmundo 
Portinha. - Mano()! Antonio Rodrigues. - H. Selva. -
Ma,jot· !'Francisco Fontoura. - Antonio Caland. - Abel Re· 
ginato. ·- Aristides Prado. - Elpidio Menezes. - José 
Dias Ramos. - Gomcrcindo Beck. - João Nunes. - Ho
racio Prado. -- 1\Iatheus Beck. - Ernesto Aguiar. -
Iüuel Damaso J:'ilho. - Francisco Kusiyick. - Henrique 
Fisoler. - 'l'nribio Lima. - Avelino Aguiar. - Paulo 
Machado. - Henrique Albrcchl. - Gaspar Martins Dor
neles. - Gomercindo Afonso Côrtes. - Alcides !Ro!im 
Ftickes. - Augusto· Nascimento. - Pedro Nascimento. -
Germano Biemann. - João Piegner. - João ~-\vipa. -
Zézé Pinheiro .Machado. - Luiz Casse!, - Joaorlão Tei
xeira. - Arisloteles Castanho. - Deoc!ides Martins. -
Pedro Dorne!es. - Nicanor Fischer. - Lidio Si~va. -
José Azote Nunes. - Leandro Fonseca. - Olimpio Fuckes. 
- Adalberto Amam!. - Antonio A vila. - Mario Lemos., 
- Ricardo Sesscgolo. - 'Roberto Frei. - Norberto Rey. 
- Ado!p·ho Both. - Joaquim Menezes. - Noy Krue!. -
Orlando Pinheiro 1\Iacllaclo. - Carlos Becker, - Pacifico 
Correia Dornel!e~. - Aníbal 'l'roub. - Antonio Gomes. 
- Oswa!do Funques. - Leopoldo Uker. - José Bonifacio 
- José Antunes. - ·Luiz Silveira. - Pedro Silveira. -
Ernesto Nick!er. - Antonio Ji'ranc:o. -. Va:!demar Resing .. 
- Antonio Beck. - Gregorio Nunes. - João Bek. - Vitor 
Rosa !.i. - J,acidio 'Rodrigues Sobrinho. - Viriat.o Rosa •. 
- AT-mando Leid. - Dr. Cecilio Machado. - Dr. Hans· 
sulano. Carlos Grosso. - Holl.o Wecdt. - Luiz Beirmann., 

'l'riumpho, 10 - O Comilrí pró Assis local !cg·itimo ·re
presentante pensamento partido opposicionista a!liado sen
tir geral riogl'anrlenses independentes alme,jam liberdade 
garantias c felicidades Estado applaude apoia incandicio
nalmcnf,c nob1·e gesto V. Ex. apresentando ·projecto inter
venção pró paz aspiração unanirne i'ilhos borço legendario 
Bento Gonçt'llves qua!idacl,() cmbai~dor rio::;randcnse legi
timo rcpresentan l.e irmãos opprimiclos vontade nossa inteira 
solidariedade. Hespoilosns saudar;ões. 'l'l'iumpho, 10 de ou
ttlbro de J 02:3. - Eloy Joaquim de Moraes. - Manoe! Luiz 
Kersling, pJ•esidenlcs. - .Toão Teixeira rla Silva, i" Lhesou· 
reiro. - Vergolino Alves da Rosa. - Alcides Paulo de 
Frei.las, Ol'UdOI'. ,...,., Antonio ela Silva Graviga .: . . .. 
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Sonudor Soares dos ::>autos - Senado - Rio. 

l\•Jgamus Deu:; pu,;se pl'ujeclo e 1·ecomponso V. Ex. nobre 
UtLiLUllü ü~ltl!WclllLIO ,;Uli(;UU l'l.Ool'Ulll]C!J<;e. HüSpLJiLOSOS CUAJlJ!'l
HllJll[OS. - j~USU 'l'. Ll'AillWIW.l GasLru. - !Vlal'iU .LuiZU. lley, 
lJUJ'!lellus. - J4d1a J\iut.Lu vorncues. - .il.nLonia HapLisLa 
uuuuul'âus. - !UUJ'uJ. 'l'!'OJ:> JlluLLa. -)sabei Aquino Jaco
moLLi. -- OrplliJ!l! Alvos uu í:l!lva. - Aracy Silya Dornolles., 
- Adelaide t.:. l'adão. - Jvlaurilia S. l'adão. - ,Oarcilla 
l'adfw dos Sauto:;. - Ecildu J\'luriensc Mü·undu. ·- Gloria 
Mendes Uastro. - Anua Mendes. - .Lininha Mendes. - Lso-
1 i na Illenrlo;; Ãlmcida. - Euryclicc Ma1·icnse Salgado. ·- !san
na Vali;; Escobar. - '.l'l!omuzia Puclilo. - l•'raricisca Santos 
JJudliol!e&. -- Hrasiliana Harbosa :ratsch. - Ar linda Soares . 
Lopes. - Belmira Nascimento l'iLLllan. - Maria Manoella 
.Lago. - Aldina Lugo de !Jaula. - Anua Ca•stro. - Emili~ 
H. 'l.'·cixeü·a. - Muda José 'L'. de MeU o. - Anua Joaquina 
Moircllaa Guimarães. - Consta:nca Pereira lvloLta,.- Candida 
.úOi'Ucllcs lllotta. - Julia Soares de Escobar. - Arroia Esco
bar. - l'orl'iria de Fraga Lugo. - Antoniel.ta do A.zambu~a. 
'l'oixcira. - .!Vlagdalcua ,!!; • Duarte. - Manoella 1<' • .Moraes de 
Olea. - AnuiLa Mo1·aos de Olea. - Walclemira V. Aquino. 
- Almeriuda J!'. Escova!'. -Elvira Falcão. - Orphilia .l!'reire 
l\fotta:. - Conceicão N. Guimarães. - Julieta Lago Guedes •. 

Caxias 9 - Os abaixo assignados, conselheiros munici
paes, !Jypotllecam V. Ex. inclefectivel solida~·iedade patriotlco 
p!'Ojecto vindes ll!presenLar Senado autorizando intervenção 
1'eclorul neste Estado unico meio por termo guerra civil que 
cada dia mais recrudesce cobrindo lucto l'amilia riograudense, 
deixai que homens sem fú c sem patriot:ismo que sobrepõem 
interesses pessoaes acima interesse patria clamem contra no
I..IJ'eza vosso gesto como recompensa tereis eterna: gratidão to
talidade de nosso povo. Hespeitosas saudacões. - João Chry~ 
sostomo. - Aristides Gcrmani. - Samuel Alovlso. 

São Paulo D - Alumnos Escola Polytechnica de S. Paulo 
pedem recebo. V. Ex .. eminente embaixador do povo gaucho 
que tão heroicamente estú derramando o seu nobre sangue 
pela libcrta·cão daquel!e pedaço da patria, os seus enthusiasti
cos oumprim{)ntos •pala digna c brilhante aLtitude assumida 
no Senado da Republica cm rclacão ao caso do Rio Grande. 
- Ary Torres. -Tito Carvalho. - Cincinato Braga·. - Luiz 
Carneiro da Cunlnv. -A. de Sá Moreira. - O!ympio Malta., 
-Prudente de 1\!oraos. -Raul Mesquita. - Luiz Larrabure. 
- Antonio do Freitas. - Eduardo Sabino de Oliveira. - An-
tonio Furia. - ArLhur José de Nova .. - Ant.onio dos Sarntos 
Oliveira. - J. JR·angel de Camargo. - João Monteiro Gama .. 
- José do Freitas Valle Filho. - J"uiz Cintra do Prado. -
Oscar Bern·a·rdes. - Irineu Silvniro Corrtla.- Cyro Borlinck. 
- Luiz SoLte. - Franca Pinto Filho. - Ribeiro da Luz Ju
nior. - .T. F. Lopes Co,rreia .. - HcnrkJUO Bastos Filho. -
.Paula Plínio Prado. - Sylvio Sampaio Moreira. - Luiz 
1\fcira. - P!inio PcnLcac!o Whil.al,er. - Alciuo Vieira de 
Carvalho. - André Perez Vclusco. - Raul Bollinger. -
1.'hcotlurol.o Sou t.o. - ArLhur Madeira. - Jos6 de Me !lo Ma
Jhciro.- Oriundo üliveira.- Flavio do Araujo.- Frederico 
Abranohcs. - Brotero Paulo Botelho. - li'lavio S. de La
cm•da. - Alberto Coutinho Filho. - Paulo 1\fesquito:. - Jos~ 

S.- Vol. X 29 
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lJalL!msar. - N. Barccllos. - Alvaro Cunha. - J~rnani IGiul· 
marãcs. - João Baptista l'nchcco. - l\lirabcau Prado. -
Cyrillo Florcncc. 

Porto Alegw, !l - Que appluusos c jusla g1•atidão verda. 
deiros rio::mmden~cs vos sirva lenitivo ani.e insolentes invc
cLivas dos que levam nosso Estado bancarrota,clesgrac.a. Quei
ra acccitat· nossas sinceras f'eiicitacõos vossa nobre brilhante 
aWtuclc. Cannnas, município Gravatahy. -Fritz Zudwig.
]'ioravanli Milnncx. - !lumi Milancz. - Yogo Silva. -
Zicanclro Rumi. -· Honorato Marques. -Francisco Lima. -
Malvesi l Girillo. - A ffonso Ramires. - Roberto Azevedo. 
- ThDmax I1.ekcr. - .Tosó Klauck. - Roberto Fauth. -
Paulo Schaibke. - Mathías Blumc. - Antonio Nicdcraucr. 
·- Plinio HilgerL. - Pedro Hendque. -· Ade li no Barreto. 
- João Azeveclo. - Pedro Espindola. - João Araujo. -
Franklin Silva. -· Alexandre Belar;;inclli. - Harry Rochc. 
- Olcgario Dias. - .Toilo Mosebly. - Velocino Dias. 
Joaquim MnUa. - Manoel Dias. - João Souza. - Marco3 
Steffcns. - Bento AlveH. - Bal!Jino Boeckel. - João Nie
ckele. - Matheus Nieckc!e. - André Nicckele. - Alberto 
Jacobas. - Armando Ramos. - Manoel Cardoso. - Arthur 
Santos. - Guilherme Jacohus. - Valentim B'chrends. -
Antonio Zongoni. -- Adão Kislzer·. - Romeu Morsh. - Rei
naldo Stolzemberg. - João Nascimento. - Dinar te Marques. 
-Edmundo Hchuch. - Atlilio Milancz. -Vicente I>orcel
lo. - Nwo Wr.ingcrlner. -Nicolau HilgcrL. --- José Gau-
denzi. · 

Herval Sul, () -- Acccite o digno representante do. pOVI.l 
livre do Rio Grande a solidariedade dos que desejam a queda 
governo dicl.al.orial vossa patriotica attitude, pugnando paci
ficação nosso infeliz Estado é digna calorosos applausos -
Dr. RJ·azi!iano Palella. presidente comité Assis; Dr. Godofre
do Biltencourt. - Belmiro Silva Almeida. - Francisco Vi
ctoria. - Julio Pereira das 'Neves. - Francisco de Assis. 
Benites. - Ezequiel Palmeiro Vicloria. - Rosalina Dutra 
Maciel. - Cascmiro Pereira das N·cves. - Antonio Joaquim 
Victoria. - ~lareionillo Soar0s. - Damasceno Francisco. -
'Pedro Ferreira ... -: João Dornlicio Braga. - Edi.lio da Silva 
Tavarcõ. - Are h i medes Ferreira. - l!,lorio de Souza. 
Nelson Fabião. - Antonio Henrique da Silva. -. l>edro José 
da Silva. - Flaul do Lima. 

Porto Alegre, ~ - Minha solidariedade vossa digna at
titude. -- João Mineiro. 

S. Lourenr.:o, 8 - Foi solemncmentc inaugurado o Hos
pital de Sangue Cruz Vermelha Lourcnciana. - Clara Fer-
reira,· 'Presidente. · 

I~agé, 7 -- Anccianclo advcnlo paz restabeleca Estado 
;mas funcc[íes trahalhn prorlucr;ão, nós abaixo assignados vi
mos hypolhccar V. Ex. nossa ini.let'cctivel solidariedade no
bre inicialiva l.omasl.cs del'c:m mais respcitavcis interesses 
llio Grande faxet· cessar intervenção governo centro, luta ci
vil tão fundamento vem perturbando economia Estado. ~ 
Dr . .Tu! i o Souza. - Manoel Macedo. - Mareio Pcduzzi. -
Hildebrando Ilodrigucs. ,...,., O lavo J!'ontoura. - Dr. CamilloJ 
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Mareio. - Licínio HudJ•igucs. - Dr. Hug0 Ferrando. ·
Francisco Sá. -- Belchior Pcixot,o. - Sylvio Luz. - Wal
demar Silveira. - Dr. H. Il.emcsar. - •rrajano Collare8. 
- Joãr Farinha. -- :V iza Chaubcrt. - Claudionor Abreu. 
- .Marccllino .Pér·es. - Luiz Christovam. - Placido Llano: 
- Athos Mur·t.ins. -- Arlhur· M'orcira. - Orvandil Luz .• .., 
:OUo Itamos. - Tl'ineu Corrêa. - Bernardino Teixeira-. -
Carlcllo i\Joreir·u. - Ranl An;jos. - Domingos Javalicre. 
- Ivo Urr.lany.s. - Antonio Machado. - Adolpho Gonçal
ves. - Anl.nnw il'lnccdo. - .Tosé Saraiva. - Francisco 
l<uchs. - Daniel .Pinl.o. --- Manoel Soares. - Luiz Pratti 
o Rosa. -- ,Tcsrí Pino Freitas. - Adalberto Ortega. - Se
gundo Dciró. - llfanoel Sliv:.~ . ...:. Dirceu Magini. --- Fran
c-isco Portclla. - Frederico Edon, - João üncs. - Pedro 
Souza. - Hugo Cnrrêa. - Antonio Ornes. --- Ramiro Ruiz 
- Custodio Gomr•R. - Gincz Flores. - José Cassali. ---
1\Ioysés Zangon. - Gaspar Almeida. - Anaurclíno Abreu, 

· --- Agncllo Qninl.ana. --- .Favorino Rosa. - Domingos Gon
çalves. - Prancisco Gonçalves. - João ·Martins. - Alei
dos Almeida. - lt. !vlcdici. --- Armando Salis. - Pedro 
Luz. - .F'ranco Dias. - Ulàemar Silveira. - HenriquA 
Silva. - Rubens An !.unes. - Mo ris Ferreira. - Hercula
no J~opes. -Fanfa Ribas Filho. - Affonso Collades. -José 
Rodrigues. - No~' Carneiro. --- Fileno Gonçalves. - Ul
tiedo 1\l.ai'lins. - Camillo Caminha. - Arthur Barreto. -
Dario i\!aciel. -- Samuel Nunes. --- Dirceu Cunha. --- Ju
lio WunmJr. --Vicente Gallo. -Raul Azambuja, - Jayme 
Albert. - Balbint• Machado. --- Dirceu Pires. - Paulo 
Pires. - Adriano Vv.sques. - Custodio Magalhães. --- Ar
naldo Vasconcellos. - Bernardino Paranhos. - Malaquias 
Correa. - jt'laqcim Prado. - Gomerr.inrJo Goudene. -
Pedro Urdanys. - Silverio Soares. - Octavio Silveira. • -:
Ney Figueiró. - Propicio Bemfica. - Washington Vianna. 
- João ~laglione. - José Gauteres. --- Horacio Gonçalves. 
--- Gilberto .F'rcire. - Carlos Sanches. - Ernesto Plastina •. 
- João Madruga. - José Gomes Filho . .....:. Martinho Sarai-
va. - João Madruga. --- .José Gomes Filho. - Martinho 
Saraiva.-Jão Fuchs.-Cyno Humpierre.-Luiz Sarmento.-Os
waldo Moura.- Balduino Saraiva.-Julio Machado.- Raphael 
.Jacintho.- João L. Prati.-Gregorio Silva.- Gentil Peduzzi.
Cyreno Rosa. -João Martins. - Nc.lson Riambau. - Que!y 
Fontoura. - Odcttc Almeida, - Pantaleão·Andrade.- Oso
nico Pereira. -Jorge Deibler. - Breno Manduca. - Manoel 
~icoláo. -José Costa. - Raul Pereira. - Amado Silva. 
-Avelino Couto. - Florencio Ribeiro. - Adelino Nogueira. 
- Elziro Lima. - Sylvio Balverdu, - Bonifacio Marques, 
- Dionicio Jordão. - Alvaro Laranjeira .. - José Messias. 
- Ismael Barce!los. - Euclydes Marques. - Rozendo Ro-
drigues. - José Foniano. - Afonso Garastazu. - Jayme Pi
res. - Ary Gonçalves. -Fernando Borba. - Oswaldo G.ali
bcrn. ~ Dclcio Umpierre.- Assis Silva. - Cundido Umpwr
re. -David Mazzinc. -Dr. Milton Cruz. -Octaviano 1\[ou
ra. -Vicente Brasil. - Giorge Wetzel. -Pedro Gonçalves. 
-Hildebrando Freitas. -Julio Ccsar. - Zozimo Corrêa. -
Cicinio Barccllos. -Edgar Carin, - Euripedes Romero, .-. 
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João BiLI,encourt. - Cill'is<(.ino ~rox. - Seraphim Goncalvcs. 
- Joa(jldm llamos. - Oswu!do l\Iagalhães. - Sebastião Jar
dim. -João .Mussi. - Carlos MussL - Zildo Silva. - l'o
(h·o Cirone. - OLto FigLteiro. -- .João Ribeiro. - Fabricio 
CulviLo. --Paulo Prat,i. -Bonito Ilurregui. -João Xime
nes. - Zfrfcl'ino Xavier. - Antero Corrêa. - Degair Gomes. 
-·- João Sanches. - Dcodoro Silva. - Henrique Pungio. -
João Quadros. - Valentim Alves. -. Godofrcdo Rodrigues. 
- Appuricio Torcly. - Carlos Quintana. - Iririeu Maidana. 
- Antonio Lanica. - Catão Perez. - Geraldo Pereira. -' 
Francisco Colares. - Feliciano Severo. - Sylvio Quintana. 
- Pedro Pedreira. - Leonardo Vaz. - Attila Santos. -
Olavo Rodrigues. - Mamede Martins. - Bonifacio Silva. 
-.José Brasil. - Antono Martins. - Alfredo Laranjeira. 
-Francisco Sá. - Horacio GaraLazu. - Armando Pereira. 
- Pedro Pereira. - Pedro Borba. - Ramão Correia. -
Nclco Pcduzi. - Francisco Filho. -Antonio Bonet. - Alei
dos Santos. -Alvaro. Machado. -Hermes Araujo. -Jogo
mo Pél'cira. - Severiano Franco .. - Claudino Pereira. - Zo
larminio Gonçalves. -Viriato Freita.s. -Constantino Gior
gi. -Leoncio Soares. - Alcides Franco. - Ara.cy Quadros. 
- Manoel Corrêa. - Rogerio Corrêa. - Samuel Silva. -
Belmiro Vieira. - Waldemar Vieira. - Benevenuto Silva. 
- Diophanes Pereira. -Domingos Vasques. - Manoel Cor-. 
rê a. - Paulo Schmitt. - Carlos Cal vete. - Severo Torelly. 
- Hostil i o Silveira. - Laurinda Brasil. - Antonio Barbosa. 
- Antenor ·Pedroso. - A. Sylvino Pintó. - Alberto Xavier. 
- Ephraim Cantora. -Felicíssimo Faria. - Casemiro Jan-
sor. - Osorio Souza. - Avelino Bittencourt. - João Bit
tencourt. - Joaquim Di'as. - Pedro Bittencourt. - Julião 
Castro. -Avelino Lopes. - Anastalicio Camargo. -Victor 
Lopes. - Seraphim ::lilva. - Ambrosio Pesco. - Oswaldo 
Ferreira. -.Oscar Credidio. - Aracy Pereira. -Samuel Sil
veira. - João Ferz:cira. - Adauto Corrêa. - Trajano AI 
fonso. - J\olanoel Bareena. -Vasco Leite. - Orlano Ptschi .• 
- Ildefonso Pegas. - Angelina PrcviaLali. -José Guasque. 
- Lullo. Silveira: - Julio Silveira. - Ney Silveira. - Os-
car Candiota .. -Sebastião Saraiva. - Omyr Saraiva. - Ma
rio Range. - M. Silveira. ~ 

Sangclo, 15 - Mulher santoangelense .de commum ac
cordo com o sentir unanime da mulher gaucha vem agrade~ 
cida. dizer-lhe estão comvosco dizendo mesmo sois hoje o ver..: 
dadeiro Senador pelo Rio Grande o qual como sabeis atra.: 
vossa. .uma épca de sangue c dores, pois temos em lucta nossos 
filhos maridos c noivos. De V. Ex. patrícias muito gratas 
--,.. Cotinha Pinheiro Machado. - Maria Pinheiro Machado. 
-· Paulina Pinheiro Machado. -Aura Pinheiro Machado. -
J~sLher Sacia>:'. -. Vida! J,audicea Silva. - Odette Menezes~ 
HorLencia nolim. -· Donati!lu Mcllo. -· Cotta Silva Li eh L. 
- Lily Hoclrigucs. - Julia Rodrigues. - Conccicão Benctes. 

-Belarmina Bcnetes. - Nocmia. - Se~senoit. - Claris 
Dorncllcs. - 1\Ialvina da Silva Pcreir·a. - Nênê A vila. -
Ida Heldt. - Paula M. Hauscr. - Leopolda Kruel. - Inno
ccncin. Fontoura. - Djnnira Silva . 

. Qunrahy -· Mulher riograndcnsc exulLa contentam{)nto 
pela nobro a.ltiva attitudc . assumiu V. Ex. ante lutuosos 
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sombrio&' dias atravessa quarirlo Ri-o Grande, projaeto inter
venção vir.á tranquilizar família riogr:mdcnse, tanto;~ mezc:ls 
sofifre conscqnencias desoladora t:merrn. fratridda. ·Rogamos 
scientificar Senado Hcoublica satisfaci1o causada apresenta
CitO projceto, almejando sem demora &pprovação convertido 
lei opara felicidade um povo diigno melhor governo. Cordiaos 
saudacõcs. - Virgínia Santos Pralcs. - Univcrsina Sam
paio. - Concc.ição Bina S. 1Castro. - Anna A. Santos. -
Maria C. Osorio.- Colina Almeida Lima.- Jandyra S. Al
vallong. - Dinf.Jcidcs C. Coelho. - •Castorina P. Rcverbel. 
~ <Maria Reverbel, - Olinda OoJive!rn. - Anna 1\f. Castro. 
- Rosalina P. •rnbn.rez. Dorncil•ia Sampaio. - Mario. .J. Ma-
-Mo.nnsr,'i. - Diva El'izald'e. - Arlínda Souza. ..:._ Izolina de 
Deus. - Serafina OJ.iveira. -Iracema Jorgens. - Maria F. 
Snldnnhn. - Flor J.is Saldanha. - Hilda Berloline; -
Dora Ri·pol. - Stella Menezes. - •Emlli•a Saldanha. -Maria 
'l'rlndadc, - Hilda Trindade. - Amarltt Ribfriro. - Amelia 
Ribeiro. - Hermina Ribeiro. - Marina Macedo. - Isolinn 
Concoíçúo. - V•ir.ginia :l\Itmdes. - Isaura Conceicuo Ran
gel. - Qyara Rangel. - Candida Rangel. -Henriqueta To
naz. - .Nadyr Almeida. - l!'J.oriza Macio!. - Maria P. 
Guerra. - Francisca Fernandes. - Emma C. Martins. -
J,aura G. Martins. - OdHa G. Martins. - Maria M. Sal
danha. - Gotinha Saldanha. - T.olcntina Leal. - Mn11ia 
Lopes. - Irene Reverbel. - Arminda Rever bel. - Mar
cina Sanbo&'. Adalva Martins. - Erncstina Santos. - Ce~ 
lina Santos. - Alexandra ele Deus. - Diamantina de Deus. 
- Devesa Alayclo Lopes. - Maria Adão. - Ermelina Ar
dis. - Laureana R. Souza. - Floriana Souza. - Leocadia 
Souza. - Amalia Sampaio. - Adclina .Ferreira. - Alipia 
Correia. - Adyla Corrêa. - Etelvina Sampaio. - Orlan
dina Concelr.ã·o. - Gemina Corrêil. - Clconice P. Santof!. 
- Alcem ira V. Macio!. - Ibrahima Siqueira. - Dorila 
Avalina. - Mania C. Al:fridcs. - C. Av11Jinfr. - llfariil c. 
Avaline, - Bomvinda .Luz. ,...- Reynanda Leitfr Osorio. -
Maria G. Macedo Casndo. - Rafacla Santos. - Chininha 
Santos. - Florinda Ventimglia. -· Rosalina Oliveira. -
!,yra Freitas 1\fot.f.o. - Ju!oia Frcil.a&'. - Octllcilia S. Ba
ntisl.ll. - Hormlnin. Freitas. - Paula Bot.aro. - M:arcc!Hna 
f_,ocho. - CP.lina De!garlo Pacheco. - Ida L. Castro. -
Noca Güidotti. - Diva Simões. - Adelaide Simões. - Ma
ria da Luz, - Quintina Luz. - Voncrnncla Lima. ,...- Celia 
Lima. - Diamant.ina Pint.o. - Marin. A. Corrêa. - Apli
dlbln Ayres Buenos. - J\ofornn9 Oliveira. ·- Zenollia Pin!.o. 
~ Ali~e Pinto. - Josflfinn B. Martins. - Em i! ia M. Fon
toura. -Isaura Portilho. - Maria A. Portilho. -· Enilda 
Corrda. - Alda Fabres Santbs. -- Guilhermina O. Pires. -
Dol·arc.'>' Ardais. -Maria D. Bur.no. -Virgínia~. Bueno. 
- Andel!a Adão. - Dina da Rosa, - Gorinn. Macio!. -
ALali1u1 Osoroio. - Rosa J~millann Osorio. - Branca O,so
l'iO. - Ornei a na 1Machacl'l. - Jonnna C.· Machado. - LY
rlin Vigil Oout.inho. - Amn.nda ViA' ii Coulinhn. - Georgi
na Si!Yii fioclrir~ncs. - Carlota Cou linho. - Flol'inna Silva 
norlr!A'UOs, -- Cnsscana Darcloso. - HiJrizont.ina Catdoso. -
T-!rig:lcltt Fernandes. -Elisa G. 1\I.ncicl. - Iracema G. llfn
oiol. - Francisca .Tnrgcn:;• r.aputo. - Hayde Cavalheiro 
Olivrirn, - Maxima Vnsoonccllos. - Nnlfrida Ximcnrz. -
)~lo r·i~hnllo J,ucho, - El.nlvinn Lnllllo Palacio. - Fl0T'ishello 
O, Lucho, - Haydrl J"ucho. - J_,iJa Lu eh o. - Sara J,ucho . 
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- Donntila 1\foLLa Corrêa. - Al·icc Mcircllcs .. - Mat•ccllina 
Mcirellcs. - Clara Moirollos Manassi. - Maria :Candicla 
:Meircllcs. - .Tulieln Bnrt•oso. - Eslhcr Guerra Castro. -
Dinorah Nenicla Coelho. -Lucinda C. Souza. - Amclia C. 
Macicl. - Isaura Naimayer Jrernandc;,·, - Florisbclla Nrui
mayer Oliveira. - Luciana Naimaycr. - Lucinda Coelho 
Labrea. - Dela Nunes. - Anna C. Motta Angelo, - Har
raidy Manassi. 

AJ.eg.rete, 8 - Nós abaixo assignaJdos, representando a 
maioria das damas de Alegrete 1l:erra de Vrusco AlV!es não .po
demos . ficar indiHercntes diante de vosso al·tivo e 'humani
tario gesto patri.otico, .pedindo a pacificação de nosso Esta
do para vol·tar ao regímen da .l'!Ji, ordem e mora:! radiantes 
de jubilo pe·lo vosso elevado desprendimento .de' caracter, 
acceitae nossa:s •COngratulaçõ:es. -· Ohi:quinha Pinto. - Al
zira ltuas. - Constancia Pinto Silv.eira. - Viuva Jorge Pin
to. - Isaura Souz:a, - Maria An:Lonia F.erreira. - Hilda S., 
BMtos. - Mariana Assis Brasil. - Euphrasia C. Cunha. -
Zulmira Giovdane Costa. - Ernestina Milano. -Alzira Fer
reira. - Elsther Lisboa. - Edith Silveira. - Isabel A!lves 
Silva. - Ner.ina Milano. - Marina BrasU. - Aracy Ferre·i
m, - Anna Ribeiro. - Eulalia A. Pintobila Nunes, -
Mercedes La.~er. - Sarah MaMman Saldanha. - America 
Campos. - Isabel Alves Pereirá. - Maria Re!l'ueria Aze
vedo. - Béta Trindade. - ·Oar.Iota Sá Medeiros. - Concei
ção Medei·ros. - Laura Lélia Andrade. - Virgínia Quynta
na. - ZuJ.eika Sá Bri,lo. - Vi uva Lopes da Si.lva. - Car
lo't.a Schmit.h. - Sinhá Oliv;cira F.reitas. - ·Cor:atia Antu
nes Eulalia Lisboa. -Santa Farias Alves. - Mari·na Mazza •. 
- Otilia Sant.as, - Eulalioa S. Pinto. - Guida Sii-V'eira 
Fialho. - Serafina Pinto. - Virgínia Daria. - V.irginia 
Trindade. - Bel·la Nunes. - Quino~a Silva. - Floriana 
Silveira. - Edith Medeiros. - Resolcta Leal. - Alzill'a As
sis Brasil. - Mazzi-nha Canabarro. - Marietta Santos Silva .. 
- Rachel Li·sboa. - Medo.ra Pahim. - F.lorinda Fr.eit•as •. 
-- Alzeorides Souza. - E'lisa Cav.alheir.o. - Carmen Geior-
danc Gomes. -Mariquinhas Pnim, -Alzira Prates. - Ju
lia Pinto. - Detinha RGdrigu.es. - ConRt.an.cia Do.rneJoles., 
- Af·fonsa Leacs. - Alzira Soares. - M•artinha Silveira .. 
- Branca J!'.vei>t.as, - St,eHa Ferrei:ra. - Maria Paiva. -
Glori·a Lopes, - AJi.ce Dornclles. - Elvira Reccial'd, - Mal
vina 1\fa.lJ;mann. - Aid.a Lop:es. - Alsina 'Souza. - Elvira 
Lisboa Silveira. - A~i·stolina Macie1 Souza - EteJ.vi.na Soa
res Cunha. - Noemia Domill@ues, - Fa:ustinha Alves Pe
reira. - Linda Domingues. -·Georgina Fontoura. - Odi·l
la Pcrei.ra. - Deolinda Giordan.o. - Alva:r:ina Pereira. -
Nenesia Silveira. - Adelailde Leaes. - Acolia Pinto Silvei
ra. - Orphila ·Soares. - Etelv.ina Fernand:es. - i'lda Sá 
Brito. - Luiza Maciel. - Josepha Amaral. - Va.nda 1\foe
(]eiros, - Sy.bi.lla Si·lveir·a, - Gogoia Medeiros. - Gloria 
Doming·ucs. - FJ.oriana Silveira Medeiros, - Rufina Fer
nci.ra. - A.Jina Freitas, - Gloria· Bas:tos. - Adel,a;ide Si
mõGs. - Olga San:t.os. - Prenda Silveira. - Adair Krug., 
- Leopoldina .Fernandes. -. Ro·sita Ca>rvalho. - Ma1.1ce!'lina 
Cnriz. - Av·clina Bn·pHsta, - Maria Oandida Santos. .
.Bcnt!'iz Hoc.lHI. - No'emia Paim, • ..:. Ludovina Pedroso,. -
Dorina Bn.pt.is~a, - Fclicidnldc do·s Santos. ,....., ·"'nna Concei-
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ção. Alexandrina F•DrrQira. - Elenc11rin:~; Du::ml.c. -
I-!rioli1m Escnr.r.onc. - Dom•licr Lnut.ert.. - Lniz.n Pesco., 
- Antonia Ci1'1'aHJCi•t'o. - .CJ·emr.nLi·n11 Pinl.o. - ·Cels11 p,int.o., 
- Enmindn Silva. -. J,;nhcl Concciçiio. - ,\,nna Pinto. -
F!m·innn ~f.or.aes. - Dco!'i.nida .Sm1za. - Cecy .Fm·rci.ra Costa. 
- Vilerhina F;Jrreirn ·casta. - Est.hephania Duarbe. -
Candi•d11 Paiva. - IrncGma Assum.pção. - C()cy Br11siJ. -
Maria Faracó. - Dnl·ce Bicca. - Cep•hisn Cunha. - M•a;lcy 
Mallman. - NOJ'ma Lund·e. - Adyla Bagnali. - Emma R·e
S'J)ciro. - •Cons·Lan.cia .Machado. - Erncs,J.ina Se h odre. -
Ma:ria Ma<C!Tnd.o. - Deolinrla Macha:do. - Margarida Macha
do. - Virgi,nia Machado. - EJ.ena Ribeir.o - Aida Cn.mpos •. 
- Mariquinh11s P'irüS. -- J.on.nna Souza. - EJ:ida Paim. -
Anna CJ<ara DClrne1J.es. - Accacia Freitas. - Analia Mo11to .. 
- Deolinda Santos Ro.cha. - Maria Antonia Santos Rocha. 
- Ninilha ROCiha. - Riccia11dn. - Coralina Dellamea. -
Isabel Costa. - V·ida Fe•n,eira. - Ame.lia Vi·cenle. - A.Jir 
Menezes. - Dorinhn Nallman. - Réza Trizino. - Amelia 
Assnmp(liio - Abril i na •Carva:lho. - Maria Résa Lopes. -
Maria Lopes Silva. - Isabel Dias Bisch. - Celina Gonçal
veR. - Mariella Neve•s. - Rnfina Lnmes. - EsmcrHda Ja
cques. - .Sera:fina I.emcs. - .Joaquina Do.rnelles Rocha.
:llhl·a Gionclane. - Glori·a S]mõos. - Maria Candi.da IVfolta .. 
- Mariana Paiva. - V•cnutn VarLh. - Angelina F,ranco .. 
- Elisi·a Gued.es. - M·aria AJ,Jmqnenque. - Jandira A:Jbu-
qtrnrque. - Gcrt.ilrles Baddo. - Her.cma Mnzzei - EuJ.11Jia 
Olivei.r.a. - Aracy •Sm1za Pires. - Engenia Mo,!Jt.a Nunes .. 
- Joan na Silva. - Al·da Maci•el Guedes. - Alcidia Laide
ncr. - Elvira Vangner. - 1\Iimo~a Souza ·DorncHes. - M•a
ll'ia Galat. - Diva Baplist.a. - Zilcla Souza. - Hilcla Soa
res. - Adelaide Uchôa. 

De Guaporé, 1 !l outubro - Acceitae nossos applausM 
humanilaria iniciat.iva. Apresentação projecto intervenção 
federal afim pacificar nosso Esl.ado em má hora ensanguen
tado tremenda guerra civil hÇ>je mais elo que nunca repre
senl.aes povo riog-randense que aspira pn;~ t.ranquillidadc para 
voltar trabalho. Dent.ro ordem sois ainda lcgil.imo represen
tante verdadeiros repnblicanos cujos princípios tem siclc clis-

virtuados por um ambicioso vulgar que manda fuzilar irmãos 
se oppõem sua pcr)11ancncia cargo que galgou por assnlt.o am
parado bayonctas, força publica. Salve mensageiro ria naz.
Pcdro & Ralho. -Antonio Znnrlavalli. --'-Eugenio .Fialho.
Luiz Zandaballi. - Emílio Zanclavalli. - Joaquim Get•alrlo 
Pereira. - Affonso Ubaldo Pereira. - Franquelin Geraldo 
J>oreira. - Mat.hias Roman. - .Toei o Rosatli. - Alt.ilio Ro
mou. - Carlos Graciali. - Amadeu Roman O reste. - Ro
man. - Pedro Goelbé. - Aurelio Viean. - Seg-ifrcdo Vican. 
- Gilberto Nicari. - Basilio Rosall.i. - .Tosé Arfini. -
Clemente Bermardon. - Celeste Roman. - Per!ro Favcro .
Angelo Zatl.i. - Ernesto Ymcnt.clli. - João Bernm·dão. -
Frederico Casa Mali i. - Angelo Bclt.rnuse. - .Tofio J>assim. 
-Victoria Znnrluvalli. - Alberto Vanrluvnlli. - Anselmo 
Wangnam. - Thomaz GnmhaLI.o. - Antonio Silveira. -
Ricardo Sandelsun. - Oswalrlo Marques. - .Toei c• Salgulha. 
- .Tofto Donnl.t.o. - Pedro 7.anal.to. - .Toão Fr()lnarin. -
Paulo Ugolina. - .Tust.iniano Mnaes. - Maximiliano Sarer.t.o. 
-Antonio Capt.ianio. -.João Mardi. - Pcrlro Massa~o. -
.Vitorio Zi li o. - Guilherme Snrctto. --. Isidoro Gnbite •. 
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Elias Maznro. - Pedro Palo. - Prrlro Cnpilanio. - Mar-· 
cellino Polli. - Bortnlomcu FoAsa. -Paulo Pereira Bucno. 
- Abrelino Ferreiro. Bucno. - Ely7.io Fava. - Arl.hur Fava. 
- Jocio Tanner. -Emílio Slon~o.·- Claudio Slongo. -· 
J_,uiz Florestas. - Lniz Si~oris. - Leone Ambrozi. -
Francisco Casarot.ti. - Alherto Slon~o. - Virg-ilio Rornan 
Ros.- Angelo Miot.t.o. -José Miott.o. - Manoel St.efani. 
Primo Patussi.- Thcodorico Wihclling. -Julio Zarpallari. 
- IIcnriauc Da! costa. - Carlos Aldrovnndi. - .Toão Pasto
risa. -,João Carlon. - Alccio Palussi. - Julio Vinnnn 
Mornos. -João Dalazem. - Antomo Dalazem. -João Pc
licy; - Acwst.inho Bnncr. - Ernesto Slongo. - Augusto 
Bn'rob. - 'Fclicio Bertolio. - Germano' Chaves. - Antonio 
St.Umcr. - Alfredo Yun~. - Grovani Venturini. - Victoria 
Alovisi. - Dr. Januario Marncn. - Manoel Frenrruct.ti. -
Guardo Franauet.t.i. - Fioravantc Gasparini. - .Toão Weber. 
-Celestino Weber. -.João Wr.her Filho. -Silvio Weber. 
- Gabriel Franauetti. - João Franquetti. - Virgilio Com-
te. - Pedro Izolini. - Luiz Izolini. - José Bartolomeu.
Lourenoo Mcrcho. - Gurino Garnellon. - NIColau Gneno. 
- Clemente Scienza. - Pedro Chaves. - Antonio Fran
quctti, -Frederico Casa Grande. - Ernesto Casa Grande. 

Exmo. Sr. Dr. Joaquim .Francisco de Assis Brasil -
Ningucm sabe melhor do que V. Ex. que ó a obra 1la paz 
que nós devemos votar com todas as véras da nossa alma se 
quizermos, nesta hora ria ''ida nacional,, servir l>S legítimos 
interesses àn Rio (.}rande. Foslcs vós nuc em mernornvel dis
curso, rm Santa !vfnrin. perante um immcnso auditoria, vi
brante de enthnsiasmo civico, cvocates o sombrio período agu
do da inevitavel situn.r,.ão de vencedores c vencidos que se se
p:uiu ao predomínio rla g11crra civil ele Hl103. Fostes vós que 
declarastes. com npplnusos dos vossos numerosos ouvintes, que 
não s6 se deve artmitl.ir que ns homens na situação. qucesQucr 
auc sejam seus r.rros c violcncias prn.t.icarlas contra a libe"
dacle, são susceptíveis de cmcnrla. sinão tambom que se não 
deve perturbar a marcha incerta c t.imida ano ás vezes nnrecc 
quererem cmnrchendcr nrs~c T'nrno salutar. aconselhastes 
ainda com a vossa incomparavel autoridade moral a supporta
cão dos srwrificins. com nacirncin. c indilmacão parn conservar 
a paz. ·embora mntcrinl. rtizicis vós, rruc rtnsfrut.n a familia rio
fl'!'andensc. Sacrifício o pnr,inncia r. inrli,::nn(Jiio não 1i nunr.n 
sacrificio da rtir.mirlnrlr,, csclnrrreis vó~ com inteira ra,.ão. E' 
esta a vossa hrilhanl.issima lir,ão que e:ahc tanto e tão, bem no· 
caso actual. Cnhc a lnnan recorria r aos menos pncientns c nmis 
indiA"nados que import.n A"l'andrmrnt,r. prezar a honra do todos 
os riD'!!Tn.nrlensrs,, não só cm cansa prnprin. sinfio tnmbcm em 
causa alllein. R' 1101' issn mnsmo ·Que a paz fecunda que ·h ar! c 
succerlrr a nssrr lut.n fr::tt.ricirln r!rvn assnnl.ar nm nrn arcôrdo 
honroso, não para uma pnrcintidade politica tão só, mas pnra 
todos os riorrranrlr.scs. E' dn nvirlcncin que som bases di
g-nas parn todos nfio se hadc crcnr nmn ordem rle cnmm: à~n
tro da qunl o rlrvotnmrnln civirn rlr iodos ns rig-ranrt.Jnscs po.,sn. 
r.nmn tanto hfi"Cmns mister. :frucl:ificar Cm' beneficio parn. O 
Rio Glrnnde. Nãn 'ha nr.côrno sem coMcssões reciprncns, oc
rôrrlo sincr.ro c claro. E o acctorclo ou é sincero ou nãn oxist.c. 
Our. nccl\rdo honroso nara n.mhas as partes poderia ser fcit.o 
si pnrn rlirimir umn J irlc entre o g·nvcrno do Estnfln c o-; re
volucionarias, si cstntuissc, como preliminar indeclinavcl, a 

I 



I 
SESSÃo llM 17 nrn nmzr.Mnno nll 1923 457 

de.stiLuic,fío ostensiva on rlisJ'areatla de, um prcsidonLa inver~ 
tido do Governo JlOI' meios tão regulares como os que mais 
o süo cnl.rf1 mls, por toda a pt)rlc, rlada a nossa tunda defi~ 
ciente c rlcfcil.unsa 1cducaçiío politica? B inopportuno o ocioso 
disculir as. frnurleii c ~·icios dn uma eleição que já foi .defini~ 
Uvamenlc Jlllgudn. Sr.rtu closconhccet· a cultura dos que dtsoutem 
com tanta cruclioão o direito consULucional- riograndense
l·embrar que essa questão csl.tL .juridicamente encerrado. e que 
núo ha ,juridicamente como rcabrll~a. Estava sim, no inte
:oossc de um nclvogado habil, r.omo salta nos olhos das pessoas 
menos experientes, usar de todos os recursos de direito en
l.rctcr a viela dessa questão c não a deixar enterrar com toda 
a solrnmidade ritual das leis. Na minha falia elo o.bertura ela 
reuni üo de f 5 r! e novembro offereci ao c.x.amo dos b!'llvos ge
noraes da rcvolur,,fío como ]Jasc para clecisi}cs, um projecto ele 
nccôrdo. constante de dez clausulas. Nessa reunião vos fo
ram conccrlirlos por esses illuslrcs chefes mililo.res, plenos po~ 
deres para discutir o caso da pucificação, c sobre clles resol
ver: definitivamente. Sobreveio, porém, no c'urso das negocia
(iÕCR, por part.c de elementos raelicaes, como condição irredu
cl.ivel, a J•cmmcia do presiclent.c ou quando menos o seu aras
Lamento do governo até (L roa!i'l,ação das proximas eleições !'e
domes. Núo se l.ml.aria tão só do afastamento do presidente 
do Esl.arlo, coubesse, a sua substil.uiçúo a quem coubesse, na 
fórma da 1 cgislnção cm vigor; queria-se ainda q,ue a substi
tuição se fizesse pnr um vioe-prcsident.e escolhido por accõrdo 
onl.rc as parles conl.cndoras c nomeado pelo presidente do Es
l.ado. Incorria. ai i!t~ essa proposl.a no vicio substancial de 
acccitar cotno bom, para provimento do carg·o de vice-presi
denle, o principio da nnmração neto da eleição, que consta 
de uma das sobl'crlilns clausulas. Foi nesse meio tempo que o 
illustre Depu i acln Macicl Junior suggeriu do Rio. o alvitre de 
se ter comn applicacãn pratica rl:t reforma ela Consliluicão, a 
eleva()ão do vlce-presiclcnlc do Estado' na vaga que se abriria, 
a renuncia dn actual titular desse cargo. Eu não podia, nem de
via J•ej·eilat· «in Jiminc» essa suggestão elo nosso distincto con
Lcrrnncn. tão lcalmenle c vivamcnl.c empenhado pelo rest.abc
ieclmcn l.o da paz. Cumpri assim o dever clemenl.n de vos 
f.ransmi Wr esse nlvllrc que mereceu a vossa mais decidida ap~ 
[•l'I.IYUI)Ú O, . 

Eabemos agora que essa cnnrlicão de eleição do v1c~~pre .. 
sirlcntc r•nra o quinq11cnnio COTTcni:c não podcrü pr~Jvalecer, 
cmfim. JHJr não Ler a outm pari.~ occorrido com a sua t.JupQ:tn. 
1::1.1 me parece onlrctanlo, meu caro compatriota. que não es
tamos em fac!} sua cnnrlicão que afl'ecle a dignidade dos que 
cm defesa rins seus irlcul}s sustc11tnm 11ma luta que ceifa im
picdnsnmrnl.c a vida dns que não pt'CJgnm a guerra ~inão dos 
que fuz·em a g'uerm c snct•ificn por isso mesmo os mais bru~ 
vos dos gnuchos. , 

Soou a hora em qtte, irmnnar!ns cm um .ideal sagrado que 
rí a gTanrleza rla nossu l.r!t'l'll nns elevemos, para Galval-n, !e~ 
vnnlaJ• t.orlns como um só homem, na phmsc ct.ert>a do Evan
gelho. Urge que nenhum elo nóR se deixo exccdér por outrem 
no amor que todos, elo mnis fundo d'nlma, voLtímo~ ao Rio 
Grande, façamos a pa~. O grnnclc Joaquim Nabuco lapidou 
certa wz, em uma plmsc expressiva, um facl.o que esl.ava 
bt'llto cm forJas as consciencias. Srrn as oxaJ.tuclos. dizia c!lo, 
nii11 so Jazem u~ revoluções; com ollcs é impassivo! governar. 
E' imJlnssivcl, dignmoR n(ls outt·os, Jlüt•quo govl}rnur é construir, 
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é a obra humana ela consi.J'ucçito da paz. E nestas linhas tenho 
a honra de far.cr, cm nome do eminente Chefe da Nar•ão. um 
fcr·voroso nppcllo paLl'iotico aos revolucionarias na Jll'~~;;lin do 
seu digno J•eprcscntanle, que é o illustre Dr. Assis Brasil. 

Eu affirmo por minha parle que nunca ser·ia o mediador 
de uma paz euLre os conLcrrancos, que não fosse digna das 
lJ·adicões cívicas do Rio Grande, da sua alta cultura c da 
nobreza de caracter de um povo cioso em pontos do honrBJ .. 

E' fóra de duvida que é homosa cm tarJa a linha a paz 
que f(\r feita consoante ás clausulas que correm impressas e 
das quaes a ultima está largamente desdobrada em itens pro
prios para prevenir os natura:es exagg·eros da paixão partidü
ria o quaesquer excessos dos agentes da l)utoridade publica •. 

Façamos a frio um inventario das clausulas sobre as 
quaes todos estão de accôrdo, e teremos como certo. liquido 
c incontestavel que os revolucionarias obtiveram condições que 
bastam amplamcnt.e 'Para sat.isfar.er aos que não se empenha
ram na luta· ·a,rmada sinão como recurso extremo para a victo-. 
:'ia de principias; clamava-se contra a perpetuidade de um 
homem no pod.er, não a terão mais. Será prohibida a reeleicão 
do presidente; clamava-se contra a nomeação do vice-pro'si'
denlc do Estado como uma aberração constHucional, não 'ai 
tr!rão mais. Será o vicc-presidentc eleito ao mesmo tempo o 
da mesma 'fórma que o presidente; clamava-se contrfr a ftt
culdadc do o presidonte annullar as eleições municipaes. Nilo 
o fará mais. Caberá á justiça orrlinaria a attribuição do julgar 
os recursos referentes ás eleições municipar.s; clamàva-sB 
contra a deturpação da verdade clcit.oral. Ter:í a· minoria ga
rnnf.ida a eleição de um ropres.r.nl.ant.c cm cada district0 elei
toral. assim na Camara Fr.t:lr:'ral llomo na Asscmb!éa do Estado .. 
Não obsta, aliás, qu o a o·pposição cl ejü um. dous ou mais re
prescn!anl.cs cm um districl.o se for pal'a ieso eleitoralmente 
forte. O crne se quer estatuir honestamente é que os sit.uacio
nistas não offerccerão, cm c·ada dist.ricto, chapa completa, nem 
illudirão osso facto com candidaturas avul~as; clamava-se 
contra os nl.tentndos á ·autonomia dos municípios pela nomea
dío abusiva de intendentes proYisorios .que oram conservados 
nos seus cargos indcbitament.c. Tcr-se-á a autonomia efficaz
mcntc amparada pela disposição qne ha de regular a successão 
rto cbefr1 dn executivo local. O Governo do Estaria não nro
cerlcr:í contra pessoas envolvidas nesse movimento politico •. 
A rr.nrescntacão federal rlo Rio Grande tomará ella propria 
a iniciativa. dr. promover a immediata approvação de um pro
iocto dA amnistia. Renovo. cm nome do Sr. Presidente da 
Rcpubl.ica o appello que ahi est.á feito nos revolucionarias na 
posso~: do nobre depositaria dfr sua confianoa para sobro'porem 
natrioticament.e n toda.o a3 c011Bas. o amor an Rio Grn.ndc •. 
Bagé, cm 2-12-923.- General Setembrino de Carvalho."" 

Exmo. Sr. Senador Soares dos Santos - Senado - Rio~ 

A collecÜvidadc do Rio Grande do. Súl, cujos direitos toem 
•ido ~onegadDs, hn 35 annos pela tyranniru •que nos flagollü, o 
infolicit.a nosso amado Estado, o qu-e nosto momento !neta 
pnln sua libcrclarlc. vem pressurosamente à presença r! o V. Ex.· 
nffirmar a .o na integridade de sol irla'rios ao a-osl.o nll.ivo :c nn
friot.ico de V. Ex. prnpugnanrlo nll! Cnmm'a AHa rla Re,onblica, 
pela: paz c pela liberdade do Estado do 'R'io Grande do Sul que 
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tão integro rept;esenl.acs. Pois cedo é, quo ficará indelevcl na 
gmf.irJão dos vossos co-esl.neluano~, vicLimas ela oppr•c,gsão do 
elcspot.ismo, a grandeza elo pendor cívico qne cnnobrcce, do 
vossa generosa iniciativa, que jámais pouercmos esquecer. 
Affectuosas saudaoões. 

São José do Norte, 30 de setembro de 1923. - Dr. lledro 
.Prnheiro da Cunha. -Alvaro Capave!'de. -Alvaro de Pinho 
l?austino. - Je'ronymo Antonio 'l'eixeira Filho. - João J'osó 
Raiz.- João Silveira; de Azevedo.- João Eduardo Wumbg .. 
- Francisco Dronna. - Belmiro Aronna. - Brar. Lu iz Aron
na:. -Florindo do Lima Saraiva. - Luiz de França Teixeim. 
-Antonio Rodrigues Filho. -Francisco Furtado Gomes, -
Ismac!l Araujo. -Joaquim José Britto. -José Franklin da 
Silveira. - Manoel Paganelli. - Antonio da Silya Mesquita:. 
- Antonio da; Crnz Coutinho. - José de Freitas Mendonça. 
-Antonio Gonçalves. - Hermelindo J. Silva. - Admar 
Pastore. - Miguel Salort. - Rodolpho José da Silva. -
Gabriel Archanj0 Dita. - Simão Constantino. - João José 
Pinto. - Israel José .Pinto. - Nestor elos Santos Bra-ga. -
Lon.renço Antonio ela Silva. - João Miguel Claudio. - Joa
quim Rodrigues Maia. -Antonio d'Avila Anf.iqueira. - .Toão 
José Alves. - Antonio FiJ•mino do Lima. - .Toão Moreira 
da Silv:r. - Apparicio A. Teixeira. - Arg·emyro G. Bravo. 
- .Toão Silveira dos Santos. - Delphim Antonio da Silveira. 
- José Galdino da Silva. - Erluardo Wyse. - João Carlos 
Gautheric. - Pcrlro Ferreira Gonçnlve.s. - Viela! ela Cosl.a 
Amorim.- José Manoel Custodio.- Raul Teixeira da Silva.
Tristão Rodrigues de Sá.- Antenor Francisco de Castro.
~lberto Aymar da Cunha.- Waldemar José da Silveira.- Al
cino da Costa Amorim.- Bernardo Pinto Bandeira.- Bernar
dino Ayres da Rocha.-Antonio Faustino de Abreu.-An
tonio Teixeira da Silveira.- Carmelo Silveira Labriola. -Bel
miro Caetano de Souza.- Angelo da Costa Lima.- Orchiminio 
Manoel da Hora.- Euzebio Agostinho de Lima.- Emilio Gon
çalves da Silva.- Claudionor Correio da Silva.- Arlindo So
ares da Silveira.- Arthur Antonio Teixeira.- Ataliba Silveira. 
- Candido Simões de Oliveira.- Erico Antonio Gauterio.
Fernando Athayde da Silva.- Francisco Fi delis dos Santos.
Francisco Gonçalves Assumpção.- Getulio Benitis.- Floren
tino Mendes Gonçalves.- ]'elinto Manoel do Nascimento.
Gomercindo Ferreira Goncalves.- José Floriano da Silva.
Manoel F·ernandcs Monteiro. - Ildefonso Antonio Teixeira.
.Toão Marques Machado. - Alberto Antonio Martins. - Jos•í 
Prates. - Mario Constantino. - Jorge Antonio Gauterio. -
.rosé .Rodrigues Guimarães. - Paulino Caetano da Cunha. -
João Sctembrino Gauterio. - .Tosé ]'{unes da Silva. 

Exmo. Sr. Dr. Soares dos Santos. Respeitosas saudações 
- Attenciosnmente vimos confirmar nosso tolegTammn, pas
sado no dia 18 de outubro, felicitando-vos, pelo vosso nobro e 
humanitario p'rojecto de interv·enção feder::.! nr.sle Estudo, o 
quo foi recebido por todos nós que amamos este torrão, com 
grande sympathia c admiraçiio. 

Desejavamos saber si o dito telcgramma, que foi assi
gnadú .por pessoas vos chegou t\s mãos? Desculpando-nos desta 
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indiscrição, esperamos que V. Ex. nos informe, que cm caso 
eontrnrio, enviaremos uma cópia elo texto, assim como os 
nomes elos signaLnrios. · 

De sua mais alta cs·Limu c admlracfto pedimos vcnia para 
nos subcreverrnos cr.dos att. do V. Ex. - Ped1•o Jl'ialho. -
Antoniu Sandavalli. - Matldas Ramon. -· AffrYnso Ubaldo Pe
reira. 

O Sr. Presidente - Si nenhum Senadc•r quor mais usar 
da palavra na bom do expeclienic, passarei ú ordiJm do dia. . 

O Sr. A. Azeredo - Peço n. palavrn., 

O Sr. Presidente - 'l'em a pulavrn. o Sr. A. Azereclo. 

O Sr. A. Azeredo (•) - Sr. Presidente, confirmada a 
noticia da pacificação do Itio Grande do Sul, po1· ;_:m accOcdo 
geral, dianlc do qual não p-odem rcsiar odios o rcscntimcn
tos .. , 

0 Sn. VESPUCIO DE ABREU - Pelo menos não devem. 
O Sn. A. AzEREDo- ... penso que o Senado não pódc 

deixar de se congratular com n. !Nação, com aquellc Estado) c 
com o Sr. Presidente da Republica pela prat.ica desse acto, 
que restabelece a paz e assegura a tranquillidade naquella 
parte da Federação. 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - Apoiado. 
O Sn. A. AzilREDo -. Os csforcos empregados por todos 

quantos se interessam pela prosperidade geral do paiz estão, 
sem duvida, congrogados nesta1 h oro.; e nós, porque fazemos 
parte dessa grando todo, não parlemos occu!Lar o nosso con
J.cniamento pela ccssn.çiio dessn. lnglnt'in. luto. que fez derramar 
tanto sn.nguc naquella parto da União brasileira, onde viamos, 
com magua; com desgosto, com profunda dór, uma guarra fra
J.icida1 concorrendo para o anniquilamento daquella unidade 
da Fodorn.çiio brasileira. 

Nosso dever é, pois, congratularmo-nos com a Nlacão bra
silelrn, reconhecertdo os serviços prestados polo Sr. Presidente 
dá Repllblicu, incontestavelmente parte principal nessa pncifl
cn?ão. 

o Sn. Vllst>VdiO DE Anmro - A unicá deoisivn. 
0 SR. TIIOMAZ ACCIOLY - Esta é a verdade. 
O Sn. LoPES OoNQALVEfl - Apoiado. 
O Sn. A. AzllnEDO - Ha dias noticias, as mais desespe

maoras possíveis, oram transmitt.idas do ·Rio Gmnde: hn.via 
fracassado o accórdo. Gonfirmn.ndo-as .. chegára pouco depois 
o Lclcgrammn firmado noJo honrado Sr. Minis.tro da Guerra, 
commnnicando n.o Sr. Presidente dn Rcpublica. que, fracn.s
~adns n.s negociações, ia regressar u esta Capital. 

ImmediaLamente. o Sr. Presidente ela Republica insistindo 
nas sutts manifestações pela paz, (clegrn.plwu áque'llo il!ustre 

( •) Nilo foi revisto pelo oratloi', 
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militar, dizendo-lhe que não voltasse; quo procurasse so en
tender do novo com o Sr. Assis Brasil, representante dos r·e
vollosos, wppe!Jando para os sontimenlo& políticos não só desse 
llluslrc brasileiro, como dos revoltosos, rio-grandenses, omfim 
pura que a pacificaoão fosso um facto. 

Cumpr·indo a ordem reccbJda, o Sr. Ministro da Guerra, 
entendeu-se, de uovo coin o Sr. Assis Brasil c com o Sr. Bor
ges de .Medeiros, este prompto sempre a ceder, u concor,dar, 
tendo feito concessões immediutas, do modo que a npproxima
~iio foi passivei o o uccôrdo estabelecido. 

O SR. V EsPumo DE Ammu - E' vcr·dade. 
O SR. A. Azmmoo - Foi sob os auspicias paLriolicos do 

Sr. Presidente da llopublica - ningucm poderá contestar -
que a pnz vo!Lou .~ llio Grande do Sul, porque, Sr. Presidenta, 
varecía que so tratava do boliger·anle a beligerante. 

Mas, afinal, a paz está assignada; c, congratulando-nos 
com o Chefe da Nacão por esse grande acontecimento, entendo 
que esse exemplo devo ficar inscripto na. nossa historia, pal'U 
que possamos amanhã, evitar novos dissentimentos, fazendo 
dosapparecer os odios e as clissenções, de modo !li pairar a po
litica brasileira acima de pequenas paixões, mantendo :;;em
pro a linha de harmonia, de paz e de ordem, prestigiando-se 
a autoridade legal, como vem de acontecer no Rio Grande do 
Sul. 

O Sr. Borges de Medeiros - ninguom contesta- ó um 
homem integro, é um patriota indiscutivel (apoiado); S. E'x. 
tem as qualidades indíspensaveís a um completo estadista . 

. O Sn. SoAREs nos SAN~·os - I~u reivindico as mesmas 
qualidades para os chefes conLrarios. 

O Sn. A. AzilRlloo- Pel.'dão. V. Ex. não me leve por 
esse caminho. Eu não estou recusando as homenagens que de
vemos nesl.e momento aos revoltosos. O que digo é que o ~r. 
Borges de Medeiros cedeu, desde o primeiro momento mesmo 
em questões de principias, que cu jamais cederia, preferindo 
renunciar a cadeira de Presidente do Estado. 

Não estou portanto, Sr. Presidente; co!loonndo a questão 
no Jogar para onde o honrado Senador pelo Rio Grande do Sul 
mo quct' levar, tanto mais quanto sou o primeiro a reconhecer 
o heroismo da·quollos que se bateram contra o governo lacaio 

o SR. SoAnEs nos SNwros - Não quero arrastar V. Ex.; 
mesmo porque V. Ex. é mais velho do que eu. 

o Stt. A. AzEREOo - Isso não im;porta; os mocas quasi 
sempre governam os velhos. 

Infolizmcnto, entro nós .iá não ha ·o jardim dR infanciu, do 
c;uul V. Ex., Sr. Presidente, era um rebento tão digno, tão 
nobre c Lão inlolligente, !PRI'U fruclificar c vencer contra os 
velhos republicanos de outr'orn. (Riso.) 

E tanto não estou recusando homenagens a quem de di· 
roi lo que lá dircel.amentc, to!egraphci ao Sr. Ministro da 
Guonu o àos revoltosos, na pessoa .do Sr. Assis Brasil, . 
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Entendo, Sr. Presidente, que a Nação deve ser conduzida 
pelos• moços. Os velhos, como eu, já nã() valem nada (não 
apoiados); esl.i'io canoados dos esi'or(los despendidos na pratica 
de mais de 30 annos de viela republicana no Brasil. 

O SR. ImNEU 1\LICHADo - E' questão de tomar um pouco 
<lo tonico. 

O SR. A. AzEREoo- :\las is lo, Sr. Jlrcsidcutc, não impede 
que sempre fale a linguagem da sinceridade, deixando agir, 
sómente o eoraoão e a conscícncia convencido rle que venho 
servindo a Hepublica com desintcr:)sse c lealdade. 

O Sn .. LoPES GoNÇALVES- Apoiado; 
O SR. A. AzEnEoo - Não.mc esquecerei, Sr. Presidente, 

de que a paz i' c i la no Hio Grande do Sul é aquclla mesma paz 
i.ão desejada pelo nobre Senador, por mim, por V. Ex. emfim, 
por todos os Senadores que aqui se acham, pois não pode ha
ver, no Brasil inteiro quem não anciasse por essa pacificacão. 
(Jllu.ito bem; muito bem.) 

O Sn. -NILo PEÇANHA - Estenda-se essa politica a todo o 
paiz. 

O Sn. A. AzEREoo - Estou ele accêkdo com V. Ex. Qui
zera eu que essa pacil'icar;ão fosse geral e não se cir:cumscre
vesse só ao Rio Grande do Sul. 

O SR. NILo PEÇANHA - E' de lamentar que a amnistia 
não se estenda aos revoltosos de 5 de julho, que continúam sob 
o regimcn das perscguir;ões. 

O Sn. A. AzEREDo- V. Ex. não conhece o sentimento do 
Senado, nem da Gamara dos Deputados em relação a amnistia. 

A amnistia que so póde votar ne·ste momento, para con
cluir o accôrdo estabelecido no Rio Grande do Sul, esta deve 
ser imme.diata e votada pelo Congresso Nacional por acclama
ção, porque ella representa a pacificação de um dos mais 
uberrimos c ricos Estados da Federação. 

Mas, Sr. Presidente, a victoria 'la pacificação do Rio 
Grande não implica sómente na paz daquelle grande Estado; 
representa tambem-e isto é muito digno de ser apreciado 
nesta occasião-a modificação da Const.ituir,:ão daquelle Estado, 
de modo a se poder fazer o rcvesam~:nio no Governo do Esta
do, podendo os moços fazerem a aprondizagem de que carecem 
para o exercício da administração publica d,o paiz. Assim, não 
teremos mais no Rio Grande do Sul, como. cm nenhum outro 
Eslado da Federação, as reeleições continuas, que impediam os 
mot'os de substiluirem os velhos nns governos. 

O Sn. LoPES GoNÇALVES - .. A não reelcir;ão de governa
dores o presidentes de Estados. é ·um principio cardeal da 
Constituição da llcpublíca, 

O SR. A. Azmmoo - Sr. Presidente, certo que interpreto 
bem o sentimento do Senado, congratulando-me com a Nação, 
com o Estado do llio Grande do Sul e com o Sr. PrcsidentG da 
Republica, requeiro a V.Ex. que consulte o Senado sobre si pcr
mitto que seja inscripto na acLa clo.s nossos trabalhos do hoje 
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um v o lo de sinccms congmtulacües com ·a Na~íio, com o SJ'. 
Pr·esiclcnl.o ~la Ropuhliea f) com n Estado do Rio Cil'Unclo do Sul, 
levando a !Hesa do Senado ao conhecimcnlo do Sr. Presidont.c 
<la Republica, que liio extraorclinal'ios serviços prestou a essa. 
causa (apoiados) esse ado dcsla Casa. elo Congresso, assrm 
como ao Prcsidenf.c do Rio Gmnr.lc rio Sul, pum que S. Ex. 
transmitta ao povo rlaqucllc Esladn a 5inccl'idadc do jubilo do 
Senado, por essa pacificação, obra que dovc ser rJlrraclourn, 
não devendo mais persistirem r11lios, dissenções, os· rcsenti
mentos que separaram a popula.t;ãn ~m duas correntes adver
sas, <levcnclo todos envida!' csfor·ço~ no sentido do engrandeci
mento do Estado e, consequenlomenf.e da. Nação Brasileira. 
(Muito bem; muito bem. O orador é clt1nprimentac..'o.) 

O S~. Soares dos Santos - Peço a palavra. 

. · O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Soares dos 
Santos. 

· O Sr. Soares dos Santos (•) - Sr. Pl'esidente, volo de 
·Lodo o cora~~ão o requerimento que acaba de fazer o illusLro 
Vice-Prcsiclenl.e do Senado. Mas, preciso dedurar pl'éviamen-. 
te, que nos meus discursos, quando estabeleci as condieões, 
·que eram a base do accôrclo e que precisavam ser realizâcta.s, 
não vinha trazer para csLe recinto ndios nem paixões, odios 
c paixões que só se estimularam eonlra mim, quando, so
lila.rio, cu reclamava da tribuna uma exi~·cneia neccssaria 
á paz do llio Grande elo Sul. 

ID' preciso, Sr. P!'csidenl.e, que se súiba, de uma vez 
. para sempre, que cu não distingo, entre as duas correntes 
dos que se bateram, enlre os que pereceram na luta, corre
ligionarios ou adversarias. 

Lamento a morte dos rio-gTandenses; lamonl.o aqucllas 
vielas, victima.s em holocausto a. um ideal, que nBm toclo5 
sabem comprehender, c pelo qual nos balemos, sem entro
ta.nto, sacrificar os interesses superiores da Republica. 

O interesso do Rio Grande do Sul estava cm fazer a paz; 
o interesso do Brasil está cm manf.el-a; c, Sr. Presidente, 
para que essa paz seja verdadeira, para que essa paz seja 
consolidada, al!i está o g·randc !'actor moral para o qual cu 
appello - a. fig·ura .heroica elo Sr. Presidente da Republica. 
em cuja confian()a sempre me baseei para poder contar. 
aqui, neste recinto, e fóra dcllc, com a vi()loria da liberdade~ 
do Rio Grande do Sul. 

Em . o que t.inha a dizer. (Muito bem; m.uito 'bem.) . 

O Sr. Nilo Peçanha - Levanto-me l.üo sómentc, Sr. Pre
sidente, para declarar que não acreclilo que !Ja,ia alma. ~o 
brasilcit•o que não. tonlla. !.ido o seu momento do commoçao 
pela paz ·do Rio Grande do Sul. Mas divirjo das homena
gens prestadas a llJ!l'll. politica, que se é ele clemOJ!CJa c do 
concorclia ·para o RJO Grande do Sul, il ílc perscg·mcao c do 
cxterminio a lodos quantos nos outros Estados .resistem a essa 
sil.ua~~ão do intolora.ncia o de eslll!do de sitio . 

. ,.) Não foi l'cvislo pelo orador . . \ 
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O Sr. Presidenta. - O Sr. Senador Azeredo requereu a 
inserção na acta dos nossos trabalhos de hoje de um voto 
do congratulações com a Nação, com o Rio Grande do í:lul o 
com o Sr. Pr·osiden.te da. Republica pela pacificação do Ilio 
Grande do í:lul. 

O Sr. Irineu Machado - PCiç.o a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr. 
Il·inuu Maehado. 

O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, 
como dou o meu voto cm favor das duas primeiras parLes 
do requerimento do honrado Senador Antonio Azorcdo, · ne
gando-lh'o á ultima, poço a V. Ex. que submetla a proposta 
ú Casa por partes. 

O Sr. Presidenta - Vou sufbmeLtcr por partes ú votação 
do Senado o requerimento do ST. Senador Antonio :Azo-
rodo. ' 

O Sr. Senador Antonio Azeredo requereu que se inso
i•isso, na acta dos nossos trabalhos de hoje, um voto de con
gratulacões pela pacificação do Rio Grande do · Sul com a 
Nação c com o Estado do Rio Grande <lo Sul. 

Os Srs. que 11pprovam esta parte do requel'imento, quei-
ram levantar-se. (Pausa) . · 

Foi approvada. 
O Sr. Senador Antonio Azeredo requereu um voto de con

gratulacões pela pacificação do Rio Grande do Sul com o 
í:lr. Pmsidente da Republica. 

Os Srs. que approvam esta parte do requerimento quei
ram levantar-se. (Pausa). 

Foi approvada. 
O Sr. A. Azeredo - Requeiro a V. Ex., Sr. Presidente, 

a verificação da vota cão. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador A. Azeredo requer 
a verificacão da votação. 

Queiram conservar-se de pé os Srs. quo votam a favor 
do requeri monto. (Pausa). · 

' Votaram a favoi: do requerimento, 39 Srs .. Senadores. 
Queiram levantar-se os Srs. que votam contra. (Pausa). 

Votaram contra, 3 Srs. Senadores. 
O requerimento foi approvado em todas as suas pat·tcs. 

Viío ser feitas as devidas co~municacões. 
So nenhum Senador quer mais usai: da palavra na hora 

do expediente, passa-se á ordem do dia. (Pausa). 

Comparecem mais os Srs. A. Azeredo, Pires Rebello, Indio 
do Brasil, José Aceio!y, Ferreira Chaves, Euzebio de Andrade, 
Bernardino Monteiro, Jeronymo Monteiro, Marcilio de Lacerda, 
Luiz AdolphO, Hermenegildo de Moraes, Generoso Marques e 
Affonso .Camargo .(14). 

I 
Ir 
"' ~· 

"'' -
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Deixa.m de comparecer, com cau~a justificada, os Srs: Men
don~a Martins, Silvcriu Nm·y, .\utonino Ft•cit''l, João 'fhomé, 
lltlnjamin Barroso, Eluy do Suur.a, Vcnancio Neiva, Cameiro da 
Cunha, Gonçalo Rollamberg, Siqueil•a de Menezes, Antonio 
Moniz, Moniz Sodré, Miguel de Carvalho, Francisco Salles, 
Adolpho Gordo, Alft•cdo Ellis, José MUI·Unho e Vida! Ramos ( 19). 

ORDE?tl DO DIA 

• Votn~~úo, cm 2' discussão, da proposição da Ca.mara dos 
Deputados n. 118, dll 1 !l23, que fixa a despeza do Ministerio 
da Viação e Obras. Publicas para o exercício de 1924. Appro
vada: 

· E' anminciada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. i 

. Supprimam-sc em "Material" as seguintes sub-conii-
gnações: · 

Verba 1•, ns. 7, 8 e 9~ .................. . 
Verba 2', n~. 19, 20, 21 o 22 ........... . 
Verba o•, ns. 8 e 9 . ........ , ..... ~ ..... . 
Verba 7', ns. 12, H c 15 ............. .. 
Verba 9•, n. 16 .. ...................... . 
Verba 11•, n. 13 .......... ;· ............. . 
Verba 12', n. !l .......................... . 
Verba n•, ns. 16, 17 e 19 ............... . 
Verba :15*, n. 1.6 •..•... ; ............ ; .... . 
Vm·ba 17•, ns. 10, H e 12 ................ . 
Verba ts•, ns. 27, 28, 29 e 30 ............ .. 
Verba 19•, ns. 10 e H ............. ; .... .. 
Verba 20•, ns. 5 e 6 .................... . 
Verba 21•, ns. 67, 68 e 69 ....•......•..... 
Verba 22", ns. 11, 12, 13 c. H .•...•....... 

23:600.000 
273:0001000 
3M:ooo•ooo 
212:5001000 

3:000$000 
3:000$000 
1 :OOOtOOO 
3:700tOOO 
1:000$000 

26:500$000 
29:280$000 

2:300.tOOO 
2:000$000 

35:000$000 
2:300$000 

Total ............... ,... 1.0JJ :JS0$000 

. O Sr. Paulo de Frontht - I'<l~O a palavra partt encami
nhar a votação. 

O Sr. Presidente - 'l'em r1 pnlavrn o nobt•e Senador. 

O Sr. Paulo· de Frontin (pal'a eur.aminh.m· 11 cotaçtio) - • 
Sr. Presidente, de nc(1ôl'do com o que j1l fiz nos outros oraa
mentos, solicito a V. Ex. consulte o Senado se permittc a re
t.irada desta emenda pm•a, conforme o critcrio geral adoptado, 
sm· renovada on niío na tcrcoira discussíio. 

O Sr. Presidente - O Sr. Scnadut· Pnulo de Ft·ontin re
Quer a retirada desta enwndu. Os Srs. quo appJ'ovam o seu re
rJucr•imcnf.o, queira levnntar-se. (l'ausa.) 

li'oi approvada. 
S.- Vol. X ll 
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E' annunciada a votaoão da seguinte 

IIIMBNDA 

N. 2 

Supprima-se o augmento do pessoal do quadro: 
' 'Na verba 6',., ........... ................. . 
Na verba' s•, .... I ••.••• : •• ~ .... ~ ••• I .......... . 

Na verba iS•, ........................... . 

I· Total ......•........ 

968:1it0.000 
i0:8001000 
45:9801000 

i.006:300tOOO 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador, 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra para enoami
nhar a votaoão. 
l~i ;,~frl; L r. •··~.. . -., ·:·. . : • 

O Sr. Paulo de Frontm (') (pm•a :encamtnhar a vota
ção) - Sr. Presidente, eu poderia tamhem, attendeado ás 
ponderações que tive opportunidade de trocar co~ o illualre 
relator do Orçamento da Viação, pedir tambem a retirada 
desta emenda para renovai-a em terceira discussão, permit
tindo . assim mais detalhado estudo do assumpto. Esse • re
querimento, porém, traria um inconveniente para mim; não 
saber,. sobre as emendas que pretendo apresentar em terceira 
discussão, qual o criterio do Senado. . · 

· • A. emenda visa restringir um augmento despropositado de 
despeza, que o illustre Relator deste orçamento quiz defender, 
com as ponderações feitas pelo Relator do mesmo orçamento 
na: Camara dos Deputados. S. Ex:., entretanto, me permittirá· 
dizer que não tem razão. 

Effectivamente, a incorporação de um trecho de :1.40 kilo
metros, que a distancia de Curralinho a Diamantina, não .póde 
justificar ·esse augmento, tanto mais quanto elle já tinha sido 
attendido no orçamento deste anno, em que se encoDtl·a . uma 
,verba de 575 contos para o pagamento do pessoal e para o 
custeio dos i·amaes de Curralinho e Diamantina e de Lorena a 
Piquete. De modo que não vejo razão para que, com este pre
texto ·se vá augmentar a verba 6" com a importanoia de 948 
contos, para pessoal titulado, que ainda será benefioiado com 
a tabella Lyra, isto é, com perto de 30 % ou. 200 e tantos 
contos mais. . . 

• Ha outra circumstancia ainda: na parte relativa ao .pes-
soal . operario a verba 6" foi muito elevada. Deduzindo-se os 
cinco mil contos destinados ao augmento definitivo, ainda ha 
um augmento de mais de dous mil contos. Como ·se vt'l o au
gmento total excede a tres .mil contos o sobre ellc é preciso 
que o Estado se pronuncie. · 
' Si o Senado quer seguir a politica. financeira de respeitar 
os direitos e manter o pessoal necessarjó. ao ·serviço publico e de 

',; 

•• , ( •) ~ãg t~i l'~.visto pelo orador . 
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niio. os modificar absolutamente, prejudicando aquelles que oc
cupam diversos cargos e tambem a regularidade do scrvico, 
perfeitamente. Mas temos por outro lado, a necessidade do 
não orear novos lagares, e ao contrario, de, em cwso do vaga 
nos de ultima categoria, não os preencher. E si estas me
didas geraes não forem tomadas, necessariamente estaremos na 
vida de experienoia, na vida financeira de - morfina - termo 
muito bem applicado sem chegarmos ao real equilíbrio orca~ 
mentario. 

Por essas razões pedi para esta emenda a verificação da 
votac!o, afim de conhecer a respeito a opinião do Senado. 
(Muito bem; muito bem.) ·· 

O Sr. Vespucio de Abreu . (pela Ol'dem) - Sr.· Presi
dente, sinto não poder concordar com a approvacão da emenda 
do nobre Senador, e que S. Ex. não tenha pedido a sua· reti
rada. 

· O nobre Senador julgou que isso não convinha e prefere 
que o Senado se pronuncie a respeito. 

O Relator estudou o augmento em consequencia da encam
pação do ramal de Curralinho a Diamantina, apresentando as 
provas, a respeito ainda ante-hontem trouxe ao Senado. Pro
vavelmente, esses cargos foram creados por lei e não tinham 
ainda dotação na proposta orçamentaria, enviadas pela ca:.. 
mara. · . 

Nessa·s condições, interpretando o Relator o pensamento da 
Commfssão de Finanças, não póde deixar do acreditar nas in
formações, que recebeu da administração publilla c pede· ao 
Senado a rejeição da emenda, certo, entretanto, de. que, si por
ventura, no decorrer do intervallo entre a 2' e a• discussão, 
se verificar, aoaso, que houve creacão de novos Jogares não 
correspondentes a essa encampacão ou que não estivessem 
dentro da previsão da lei, a Commissão de Finanças, consoante 
as deliberac1ies, que tem tomado e coheronte com o seu pro
cedimento, tratará de apresentar emenda apropriada. determi
nando a suppressão desses cargos, que virão antes onerar o 
orçamento em uma quadra dlfficil como esta. 

Por esse motivo, a Commissão pede a rejeição desta 
emenda. 

O Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra para uma ex
plicaolio pessoal. 

' . ' 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (para uma e;»plicaçáo pessoal)' 
-Sr. Presidente, trata-se de. informaot5es. Ou a informação, 
que teve o illustre Relator é verdadeira ou a que tenho é ver
dadeira. São contradictoria·s ambas, logo não· podem ser ver
dadeiras as duas. 

O· facto é o seguinte : no augmento do 'pessoal estão com
prehendidos 10 machinistas de 2• classe, 10 de s• o 10 de 4•, 
isto é, 30 machinistas para um ramal de HO kilometros. Evi
dentemente a informação que o illustre Relator recebeu não é 
exacta. O numero de armazenistns foi elevado a tre5: o de 
mostres de linha a seie. · 

• ••" ••• •• Wo.~·· 
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Quanto á outra parte a que S. Ex. se referiu, allegando 
que foi para dar cumprimento a uma rcsolu~lÜO do Congresso 
Nacional o anno Jlassado, devo accresccntar que a proposta do 
Governo a continha o llttO a emenda da Cumura dos Deputados. 

O numero do escreventes que passaram pura a classe de 
titulados é do 970. A Camara augmontou esse numero de 219 
som razão alguma. O Senado resolverá como entender." E' uma 
questão do doutrina. Si approvar o augmento, não tet•á abso
lutamente o direito do crear impostos. (tlltt'ilo bem; muito bem.j 

O Sr. Presidente - Os senhores que upproram u emenda 
.n, 2, com parecer contrario da Commissão, queiram levan
tar-se. (Pausa.) 

l!'oi rejeitada. 

O. Sr. Paulo de Frontin - Pe1;.o a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavm o Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. !'residente, 
requeiro verificação da votação. 

O Sr. Presidente - o S1·. i:lenudor Paulo de l<'routin re
quer veríi'icação da votação. Queiram levantar-se o conser
var-se de pó os senhores que votat•am a favo!' da cmondll 
afim do serem contados os votos. (Pausa.) 

Um á esquerda c sete á uireita, oito. Votaram a favor da 
c.menda oito i:lrs. Senadores. Queiram levantar-se os senhores 
que votaram contra a emenda, conservando-se de pé, afim de 
serem contados os votos. (Pausa.) 

Dezescte á esquerda c i 1 a direita. 'fatal, 28. A emenda 
foi rejeitada. 

E' annunciada a volar;ão da seguinte 
'" 

EMENDA 
" .. 

N. 3 

Passem a ser realizadas por crcdi tos ou operações de . ore
di to as despezas : 

Verba 6' ''Material", sub-consigna1;ão n. 2, 7.000:000$000. 

· ·Verba 8' "1\faterial": Acquisiciio c reparaQiio de material 
rodante c do trace ii o, 4 • ooo : OOOi!lOOO. . 

'I' o tal : 11. 000 :000$000. 

O Sr. Vespucio de Abreu Pet'o a palavra poJa ordem. 

O Sr. Presidente- Tem apulavr~ o Sr. Vespucio de .Abreu. 

O Sr. Vospncio de Abreu (ju~lri "rtlcm) - S1·. Presi
dente, o Senado ouviu as cxplica()õcs que cu dei, a proposito 
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da emenda do illustrc Senado!' Paulo de .FronLin, que pre
tende apresentar uma emenda na terceira discussão do orça
mento da Receita. 

Nestas condÍ!;ües, a Commissüo de '.Finani)US, não des()
jundo. de t'órma alguma, Pmbarn(~nr a acção do nutm· tlcssa 
eme11da, quando tiver do apresentar outra~ rclnLivamenle no 
recurso, e no orçamento da lleceitn, modifica o parecer: em 
vez de aconselhar o Senado a sua adopeão, considera a emenda 
prejudicada. . ' 

• 
Prejudicada. 

Fica prejudicada n seguinte 

EMEND.\ 

N. 4 

Supprima-se na verba 8' "Material'\ n. 4, 2.100:000$, por 
ter sido revigorado em artigo especial o credito de 4 . 000 con
tos de ré is, aberto pelo decreto n. 15.664, de 5 de setembro de 
1922. . 

E' rejeitada a seguinte 

E~!ENDA 

N. 5 

Reduzir de 6. 000 contos de ré is o nugmento da verba 6', 
"Material", sub-consi8nncão n. 6, que fica assim em réis 
12.000:000$000. . 

São approvadns us segu intcs 

EMENOAS 

' 
N. 1 

Supprimir a verba 25, "Exerr.icios findos", 200:000$000. 

N. 2 

Accrosc<'tll.ar :í vm·ha "Angmrnf.o pt•ovisorio no pessoal" 
(ln i rln Drs]wr.n rir li rir ,innnit·o do corrrntl' nnno), r6is 
4::1.007:0!lií$33ií. 

Rio dr JnneiJ'Oi 27. dr novembt•o de 1023. -· Paulo da 
Frontin. · 



N. 3 

A' sub-consignacão n. XII e ao n. 13 de sub.:consignaçllo 
I da consignação - Material, da verba 3', accrescente-se: in
clusive. a linha telegraphica de Santa Rita de Parnahyba, a 
Rio Bonito e da cidade de Rio. Verde á de Gatahy, no Estado 
de Goyaz. . · 

Fica prejudicada a seguinte . . 
• 

EMENDA 

N. 8 

· Ao art. 1" - verba 3' - · Telegraphos : 

Para ·o proseguimento da construccão da linha telegra
phica de Santa Rita do Parnahyba, Estado de Goyaz, sejam 
augmentados de 16 :650$ e 40:520$, respectivamente, ·. as 
quantias destinadas pelas sub-consignacões 12' .e t3• ' con
clusão e construcção de novas linhas, das consignações- Pes
soal e Material. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 19;>.3. - Hermene
gildo de Moraes. - Olegario Pinto, 

E' approvada a seguinte 

BMENDA 

N. 4 
Onde convier:. 

Fica elevada a 6. ooo :000$ a quantia destinada ao prolon
gamento da Estrada de Ferro de Goyaz, pelo art. 2•, · redu
zindo-se a 1.000:000$ a destinada· pelo n. II, do art. 6", á 
acquisição de material rodante e de tracr:.llo para a d!tn es
trada. 

Sala das sessões, 27 de· novembro de 1923. - H ermenP.
gildo de Moraes. - Olegario Pinto. 

SUB-EMENDA 

. Onde se diz: 6.000:000$, diga-se 4.000:000$, e suppri
mam-se as palavras desde - reduzindo-se - até o fim. 

Fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 

N. 10 
Onde convier: 

Art, O Podo r Executivo abrirú, pelo Ministorio dr. 
:Vlacilo, o credito de 43.607 :005$335, para· occorrer .. á. de•• 
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peza com o pagamento, neste mesmo Ministerio, da gratifi
cação provisoria instituída na lei n. 4. 523, de 6 de ,janeiro 
de :1923, em beneficio dos funciconarios,. mensalistas, diaris
tas, jornaleiros e operarias da União, . e conhecida por "Ta
bella Lyra", a qual fica, para toods os effeitos, e pela pre
sente lei, definitivamente incorporada aos respectivos ven
cimentos, mensalidades, diarias e ,iornaes. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1923. - b•inen Ma
chado. 

E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 

N. H 

Verba 2:1•- N. H: 

Onde se lê : "encarregado~ de escriptorio ou deposito, 
motorista de t• classe, 12$000", leia-se: "encarregado de es
criptorio, :14$; encarregado de deposito, motorista de 1• clas
se, encarregado de aferição e contra-mestre de offiicna, 
12$000". - lrineu Machado. 

N. 5 

Art; E' o Governo Federal au torizarlo a rever as di-
versas concessões feftas ou dec.retar outras novas para o 
serviço radio-telegraphico. e radio-telephonico, igualando-lhes 
os favores e condições e subordinando~ns tís prescripçi'les ge
raes e~tabolecirlns ou que o forem para o rr.sguardo rios in
teresses nacionaes, ligados a esses servioos. · · 

Fica prejudicada a seguinte 
.. i :1 ·!1-~:jjll TD; .. ,, ' I · ". 

• - 11' t· 1"11 ~' •. '" \~ ,., ...... . 
., 

EMENDA 

.. I 

N. 12 · 

Onde convier: 

Ficam extensivas á Radio Nacional Sociedarlo Anonymn 
as Autorizaoões concedidas a outras sociedades o companhias, 
em virtude dos decretos ns. 14.712, de 7 de mnroo de 1921, 
e :15 .8H, do 14 de novembro de Hl12, nos termos dos de
cretos legislo tivos n. 3. 296, do 1 O de ,julho de I 017; nume
ro 4.262, t!e 13 de janeiro de :102:1, e n. 4.555, de 10 de 
liiiO&to do i 11221 nrt. .7 4 i - Alvaro ~e ~arvalha: 
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E:ITilND.IH 

N. (i 

Fica o Cnwt·no auiOI'izndo a rnandnr pt•ocerlrr a estudos 
para o Jll'Oiongnmonlo elo mmal do Bom fim, da Estrada de 
Fct·t·o Cr!nl.l'lll chl Bt•asil at··· a cidaclr. dn Jamhciro. - Al1m·1•o 
ele CoriJal/w. 

N. 7 

Ao nrl. 2• - Onde se rliz: "!'sluclos rln vnrinnt e rln Al'n
catuba a .Tnpi{l, 100 :000~", rliga-sr.: "conclusão dos estudos 
da variante de Arnçat.uha a .fupi:í, 200 :000*". - Alvaro de 
Cm•vnl/io. 

E' annuncinrla a vot.nr.ão da seguinte 

EMENDA .. 
'' ' '• -

N. 8 

Accresconte-se onde convier: 

Artigo. Fica o Governo autorizado 11 fnzor as opera-
eões do credito que forem necess11rias, até 11 quantia rlo rtlis 
6,000:000$, parn ser construiria a vm•iante da Arnt::nluha n 
Jupiá, na Estrada de F!'t'ro Nororst~ do Bt•nsil. - Alll/11'0 d~ 
Carilnlho. 

O Sr. Alvaro de Carvalho - Jli'\('O a palavra pela orrlem, 

O Sr. Presidente - Trm a pnlavrn pnln orrlem ·o Rr. Al-
varo rio Carvalho. · 

O Sr. Alvaro de Carvalho ....: Sr .. Presidente, o Senado ncabn 
de approvat• a emenda n. i4, que autoriza os estudos a serem 
!'ritos sobre a variante a que se refm•c a emenda n. 15. 

Ora, uma voz que o Senado dá autot•iznciío para serem offe
ctuados esses estudos, 11crerlito que· niio pórle recusnt• o seu 
mto a favor dns emendas de maiores autorizncões pnra serem 
feitos operacões de creditos de ser construidll 11 vnrinnte, si o. 
Governo julgar opportuno. 

Eu se.ri11 incapaz, Sr. Presidente, de no actual momentn, 
apresentar uma emenda nugmentando despezas, tomando n 
responsabilidade desse nugment.o, ~em que ·isto fcfsse ent.re
gul('. ao cri te rio do Governo. 

A minha emenda, porém, autoriza ap·enas 11 operações do 
croditos, caso o !Governo .iulguc opportuno. 10 nobre Relator 
julgando razoavel esln emenda, entende. apenas, que o as·sum· 
pta deve ser resolvida na proximn se~são Jegisl11tiva. Aoi'e-
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dil.11 qtte o ::it•twdo ar·e,•i!.at·:í n c•rlll'.nrln :wl,,l·i~n.lil'a ·da qnal 0 
Govc1·no usn1·ü nn niiu. ;Wgundn :t IJI ilirlnrlu da <1h1·a e a ;dl.ua
çfio l'illllllCI'ÍI'H d11 11101111'/li.O, 

O Sr. Venpucio de Abreu -- l'C!:i.' a ll'lla\'l'a pela or·rlrm. 

O Sr. Presidente -·- Tem a palavJ•a o Sr. Vciipllcin rle 
Abt'lllL 

O Sr. Vespucio de Abreu (JJCla imitem) - Sr .. Presi
dente, V. Ex. e o Senado. aeabam de ouvir as razões apre..sen
lndas pelo illu.si.J•e SnnadOi' POI' S. Paulo, em favo!' ela. emen
da n. l~5.· 

Dr. facto. a ConHnis;;ão rlP J'inancas não Unha n desejo 
de, dl:'.sde ,J:"t, autoJ•izai' a. execução desses serviços, ·com r·cceio 
de augmenl.o r! c clc;;peza. ~Ia.~ n autor ria emcncla colloca-se 
sob um novn aspcct.o, dando-lho fol'rna mct·amcnt.c autoriza
fiva, para ·sm•cm el'fr..cLu.adas operações de crcdilo, se possível 
fôr sua realização, ficando ao crctorio do Governo usar do re~ 
cuJ•sn, se julgai-o eonvrnienle. Xc;;fns conrlicõcs, o Senado re
solver.á da J'órmn qui:'. julg·ar mais acertada, certo de que po
cler:í atl.ender á rr.elnmacãn rln nobr•e Senador. 

E' approvada a emenda. 

fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 

N. 1G 

Na consignncfí.o "i\!atcrial" o sub-consignacão n. 13 
(concll!siw e consti·uccão de novas Ji.nhas) - Accrescente-se: 

Para a construcçüo da .linha entro S. Lonrenco e Santa 
Rifa do Araguaya, 30 :000$000. · 

Na consignação "Pessoal" c sub-consignacão n. 113 (ccm
clusão c· consl'rueção de novas linhas), · nccrescc.nte-sc: "a 
verba ele 90:000$ para a mesma consf.ruc~íio". 

E' approvada a seg·uintc 

EMENDA 

N. !l 

A sub-consignncão n. XII ll ao n. 13 da sub-ronsigna(!ÜO 
I da consignação - "1\Iatorial'' ela verba 3•, accrcsccmte-so: 
"inclusive a linha entro S. Lourenço o Santa Ritn cio Arn
a·uaya, no Estado de Mntto Grosso". 
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São rejeitadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 17 

Accrescenl.e-se onde convier: 

Para a dragagem e melhoramentos do rio Cuyabfl, réis 
200:0001000. 
margens, de modo a difficult.ar cada vez mais a navegaollo, 
mesmo . ás embarcações de pequen ocalado. E' servica ur
gente e de necessidade inadiavel. 

Sala das se81Ões1 27 de novembro. de 1923. - ..t.· Aze
redo . - Lui:r Adolpno. - José Mturtinho. 

N. 18 

Accrescent.c•sc ande convier: 

Art. ConUuúa em vigor, na vigencia cteslii lei, o nu· 
mero XXII, ar I.. 97, da lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 19(3. 

São approvadas as seguintes ' 

EMENDAS 

· N. to 

Accrescente.se onde convier: 

Art. Na vigencin desta lei, fica o Governo autorizado 
a subvencionar com a quantia de cem conl.r•· · de réis, an
nuaes, mediante concurrencia publica· c rcpartidamente; · o 
serviço de navegação regular pacional para passageiros o car
gas que se estabelecer no alto e baixo Paraná' e seus affluen. 
tes, sendo naquelle trecho, entre os portos Tybiriçá e Gunyat>n, 
e neste, entt•e Porto Mendes e a Foz. do lguassú, no Estado 
do Paraná, e Posadas, , na Rl)publioa ~rgentina, sendo. cin· 
coenta c~ntos para onda trecho, o devendo a empreza subvan· 
cionada realizar duns viagens mcnsoes entre oA dous primei· 
ms portos e quatro t.nmbem mensaes entre os dous ultjmos 

N. H 

Accrescente-se onde convier: 

Fica pr·orogado por dons nnnoR o prazo fixado para 
inicio das obras de melhoramen.to do porto do Paranaguá, 
de que trata n clausula VI do oontrnclo celebrado, orn. vir
t.ude do deoreto legislnth·o n . .'dOi. clfl 22 de de~embro .de 
192:1; . 
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Ficam prejudicadas às segu·intes 

EMENDAS 

N. 21 

Onde convi11r accrescente-se: 

Art. Contlnúa em vigor o art .. 115 da lei n. 4.632, 
de 8 de Janeiro de 1923. 

N. 22 

Onde convier accrescente-se: 

O pessoal mm'itimo da Saude Publica gosarã doR favores e 
vantagens oonst.antes do ar! .. 91 dn lei. n. 4, 242, de .5 de ja~ 
neiro de 1921. 

N. 23. 

A' verba 6' do art .. 2', diga-se; 

Estrada de Ferro Central do Piauhy.......... t.800:000,000 
Estrada de Ferro Petrolina a Therezlna...... 2.200:000tOOO 

E' approvada, para .Project.o especial, a !egufnte 

l>.MENDA 

N. 24 

Accróscen!.e-se onclfl oonvier: 

Ar!.. F'ir.n o ctovorno nu t.orl?.nrlo n cont.rnr.t.RT· Mm o~ rn-· 
gllnh11iro~ .João Vioirn Ferro o .~ lfrodo B~rl!'l'~. MontA iro, nnrn 
elleR on rnrn n Pmprmm. Qlln or!l'nniznrom, n concfi!!Aiio Rl'm 
ontu pectmiario para n Th.esmt.ro Fed11ral e respeitados todos 
011 · rlirnft.os rln t.nrcniroA lngit.imnmont.e ndqniri!lo~ nm vigor. 
pnrn n conRtrncolio, nso, go~o r mcplorncl'lo, pelo ARpnço o1A !lO 
nnno~. de nmn vin ferroo. da hitoln de 1m,OO r.ntrr. t.rilllOA, 
qne pnrt.lndo do S. SebnRtillo, l!t.t.ornl do E~t.ndo de R. Pnnl~. 
vá nt.~ Gnrcns e tormlno no pont.o que for ,iulgndo mniR con
ven!enf.e dM prnximidndes rle Abn!H6 o no Rio S. T<'rnnci~e·~. 
P.m um doR souA ponf.o~ nnvo~nvois. no Esf.ndo dr Mlnns Gr
tneR, pas~nndo polas proximirlnrles de .Toqnirlqnerll, MoA";v dns 

· Crtl?.OS, TA"nrnt.á, Vnlle rios Rios Sopuonhy, Verde, Grande, For
miga e Alt.o 8, FI•nnciRco e cidades de Pouso Alegre. Mnchnrlo, 
Dores; Formiga, PlumhY; Gnrons ou ;uns proximidades, bem 
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a~;ii!J l':llllilt'~ pa~·tindo, dos pontos que forem julgados mai~ 
t~onvenientc~ tnu·n mais dii'I!CI.a lig·n0iio de S. Pnnlo n Bello 
Horizonte, c a relig·nr;fto fias jazidas :í linha prineipnl, mc
dianle a:< :<eg·ninles eonrlir;ü1·~: 

I. O G0\'1!1'110 Fcr!Pt'nl WHwrr.ICI·:'t üqucllc~ concessionnrios 
ntt ú cmpi·ezu pot· ellcs on;anizadn, as reg·nlias das distlosiçiies 
lrg·isl:il.ivas rm vig·m·, abn ixo nomeadas contidas: 

a) nos decretos ns. 2.400, de 11 de janeiro de 1!H 1, e 
1.019, de 10 de maio de 1910, menos o.~ onus. pecuniarios nel-
le.~ contidos e sem monopolio; · 

b) nos decretos ns. 9. 036, de 2G de dezembro de 1895; 
1. 021, e 4. 45G, de 2!i de agosto de 1003, e mais legislação em 
vigor, reguland'J a desapropriação por utilidade publicn, para 
ns ncccssidndes do tt·a(;arlo e. suas dependencias e pr•ivilegio 
de zona, limitada n '10 kilonwiJ•os ele cada lnrlo; 

c) no art.. 13!l do d.ccrcl.o n. !l.081, ele 3 de dezembro de 
1011, r mais n~ di~posir.ürs r. faY·!:li'CS que não importem cm 
nnus pccuniario direcló n qur costumam acompanhar as con
cn~sür.~ rlrssa natureza. 

II. Para os pontos terminucs concederá tambcm para 
facil embarque e 'desembarque marítimo e fluvial: 

a.) em S. Sebastião, litoral do Estado ele S. Paulo, com 
todas as disposições ela lei n. 1. 746, de 13 de outubro de 1869, 
c mais. legislações em vig·or, devendo ·ns concessionarias ou ·a 
empreza que organizarem (para uso, goso c exploração pelo 
mesmo espaço do pl'UZ•:.J de 90 annos), nhi .construir docas, 
armazens com camnras fJ•ig'Ol'il'icas para o armazenamento de 
ccreaes, ft•uctos c outros g·eneros, l!'Upiches, caes de embarque 
n desembarque, ficando c~ses serviç.as sujeitos ás condições 
(Jue fm•em opportunamente r.letrwminarlas, ele modo a devida· 
mente ncuutolur os int.ercsses aduaneiros c fiscaes c a parte 
clestinarln no servitiO do porto. 

b) no pon!t.l navegavel no lU o São Francisco, no Estado 
de Minas Gcraes, terminal de via ferrca, construirão um ponto 
do embarque c desembarque, com armnzens, trapiches e de-
positas devidamente apparelhados. . 

' I ' ' 

III. O Governo Federal concederá exclusivamente para 
.a installação das usinas siderurgicas e 'linhas de transmis
são de · energia electrica as disposioões · contidas na lei" nu
mero 4.632, de !i de janeiro de 1923, tit. '86, n .. 11, paragrapho 
unico e 12 a, b, §I§ 1•, 2' e 3', sob as cOndicões seguintes: 

1", a garantia IUI:\'UI sobre o capital empregado tüo sómente 
nas installações da usina matriz, suas . duas primeiras depen~ 
dencias electro-siderm•gicas .reduc!t.lras. do minerio c trans
missão de energia electi·ica será de 7 112 •J• e ·só pelo espaco 
rle 20 annos, devendo o Governo ser reembolsado integralmente 
dentro do prazo immediatamente subsequente de outr.os ·vinte. 
annos sob pena de reversão para sua propriodnclc das usinas 
e todas as suas clcpendencias, inclusive a via-ferrea e porto 
do. São Sebastião e por!t.l do Alto Süo Francisco. · 
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Paragrapho uníco. A garanl.ía ~crú [Hig·a e:;pccialmcule 
cm upoliccs cmitlidus pat·a uccorret'CIIl a es:;e pag·atnettlu d1: 
garantia dr! juros c para cuja cmb~ão fica u Governo dC.3Lic 
logo autorizado. · 

2", Devcl'iío us coHcessional'ius ou empt·cza por ·Ciles or
ganizada a empt•cgar de pl'ci'cL'cncia a l'ot'lJU hydruulwa recor
renckJ na sua J'alla a oull.·a equivlcntc para rn·oduc1;ão da ele
ctricidade e energia destinada ao uso inclusf.rial elo preparo do 
tratamento rio minerio de ferro, cm uma ou maÍ:5 usinas com 
capacidade miníma lutai de preparo do primeiro anno do 
:150.000 toneladas ele ferro guza on aco, podendo elevar até 
dez vezes e mais essa producçãtJ inicial nus difinitivas instai
tacões, ficando outrosim obrigados a ler no ponto que julgar 
mais conveniente e proximo do littoral, uma usina onde se 
fará· 0:1 preparo industrial de todos os artefactos industriaP.s 
do 'ferro e aço que acharem mais conveniente para acudil• 
ás necessidades do · commercio, material agrícola, bellico e 
naval, com estaleiros e deposito de combustível e muteriaes; 

. b) no ínterim• e onde julgarem mais conveniente, deve-
rão ficar os allos fornos principalmente destinados ao trata
mento dos mincrios de ferro e seus annexos, para assim lhe 
ser facilitada a sabida até á usina matriz, rc,t'cridu.ua letra a; 

c) deverão, r.mtrosim, dar quanto possível prcferencia ao 
carvão de pcpra naciqnal c na sua falta, caso empregue o car
vão vegetal, l'icarão obrigados au replantio .wstcmalico c rnc
thodico das maltas que fornecerem n madeira que servirá 
para o Jl!•epat·o do carvão. Só por motivo de cxcep~:ão, falta 
absoluta destes combustíveis, ser-lhcs-ha dada licenea pré
via c especial de momento acc·~rdndu, para os concessional'ios 
poderem empregar combustível estrang·eiro; 

. · d) sob prnw.. de cadttcidllll'! hwrnedia.ta. não podcl'iio os 
concessionm•ios ou empre:.as que or(Jani:.arcm, exportar qual
quer quantidade, por miníma qne seja, de mincrio de fcrr'J 
para fóra do paiz; 

·e) só poderão, outrosim, vender c cxpor·tar ferro guza, 
aco ou outro qualquer producto das usinas na proporção -de 
não prejudicarem o commercio int.erno do paiz nas suas· ne
cessidades, podendo, entretanto, cm toclo o cusq ser pcrmit
tido o preparo para a venda no estrangeiro de até ú metade 
da Pl'::Jducção industrial produzida; · 

{) esta usina matriz nus proximidades do littoral e du 
porto de São Sebastião, será construída sirnullanoamenlc com 
a estrada de ferro, de maneil'a que fique apparelhadu pa1·a 
iniciar seus fins no maximo um anno após ú inauguração do 
trafego geral cm todo o tt·acado; bem assim, onde fõr julgado 
mais conveniente, símultanca c successivamentc, SQ.rão cons.:. 
truidas as outras usinas, principalmente destinada'!! ao pre
paro do minerio c sua transf·!lrmação inclustl'ial pelo monos, 
em ferro guzn ou aço; 

a) os contractantcs por si ou ompreza que organizarem 
compt•omotter-se-hão a manter nos servioos de suas usinas e 
anncxo:;; pessoal nacional, com uma porécnlugem rninirna da 
metade de sutl totalidade; 
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h) todos os scrvicos quer de cxtracclv.l de minerio, quer 

do seu preparo industrial ou destino commercial ainda que só
mente seja para o controle de destino e .bom cumpriment:~ do 
contido na letra u anterior, serão fiscalizados por empregados 
do Goveroo Federal. 

IV. Os estudos definitivos do traçado e das obras do 
porto de São Sebustião e porto d'J Alto R. S. Francisco de
verão ser realizados pelos ooncessionarios, por elles custeados 
c apresentadlls á approvação do Governo na fórma abaixo 
expressa: 

a) serão ·iniciados os serviços de reconhecimento e ex
ploração ·da >;ia ferrea e estradas do Porto de s, Sebastião 
dentro do praw de 180 dias da data da assignatura do con
tracto que fOr celebrado entre o Governo e os concessionax:ioe 
submettendo o . projecto definitivo á approvaoAo do Governo 
no prazo de 24 mezes após o seu inicio, devendo este PM· 
nunciar-se sobre ellcs no prazo de 30 dias i 

b) no caso do Governo não se pronunciar dentro de 30 
dias, após submettidos estes estatutos á sua apreciacão. 
set•!\o os mesml,)s considerados approvados i · 

c) obrigar-se-hão os concessi~narios, a iniciar os. ser
VÍI,iOS de locação do tt·açadu realizando-9s da mesma fórma aci
ma mencionada e logo em seguida o serviço de construcção 
.e simultaneo inicio dos trabal•~os das obras do Porto de S!io 
Sebastião dentro de seis mezes após a approvação dos · o~ta
tutos supra alludidos, e terminar a mesma conslt·ucÇllo no 
prazo maximo de cinco annos apó~ o scuinfcioi 

d) a bitola será de 1m, entre trilhos, as tleoll \'i dados 
maximas de 25m.OO por kilometro (2, 5 %) o rdio mínimo 
de 130 metro"·· as tangentes intercut·vas de extensão minima 
da. 200 m., peso de trilhos de 40 kilos .por melro cOJ•rontc no 
mínimo, devendo apenas soo· utilizado o t•aio mínimo o ma
ximo tlt! tlr!clividadc em casos excepcionacs; as dtJmais con
dições tochincas do traçado, porventura julgadas noccssarias. 
serão t.leturmínadas pelo Governo de tntJtuo nccOrdo com os 
concessionarlos. Poderão estes desde logo e em qualquer 
tempo duplicar a linha em parte ou em sua totalid·ade e tam
hem .· devérão admittir a tracção elootrica na fórma e systema 
que por eU.es for achado mais oonvenioote. . . . · · .. 

V. Seriio obr~os os conoessionarios ~ 

r, ao transporte gratuito: 

a) de sementes, mudaR di! planla~ tJ' r·epl'odut.ores do r•aç:t, 
quando· des•tinado a estabelecimentos ugricolas officiacs, nu-
cleM ou oolonias i · · · · 

b) de malas postaes e do pessoal q~~as acompanho; 

n, ao abatimento: .c• ''I 

:: 

«) de 15 % no preQo ele todo o :inalFJI'inl agrícola que 
fõr fabricado nas usinas dos conccsslcmarios •e · vendido para 
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o ueo ·de centros agl·ieolas, nucleod, fazendas registradas, quer 
nas repartições fedel"311ls, quer nas estaduaea ou munielpaes: 

b) de 120 % no preço do seu transporte nas linha!! ria via 
ferrea concedida. 

VI. Para ·rarantla do.s . servi9os solicitados e a execu !,ar 
.os oonoesaionarios entrarão PM'a os cofres do Thesouro Na
cional: 

·. a) com um deposito de uma cauçãv em dinheiro ou apo
llces da divida publica: na importancia de cem contos .de r•éis. 
deposito· este que deverá ser feito dentro do prazo de trmta 
dias após o registro do ccmt~acto que for celebrado; .. 

b) com um deposito de ·cem contos de réis, pwra garan
tia· das obras do apparelhamento do porto de S. Sebastião, 
8Ua · oon&ervaçllo e apparel'hamento do pt:mto de embarque P. 
desembarque no Alto S.· F:r&ncisco: . . 

c) com um deposito da. mesma fórma acima de 30 contos 
de réis para garantia de cada · uma usina ou fa.brioo siderur
gica que pretender construir no decurso do prazo da concessão 
e por occasião de apresentar as planLM. respectivas para serem 
ar·cbivadas pela fiscalização do Gov·erno ll dcntJ•o de :30 dias 
da data ria sua respectiva entrega. 

Par'llgTapho unico. Estas cauções sú deverão sei' ci'J'ccli
vas depois de a.pprovado o .r.egistrado o contracto qu.c for• cele
brado e nos prazos aqui marcados, sendo para ultiwa cauçãu 
referente aoa portos 30 dias depois da approvação do seu 
projecto, para a qual terá o Governo 30 dias para sobrt~ elle 
se pronunciar, findo o qual, será considerado a[l'PJ'ovado, de-· 
vendo inicilar~sc as obras a elles ~erentes tres mez-es apóo 
set'em approwdos ou assim considerados. 

VII. A contar de 30 dias àa data do registro do con
tl'8Cto, maro~mdo o Governo, ·na occasiilo da sua assignatura. 
o re!'peolivo quantum, os concessiona.rios entmrão para os 
cofres do·. Thesoul'O Nacronal, com o pagamento por· semest:-e 
adeantadtl, das quoi;a,s necessarias pal'a a fi!Hlali:taç§.o da via 
ferre&, obras do .porto, usinas c dependencias. 

vm. Os conccssionarios comprometter-se-bão a respei
tar 011 logitlmos direitos de tercei.roe, d& zona privi'legi•ada 
das estradas que porvenf.um tenham ponto de contact.o com tJ 
novo fl!'aQado ou cuja oonstrucçllo já t.enha sido oonccdtda, 
desdo que ·estejam estas ccncessões legalmente em vigor. 

• IX. O Governo Federal oonoederá isenQão de direitos e tlr. 
imposf.ns aduaneiros do importação ·Jllll'll todo o material qur. 
for destinado nn const.rucçãn, da via ferrea, material cloc!t•ien 
fixo e rodante, vngons, usinas, officinas, dcpendoneilll! e portos . 

X. Todas as disposições que costumam acompanhar as 
concessões desta natureza. serllo determinada'!! e accordadas 
na rrielhór fórma afim de assegurar quanto possível a bolt rea
litaoiio dos sorvicos em vista, devendo os conoeSillonnrioR 
aoceilar tudo quanto for para melhorar as condigõe~ de ordem 
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tuchnica e o que, junto uu Governo, Lenha como fim garantir 
u lJott cxceuGão do tJUC acima está de~ignado. 

XL 1'\o .fim do pl'azo do conLraelo, reverterão para o Go
Vf!!'llo as uzinas c ~ua·~ clcpcndcncias sem indemnizacão de es
!Jt:C i c uhnuna, ficando aos concessionarias c aos seus succes
sol'f.~s logacs, o direito de prefcroncia cm igualdade· de condi
l,:l'lcs para acquisicão ou arrendamento ou prorogamento do 
pt·aw t.lo cun[l·lrclo. 

Xli. l~icarão no contracto accordadas as multas refercn-
1 cs á demora ou falta de cumprimento opportuno nos diversos 
scrYiGOS contraclados, devendo ser pagas essas multas dentro 
de 30 dias após a: sua imposição, ou depositadas para o re
curso, quando houver justificacão. 

Pat;agrapho unico. No caso. d~ verificar-se' a caducidade 
da concessão, perderão os concessionat•ios ou seus successores 
o direito sobre as cauções .por clles depositadas para' garantia 
dos diverso~ serviços conlractados. - Pires Rcbcllo . 

• Silo ap·provadas as seguintes , 

N. 12 

Ao art. 2", accresccnlc-se: 

l''ica •:J Puder Executivo, nas wcsmas condições a termos 
deteruJitutdus neste m·tigo, aul01·izado a cóntratJlar com a Pre
lazia do Rio Branco, mediante prévio estudo c or~,~amento a 
construc«;ão de tuna estrada de r·:Jdagmu, margcando o lHo 
llranco (Estado do Amazonas), na zona encachoeit·ada, desde 
lloa Vista até um ponto conveni!.'ntc ít juzante de Caracarahy, 

· na extensão approximada de cento c trinta kilometros, dentro 
nos limites de 10:000$ (dez. contos de róis), em média por 
liilometro construido. . .. 

§ L" Encarregando-se desga cunstt•ucl)ão até finál ·essa Pre
lazia, si í'ôr preciso a juizo do Governo ·Fedeml dará em· ga
rantia do seu compromisso todos os bens do M·ostciro de São 
Bento na Capital Federal, com dil'cito a quaesquet• perccnta
g·cns ou vantagens sobre o cusl!lio elo scJ'\'iC·:J cJ'J'ccLuado c ~u
joítando-se á 1'iscalizal.)ão que lhe l'tit• prcscripta. 

§ 2. • A despcza lolnl co111 e~~a t'onstruc,:ãu poderá a juizo 
do Govcrn::J. ser repartida !lU!' lrcs c.xct·cicio~. 

Sala do Senado, 27 ele novemht·o de 1 !!23 .. - /Jw•busa 
Lima. 

N. 13 
Ao art. 2': 

.. 

.Pm;a :i Estrada de Fet·t·o rk AlagOa Gt·andfJ a Patos, na 
Parnhyba, um vez de J. GOO :000$, 1Jig·a~~e: :J. 000 :000$000, . 

. ' l ,,, 

· ~ala da:; sessõe~; 27 do novcwbro· do HJ23. - Octaciliu, de; 
tl/.buqtWI'IJUt:. ·- Anton·iu Massa. · · 1 

III 
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SUD~EMENDA 

Em vez de 3. 000:000$, diga-se: 2. 000:000$000 

E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 

N. 27 

Verba 19', Inspectoria Federal de Navegação". 

Onde convier: 

Art. Os vencimentos dos chefes de secçil:o da Inspectoria 
Federal de Navegação serão iguaes aos dos chefes de secção 
das Inspectorias Federaes das Estradas e du Portos, Rios o 
Canaes e aberto para esse fim o necessario credito. - C. Ma
chado. 

E' approvada a seguinte 

EMENDA 

N .. U 

Ao projecto n. 05, de 1923, que fixa a despcza do Mínis
terio da Viacão e Obras Publicas. 

Na verba 2', "Co!'reios", destaque-se da consignacão "Ma
terial", n. 1, a quantia de 1 : HO$ e accrescente-sc na consi
snnção "Pessoal" rubrica "Administ.rnciio dos Correios do 
Ceará", n. 251, mais um estafeta para á agencia de Mnssapé, 
cujo nome deve ser colloclldo após o de Rodem peão e diga-se: 
em vez de 12 estafetas o seguinte: 13 estafetas sendo um 
para cada agencia, n 1:440$, 18:720$000. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1923.- João TltomrJ. · 

E' annunciada a volação da seg>ujnte 

EMENDA 

N .. 29 

Será destacada da verba material a quant.ia do !50$ mcn
saes para auxilio de aluguel de casa ao age·nte do Correio do 
Senado Federal. - Henneneoildo de ltlora&s .. 

O Sr. Hermenegildo de Moraes - Peco a palavra pela 
ordem. 

O Sr. Presidente - 'l'em a palavra o Sr. Hermencglldo 
de Moraes. 

S. - Vol. X ·31 
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O Sr, Hermenegildo de Moraes (pela ordem) - Sr. Pre
sidente, requeiro a V. E.x. que consulte o Seriado sobve si 
c-onsente na retirada da emenda n. 29. ·-

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o reque
rimento, que acaba de ser feito pelo Sr. Hermene~:ildo de Mo
.raes, queiram levantar-se. 

'\•1. 

loi app.rova.do. · · ,, 
·'·· 

N. 15 

Verba 26•- "Obras contra as seccas"- Supprimam-se as 
palavras: "applica~ão de receita especial". 

Fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 

N. 30 

Exercício de 1924 - Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas - Inspectoria Federal de· Obras contra as Seccas -
Verba 7•- (Decreto n. 14.102, de 17 de marco de 1920). 

Nat.ureza da despeza 

. Pe$soal eflectivo 

7 engenMiros de 1' classe, 
a 13 :200$00 ............ . 

6 engenheiros de 2' classe, 
a 10:800$000., ......... . 

9 conductores de 1' · classe, 
a 7 :2C~$000 ..•........... 

i O conductores de 2' classe, 
a 5 400$000 ............ . 

2 desenhi~tas de i • . c I a s s e, 
a 7:200$000 ............ . 

5 desenhistas de 2" c 1 a s s e , 
a 6:000$000 ............ . 

5 desenhistas de a• c 1 as s e, 
a 4 :200$000 ............ . 

8 1•• escriptur~rios, a 7:200$000 
i6 2•• escripturarios, a 6 :000$000 
7 a••. escripturarios, a '' :800$000 
8 4•• escripturarios, a 4 :200$000 
i porteiro ................... . 
4 contínuos, a 2:400$000 ..... .. 
3 almoxarifes, a 7 :200$000 ... . 
6 encarregados de d ep o s i t o, 

11 3 :000$000 ............ . 

Por sub-con
signações 

consolidadas 

92:000$000 

64:800$000 

64:800$000 

54:000$000 

14:400$000 

ao:000$000 

2i:000$000 
fi7:6ull$000 
9,6 :000$000 

.as :600$ooo 
a a·: 6oosooo 

a:6oO$ooo 
. 9:600$000 
21:600$000 

2:1:600$000 

Por consigna
ções 

consolidadas 

618:600$000 
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Pessoal em commissão do 
quadro pe1•manente 

1 inspector .................. . 
1 sub-inspector .............. . 
4 chefes de disíricto, a 18:000$. 
5 chefes de secção, a 18:000$ .. . 
1 thesoureiro ............... . 
1 contador •.............•.... 
:1. escrivão da thesouraria ..... . 
:1. :1.• fiel de thesoureiro ...... .. 
:l 2• fiel de thesoureiro ....... . 

36:000$000 
24:000$000 
72:000$000 
90:000$000 
18:000$000 
12:000$000 
7:200$000 
8:400$003 
7:200$000 27 4 : 8oo.~ooo 

(Seguem as demais consignacões constantes do pro,iecto 
de orçamento em elaboração na Camara). - Pires Rebello. 

E' annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. 31 

Supprima-se o n. XV do' art. 6• que autoriza o Governo 
a arrendar ao Estado do Pará a Estrada de Ferro do Norte 
do B~sil. 

Sala das :;cssõcs, 27 de novembro de 192::1. - HeJ•·ute
neaildo de Moraes. 

O Sr. Hermenegildo de Moraes - Peço a palavra pela 
o.'Niem. 

O Sr. Pres1dente - Tem a palavra o Sr. Hermenegildo 
de Moraes. 

O Sr. Hermenegildo de Moraes (pela ordem) - Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex. que consulte o Senado sobre si con
sente na reti.rada da emenda n. 31. 

O Sr. Presidente - A emenda ó subscripla pelo Senador 
Sr. Jus~o Chormont. 

O SR. liERMENEGII.Do DE MoRA!lS - Ha um enganei no 
avulso; quero retirat· a emenda que se J"efere li E·strada d~ 
Fer.ro Norte do Brasil. 

0 SR. PRESIDENTE- V, Ex. tem raziio. 

E' concedida· a rutirada da emunda. 
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J~' annunciada a votação ela seguinte 

EMIDNDA 

N. 32 

Emenda ao orçamento da dcspeza para o exercício ;;le 
l921, do' Minislr.rio da Viação e Obras Publicas. 

Accresconle-st' onde eoonvier: 

A·rl. Fica o Poder Executivo autor.izado a abrir um 
Cl'edito dr. 465 :'109$232, ou realizar operações de credito para 
obter essa importancia, afim de occorrer ao pagamento de
Vlido' a·o engenheiro I!'. Jl. Ramo's de Azevedo, pelos serviços 
o obras executadas pelo mesmo engenheiro, com a conclusão 
n installar;ão do edifido dos Correios e Telegraphos em São 
Paulo. 

Sala das sessões, 10 de novemb1•o de 1923.-Adolplto 
Gore.'<•. - .1lvaro de Ca~·valho. 

O Sr. Alvaro de Carvalho - Peço a palavm pela or.dem. 

O Sr. Presidente - '!'cm a pal:lvra o Sr. Alvaro de Car
valho. 

O Sr. Alvaro de Carvalho (Pela ot'tlem) - .Sr.· Presi
dente, rcqtHJiro a V. Ex. que comulte o Senado, sobro si con-
sente na retirada da emenda n. 32. . 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o Tequc
J'imcnto, que aeaba de ser feito :o·eolo Sr. Senador .Alva·ro de 
Carvalho, queiram levantar-se. 

Foi app·rovado. 

Sü.o re,jeiLada.s as sogu in Lcs I' 

EMENDAS 

N. 33 
. ·~ 

Fica destacada elo scrv·lço global de_ navegação da r Me 
h)'dro'-B'L'aphlca da Amazonia, crcada Delo numero Xli.'VI, da 
lei .n. -LG82, de 6 de ,janeiro de :1923, c pela lei n. 4.679, 
ele 2!l tlo Janeiro de 1U23, u linha no J~sl.ado do Maltu Grosso, 
t•uke as cidades du Gmtrajá-l\lit•itn c MaHo Gross.u, sendo dcs
t.inatla pum a me:;ma a sulJVett~~ão anmial de 200:000$, com 
a ubrig·a~ão tle serem efl't•duadas 12 Yhl•gcns até ao rio Ca:hiry 
t' seis atú a c.idudc du Mallo Gros:;o. ~ Antonio Azcrcdu o 
otítros. 
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N. 34 

Onde convier: ' 

Art. Fica o Governo nuf,orizadG a <prccnohcr as vagas 
de auxiliares do nmanuense, que se ve~ificarem na Directoria 
Ge·ral dos Correios do Disl11icto F.ederal, com a promoção, 
independe:~te ele concur~d, dos praticantes qtw cont.arem mais 
de trcs annos de serviço. 

Sala dali Com missões, 28 d~ novembro de 1923. - J el'o
nymo Jlf onteiro. 

N. 35 

Fica o Governo autorizado a conceder ao engenheiro Car
los Augusto de Miranda .Tordão ou a empreza que organiza!', 
a construcção e exploração do porto na barra do Rio de Con
tas, Estado da Bahia, com a obrigação de fazer á sua custa os 
estudos necessarios, sujeitando-os á approvação e em cujo 
contracto será estipulado como limite maximo a cobrança de 
luxas analogas ás adoptadas no porto de S. Salvador. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1923. - E11sebio (lc 
Andrade. 

E' approvada a seguinte 

EMEND.\ 

São rl',icif.ndn.s ns seguintes •; 

EMENDAS 

N. 37 

Estrada de Ferro Norotistc do Bt·nsil: 

Na verha 111. ü ttccresc•ml.e-~c: 500 :000$ pat•n mclhom
mentos da linha nos panLanacs c construcção da ponte rir Sa
lobra, sohre o l'io Mir·nndn, c pru·a conclusão das obras nova:; 
já iniciadas, sendo: 

Pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 :000$000 
Material.. .. 1.. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. 20Cl :000$000 
- L. Adolplto. 

N. 38 

AccrcscrnLr.-sc - Vcrha lt' - Snbvcnções - pcpoi~ (Jns 
palnvms: «elo rio Amazonas n .~cns nfi'Jnrnft>.o», n scg·ui\1Lc: 
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~podendo a linha do Oyapock ser contract.ada separadamente, 
como a de l'irabas, mediante a subvenção que f·or arbitrada, 
clcntro do total \'Ota,rJo par·a a navrgação do rio Amazonas. -
Jus/o Cherm,ont. 

N. 39 

Os auxiliares de oscripta diaristas que tenham mais de 
12 annos de serviço effectivo na Repartição de Aguas e Obras 
Publicas, na data desta emenda, e que trabalham na Reparti
ção Geral, terão a~ suas diurins augmentadas para 15$000. 

Sala das sessões, cm 28 de novembro de 1923. - Justo 
Cherm10nt. 

O Sr. Euzebio de Andrade - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Euzebio de An-
drade. · . · 

O Sr. Euzebio de Andrade (pela ordem) - Sr. Presi
dente, requeiro a V. Ex. que consulte a Casa sobre si con
sente na retirada da emenda n. 35, ·que eu renovarei em ter
ceira d1scussão, acompanhada de maiores esclarecimentos. 

O SR. PnESIDENTF.- A que emenda V. Ex. se refere? 

0 SR. EUZEDIO DE ANDRADE -A' emenda n. 35. 

O SR. PRESIDENTE - Essa emenda foi rejeitada. Vamos 
votar a emenda n. 40. 

E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 

N. 40 

«Fica revigorado rpara o exercício de 1923 o saldo que se 
verificar no credito aberto pelo decreto n. 15.725, de H de 
setembro de 1922, podendo ser. applicado em melhoramento~ 
diversos, a ,juizo do Ministro ... - Marcilio de Lacerda. 

E' nnnunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. 41 · 

Onde convier: 

Para installacão, ampliaQão c melhoramento das officinns 
clr. Estrada de Ferro de Baturité, 2.200:000$000. 

Sala das scssüc5', aos 28 de novembro de 1923. - José 
Accioly • 

I 
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O Sr. José Accioly - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tom a palavra pelo ordem o Sr. 
José Accioly. 

O Sr. José Accioly (pela ordem) - Sr. Presidente, ro
queiro a V. Ex. consultar o Senado sobre si consente na re
tirada da emenda n. 41. 

Consultado, o Senado approvu o requerimento. 
E• annunciada a votação da seguinte 

EMENDA 

N. 42 

Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a auxiliar Alfena Branco com 
n quanLia necessaria até :180:000$ (cento c oitenta conto& de 
róis) para a constTucção do um carro de um novo óystema 
clt' viação ferroa mdescarrilavel o do um trecho de linha, afim 
de fazer a rlcmonslmção final, rlcsLinado ao transporte rapido 
de passageiros e mercadorias que ncceó·sitcm de transporte 
urgente. 

O Sr. Affonso de Camargo - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pelo ordem o Sr. 
Affonso de Camargo. 

O Sr. Affonso de Camargo (pela oratem) - Sr. Presi
dent), peco a V. Ex. consulte o Senado si conséme na retirada 
da emenda n. 42. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o reque
rimento do Sr. AJ'fonso de 'lamargo, queiram se levantar. 
(Pausa.) · 

Foi :.pp'!'ovado. 

E' approvada a seguinta 

EMENDA 

N. f7 

Ondn ronviN: 

Fica revigor·ado o credito aberto pelo Poder Executivo 
de QO :000$, cm execução ao n. GG do art. Oi do orçamento ou 
Prov'i·rnento ds D~pc::.a.s Publicas no cxer·cicio ele 1922, re
produzida o~su aulol'ização no n. LV elo art. 97 da Lei da 
Dcsp•eza desta anno, relativo essa cradi to ú construoçiío de 
um· estrada do rodagem da jusante ti montnntc da cachoeira 
;.!c Camnnúos, no município elo S. Gabriel, alto r•io Negro; 
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Estado do Amazona&-, afim de, evitando os perigos dessa ex
tensa quéda do agua, contornando todo seu percurso, facilitar 
as communicacõcs com a séde daquelle município de flores
ccn~c commercio, c com a nossa fronteira ás Republicas de 
Venezuela e Columbia. 

Sub-emenda 

SnppJ•imam'~se as paiavras· desde - ou Provim~n to :ís 
D,'SP('nl·" .Puhlicas - at.é - Venezuela t:' Columbia. 

N .• 18 

Ao § 1• do art. 2•, após as palavras "serviços outros auto
rizados pelo Governo", nccresccnte-se: "inclusive n ligação da 
cidnrle de Annnpolis". 

Fica prejudicada a seguinte 

EMENDA 

N. 44 

Onde conv.jer: 

. Art. Fica o Governo autorizado, na revi:são do con-
tracto com -a Companhia arrendataria da Rêde de Viação 
Bahiana, a incluir, como clausul·a obrigatoria para esta 
a oonst!'ucção dos seguin1tes ramaes, na Estrada de Ferro 
Timbó a Propriá: 

a) Hgação d.a cidade de AnnapoUs á ·re~erida vla-ferrea, 
segundo deter.minação j.á existente. em lei; 

b) .prolongamento até a cidade de Dores do rama·! da Cu-
pena. na mesma estr!IJda. · 

Art. Pal'a este fim o Governo abrirá os creditas ne- · 
cessarios, ou fará as operações d'e credito que julgar con
venie!11te. 

E' annuncinda a vot.ação da segu·intn 

JlMllNDA 

N. 45 .. ' . ~ ' ' 

·Onde convier: 

Art. Pa,ra a continuação do serviço de dragagem e des-
obstruccão do ['io Japaratuba e cana.es, no Estado de Sergi
pe, eonsoan:le autorização cm lei de 18 de a·gosto ele 1922, 
500:000$000. - Pe1•1!ira l,obo. 
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O Sr. Pereira Lobo - Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pereira Lobo. 

O Sr. Pereira Lobo (pela ordem) - Peco a V. Ex., 
Sr. Presidente ·consultar o Senad·o si consente na rBtira.da 
da emenda n. '15, apresentada em 3' discussão. 

. O Sr. Presidente ·- OB senhores que approvam o reque
riment.o que acaba de ser f.ei,to pelo Sr. Senador Pereira 
Lobo, queiram levantwr-sc (Pausa): 

Foi ap.provada ·a retirada. 

E' rejeit.ada a seguinte 

EMENDA 

N. 46 

Onde crmvier: 

Fica o Governo autorizado a subvcnsionar com 50 :000$, 
por kilometro, a construcção de uma estrada de fert'o ligan
do a cidade de Guarapnava ao Rio Paraná. 

Sa'la das sessões, 28 de novembro ·de 1923. - A(fonso 
Gamara o. - Carlos Cn.valcanti. - Genm•oso Marques. 

N. :19 

Corrijam-se as tabellas do seguinte modo: 

a) Verba :1' - Secretaria de Estado: 

Na sub-consignacão de "Pessoal" n. 24, onde se lê : "Dia
r· ia de 2$ a cada um dos quatro correios, etc. - 2 :920$, di
ga-se: "Transporte para os quat.ro correios, quando em ser
vico, 2$ por dia a cada um - 2 :928$000". 

li) Verba 2• - Correios: 

Elevem-se as sub-consignações de "Pessoal", de nume
r.as :131, 133, f40, 205, 208, 2:11, 2:14, 2:19, 246, 248, 298, 349, 
353, 381, 393, 397, 446 449, 5:14, 5:16, 520, 530, 538, 543, 557, 
56:1, 586, 629, 652, 67 4, 676, 678, 699, 702, 705, 733, 769, 829, 
89(1 e 937, de 4$ cada uma; 

As de ns. 203, 292, 385, 390, 442, 452, 455, 505, 5:1:1, 524, 
549, 594, 607, 730, 826, 860, 934, 940 c 956, de 8$ cada uma; 

As de ns. :143, 287, 510, 534, 680, 750, 767, 785, 810, 840 
e 875, de :12$ cada uma; 

As de ns. 114, :123, 429 e 438, do :13$599 cada uma; 
As do ns. 250, 686, 892 o 929, de :16$ cada uma; 
As de n~. 580, 603, 625, ü50, 672 e 721, do 2-1$ cada nmn: 
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As de ns. 199 e 324, de 45$ cada uma; 
As de ns. 345 e 421, de 54$ cada uma; 
A de n. 33, de 875$; 
A de n. 104, de 49$500; 
A de n. 129, de 25$; 
A de n. 137, de 9$; 
A de n .. 169, de 40$000; 
A de n. 173, de 6$; 
A de n. 244, de 36$; 
A de n. 271, de 63$; 
A de n. 282, de 22$500; 
A de n. 377, de 67$500; 
A de n. 478, de 27$; 
A de n. 501, de 270$; 
A de n. 913, de 20$; e corrijam-s& nas sub-consignacões 

de "Pessoal", a de n. 203, de um para dous serventes e· a de 
n. 287, de dous para tres serventes e accrescente-se uma de 
n. 777 A, assim redigida "Tres officiaes a 3:600$ - 10 :800$" 
sem alterar a somma por tratar-se de simples omissão typo
graphica. 

c) Verba 3' - Telegraphos: 

Elevem-se as sub-consignações de "Pessoal", de ns. 25, 
36 e 87, de 75$ cada uma; a de n. 14, de 90$; a de n. 59, de 
270$; a de n. 6a, de 115$; a de n. 71, de 3:500$; e a de n. 81, 
de 6:000$000. 

N. 20 

Reduzam-se na verba a• - Telegraphos - as sub-con
signações de "Pessoal", abaixo indicadas, do seguinte modo: 

69. f guarda-fio de 1• classe ............ .. 
70. 1a guardas-fios de 2• classe a 2:200$ .. .. 
8a. 14 vigias ele 2• classe a 2 :000$ ....... .. 
84. 3 estafetas de 1• classe a 3:000$ .... ; .. 
85. 4 estafetas de 2• classe a 2:400$ ...... . 

Total . ......................... . 

N. 21 

2:700$000 
. 28 : 600$000 
28:000$000 
9:000$000 
9:600$000 

77:900$000 

Redi.ia-se do seguinte modo a sob-consignação n. 109, de 
"Pessoal", da verba a• - Telegraphos: 

109. 2 inspectores transferidos da · rêde ex-estadual do Rio 
Grande do Sul, sendo um com o vc.noimento do .6:240$ e outro 
do 4:800$000. ',,, 

N. 22 

Eleve-se de 40 :000$, a sub-consigtiacão de material da 
verba a• - Telegraphos: · · 

N. 4a. Alugueis de casas, passando para.... 9:!0 :000$000 
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N. 23 

Substitua-se a verba u• -- Estrada de Ferro de There
zopolis, pela seg.uinte: 

Verba 14' - Estrada de Ferro Therezopolis : 

(Avisos ns. 212 e 225, de 20 de outubro e 4 de novembro 
de 1919, instrucções approvadas por portaria de 12 de de
zembro de 1 !H 9. Lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, ar
tigo 92, verba 6', n. IX; todo o pessoal e em commissão ou 
diarista.) 

CONSIGNAÇÃO - PESSOAL 

Primeira divisão - Administração 

I-Directoria 

Natureza da despeza 

Venci
mentos 

1. 1 director. . . 24 :000$ 
2. 1 engenheiro ajudante. 12:600$ 
3. 1 continuo.. • • • • • 2:160$ 

II-Secretaria 

4. 1 secretario. . . 
5. 1 official. . . . . 
6. 2 2" secripturarios 
7. 1 continuo. . . 

III - Contadoria 

8. 1 contador. . . • . . 
9. 1 ajudante de conta-

dor. . . . . . 
10. 1 guarda-livros •.. 
H. 3 1 •• escripturarios 
12. 7 2"' escripturarios 
13. 1 nrchivista .... 
14. 1 continuo. . . . 

12:000$ 
6:000$ 
3:300$ 
2:160$ 

9:000$ 

5:400$ 
5:040$ 
4:000$ 
3:300$ 
3:240$ 
2:160$ 

Fixo 

24:000$ 
12:600$ 
2:160$ 

38:760$ 

12:000$ 
6:000$ 
6:600$ 
2:160$ 

26:760$ 

9:000$ 

5:400$ 
5:040$ 

12:000$ 
23:100$ 
3:240$ 
2:16Q$ 

59:940$ 

Papel 

· Variavel 
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Natureza da despeza 

IV- Thesouraria 

Venci
menlús 

15. 1 Lhesoureiro - paga
dor (i n c I u s i v e 
600$ para que-
bras). . . . , . 6 :000$ 

16. 1 escrivão de pagado-
ria. . . . , . 4 :320$ 

V - Almoxarifado 

17. 1 almoxarife • . . 5 :400$ 
18. ti auxilirar (\e almo-

xarife. . . 2 :520$ 
19. 1 encarregado do de-

posito. . . 2:520$ 
20. 1 servente. . . . 2 : 160$ 

.VI -Portaria 

21. 1 porteiro. • 
22. 1 vigia. , • 

S euu.nda di visão - Tra
(e(Jo e locomoção 

VII- Escriptorio 

23. 1 engenheiro chefe do 
trafego c loco-

.. .. 

2:880$ 
2:160$ 

moção ...... 7:200~ 
24. 1 inspect{)r do tra-

fego. . . , . . . 4 : 680$ 
25 . 1 encarref.ado da Ji-

(nha telegraphica 3 :280$ 
26. 1 continuo. . . . • . 2:160$ · 

VIII -Estações 

27. 3 ngen tes do 1' classe 4 :600$ 
28. 4 agentes de 2' clnsso 2:880$ 

Papel 

Fixo Vnrinvel 

(j :600$ 

4:320$ 

10:920$ 

5:400$ 

2:520$ 

2:520$ 
2:160$ 

'III• 

:12 !600$ .. , 

2:880$ 
2:160$ 

5:040$ 

7:200* 

4:680$ 

3:280$ 
2:160$ 

:17:320$ 

14 :MO$ 
H :520ill 

•._·.: 

~ 
.. 
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"atureza da despeza 

2!l. 1 encarregado de pa-
rada. . . . 

30. 7 conferentes. . . 
31. 7 guardas-chaves .. 
32. 4 vigias. . . . . . 
33. 1 guarda-ar·mazem 

IX-Movimento 

Venci
mentos 

2:520$ 
2:500$ 
2:160$ 
2:160$ 
2:160$ 

Fixo 

2:520$ 
17:500$ 

.15:120$ 
8:640$ 
2:160$ 

7'1 :500$ 

34. 3 chefes de trem. 3 :240.~ 9:720$ 
~[i. 2 guardas freios de 1' 

classe ...... 2:880$ 5:760$ 
36. 4 guardas freios de 2• 

classe ...... 2:i60$ 8:640$ 

X-Tracção 

37. 7 machinistas de i• 
classe. • 

38. '5 machinistas de 2' 
classe. . . 

39. 4 f o g u i s L a s de i• 
classe. . . . . 

40. 8 f o g u i s ta s de 2' 
classe. . . . 

41. 3 conservadores. . 
42. 9 operarias. . . . . 

XI- Officinas 

43. 11 mestre de officinas 
4 4 • 1 contra•mes trc. . 
45. 1 ferreiro. . • . .. 
46. 3 ajustadores. . . . 
4 7. i caldeireiro. . . . . 
·18. 3 carpinteiros. . . . 
49. 1 aj,udante de carpin-

teiro. . . . . . 
50. 1 mal,hudor. . . . . 
51. 1 pintor. . . . . . . 
ii2. 1 ajudante de pintor'. 
53. 1 vigia. . . . . . . 

3:240$ 

2:880$ 

2:520$ 

2:160$ 
2:520$ 
2:160$ 

5:400$ 
3:240$ 
3:600$ 
3:240$ 
3:240$ 
3:240$ 

2:160$ 
2:Hi0$ 
•>•5 9 0ili 
2 :~r6o$ 
2:160$ 

24:120$ 

22:680$ 

14:400$ 

10:080$ 

17:280$ 
7:560$ 

19:440$ 

91~440$ --
5:400$ 
3:240$ 
3:600$ 
9:720$ 
3:240$ 
9:720$ 

2:160$ 
2:160$ 
2:520$ 
2:160$ 
2:160$ 

46:080$ 

Papel 

Variavel 

o li 

' 
, .. 



ANNAIIS DO SENADO 

1'1 a tureza da despeza 

Tercei1·a divisão - Via 
permanente 

Venci
mentos 

XII-Escriptorio 

54. 1 engenheiro chefe da 
via permanente . 7 :200$ 

55. 1 auxiliar da via per-
. manente. . . . . 5 :040$ 

56. 1 continuo. . • . 2:160$ 

XIII - Conservação 
da linha 

57. 1 mestre de linha. 2:880$ 
2:520$ 
2:160$ 

58. 6 feitores. . . 
59. 34 operarias. • 

XIV - Obras d'arte 
e edificios 

60. 1 mestre de pedreiro 3:240$ 
Gi. 2 pedreiros. . . 2:880$ 
62 .. 4 serventes de pe-

dreiro. . . . • . 2 : 160$ 

'' 
~V -Diversas despezas 

63. 'Diarist31S, jornaleiros, empre
gados nos serviços do tra
fego de verão, reparacões, 
consolidação e melhoramen
tos da linha, montagem de 
machinas para as officinas 

Fixo 

7:200$ 

5:040$ 
2:160$ 

14:400$ 

2:880$ 
15:120$ 
73:440$ 

91:440$ 

3:240$ 
5:760$ 

8:640$ 

17:640$ 

64. 

e trafego mutuo, fixadas as 
diarias entre o minimo de · 
3$ ( tres mil ré is) e o ma- · 
:ximo de 15$ (quinze mil · 
réis) . . . . . . . . . . . · 100:000$ 

Servico extraordinario e sub-

G5. 
stituições. . . . . . • . . . ....... '" 

Diarias de accOrdo com as leis 
o reg·ulamentos, por serviço 
i'óra das respectivas sédes, 
sendo do '15$ · o. I,naximo. 

Papel 

Variavel 

• 

ill:000$000 

1(]:200$000 
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Natureza da despeza 

Venci
mentos 

66. Auxilio para aluguel de ca~a 
aos agentes e mestre de 
linha, em effectivo serviço, 
quando não residirem em 
predio da Estrada. . . . . 

CONSIGNAÇÃO - MATERIAL 

I - Material permanente 

1. Material rodante, de tracção e 
seus accessorios, acquisição e 
reparação. . . . . . . . . . 

2. Trilhos, dormentes e accesso-
rios. . . . . . ..... 

3. -Machinas e ferramentas para as 
officinas. . . . . . . . . . 

/1. Acquisição e reparo de moveis; 
machinas de escrever e ·cal
cular, apparelhos e utensílios 
necessarios aos serviços de 
escriptorio e expediente. . 

11 ~ Material de consumo 

5. Combustíveis para machinas e 
officinas. . . . . . . . . . 

6. Lubrificante e material para 
lubrificação, limpeza e con
servação de machinas e ap
parelhos. . . . . . . . .. . 

7. Outros materiaes necessarios á 
execução de todos os servi
ços e de quaesquer obras de 
conservacão. ; . . ., . . . 

III --:- Diversas des~:as 

8. · Fornecimento de luz e energia 
electrica.. . . . . . . . . 

9. Assignatura de appareLhos te
lephonicos. . . . . . . . . 

10. Servir;o telephonico official. . 
11 ; Ta:x:il. de consumo dagua, . . 

Fixo 

0 O o, o O ,O o O 

Papel 

Variavel 

7:560$000 

138:760$000 

380:000$000 

100:000$000 

100:000$000 

20:000$000 

600:000$000 

510:000$000 

60:000$000 

130:000$000 . 

700:000$000 

6:000$000 

:1:600$000 
500$000 

1:000$000 
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Papel 

NaLureza da despezu 

Venci
mentos 

12. Despezas miudas de caracter 
urgente, cujos pagamentos se
rão eí'fectuados na thesou
raria da Estrada. . . . . . 

13. Servico da Imprensa Nacional. 

·, RECAPITULAÇÃO 

Pessoal · "· · 

f • divisão. . . . . . . . 
2' divisão. . . . . . • . 
3' divisão. . . . . . . . 
Diversas despezas. . . . 

. . . 
o '.. • 

l~ixo 

........ 

154:020$ 
250:460$ 
123 :480$• 
• o ••••• o' 

Sommas de pessoal. 666$220$ 527:960$ 

Material 

Permanente. . . 
De consumo. . • . .. 
Diversas despezas. . . 

Sommas de mate
rial. . . 

• o •• o • o • 

• o • o o • o ••• 

o o •• o o o ••• 

1.318:280$ 

Vuriavel 

6:180$000 
3:000$000 

18:280$000 

138:760$000 

:138:760$000 -----

600:000$000 
700:000$000 

18:280$000 

1 , 3oi8 :280$000 

Dotação da verba. . . Ul85 :000$ 527 :960$ 1. 457:040$000 

N., 24 

Transfit'a-se da consignação de "Pessoal", da verba 16', 
"Inspectoria Fedet·a! das Estradas", sub-consignação n. 28, 
"Diarias reg.ulamentares", a quantia de 30:000$, para as se
guintes sub-consignações da mesma verba: 

N. 1- "Acquisioão, conservação de mo-
. t " veis, e c. . ................... . 

N. 2- "Livros em branco, papel, ·etc." ... . 
N. 3- "Materiaes para o servi~o de -.limpeza 

da 1•eparticão, etc." .... : . ...... . 
N. 7- "Taxas do servir;o telephonico" .... . 
N. 12-"Transporte nas estradas de ferro da 

Unii~o" ............... , .... : .... . 
N. :13- "Lavagem de casas e toalhas,. etc." .. 

12:500$000 
:10:000$000 

1:000$000 
1:400$000 

.1:500$000 
. 3:600$000 

30:000$000 



I 
I 

•· aESSÃO EM :17 DE DEZI!MBRO DE f923 ... 497 

N. 25 

Ao art. 2", do projecto: 

Reunam-se as consignações I.'elativas á Estrada de Ferro 
Central do Piauhy c á J~stl'adu di! .!!'erro de Pel.t•olinu a Thc
rezina, em urna, nos seguintes termos: 

Esli·adas de Fel'l'u no Esladu do Piauhy: 

Cenll'al do Piuuhy, 11clrolina a 'rherezina c 
Thet·czina a Ct·athcús. . . . . . . . . . . . • . . . 4. 000:000$000 

N • .26 

·· ·Onde convier: · 

Do art. 6", do projecto supprimam-sc os ns. II c VI. 

N. 27 

Onde conviei': 

Inclua-se nu a1·t. 2", do JH'o,ielllo, sob u titulo "Estrada 
de Ferro Central do Brasil", o SCS'ltinlc: 

Suppressiio de pussugcns de nível no.~ sub-
urbios .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. 1.500:000$000 
Elevando-se a somn1a a 18.900:000$000. 

N. 28 

. Ao art. ü", n. III, do JH'Ojecto (edifícios pura correios c 
. tclcgraphos) : 

Em vez de 2.000:000$, cli,;a-sc 3.ooo:ooo$ooo. 
Accresccnte-se, in' fine: "e amplia•· e ruclho•·a•· us cdi

i'icios fedcracs em que já !!stas cslt'jam installadas". 

N. 20 

Ondo convict·: 

, ArL. E' o Govm·no autorizado a alll'ir os creditas e 
. fazr!l' as opc••at.:ücs do et•edilo neccssarios, até o total de qua
.. rcnta mil contos fle réis, para adquirir o mateJ•ial fixo (trilhos. 

accrssorios, mulcrial para desvios, abrigos c oft'icinas) c o 
material J•odantc (locomotivas, CUJ'I'OB, vagues t• accessot•ios), 
necessarios 1ls esl.rafla~ rle fer·ro de pJ•opriedado e adminis
h·acão fedll,l'Hl; afim rle acudir 1i actual crisn de I •·ansportes. 

§ L" O Governo poderá conh·acla•· o fornecimento dire
elamcnte com as fab•·icas ou seus representantes legacs c 
fa%1'1' a~ CtHnbinut.:Gt•s l'inancei•·a~ convnnicniPs. pum r·calizar 
OS IHIB'llllll!lli.IIS IIU )JJ'UW C pela fiÍI'lllil fJI.ll! se UUIIYl'llciO!Hil'l'fll, 

S. - Vol, X 32 



~ 2." l'oderá, lambem u Gowt·nu, além do_ disposlo ne~te 
~l'ligu, cuulraclar o l'on1ediJIUiitu e a rcparaçao do malorJal 
rodante com cmpre~as intcrc:;sadas . nu lranspor.te de seus 
produotos, de modo a ser a importancm da ·respectiva despesa 
amorlizuda pela dos fretes a pagar por esse transpoL·lc. 

N. 30 

Onuc convier: 

A.rL. .Fica o Governo autorizado a contraclut; a electri-
licacão do trec,llo de Barra Mansa a Augusto .Pestana e de 
Bello Horizonte a Divinopolis, na Estrada de Ferro Oéste de 
Minas, com quem mais vantagens offerecer, de accOrdo com 
as leis em vigm·, mediante pagamento de annuidades, cor
respondentes á despesa de combustível no referido trecho e á 
economia que fOr verificada na verba "Pessoal". 

Paragrapho uni~o. Nas i'.uturas propostas orcameut'arias, 
deverão ser destacadas as correspondentes parcellas das reape
otivaer verbas. 

N. 3i 

Onde convier : 

Ar!.. E' o Governo autorizado a revêr os contractos a 
que se referem os decretos n. 15.151, de 1 de dezembro de 
1921, e n. 15.450; 'do 25 de abril de 1922, podendo reunil-os 
em um só, celebrado com as mesmas emprezas com que o 
foram aquelles, ou com outra que a estas substitua, e des
locar as obras, que delles são objecto, para constituírem o 
prolongamento da parte actualmente em trafego do cáes do 
porto do Rio de Janeiro, sendo os pagamentos effectuados 
pelo credito aberto pelo decreto n. 15.'039, de 6 de .outubro 
de 1921, e pelo. saldo do deposito feito em virtude do decreto 
n. 14.198, de 2 de junho de 1920, os quaes ficam revigorados. 

N. 32 

Onde convier·: 

A.rt. E' o Governo autorizado a revêr o contracto de 
9 de marco de 1921, celebrado em virtude do decreto nu
mero 14.589, de 30 de dezembro de 1920, para as obras de 
s~~;neamento .e dragagem ~os rios que. desaguam na bahia do 
R1o de Jane1ro, para o f1m de reduz1r as· mesmas obras e a· 
despesa respectiva, podendo modificar ou substituir o regímen 
de concessão adoptado pelo mesmo. contracto. · 

N. 33 

Substituam-se, no art. 3•, as pala'\lras ·para a Estrada de 
Ferro Çentral do Brasil", pelas segUintes: "Para as estradas 
pe ferro e para outros sorvicos industriaes da Un~ll.o". 

. 
• 
I • 
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' Substituam-se as pala\'t'as "á LhesouP.aria da mesma Es-
trada" por estas: "ás respectivas· Lhosourarias" c accresccn
te-se ao ar Ligo : 

''Para o effeilo do .§ 1" do al't. i48 do. Regulamento de 
Contabilidade, as administrações das estradas de ferro ficam 
autorizadas a adquirir, mediante concurrencia administrativa; 
si conveniente, á margein de suas linhas, os combustiveis e os 
materiaes de qúe precisam, o bem assim effectuar o paga.: 
mento das contas· de· gaz, luz electrica, telephones, transportes, 
reclamações por excesso de frete, alugueis e despesas urgen
tes de pessoal c material, utilizando-se de sua propria renda, 
até 10 • j• da receita do anno anterior, podendo realizar · os 
pagàmentos nas proprias estações, onde se tiver realizado o 
fornecimento ou o servico." 

N. 3-i 

Onde convier : 

Fica o Góverno autorizado a providenciar, dentro da do
tacão fixada na verba 4• para o serviço de Navegação do Rio 
Amazonas e seus affluentes (decreto n. 4.679, de 24 de ja
neiro de 1923) e pelo modo que julgar mais conveniente; no. 
senti do de assegurar a continuação do actual serviço que veo1 
realizando The Arnazon River Steam, Company (1911), Ltd., 
até ser a mesma navegação contractada, na conformidade do 
que dispõe o referido decreto. 

N. 35 

' Onde convier: 

Art. A execução de obras por ordem de serviço, ou por 
ajustes a titulo precario, nas estradas de ferro da União, in~ 
olue-sc nas excepções estabelecidas . pelo art. 246 do Regu~ 
lamento Geral de Contabilidade Publica, appt•ovado pelo de
cr.eto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, .mas obedecerá a. 
condições geraes prescriptas pelo Ministerio da Viacão, nas 
quaes .ficará estabelecido rigorosamente o criterio da idonei
dade ·dos executores, e a liberdade da administração para 
suspender a obra e substituir o encarregado desta. 

N. 86 

A' sub~consignacão n. XIII e ao n. i3 da sub-consignaoão 
I - Material - da verba 3•, acct•escente-se: "inclusive as Ii-· 
nhas telegraphicas de Barreiros a Catende, passando por Agua 
Preta c .Palmares, de Bebedouro a Panellas e Lagoa de. Gatos, 
de Santa Cruz a Brejo da Madre de Deus e telephomcas de 
Páo d'Albo a Floi·csta dos Leões, de Iguassu' a Pilar e lle 
Pojuca a N. S. do 0'. 
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N. 37 

, Accrescente-se : 

Fica o Governo autoi•izado a tomar ou promover as me
didas que julgar nccessal'ias li baixar o custo dQ transporte 
do carvão nacional do~ centros do produccão aos mercados 
consumidores, inclu~ive auxiliando a conslruceão !.lo pol'to de 
Imbituba c o apparelhamonLo do porto do Hio uc Janeiro, du 
modo a JlOt·miLtit· carga o descarga elo, pelo menos, 3. 000 to
neladas cm .2-1 horas, podendo Jazer operações de credito e 
abrir os nccessarios c1•editos: · · 

N. 38 

Accrcscente-se: 

l<'ica o Governo autorizado a rever o contracto de arren
damento da J~strada de Ferro D. 'l'hereza Christina e seus 
ramaes, de fôrma a upparelhur essa cslt•arla lJUra o trafego 
intenso de carvão · cum locomotivas pesadas, l'cforvando ou 
sub~Lituiudo us pontes, modiJ'icuudo trechos de Iiuha c collo
candu la~ lro de pedra. 

N. 39 

Ficam cm vigor no exercicio de 192-1, as seguintes dispo
cições da lei n. -1.638 .. de G de janeiro de 1923: art. 97, nu
meros XIV (supprimindo na lettra - e - as palavras finaes 
"que será is·ual, etc.") XXVI, substituindo-se o :§ 2• pelo se
guinte: "O Governo fica autorizado a. dividir a importancia 
global da subvencão ú. navegacão da Amazonia pelos diversas 
linhas subvencionadas, podendo con.tt•actar o serviço . destas 
com uma só ou com diversas emprezas, conforme for mais 
conveniente"), XXVII. XLIV, XLVII, XLIX e arts. 103, 107, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. 119, 127, n. 4 e 97, n. 21, 
supprimindo-se rio ar L 112 as pnlavt•as - "e por conta desta", 
accrescentand~sc no t'im do n. f.\ do arL. 127 as palavras·
"mantidas as actuaes linhas, sem prejuízo du CI'enoão c re
stabelecimenlo de outras" -. substituindo-se o paragrapho 
unico pelo seguinte: "No· contt·acto u l'it:mm·-.~e a companhia 
obriga-se a concedet• pussag·cns gratuitas em l,odas as suas . li
nhas: a) aos J'unccionarios pnblicos, quando em objecto dtl 
servico; b) aos membros do Govet'!l.O, no V.ice-Presidcnte da 
Republica o aos membros do Congresso Nacional, e, emfim, 
accrescentando-se ao n. XV do art. 97 - "inclusivo o pro
longamento de Barreiros u 'l'awandaré". 

O Sr. Presidente- O orcamento passa !I 3" discussão. 

Votação, cm 3' discussão, da proposição da· Camara 
dos Dcp'lltndos n. 'i72."dc 1922. que reconhece como officiaes 
os diplomas de Bngenheit•o agronomo, ·~onJ'el'idO$ .pela Escola 
~c Engenharia do l)ertmmbuco. 

I 
I 
I 
i 
• 
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.\t•Lig·o unico. Ficam reconhecidos pelo Governo Fedem! 
os di[)lomn•s de cngenhciro agi'Onomo na .E.~coln rlc Engenho· 
l'ia de PCl'llambnco c pal'a o effrH.o de gosnrem os diplomas 
em .lodo n l.erJ•it.orio nacional, as vantagens inherentcs ao ti. 
tulo, sendo a mesma escola obrigada a incluir no seu plano 
de estudos lo'das as dis1lipl i nas ensinadas na Escola Superior 
de Aga•iculturn, mantida pelo Governo Federal; ficando revo. 
gadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1923. - Manoel 
Borba. 

SUB-El\fENDA 

«Parag·ra.pho uni·co. Fjcam igua·lmentc reconheci(}os os 
diplomas de engenheiros agronnmos conreridos após a equi
paração da Escola ele Engenharia de Pcrmtmbuco ás escolas 
sn per i ores offi-ciacs .l> 

O Sr. Presidente - Fica prcojudicarla a proposição nu-
mero 172, de 1922. 

O Sr. Pires Rebello - Prro a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente ·- Trm n palavra o nobre Senador. 

O Sr. Pires Rebello (pela 01'ct'ern) - Sr. Presidente, 
achando:-sc sobre a mesa a redacção final da propoaiçlio que 
acaba de ser approva'da. requeiro a V. Ex. consulte o Senado 
sobre se concec1c nrgencia para que seja immedíatamente dis-
cutida c vot.ada. · 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Pires Rcbcllo requer 
urgencia Jt:tra: immcdinta discussão e votacão da redacção fi
nal da proposição que acaba de ser approvada. 

Os senhores que o app~ovam queiram levantar.se., 
(Pausa.) 

Approvado. 
O Sr. 4• Secretario (servindo ale ,9•) lê c é approva·do o 

Rnguintc 
PARECER 

N. 420- 1923 

Redacç/Io final da emenda do Senado substitutiva da propo .. 
sição da Cnrnm•a dos Deputados n. 17! - 19!.9, reconhe .. 
eendo eomo of(iciaes os diplomas de enoenlteira agro
nomo crm(c1''idos pela E.~cola de Enoenltaria de Per
uambuco. 

Votac1ío, cm 3• discussão, da proposicão da Cnmara do~ 
,Dcputn'dos n. 126, do 1923, que autoriza a ab;x:ir, pelo l\U.; 
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nisl.orio da .Tusti~a e Negocio~ Interiores, o credito especial de 
1 :785$375, 1para pagamento ao Dr. Francisco Tavares da 
Cunha e :Mello, juiz federal em Pernambuco. 

Approvncla, vae á sanooão. 

Votação, em 3" discussão, do projecto do Senado n. 62, de 
1923. que manda contar ao engenheiro Paulino Lopes da: Cruz, 
para a apusonladoria o periodo de tempo que menciona, no 
cargo de engenheiro de 2' classe da Inspectoria de Portos, Rios 
e Crma·es. 

Approvado, vne á Commissão de Redacoão. 

O Sr. Olegario Pinto - P.eço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Senador. 

O Sr. Olegario Pinto (pela ordem) - Rr. PreRidenl.e, 
achando-se Mbro a mesa a redacção final do IJlii'<ljecto Qlle 
ncabn de s1w npprovndo, requeiro a V. Ex. consulte o Senrí'do 
sobro.~ se concede dispensa de impressão para que ella · se,ia 
immeclialamenle discut.ida e votada. 

O Sr. Presidente - O Sr. Olegnrio Pinto requer dis
pensa do imprr.ssüo p~ra immediata discussão e votaclio da 
redncoiio fínnl ·do pro,jecto do Senado n. 62, de 1923. ·Os se
nhores que approvam esse requerimento, queiram levantar-se. 
(Pausa.) 

Foi npprovado. 

O Sr, 4• Secretario (sen!indo ale ,9•)· lê e tl approvaüo o 
eeguinte 

PARlQBR 

N. 42f - f92S 

Redacção final rio 11rojecto n. 62, de 1023, que manda contar 
ao erlf!enheiro Pmtlino Lopes da Cruz, pm•a a aposentado
ria o 1liJI'íodo de tempo que menciona, no cargo de enge
nhei1·o de 2' cla.vsc ria Tnspecf01•'ia de Pnrfns; mos e· Canaes. 

O CongreRRn Nacional decreta: 

Art.igo unico. E' contado ao Dr. Paul i no Lopes da r.rnz. 
aclllnl llngenheiro do 2" classe ria Inspectoria Fllderal de POJ'
t.os, Jlio~ 11 Canae~. para sua aposentadoria. n tr.mpo dr Roi~ 
a.nnos, oito mczes c dezanove dias, decorridos de 31 de de
zembro de 1806 n 1\l rlc np;ost.o de 1903; revogadaR as clispo
sic\lr.l' cont.rnrins. 

Snln da CommisRão rlr lledncoão. em 17 dP. dezembro de 
1923. - José Ens11ldo, - Alvarn de Carvalho .. - JlanoeTi 
Bo1'ba, · 

• 
! 

i 
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' Votação, em 2" discussão, da proposição da Camara 
dos Deputados n. 115, de 1923, que isent.a de imposlo adua..: 
neiro o material importado pelo Governo do Estado do Ma
ranhão. para serviços de abas4ecimenlo de agua e r.sgoto8 

Approvada. 

E' approvada a seguinte 

EMRNDA 

A' proposição n. H 5, de 1923 - Accrescent.e-se: 

Art. Fica igualmente isent.o de pagamento rle direitos 
aduaneiros e quaesquer taxa A o material importado pelo Es
tado de Pernambuco, para os serviços de esgotos e abasteci
mento de agna da sua capital, bern como para as obras com
plementares do porto de Recife. 

S. R. - F. A. Rosa e Silva. - Manoel Borba. 

O Sr. Rosa e Silva - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a pal~~:vra o nobre Senador. 

O Sr .. ·Rosa e Silva . (pela ordem.) -· Sr. Presidente, re
queiro dispensa de intersticio para que esta proposição passe 
á terceira discussão. 

O Sr. Presidente -- () Sr. Senador Rosa e Silva· requer 
dispensa de interstício para que a proposição da Camara elos 
Depnt.ados n. 115, de i 9211. pMse á terceira discussão. 

Os senhores que approvam o requerimento. queiram le
vant.ar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

. A. proposi~iío figurará nn orr!Pm rio rlin rln sesRfio rio 
nmanhlt.' 

. Vot.aciío, em 2' disCllRRão. rin prnnm.ieãn rin r.nmnrn 
rios Jleput.nrloR n.· ·I!H. de 1!123. qnr. nnforiza n Gov~>rno n nlll'il' 
nm crecfit.n rio nO :000~ para o cnstr.in rlo CongrrsRn Medico 
J.,nso~Brnsileir.o. 

Appr.ovadn . 
' 

Vot.nção, r.m :1' rliscnssíío. rla proposição da Cam:m1 
do~ Depnt.ndo.~ n. 100, de Hl2:J. qnc autori?.a a a!Jert.urn p~lo 
Minist.erio da' .Tnst.ica fl Nogocios Interiores. n credito rspecial 
de· 59:501$500, ·par·a liqnidar)ão elo despezas com OR funeraes 
e exeqnias r! o Sennclor Ruy Rnrbosn. · · 

Approvadn, vua á Commissiio do Redac~ão, 
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Conl im!at•.fti> ria 2' íli~cn~~ilfl ria pr·opo~i~ão da Cnmarn. 
rios Drpnl.nrln~' 11. 1:?:!. rlt• l!l:!:l. fllll' m·~n a llr•el'ila Cii'J':li ria 
JlCf1llhfil•a f>UI'tl 11 I'XI'I'Cido rJe 1!121, 

O Sr. Presidente - Si niio hn r(nl'm f(lll'irn nsar da pn
lnvm, tJnt'I'I'I'O n rli~cn~~ãn. ( f>nusa.) 

E~ltt encerrada; vac proceclel·-~r ;í \'OI n~fio. 

E' nnnunciada a voln1;.ãn da seguinle 

El\IEND.~ 

N.1 

(Primeira parte) 

Onde conv1er: 

Na classe decima, n. 1ã3. «iLnpis». tia~ Tarifas das Al
fandegas. dig·a-sr: «Direi 1M :?$500, 6$ ~. 16$ kilogramma,, 
resprctivamrnlr. Pm lng-ar rle: ,2$, 6$ e lt\*000». · 

(Segunda parle) 

Na cla·sse d~cima segunda. n. 35:?. das Tarifas das AI.: 
1'anrlegns, diga-se «Dir~.ito.~ (•~anelas) ii$ kilogrammn», r.m 
Jogar rle 2$000. · 

Na classe YigeRima, n. 631. ainda da~ Tarifas das Al
fandegas, diga-se: GDireitos (lousa ou ardo'sia cortada e 
preparada em laminas par:i escrever 2*500», em lognr de $200, 

Snla dns. sessões, 10 em dezembro de 1923. - Ben;iamin 
Ba1•roso, 

O Sr. Presidente - Esta emenda tem parecer ;favornvol 
dn Com missão cm rolar:ão t't parf.c J' c contraria á pnrt.e 2•, 

Vou submeLtor, por partc·s n votos a emenda. Os senho
res ()Ue approvam a primeira parte, .que ~cm parecer fàvo
rnvel da Com missão, queiram lr.vantnr-se. (Pausa. ) 

IFoi approvada, 

Os senhores que approvam a segunda parte dn emenda 
com parecer contrario dn Commiss!lo, quolrnm levantar-se. 
(Pa11sa.) · 

Foi ;rej~itada •. '"'-j. 



I 
E' llJ1provada a St!SUinlc 

N. :! 

Com capacidado para ~o OJ>Crarios, urn 
Mem até 100 operat•ioR, utn,,,, .. ,.,. 
Idem, n{t) 250 opnrat•ios, tllll ••• · ••••••• 
Idem de. mais ele 250 operarias . , , , . , · 

~O$ razão 30 ~ 
·00$ razão 3 O o/o 

JOO$ !'llZão 30 % 
1'ii0* razão 30 % 

Fica pre,iudicacta :1 seguinte 

,; 

N, 2. 

Ao arf .. 1". n. 1, onrle SI! diz: inclua-si! no art. 801 da 
r,lasso 29 os seguintes l'elogiOS desUnactas exclusivamente a 
servil· de 1·egistr·o do frnquencia de pessoal om fabricas ou 
officinns r.on I· cnpneidade p:\l'a 50 opernrios, um, 60$, diga-se: 

Com capacidade alli 50 OJlf'l'!lt·!rJ's, UJII •••••••••• 
Com capacidade até 100 orwrarios, um .. , ...... . 
Com capacirlarJ.o al•l Jiin opct·nt•i•>s, um ........ . 
Com capacirlmlf' nttl 2~0 operm•ios, nm ........ . 
Com capaciclade. superiot: :t 2illl, um ............ . 

E' annunciarla a vola~ão da seguinte 

JlMENOA 

N. 3 

Razão 30 % 

25$000 
. 35$000 
'ii0$000 
75$000 

100$000 

. ArL 229 (classe II), onde se diz cadhesivos c outros 
nlio especificados, ldlo 2$, ra~ão ;50 o/o, diga-se «adhcsivo·s 
e outros não especificadas, kilo 8$, razão 2ã %, . 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Olcoario 
Pinto. 

O Sr. OlecrarJo Pinto ,_. Peco a palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente - Tom a palavra o Sr. Olegnrio Pinto. 
O Sr. Olegario Pinto (pela ordem) - Sr. Presidente, 

requeiro a V. Ex. consulte o Sm.)aqo sobre si con'Sente na re-
tirada p·essa emc,nda, ·. · 
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O Sr. Presidente - O :!r. Sonador Olegario Pinto re
quer a retirada da sua cme.nrln. Os senhores que appJ•ovam o 
reqn,erimento, queiram Jevan t.ar-se. (Pansa.) 

A:pprovada n re1.irada da emenda. 
E' rejeit.ada a se~uinlc 

N.· 4 
'·''· 

·. 'nodu'za-sn 'a 50:000$ a ,.e1·bn n. 79 -· ltenct'a da Cns~ 'dà 
Moeda. 

São approvadas as seguintes 
\ 

EMENDAS 

N. 3 

. A verba .t• da renda com applicação especial reverterá 
para a ·receita geral. - Paulo 'de Frontin. ·· 

N. 4 

Accrescente-se : 
· Renda da emiAsão de moedas metallicas subsidiaria~. 

3.000:000$000. 

N. 5 

Substitua-se o art. 18 pelo seruinte: 

"Ficam isentos de direitos de . consumo e de importaoão, 
pagandp apenas a taxa de 2 o/o' de expediente, papel, os ma
chinismos, appárelhos e instrumentos, e os respectivos per
tences e accessorios apropriados · aos trabalhos de lavoura, 
asim como tractores e carros para cultura agrícola mecanica 
e transporte em estradas de rodagem, e adubos naturaes ou 
chimicos, importados por syndicatos agrícolas, por agricul
tores ou não, sem dependencia de deposito prévio, ou de au
diencia do Tribunal de Contas, bem como os dous sliccos em 
que veem acondicionados esses adubos." · · 
· , . ·Sala• das sessões,.· G de dezembro ·de .t 92S. .:...; Euaebio de 

Andrade. . , 

' ... ' Sú:b~ern.enda 

Supprlmnm-se os pareceres . · 
~· ''. ,·, l 

. / . ~'Sem dependen~ia de. rjepo~Hó pri!vio o~·. de .~udjencia do 
Tubunal de Contas. . . . .. . , ..... , 
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E' annunciada a vot.acão da seguinte 

&MKNDA 

N. 8 

Onda convier : 

Art. E' concedida isenção de todos os direitos de im~ 
portação, inclusive taxa de expedente e de addlclonaes, para 
todo o material importado pelo Governo de Pernambuco e des~ 
tinado aos serviços de esgoto e abastecimento de agua da 
Capital, bem assim para o material necessario âs obras com
plementares do porto de Recife. 

· · · Sala da redacção, 6 de dezembro de 1923. _: F. A. Rosa 
e Silva. - Manoel Borba. 

,.: O Sr. Rosa.e Silva·:-:-- Peco a.palavra pela ordem • 

. o: .Sr. P~esidenie .:_ Tem a palavra o Sr. Rosa c Silva. 

O Sr. RoBa, e sÚ~a (pela oralem) - Sr. Pr~sidente, em 
relação a esta emenda, apresentada por mim e pelo meu 
collega de bancada, nada tenho a considerar. Requeiro a 
sua retirada, com o fim dr. apresentai-a em a• discussão . 

. ,. 
· ·.,.O .Sr .. Presidente - O Sr. Senador Rosa e Silva requer 
a. retirada da sua emenda. Os senhores que a concedem, quei,-
tam levantar-se .. (Pausa.) . · 

Foi retirada. · 
São rejeitadas as seguintes 

EMKNDAB 

N. 9 
Onde convier : 

Fica revigorado o disposto no art. 83, n. XXXII, da lei 
n. 4. 242, de 5 de ,janeiro de 1921. 

· Sala das sessões, 6 de dezembro de 1923. - .Eusebio de 
'Andrade. · 

N. 10 

Onde convier: 

At'l.. O "Departamento da Creanca no Brasil" gosarâ 
de· franquia posl.al e telegraphica, impressão gratuita, na Im
prensa Nacional, de todas as suas publicacões, relataria~. 
annuaes, et.c., etc. 

Sala das sessões; 6 de dezembro de :1923. ~ Manoe~· ~Órba., 
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N, i1 

Nova disl.!'ibuicão da cont.ribuicão de caridade, eonser~ 
vnndo-so os $100 (cem réis), e supprimindo as quotas: 

San La Casa . . . . ............................. . 
HospiLal Muller dos fieis ........................ . 
Hospital dos Lazaros . . . . .................... . 
Dep. Nacional da Crcanca ................ ; ...... . 
Para 20 iristiLuições (incluindo a Policlinica de Bo-

tai'ogo .· t O I tO t t O I t t I I t I to tO t tI tI t f,t t, I t f O O 

$020 
$015 
$015 
$010 

$040 

$100, 

Sala das· sessões, 6 de dezembro de 1923. - Marcilio de, 
Lacerda. 

Art. A taxa do imposto sobre vendas mercantis a 
V·ista o a prazo, d~ qiN} l.l'::t•ta o rc.g'Ul•a.manto anncxo ao dle
creto n. 16. OH, de 22 dr. maio do 1923, será .a mesma que 
a do imJllo~t.o sobre ,·enclas a prazo, fieando extincto o im· 
posto sobro lucms líquidos da industria fabrí·l ·O do com
mcrcio. 

Paragra.pho nniro. l~ica l.ambem cxbincto o imposoo so~ 
bre os dividendos elas sociedades anonymas e em oomman
dita por acções e das sociedacll's po1· quot.as de responsabi~ 
!idade limitada. J-! coop1~ral.iva~ d'o producção que estiveveni 
suJeitas ao imposto sobi'e vendas mercantis a vista e a prazo, 

Sala rias sr.,;;sõPs: G ele rl·czemhro de 1923. - ;lJal•cilio de, · 
Lacrn·rla. 

SiLo npprovadns as ~·f'gu int.os 

EMENDA!! 

N. G . 
. ·.;,,,·/ ,. 

Onde conv·ier: 

O ol.oo comllusLivcl, gazolina, o kerozono quando embar. 
cados a granel, ricnm iiwlnirlos na sccoão VIII ·da C9nsolida~ã<l 
das Alfand~gnR. 

N. 7 

Onda convier: 

· Art. Fica l'Cvlgoorado o n!'l·, 55 di\ lei n, l1. 625, de 31 
do dezembro do 1022. 

Sal·a das sessões, 6 de dezembro do 1023. - Mar:cilio d~ 
Lacerda •. · · · .. '·· " · ' · · · .. . 1 
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· E' rejeitada a seguinte 

'llMENÍJA 

N. i5 

· Art. 13. A cli.Sll'ilmil;ão de hcncficios das loterias fe~ 
doracs ·Clll !U:Z.'t, He l'al"tí. lambem as segúinLcs instiLui·oõe.s. 

· Aecrcscenlc~sc : 

Ao Abrig·o "ThCJ'cza üc Jesus, pata a infancia desvalida 
- 30: 0()(),~000. 

Sa~a das sessões, 6 de dczom!JI·o de 1923. - J cronumu 
1M onteiro. 

O Sr. Jeronymo Monteiro ~ Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o !Sr. Jeronymo Mon~ 
.teiro. 

O Sr. Jeronymo Monteiro· (pela 01·dern) - Sr. Presi~ 
dent-e cxtranho !eJ' neste .urçamcnl:o a emenda n. 15. Tive a 
~JIOnt•a de apresentar ao orçamenlQ do l\Iinislcrio da JusLil;a um 
emenda desse teôr, c vejo ·que ella appareoc no orçamento 
da Receita. Eu não a a·Pl'SI!nlci a cs~c orçamento. Parece-me 
mesmo que o assumplo não é dos do que devem ser enqua~ 
drados ncsta.loi. Yc.io isso com cxLi'anhcza c peço a V. Ex. 
que consulte o .Senado sobre si consente a retiru.<la · dEisS'.A 
emenda sem pr.otesto de apresentai-a em 3• discussão ao ou~ 
tro orç~Jmcnto, pm·quc, parece-me que não cabe neste. 

O Sn. PIWSII>ENTE - Eu já tinha anuunciado a mjcição 
da emenda. · 

- . :· 

0 Sn. JlmoN\':WW llloNTEJHo - Porlim cu •pedi a palavm 
c V. Ex. lalvcz não ouviss(), 

O Su. 1'111lSU>llN'1'E - Oul'i, mas j{t havia annuncia.do a 
l'Cjeh:ão. · 

O Sn.' J I"W:-JY:WJO MoN'rrmw - D:cixo de pé o nwu· requc~ 
rimcnto da J·ctirada dtt emenda, mas por uma questão de IJoa. 
ordem na ma.lcria de orcanwnlos, do que por outro motivo. 

O Srt .. P,IWSillllN'I'I·: - O requerimento do V. Ex. foi 
1'eito !ttl't:liamcnlo. c po1' isto o niio subrnelto ao Senado. 

O Sn .. lmwNY~IU l\lowrmno - Bu não tenho culpa qtw 
V. Ex. não Li vosso ouvido. 

E' approvada a seguinte t: • ~I 
EMENDA 

N. S 
Onde convier: 

l"icam isento . .; do imposto dr. irnporl.tt~ão c o:\1pcdlenlo os 
machinismo~ e acccssOI'ios que se dcsliuaJ·um a J'ab!•ica~ que 
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'o I ' ,, ' ' ' ' .' t 

BC eutaucleccl'cm no pa iz, d~nlru do pJ•azo de um· anno ··Ja da La 
desta lei, com J'oruo,.; para a recuperacão e refinacão do 
cobre, zinco, estanho, aluminio, chumbo, antimonio, niokel, 
cobaHo, ouro, pJ•ata c todas as ~uas ligas, cm con,iuncto com 
a pl'OdLw~ão de laminas, !;ha[la's, barras, Jios, tubos e perfis 
fabl'icado,.; .com a maLcria prima dos alludidos meLaes recupe-
rados e r<lfinados, · . 

Goza1·ão de identicos l'avorcs, dura.nLe o prazo de cinco 
anuas os macliinismus c seus ,pertences para o aperfeiçoa
mento dos processos de recuperação e refinacão dos allu
liidos meLaes para ausmcnLo de installacão: . 

Sub-emenda 

tSupprimam~siJ «e e:cpedientu. 

E' · rejeitada a seguinte 
.-

N. i7. 

Onde convier: 

" 

' '. 

O imposto de imporla~ão . sobre parafina será de Lre:.. 
sentas ré is por kilo, . 

E' retirada pelo seu autor a seguinte 

N. i8 

Onde convier: '' 

Classe 9', n. l27, da Tarifa das Alfandegas, ·dccretp nu-
mero 3. 6!7, de i 9 de marct. de 1900: · . 

Augmentc-se dl' too· para ·500 réis por klio. · 

São approvadas as seguintes 

EMENDAS 

N •. O 

A:ccrescente-so onde convier: 

Gozarão ·do abatimento de 50 o/o nas taxas consl.antes da 
lei n. 3.070 A. dr 31 de dezemlbro de 1915, as cravelhas de 
ferro 'fliU'a pianos e as pecas soltas,. teclados c outros mate
riaes, quando importados por fabricas do pianos estabell'cidas 
no paiz e que empreguem madeiras nacionaes, · 
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N. -10 

Onde • convier: 

Ficam Isentos do imposto de importação e e:xpediente, os 
machinismos e accessm•ios que se destinarem a fabricas que 
dentro de um . an11o se .ostabelecerem no paiz, para a produ
cção de fios com cellulose nacional,. apropriados á fiação e 
tooelagem de seda artU'icial. 

Sub-emenda 

Supprimam-se as palavras «e expediente,. 

E' rejeitada a · seguinte 

N. Si 

Aooreseente-se onde ·convier: 

· Serão os seguintes os impostos de importaocão po. kilo
gramma, a cobrar sobre : 

Cartuchos simples .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 91000 
. ' . ' ' 

· Espoletas pàra armas de fogo: .. 

Em cartuchos vasios com ou sem fulminantes: · 
. I 

De papelão .. . ............ •·•: ................... · -11000 
De cobre . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. StOOO 
Terra fuller .ou argilla para branqueamento, olassifi-

caçlio e ·refinação . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. tiOO 
Cbloreto de .sodio, quando refinado e purificado para 

1;180 de : .. mesa . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 

· · · São approvàdas as s~gulntes 

· • JI:MBNDAB 

'N. H 

Accrescente-se onde convier: 

. Art. Fica o. Governo autorizado a oonoeder ao Estado 
do Rio Grande do Sul completa isenclio de direitos e de taxas 
de importação, inclusive de expediente; para todo o matet•ial 
destinado á praticagem da barra do Estado, balizamento e dra
.gagcm dos canaes interiores. 

' .. 
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N. 12 
Onde convier : 

Art. Aos tubclliãcs do notas da Uupital Federal são con-
feridos direitos de requisitarem do Thesoluro Nacional, dia
riamente, as estampilhas do que caJ•ecerem para os actos dos 
seus carl.urios c para supprir aos seus climltes c ao puiJiico. 
As rcqu isil'úcs sct·iiu feitas mediante rcqucl'imenl.o e rclacão 
]lu r ellcs âssignados; solH·c ó valor das estampilhas por ellcs 
rcquistadas terão o abatimento do 2 %. . . . · 

Sala das sessões, G do dezembro de 1923. - Alfredo· Ellis. 

Sub-emcnda 

Em vez de 2 %, diga-se: "i % ". 

N. 13 

Arl. Fica concedida isenção dos impostos aduaneiros 
para todo material rudiologico clectrotogico .que fôr impor
lado para a ''Assistencia íts Creauças Pobres c aos Adultos", que 
tem a sua sede nu Instiluto Alvaro Alvim, nesta Capital. 

Sala das sessões, G de dezembro. de 1!123. --:- Alfredo .Ellis. 

N. i4 

Onde mclhut· convier, accresccnle-sc: 

Arl.. Contiuúa cm vis·or o art. s• da lei n. 4. 440, de 31 
de dezemiJt•o de 1 !121 , · 

E' t•ejcitada a ~cguintc 

:· ...... ·: EMENDA 

N. 26 

. · · . Ao arL. 13 - .\ccresccntc-sc, enll'c ·as instiluicõcs de 
caridade llencJ'iciadas pelas lulcria~ J'ellomcs, u MalcJ:nidadc 
da Ordem Tcrccil•a de S. Francisco, de Bohím, capital do Es
tat.lo do Pará, dando-se-lhe a quota de 10:000$000. 

E' annuuciada a I'Olaclio da seguinte 

EMEN!M 

N. 2.7 . ,•,.: 

Em obsorvancia no que prcccilua'·u segunda parle do 
urt. 137, ela lei n. 3.1t54, de G tlo janeiro de 1918, que con
sl.ifuiu a classe dos t.n•alicanl.cs á primeira calog·m·ia do pcs
~oal Ul.ulado ria Estruda de l'erro Centra! du Bt•asil, ex-vi, 
do arl. 100. do clccrclo 11. 1::1.940; de·:2ti de dezembro do 
:HJ1!1, que regulou o assumplo, o Governo courarú os omolu .. 
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menlos rela li vos aos f ilulos, dos r.ralicanlcs cxlranumerarios 
de conl'erc·nf.e e ele cunuuclur ue L rem, eJ'l'ecli vanuo-us para 
todos os efl'eif.os, a contar· da data cm uuc forem appruvaclos 
cm concurso. 

O Sr. Irineu Machado - Pec.o a palavra, pela ordem. 
' 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Irineu l\Iachado. 

O Sr. Irineu Machado (pela ordem) - Requeiro a V. Ex. 
quo consu!Lc ao Senado, Sr. Presiuenlc, sobre se concedfl a 
l'Clii·ada desta emenda, que cu Tcnovarci na tercciJ·a discussão, 
~Qbrc a mclhoJ' ·fórmu. 

O Sr. Presidente - O Sr. · Senado!' lrincu Machado re
quer a rclirada da emenda n. :!.7. 

Os senho1·es que approvam a retirada lll,leiram Ievan. 
tar-.se. 

Foi approvada. li . 
E' annunciada a rejeição da seguinte 

EMENDA 

N. 28 

· Lapis do pedra ou massa para escrever com revestimento 
de madeira, 6$ kilogramma. 

Sala das sessões, fO em dezembro de 1923. - Benjarnin 
/Ja1•roso. , · · 

' 
O Sr. Iriueu Machado - Pcc:o a palavra, pela ordem. 

() Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Irineu .1\lai:hádô, 

o Sr. Iriueu Machado (pela ordem) _:, Requeiro verifi-
cacãq de votação. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Irineu Machado re
quer verificação elo volacão ... 

Os senhores que votat·anl a J'avut· queiram le\'anlar-se, 
conservando-se de pé afim do serem contado~. (Pausa.) 

Não houve votos favol'Uveis a emenda .. 
I ' • ' 

. Queiram levanLar..-se os senh·ores que votaram contra~· 
:CPtiusa.) 

Votaram contra 33 Srs; Senadores. 

Foi rejeitada a emenda. 
s,- vor.·x 
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E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 

N. 29 

Ao art. a•, § i •, 4• categoria, accrescente-se: cexoeptuan
do deste ou de qualquer outro imposto os officiaes da activa 
.do Exercito e da Armada. 

E' annunciada a votac;ão da seguinte 

EMENDA 

N. 30 

Supprima-se a verba 27" e igualmente o art. a•, restabe
lecendo-se os numeras 41, 42, 1,5, 48 e 49 da lei da Receita do 
corrente exercicio, sendo estimadas em 12:000$, 2.100:000$, 
7:200$, 1:000$ c 10:000$, as rendas correspondentea.-Paulo 
de Frontin. 

o Sr. Paulo de Frontin - Peco a palavra, pela ordem. 

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pau}o de Frontin. 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem) - Sr. Presidente, o 
Relator do orçamento, o nobre Senador por Santa Catharina, 
termina o seu parecer da seguinte fórma: Espera a Commis
são que o signatario dessa emenda concorde Lambem com esse 
adiamento .:t 

Nestas condic;ões, peço a V. Ex. que consulte a Casa so
bre se permitte que a emenda seja retirada afim de ser re
novada em terceira discussão. 

o Sr. Presidente.- Os senhores que approvam o requeri
'mento feito pelo Sr. Senador Paulo de Frontin, queiram le
:vantar-se. 

Foi approvado. 
E' rejeitada a seguinte 

EMENDA 

lN. 31 I 
Onde eonvler: 

' . ':' 
Modifiquem-se as tarifas das al·fandegas (classe 10. nu

mero i 73) sobre tintas para Pintura ·de oasas, navios e usos 
·semelhantes, com a seguinte tributação: 350 réis por ki!o, 
25 '?o razão. 

Sala das sessões. 8 de dezembro de 1923. - Jeronymo 
:Alontci1·o, 
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E' annunciada a voLacão da emenda n. 32. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa um requeri
mento do Sr. Cunha Machado, solicitando ao Senado. a ro
tirada desta emenda. 

Os senhores que approyam a retirada queiram levan
tar-se. 

Foi approvado. 
E' approvada a seguinte / 

EMENDA 

Ao art. 4• - Acoresc.ente-se: 

h.) as telhas de zinco e as telas metallicas importadas 
pelo Syndicato de Agricultura de Cacáo, do Estado da Ba
hia, e destinadas ao beneficiamento desse producto pelo pro
cesso natural ou artificial. - Pedro Lauo. 

E' rejeitada a segUinte 

EMENDA 

N. 34 

Em vez de: 

Art. 11. Na Capital Federal: .será distribuída, r.m 15 
q~:;otas, pelas instíi.uicões, etc ••. 

Diga-se: 

Art. 1 J. Na Capit.al Federal: serã distribui da pelas in
slituJç(ies abaixo enumeradas, na fórma seguinte: 

Para a Santa Casa de Misericordia, 30 róis; para o Hos
pital Müller dos Reis, 28 róis; para o Hospital dos Lazaros, 
22 réis. 

Os restantes 5o6 réis, em ·pa~tes iguaes, ás 28 seguintes 
instit.Qições: . 

Maternidade, mantida i)fllla E;scola de Mediciina, !Cru
zada contra a Tuberculose, Instituto de Protecção e Assis
tenoia á Infancia, Asylo de S .. Luiz para a Velhice Desam
parada, Dispensaria S. Vicente de Paula, Asylo Gonçalves 
de Araujo, Sociedade Amantes da Instrucoão, Escola Profis
sional e Asylo para Ce!(os Adult.os, Casa de Santa Ignez. ·As
sociação .de Chronistas Desportivos do Rio de Janeiro, Asylo 
João Emilio, Patronato dos Menores da LagOa, Sociedade Cru1. 
Vermelha Brasileira, Associação Pró-Matre, A:ssistencia San-
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ta. 'l'hereza., Lyceu de Arte~ . c Ofi'icio~. Asylo Bom Pastor, 
.Santa Casa do 1\!i~ericordia de Juit ele l<'úra, Li:;a Bl'UsLleira 
contra a Tuberculose, Patl·onalu dos McnuJ•cs, Ül'phanalo do 
Collegiu da Immaculada Gonceivão de .Uotafoc;·o, Fundu\~ão 
Oswaldo Cruz, üt•phanulu S. José, úc Jacurépaguú, Centro 
jlililitar Beneficente, Po!iclinica de Botafogo, Depm·lamento 
dà Crcanva do Brasil, Auxiliadora do '!'besouro Nacional c 
Sociedade Bcnoficonlc Unitiva. 

E' annunciada a. votação da seguinte 

E.MENDA 

N. 35 

Onda convier: 

Fica a Associação Gcnf.ml Brasileira do Cirurgiões Den
tistas isenta do pagamento de todos os impostos ·de impor tacão 
para o material cirurgico denta1•io destinado á installação 
da Assistoncia Dentaria Infantil, cujo cdificio está sendo· 
construido n~r- esplanada do · extincto morro do Senado. 

Sala das sessões, 7 de dezembro tle 1923. -José AcC'iolu. 

O Sr. José Accioly -· Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. José Aocioly. 

O Sr. José Accioly (pela urdem) ·- Sr. Presidente, ro-
queiro a V. Ex. que consulto ao Senado sobre si consente 
na retirada desta emenda • 

. o ·Sr. Presidente -· 03 senhores que approvam o reque
rimento que acaba de ser feito pelo Senador José Accioly. 
queiram levantar-se. 

Foi approvario. 
E' nnnunciada a votação da seguinte 

EMENDA 
,. !·' 

1; .... ! N. 36 ,. 

'I Onde convier: 
'. 

Art. O Insliluto de Protecção e Assistencia ú Inl'nnoia 
do Ri~ do Janeiro poderá, .do accôrdo com :i concessionaria das 
Loterms Federaes, fazer extrahir em 1!!24· a loteria que lhe 
foi conce.dida pelo art. 22 da lei n. 4.230, 'cte 31 de dezembl'O 
dG ·1 !!20. Si a referida concossionaria se incumbh• da emissão 
11.ua cxl.raccão dessa .loteria, sem, nenhuma, participação no~ 
lucros rcspr"tivos, o montante elas vcnrlas n!lo se computur:'t 
para o cffcito das letras b c t/1 elo art. 2' do rcgnlnmcnto que 

·, . . 
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baixou com o decreto n. 15.775, de 6 de novembro de 1922, 
approvado pelo arf.. 161 da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 
1923. 

Paragrapho. unico; A loteria a que se refere o art; 22 da 
lei n. 4 .230, de 31 de dezembro de 1920, poderá ser desdo
brada em quatro para serem cxtrahidas uma por anno. 

O Sr. Felippe Schmidt- Peço a palavra. pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Felippe Schmidt. 

O Sr. Felippe Schmidt (pela ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para requerer a V. Ex. que consulte ·ao Senado 
sobre si consente na retirada desta emenda. 

O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requeri
mento que acaba de.ser.feito pelo Sr. Senador Felippe Schmidt 
queiram levantar-se. 

Foi approvado. 
São approvadas as seguinte~ . ~ • (. 

EMENDAS 

N. 16 
' . 

Fica mantida a disposição contida no art.' 4" c seu pa
ragrapho unico da lei n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922. 

N. 17 

Onde convier: 

Fica o Presidente da Republica autorizado a isentar dB 
impostos, direitos aduaneiros, contribuições e taxas de expe
diente todo ·material. inclusive niobiliario e decoração, impor
lado para construcção do Theatro de Comedia Brasileira, de 
que ó concessionaria a artista Nina Sanzi, ou empreza nacio-

. na! por e lia organizada, nos termos da lei do Districto Federal 
n. 2. 884,. de 30 do novembro deste nnno . 

S·ub-emenda. 

Supprimam-so as palavras: «c taxa de· expediente:., · 

N·. 18 . 

~o nrt. 1", n. I: 

Supprima-se n moclificncão rclal.iva a. extractos etc·.,· in
clusivo flfl «molles, scccos e cm pó:t, 
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N. 19 
Ao art. 1•, n. I: 

Supprima-se a modifioacão relativa a pillulas, bolos, ca
psulas, etc. 

N. 20 

Ao art. 1•, n. I: 

Stipprima-se a modificação relativaa a "boas" e golas 
com pellos, etc. 

N. !H 

Ao art. 1", n. I: 

Supprima-se a modificação relativa aos tecidos de sêda. 

N. 22 

Ao art. 1", n. I: 

Supprima-se a modificação relativa aos apparelhos d1· 
louca. 

N. 23 

Ao art. 1", n. T: 

Supprima-se a modificação relativa ás pequenas pia. 
de louça ou de vidro, etc. 

N. 24 

Ao ·nrt. 1•. n. I: 1 
'' ' 

. Supprimn-sc a modificação relativa a relogios de algi-
beira. 

N. 25 

Ao art. 1', n. I-Direitos de importação para consumo:. 

Inclua-se no ar L da 'far·ifa das All'andegns: «iocN
ret.o de nr·sl)nico, l\ilo, 6$, razão 25 %.» 

Ao art. 1", n. II - Imposto do consumo: 

Acoresccnte-se ao n. 39: o:exclulda a tinta para lmpressllo 
ou lithograph!a com ou sem rerrlnu .• 
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N. 27 

Ao mesmo arL. 1' n. IU - Imposto sobre circulação. 
No n. 42 - Sobre sello: 

Supprima-se as altcraçõe& relativas ás cartas de saude 
das embarcacões nacionaes, e a suppressão dos bilhetes sa
nitarios de livre pratica, 

N. 28 

Ao art. 2.', n. VI: 

Substitua-se pelo seguinte: 

A rever, sem augmenlo de despeza, ·Js regulamentos dos 
impostos de sello, transporte, vendas .mercantis e consumo, 
observando com relacão a este ultimo o que dispõe o n. VI 
do art. 1" da lei n. 4.625, dB 31 de fevereirJ de 1922, e bem 
assim o que determina o art. 27 do decreto n. 16.041, de 22 
àe maio de 1923 sobre a fiscalização da& vendas mercantis. · 

N. 29 

Ao ar! ... 4", em vez de: «direitos de consumo,, diga-se: 
«direi! os de imporl.ac;ão para (Pnsumo,, 

N. ao 

Ao art. 6• - Supprima-se. 

N. 31 

Ao nrf. 7' - Supprima-se. 

N. 32 
. 

Ao aJ•l. 18 - Suppr,imn-se. 

N. 33 
" 

Ao arf .. 18, ~ to- Supprimn-se. 

N. 3~ 

At• nrf .. 31 - Substftun-so pelo seguinte; 

Art. Nos despachos ad 11alorem, levantada a duvida so .. 
bre a exactldllo do pre~J constante da factura, o conferente 
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proccderà pela fórma estabelecida no art. 510 da Consolida
rão elas Leis elas Alfandegas. 
• Não se conformando a parte com o parecer jndicado pciCl 
conferente, serà o caso resolvido· pelo chefe da repartiçãCl, 
11pós a audiencia da •Cornrnissão de •rarifas, que oboervará o 
disposto no art. H das Preliminares das Tarifas, augmen
tand3 pará 20 % o abatimento de 10 o/o, de que' t,rata esse 
nrtigo·. 

§ 1.• Em qualquer das hypolheses de qua t.rata o art .. 511 
11 o § 1." da referida Cons:JI i dação, uma vez verificada a ine
xactidão dos vaiare~ constantes das facLtiras consulares ou 
commerciaes, si a differcnca não exceder de 10 o/o do valor 
declarado pela parf.i', os direitos set•ão cobrados s::>bre esse 
''alor. Si, por1ím, a differcnça excnrfer desse limite até 50 %, 
a parte pagará 50 % mais dos dil·citos a titulo da multa a 
favor da Fazenda Nacional. c o dobro desse!> direitos si a 
differenl]a exceder de. 50 o/o, sem prejuízo das recursos que 
lhes são facullarlos pela lcgislaeão ·cm vigor. 

§ .2.• Uma .vez tornada definitiva a decisão constatando a 
diffcrcnça entre o preço real c .r1 constante da· factura, si a· 
rliffercnça exceder de 10 %. será o facto levado ao conheci
mcnt;J do Ministro da Fazenda. Este, si assim julgar conve
niente, poderá rccommcndar ao consul respectivo que dê co
nhecimento do occorrido ao exportado!' · ou carregador, sob 
reserva da ·primeira vez. No CI!RJ uc repetir-se o facto, essa 
communicação poderá ~cr foita sem o caracter de reserva da 
primeira, ou mesmo por i·ntcrmcdio da insLituil]ãO commer
cial local adequada. No caso de reincidcncia, o consul poderá 
ser autm•iz·ad:1 a nes·ar o· visto ás facl.nras dos reincidentes, 
por seis mezes, prorogavci~ pelo Ministro da Fazenda. 

§ 3.• O Minisf.ro da Fazenda dará conhecimento imme
diato das disposições anteriores aos diversos consulados, com 
a recommendacã:'l de tornai-as desdr Jogo conhecidas dos ex
portadores, a quem possa interessar. 

§ 4.• O Governo providenciará no sentido de serem en
viadas á Alfandega dà Capital Federal, cm jnneiro e ,iulho de 
cada anno. pelos consules que servirem nos paizes exportado
rr~. uma rr.Jaoão ·:Ju pauta detalhada c devidamente aulhenti
cada dos preço:; de export.acão dos prorluctos que pela Tarifa 
hrasilPira om vigor pagam direitos acl 1.'al01•mn c que por eRsa 
fórmn possnní' ser rliscriminados. . 

o~ prreo~ constantrs dtJssa paut.a sr,rvirão de clemenl.õ 
para ,, confron I. o com os declararlos nas faet.urns ou notas .de 
despacho~. 

A fall.a dessa pautn, porém, não impede quo se proceda 
pela fórmn rslnbelecida no § 2•. 

N. 35 
·•:1 

Accresccnt.o, onrl11 convi11r: 

Art. O nrt. 02 do. rlrcrrtn n. 1t ,O!jR, rl11 21i .do Janeiro 
rir 1921, alf.ernrlo prlo rir n. 14.G93, rir 20 tlc fevereiro rio 
mesmo nnno, fica subsUiuirlo pelo srguinle 1 - Constitue con ... 
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travenção o ompi'Cgo rle estampilhas ugadas ou a rxposição t'i 
venda de mercnclori.as csl.ampilbarlas com scmclhanlcs formu
las. Mulla rle GOO$ n 1 :200$000 . 

N. 3G 

Onde convier: 

Ar I.. O ar L. 219, § 4" do decreto n. 14.648, do 26 !la 
Janeiro de 1921, all.crarlo pelo rlc n. 14.li93, de 25. de fcvc
l'eiJ•o rio mesmo anno, fica subsi.Huirlo pelo scguinlr: "De 10$; 
SJos que prrlirrm o registro graluHo on requererem sua t.rnns
frroncia, rlccorrirlns mais do l.rcs mr.zrs !lcpois rios prazos es-
11!lbclrcidns nos arts. 14, 21 c 22". 

N. 37 

Onde convier: 

A ri. Ao ar L 73 elo elecrel o n. 14.648, rio 26 de .ia-
nr.irn rir 1!l21, all.crndo poJo de n. 14. G93, de 25 de feve
rniro elo mrsmo anno, fica accrésccnlado o ~1cgÚinl.e: "sob 
pnna das mullus r.sl.ahelecidus no § 3" do art. 72". 

N. 38 

Onde convier: 

Arl.. Ao arl.. 111, § 1", leUru b, do regulamcnl.o do. im-
posto etc consumo (decreto n. 14.648, rio 2G de janeiro de 
1921,,allorurlo pelo de n. 14.G93, de 25 rlc fevereiro do me~mo 
anno), nccrcscenl.e-sf!: "bem como os lavradores a que se re-
fere o nrt. 12, lellra e". · · 

N. 39 

Accr~scenlr.-se nnelr. com·ier: 

Arl.. Conlinün rm vigor o aT'f .•. G3 da lri n. '•.625, de 
31 de dezrmbro de 1902, subsl.iluido, porém, no seu paragra
pho unico, a pnlnvrn "cscripl.urario", pela palavra "t'unccio~ 
nnriri". 

o Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão. 

CONRTUUCÇÃO DO POnTO DE PAnANAOUÁ 

2' eliscussíin dn prnjrrln rln Srnarln n. ~3, de 1!l2::l, que mn
d if'ica cli\'r!'sas clausulas do r.oniJ•:wl o ns~ ig·nudo pelo Governo 
do Pamml puro n conslruccão do porto de P,nrunnguú. 
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São lidas, apoiadas e postas cm discussão, as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Onde convier: 

Art. A clausula II do contracto a que se refere o pro-
jecto é assim substituída: 

As obras de melhoramentos, que fazem objecto da pre
sente concessão são as seguintes: 

1•, dragagem para a abertura de um canal na barra do 
norte, com uma profundidade miníma de oito metros abaixo 
do nível das marés mínimas; 

2•, balisamento do canal de accesso ao porto, por meio 
de boias illuminadas; · 

a•, dragagem de um ancoradouro em frente ao cáes de 
atracação, com uma profundidade miníma de oito (8) metros 
abaixo do nível das marés minímas; 

4•, construcção de uma muralha de cáes accostavel com 
550 (quinhentos e cincoenta) metros de extensão mínima para 
o calado de 8 (oito) metros em maré mínima; 

5", construccão de dous (2) muros de arrimo, um a leste 
e outro a oeste do cáes accostavel; 

a•, construccão de um cáes de saneamento, constituindo 
prolongamento do cães de atracação para leste e terminando 
no rio Itiberé; 

7•, execuoão do aterro atrnz das muralhas do cães, utili~ 
zando sempre que for possível, as areias ou materiaes draga
ãos no ancoradouro em frente ao cáes:. 

s•, canalização dos corregos na parte aterrada; 
9•, construccão de armazens com o necessarío apparelha- · 

menta para mercadorias e matoriaos inflnmmaveis, edifício da .. 
adminisl.ração, officina, casas de guarda e deposito de carvão; .· 

.10, calcamento da zona do cáes de atracação;' · 
H, esgotamento das aguas pluviaos; 
12, assentamento do ·linhas ferroas para o servico do c1ies , .. 

e armazens o fornecimento de material rodante necessario; 
13, forneDimento o assentamento de guindastes; 
H, installncão electricn para luz c forcn no recinto da 

zona de cáes; 
15, abnsteoiment.o de agua potnvel aos nrmnzcns e edifi-

olos; · · ·· .... 
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16, fechamento da zona alfandegada do cães com gradil de 
ferro e respectivos portões; :· 

f7, execução de obras de qualquer natureza e que se re
lacionem com o estabelecimento e exploracão do porto de Pa
ranaguá. 

Os projectos das obras, acima mencionados, são os já ap
provados pelo decreto n. 15.707, de outubro de 1922, podendo, 
<~ntretanto, serem os mesmos modificados, de accOrdo com a 
Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, desde que as con
dições naturaes do local e os interesses do Estado indicarem 
as vantagens dessa modificação. 

Justificação 

A redaccão da clausula II, como está no contracto actual, 
determinando que as obras que constituem objecto da con
cessão de que se trata e que deverão ser executadas, são as 
que constam dos planos, especificações e orçamentos nppro
vados, impede nas mesmas, toda e qualquer modificação, por
ventura imposta, no correr de sua execução, por circumstan
cias . supervenientes ou novos esclarecimentos obtidos. 

Não ha exemplo, na historia de construccão de portos, de 
um unico, cuja realização tenha obedecido, rígida e integral
mente, ao projecto primitivo. Mesmo nos projectos organiza
dos apó,s longos e meticulosos estudos ·das condições naturaes 
do local, com fundamento em dados estatísticos, cuidadosa
mente reunidos em largo espaço de tempo, se vêem altera
ções, quer nos typos das muralhas, quer nos processos a em
pregar para executar as respectivas obras, segundo o pro-
jecto originariamente assentado. . 

E' o que nos ensina a experiencia. 
De sorte que sómente os estudos feitos preliminnrmenl.e 

das condições locaes do porto de Paranaguú, embora dignos de 
elogios, mas desajudados pela carencia quasi absoluta de dados 
estatisticos no que concerne á navegação - fazem prever que 
no desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, tornar
se-hão imprescindíveis varias modificações, as quaes por ~eu 
caracter de urgencia, não comportarão quaesquer arliamP.nt.os, 
sob pena de consideraveis prejuízos, que a espera de provi
dencia legislativa fatalmente ncarrtaria, com pre.iuizo, mais 
uma vez, do Estado que vê, ha annos, sempre adiadas estas 
obras, tidas, com muita razão, como a chavo de sua futura 
grandeza economica · 

Eis o que justifica esta omendu, que vem permittir. den
tro dos estrictos tc1•rnos da concessãó, a reulizacão do qnuos
quer mo.dificacões no projecto primitivo, conformo as exigen
cias dfl .oiroumstnnoias suporvoniantes. o approva~1ão do Go
verno Federal, por iiltermedio da Inspectoria de Portos, nios 
e Cannes, 

Sala· das sessões, ~ 7 de dezembro de 1923. - Carlos C a-: 
valcanti. 

N. 2 
Onde convier: 
Art. No mesmo sentido ser li o substituídas as olausulas 

VIII, XVII, XVIII e XXXI do contracto firmado oom o Estado 
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de Santa Cnlhnrinn para conslt•ucoão c cxplorncão do· porto do 
S . .Francisco pnlos l.cxlos, rPspeclivamnnte, rln~ novas clausu- · 
las VI, XXII, XX!II e XXVII, propostas para o contracto elo 
pol'io do .Paranngluí, no art. 1" da presente lei. 

Paragl'apho unico. Ao referido contracto fil'mado com o 
Estado de Santa Catha!'ina, accresccntar-se-hu com .o numero 
que convier a seguinte clausula: "O Estado concessionaria 
lerá o· direito ele fazer construir na zona do porto armnzens 
!'rigorificos, gozando elos favores concedidos em lei" . 

.! nsli(ica ti v a 

Do teor da emenda o que se clepre!Jcnde é que com ella se 
pretende estabelecer a unii'ormidade das clausulas contractuaes 
que regem a ma teria para os dous portos dos. dous Estados.li:.. 
mitrophes; o de Paranaguá, no Estado do Paraná e o de São 
l?t·ancisco, no Estado de Santa Catharina. Ambos os contractos 
estão na mesma siluação de ainda não executados. Nada mais 
.insto do .que, modificando-se as clausulas que regem um dos 
contractos, faca-se identica alt.eração no outro,. Ainda a pro
posicão do paragrapho nnico da presente emenda se funda no 
mesmo. ob,iectivo, visto como é a reproduccão ipsis literis dO: 
1eur da ultima clausula do conlt·a·cto firmado com o· Estado do 
Paraná para o porto do Paranaguá. - · 

·sala das sessões, 17 de·dczcmbro de 1923. --F; Scllmidt. 

O Sr. Presidente - Em virtude da apresentáção · dás 
emendas fica interrompida a votação do projecto ·que volta 
{l Commissão. 

Estando esgotadas as materias da ordem dó dia;· vou le
vantar a sessão designando para a de amanhã a seguinte · 

ORDEM ·DO DIA 

Continuação da 3' discussão da proposicÍio da Camara dos, 
Deputados n. 109, de 1923, fixando a despeza do Ministerio 
da Fazenda para o exercício do 1924 (com parecer da Com
missão rlc F'inança.ç sobre as em.endas npre,çentadás e· o {fere~ 
cendo nova.ç, n. 4W, de 1.923); · ' 

Conl.inuacão ria 2' . discussão ela proposição da Camara 
rios Dcpulados n. 117, de 1923, que fixa a despeza do Minis• 
t.orio ela .TusLica e Neg·ocios Interiores para o. exercicio de 
1924 (com pm·êcer da Commissão dec~inanças sobre as emen-. 
das ap1•esentadas e offerecendo novas; n. 414, de 1923).; 

3' discussão da proposição da Camara dos Depuhidos 
n. 119, de 1923, fixando a despeza do·.·Ministerio da Agricul
tura, Industria e Commcrcio pura 1924' (com emendas, já ap
pro1Jadas, c pa1•ece1' favm•avel da Commissão de Finanças, 
n •• 1.9.1, rlc 1.92.1); 

Conf.inuação da 2' rliscussfío ela pt•oposição ela Camara 
dos Depul.nrlos n. !H, do 1!!23, que clctormina que os officiaes 
do Excwcit.o, declarados. aApiranlcs . cm 1022, guarrlom, pura 
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todos os cffeilo~. nas armas a quGJ pertencem, a mesma ordem 
de·collocal;ão quo, por merecimento intellectual, tinham enh'o 
si quando aspirantes (com 21w·ace1' da Commissáo de Marinha 
e Gue1'1'a conl1'ario ás emendas, n. 4-16, de -1923); 

2• discussíio da proposicão da Gamara dos Deputados 
n. 97, de 1923, que proroga o prazo a que se refere o art. 1", 
do .decreto n. L624, de 1922 relativo á locação de predios 
urbanos (com pm•ece1• da Commissáo de Justiça e Ley·islação 
o{{erecendo emenda, n. 388, de 1923); 

3• discussíio, da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 115, de 1923, que isenta de imposto aduaneiro o material 
importado pelo Governo do Estado do Maranhão para serviljOH 
de abastecimento de agua e esgotos (com parecei' tavo1·avel da 
Comrnissiio de F·inanças, e emenda jd approvada, n. 40·1, 
fie. l923) .• 

Levanta.se a sessão. ás 15 boras •. 

I . 
154" SESS!O, EM 18 DE DEZEl\IBHO DE 19.23 

; . 
PRESIDENCt\ Do SH •. EST.\CIO GUIMBH.\, PllESID'J:."N'l'E ' 

A's 13 ~ horas acham-se presentes os Srs. A. Azcredo, 
Olegario Pinto, Laura Sodré, JUsto ChermonL, Cunha Machado, 
José Eusebio, João Lyra, Eusebio de Andrade, Pereira Lobo, 
.Teronymo Monteiro, Modesto Leal,' Miguel de Carvalho, Paulo 
de Frontin, Irineu Machado, Bueno de Paiva, Be1·nardo Mon
teiro, Alvaro de Carvalho, Luir. Arlolpho, Ramos Caiado, Her
menegildo de 1\Ioraes, Carlos Cavalcanti c Affonso de Camargo 
(22). 

. O Sr. Presidente - Presentes 22 senhores Senadores, está 
aberta a sessão. · 

:Vae ser<lida ·a acta da sessão anterior, 
' 

O Sr .. João Lyra, servindo de 2• Secretario, proeede á lei
tura. da acta da sessão anterior, que, posta em discussão, 'é 
approvada, .·sem recla:macão. 

O Sr. 2• Secretario, servindo de 1", dá conta do seguinte 

EXPEDIENrrE 

1\Icnsag·em elo Exmo. St•. Presidente rla Hopublicu, do tcõr 
seguinte: 

Srs. Membros do Cong'r:cs~o Nacional - 'l'enho o prazer 
de 1C"Ill' ao vosso cunihccimetil.o que, som dcsprcsJ,igio das auto
ridades cousliluidas, com proveito pam o rcgimen republicano 

\ 
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o para todo o paiz, cessou a lula travada no Estado ~lo ·Rio 
Grande do Sul, por honroso accOrdo dos partidos nella empe
nhados. 

Opportunamente levarei ao vosso conhecimento os porme
nores da. accão do Governo Federal nesta phase da nossa vida 
politica. 

Congratulo-me comvosco ante o auspicioso facto, . pelo 
qual fica encerrado um episodio que tanto nos amargurava. 

Rio de Janeiro, :1.7 de dezembro de 1923 102• da lndepen
denoia e 35" da Republica. - A1·tl~ur Bernárdes ... -Inteirado. 

O Sr. João Lyra (servindo de 2• Secretario) declara que 
não ha pareceres. . 

O Sr. Pres~dente - Está terminada a hora <lo expediente. 
Não !la oradores ínscriptos. 
O Sr. Miguel de Carvalho -. :Peço a .palavraj. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Miguel 
de Carvalho. 

O Sr. .Miguel de Carvalho - Sr. Presidente, venho de
clarar que si h ontem l.ivesse comparecido á sessão, teria dado 
o meu voto á moção apresentada pelo digno Vioo-Presidente 
desta Casa, com referencia a solução do caso politico do Es
tado do Rio Grande do 51111. 

O Sr. Presidente - O Senado fica inteirado. 
ContilllÚa a hora do expediente. Si não houver mais quem 

queira usar da palavra, passarei á ordem do dia. (Pausa.) 

Corr,parec~m mais os Srs. Barbosa Lima, Abdias Neves, 
OcLacílio de Albuquerque, Manoel Borba, Bernardino Montei
ro e Generoso Mar.ques (7) . 

Deixam de comv.arecer. com causa justificada, os Srs. 
IMiendonça. Martins, S1lverio Nery, Pires Rebello, Lopes Gon~ 
çalves, lndio do Brasil, Oosta Rodrigues, Alntonino Freire, 
João Thomé, Ben.iamin Barroso, José Accioly, Eloy de Souza, 
Ferreira Chaves, Venancio Neiva, Carneiro da Cunha, Rosa e 
Silva. Araujo Góes, Gonçalo RoUemberg, Siqueira de Mene
zes, Antonio iMioniz, Moniz Sodré, Pedro L8801 Marcilio de La
cerda, Nilo Peçanha, Samp11.io Corrêa, Franmsco Salles, Adol
pho GoNio, Alfredo JEWs, José Murtinho, Lauro MüUer, Vida! 
Ramos, Felippe Schmidt, Soares dos Santos, Carlos Barbosa 
e Vespucio de Abreu (35). 

ORDEM DO DIA 

ORÇAMENTO DA FAZENDA PARA 1924 

Continuação da 3' discussão da proposição da Camara dos 
Deputados n. 109, de 1923, fil:ando a despeza do Ministerio · 
da Fazenda para o exercício de :1.924. 

Encerrada e ad:i·ada a votaçAo. 
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.. 
ORÇAMENTO 1>0 INTERIOR PARA 1924 

Continuação da 2" discuesão da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 117, de 1923, que fixa a despeza do Ministe~ 
rio da Justiça e Negoci1ls Interiores par·a o exercieio de 1924. 

Encerrada e adiada a vot,ação. 

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA PARA 1924 

3• discussão da proposição da Gamara dos Deputados nu· 
mero 119, de 1923, fixando a despeza do M•inisterio da AgrJ. 
cultura, Industria e Commercio para 1924. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas em discussllo 
as seguintes 

EMENDAS AO oRçAMENTO DA AGRICULTURA. 

N. i 

Onde. convier: 

"Continuam em vigor os ns. 4 e 23 do art. 80 da lei 
n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923. " 

Judificação 

• O n. 4 do art. 80 citado autoriza o Governo a installar 
uma usina electro~siderurgica; annexa á Escola de Minas de 
Ouro Preto; o n. 23, dispõe sobre varias providencias tenden
tes a realizar experiencias para utilização do carvão nacio
nal; é de . maxima conveniencia mànter essas autorizações, · 
pelo grande interesse que ba na creacão da siderurgia nacio
nal e no aproveitamento do carvão das minas brasileiras. 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1923. - Paulo de 
z;'rontin. 

N. 2 

Onde convbr: 
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder os favores 

dos decretos ns. 12.943 e 12.944, de 30 de marco de 1918, e 
do decreto n. 15.211, de 21 de dezembro de 1921, ás emprezas 
que se organizarem para explorar a industria do cimento. 
desde que celebrem contractos com o Governo Federal, de· 
vendo este expedir o necessario regulamento. 

Ju.di(icaçl!.o 

E' indispensavcl desenvolver no paiz a industria dei ci~ 
mento, que até hoje apenas tem sido tentada em diminuta cs-
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cala. As riquezas em calcareo que possue o Brasil aconselham 
a incrementar esta industria, de fórma a reduzir, sinão di
mimlir a importação correspondente. 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1023. l'attlo d~ 
F1•ontin. 

N. 3 

i A' verba 14'. "Serviço de Industria Pastoril" - Material. 
- sub-consignacão 110•, accrescente-se: "supprimidas as duas 
provas "Emulacão", e elevado a dez o nmnet·o ·de provas 
''Criacão Nacional; t•eduzido a 20:000$, o grande premio 
'l'aca dos Productos, e' elevado a 20:000$ o grande premio Pre
sidente da Republica, que será destinado a animaes de · tres 
annos e mais, ficando assim modificados os premias iustituidos 
pela lei n. 3.454, ~e 6 de janeiro de 1918. 

Justificação 

A emenda tem em vista alt.erar os premias instituídos 
pela lei n. 3.454, de accordo com o que tem ·resultado da ex
periencia; de facto, as provas "Emulação não teem corre
spondido ao ·objectivo de sua creacão; mas util será assim 
supprimil-as e destin1u• a sua importancia a instituir mais 
dous premias "Criação Nacional", pat•a potros c potrancas na-
cionaes de dous annos. . 

O grande premio "Presidente da Uepubliea" não deve seL' 
limitado a animaes naelonacs de quatro annos e sirn sct· ge
neralizado a animaes naciouaes de tres annos e mais; a ~1m 
importancia deve set• elevada a 20:000$, o que se obterá sem 
augmento ·de despeza, redm:indo de 25. contos a 20 contos o 
grande premio 'l'a~,;.a. dos Productos. · . 

A emenda altera apenas a ·distribuição dos premias sem 
augmentar a despeza. . 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1923. -Pattlo de 
~rontin~ 

.,., '4 
~·· ' 

A' verba H•, "Museu .Nacional" Accrescente-se. em 
-Material - sub-consignacão 8'. "Para acquisicão da 'cdlle
ccão ethnographica, a que. se refere o decreto n~ 4. 618, de 
14 de fevereit·o de 1923", 80:000$000. · · 

Justificação 

Os dous documentos annoxos mostram o -grande valor da 
collecçilo cthnographica a que so refere a emenda c em favor 
de cuja acquísiçiio já se pronunciou o Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro; 18. de dezembro de 1023. - Paulo ·de 
F1•ontin. 

' . . • • ' ' • '.~ j 
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"Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio -
Museu Nacional do Rio de Janeiro- N. 909- Em 1 de se
tembro de 1923- Sr. Ministro- De accórdo com a autori-
2ação dada por V. Ex., em officio n. 3. 962, da Directoria 
Geral de Contabilidade, mandei proceder á avaliação da col~ 
lecção ethnographica do Sr. Jeramillo Taylor, respectivamente 
professor em exercício e preparador da Secção de Anthro
pologia e Ethnographia. Junto envio a cópia. da referida ava
liação, ainda outra cffectuada em 18 .de setembro de 1921, na 
gestão do professor Bruno Lobo, onde veem exaradas as opi
niões expandidas pelos citados technicos. Lendo-as, V. Ex. 
aquilatará do grande valor da collccção Jeramillo Taylor, 
como aliás, pude comprovar pessoalmente, porquanto acom
panhei o professor Pinto e o preparador Octavio Jorge no tra
balho de conferencia do material e estou certo de que V. Ex. 
envidará. todos os . esforços para incorporar tão importante 
,material ethnographico ás collecções do Museu Nacional, evi· 
tunda deste modo que vá enriquecer com objectos brasileiros e 
de nossa gente instituições congeneres, como por. varias vezes 
tem acontecido, mas que espero será desta vez evitado, por
quanto o Congresso Nacional já votou credito para sua acqui
sicão. Valendo-me' do ensejo, apresento a V. Ex. os protestos 
de elevada estima e distincta consideração. Saude e frater
nidade. Exmo. Sr. Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida. DD. 
Ministro da Agricultura, Industria e Commercio - Artltur 
Neiva, director. · 

Ministro da Agricultura, Industria c Commercio- Museu 
Nacional do. Rio de Janeiro- Secção de Anthropologia e 
Ethnograpllla- Em 29 de agosto de 1923. . · 

Sr. director- Cumprindo vossas ordens, examinamos a 
colleccão ethnographica do Sr. Jeramíllo Taylor, que seu pro
prietarjo deseja vender ao Museu, A colleção é a mesma so
bre que esta seccão já se manifestou ha alguns annos. Seu 
estado de conservação é perfeito, salvo algumas flechas, obje
ctos de menor ~mportancia. Repetindo o que já tivemos 
occasião de affírmar, tratu~se de um notavel repositorío de 
material scientifico quasi todo brasileiro, contendo numerosos 
especimens de absolutn. raridade, muitos dos qunes não possue 
o Museu Nacional. Alguns desses objectos, por si só, valem, 
na hora actual, os oitenta contos, preço actual da collecção. 
Um trocano, duas cabeças mumificadas, algumas redes de pcn
nas, restos de ccramica da Guyana Brasileira e alguns potes de 
Curare, vario~ machados de pedra de typo particular, merecem 
destaque. Seria lamentavcl que o Museu deixasse de adquirir 
essa valiosa collecção, que vem, de certo modo, completar seu 
material. 

Sande o fntternidadc. - Roquattc Pinto. - Octavio da 
S. Joroc. 

N. 5 
Onde convier: 

Pica o Governo au Lol'izado a contractar com os autores 
do "novo (Jl'ocosso mixto ", pnm tratamento do minor·ios auri .. 

S.- VoJ, X 34 
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feros, do que trata o decreto n. 12.252, de 26 do outubro de 
1921, ou com a cm preza por olles organizada, a construccão de 
usinas para o tratamento de minorias auríferos, mediante um 
emprestimo até 2. 000:000.$000, para cadn uma, sob garantia 
l!ypothecaria das respectivas instnllaçõcs o reembolsada em 
prostacões annuaes de 10 o/o, nos termos do parecer do 
Dr. Gonzaga do Campos, do serviço Geologlco.do Ministerio da 
Agricultura, Industria o Commercio, publicado no Diario do 
Conuresso do 15 do janeiro do 1922. 

Senado Federal, 18 do dezembro do 1923 - Paulo de 
Frontin. 

Justificação 

O objecto da emenda tem por fim habilitar o Governo a 
poder opportuna:mente ·promover, no torritorio nacional, o es
tabelecimento do usinas nacionaes destinadas á industria do 
tratamento · dos nossos ricos mineraes auríferos, medlnnto 
auxilias e cujos resultados se vinculem no paiz. 

·Já constituiu 'mataria de autorização na lei orca:nlontnria, 
para .o exercício de 1922, conformo se vê documentadamente 
do parecer da Co.rnmissão do Finanças do Senado, em· dezoon-
bro do 1921 (avulso n. 664-1921). · 

Implantada entre nós a industria da minerucão do ouro, 
ver-se-ha· o paiz em breve tempo possuidor do fundo metalli•Jo 
necessario ao lastro da sua circulação. 

Senado Federal, 18 do dezembro de :1.923. - Paulo de 
Frontin. 

N. 6 

Qnde convier: 

.Os seis preparadores do Museu Nacional que tiverem re
conhecido o seu direito do equiparacão aos assistentes do 
mesmo Museu Nacional, pela loi n. 4.555, de 10 do .agosto de 
:1.922, teem direito ao augmento provisorio da lei da despezn, 
de 6 de janeiro de 1923. 

Justificação · 

Reconhecido por 'lei a equiparação dos preparadores aos 
àssistentes do Museu Nacional, tendo estes ultimos o augmento 
provisorio de venc~mentos, é do rigorosa justiça quo seja con
cedido aos pri'meiros, 6 o que estipula a .e·menda. 

Senado Fedcral1 18 do dezembro Õt;; 1923. - Paulo de 
Frontin. 

N. 7 

, A' verba 16• - I - Escola Suporim• de Agricultura o Me
dicina Veterinaria, b) Curso de chimica industrial, sub-consi-
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gna~üo :14, em vez de quatro Pl'ofossores, diga-se: cinco pro
fessores, sendo um êle "indust1·iu das muterias oleaginosas", 
uugmcntu a verba de 8:400$, gratii'icucão. 

Justificação 

O dosenvolvimento da industria das matcl'ias uleoginosa~, 
é da muior importancia para o aprovei tumento dessas nossas 
oxtruordinurius riquezus naturaes; a crencão de uma cadeira, 
com este objectivo, per:mittirá a formucão de technicos com
petentes para á sua profícua utilização. 

Senado Federal, 18 de dezembro de :1923. - Paulo de 
Frontin. 

N. 8 

A verba 9', "Directot·ía Geral de Estatística" - Pe8soul -
sub-oonsignacão ii• - augmente-se do :12:000$, para eqUi
parar os vencimentos do.s 20 auxiliares apuradoras aos dos 
auxiliares dactylogt•aphos, sem prejuízo do augmento provi
sorio concedido pela lei da despeza, de G de janeiro de :1923. 

Justificação 

A equiparação proposta attende a reparar uma desigual
dade sem fundamento e melhora a situacão das auxiliart•s 
apuradoras, c1.1jos vencimentos são insufi'icientes, na situação 
actual. 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1923. - Paulo de 
Frontin •. 

N, 9 

A' verba 10', Observatorío Nacional'' - Pessoal - sub
consigna~ão 5', substitua-se assim: "cinco segundos escri
pturarios, :12 :000$", e na sub-consignacão 2:1', reduza~so de 
6 :000$, por ter o auxiliar extranumerario passado a escri
pturario •. 

Justificação 

O serviço de Observatorio Nacional exige a oreacüo de 
mais um Jogar de escripturario nu secretaria, o que som au
gmento de despeza é consignado pela fórma proposta na 
emenda. 

Rio de Janeiro, iS de dezembro de :1023. - Paulo d.~ 
Frcmtin. 

N. 1.0 

A' verba :16', "Escola Superior de Agt•icultura c Medicina 
.Veterinari!\"- Pessoal- sub-consignação :10'- Suj:Js~i,!,.u(l-~~ 
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assim: 10", um nlmoxariJ'e, .\:000$ tle ortlcnatlo e 2:000$ do 
grntil'icacüo, total, G: 000.$000. 

Justt[LCaçilo 

Os vcnciwcntos tlo almoxarifo desta escola devem ser 
equiparados aos da Escola doJIHnas do Ouro l'reto c da Escola 
Normal Wcncesláo Braz, sendo indiscutivelmente insuffici
entcs os da tubella actual, que não correspondem respon- · 
sabilidadcs do cargo. 

lUo de Janeiro, .18 de dezembro de 1023. - Paulo tle 
'frontin. 

N.H 
Onde convier: 

Ficam equiparados os vencimentos o vantagens do pes
soal da portaria da Secretaria de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Industria c Commcrcio, aos do pessoal da portaria da 
Secretaria de Estado dos Ncgocios da Via~\ÜO e Obras Publicas. 

Justi{icaçilo 

Não existindo razão sufficientc para que continuem comu 
até então inferiores os vencimentos do pessoal da Secretaria 
de Estado do Ministerio da Agricultura cm relação ás demais 
secretarias, por si só a emenda se justifica, visto que os cargos 
suo idcnticos c bem assim as responsabilidades. 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1923. - Paulo de 
F1•ontin. 

N. i2 
Verba 10: 

Ficam equiparados os vencimentos do Secretario-Bibli~ 
othecario do Observatorio Nacional aos do secretario do Fo
mento Agricola. 

Justificação 

Esta emenda que, á prrmeira vista, parece inopportuna, 
merece a melhor sympathia dos· dignos St'S, Senadores, por
que vem corrigir uma clamorosa injustiça, pois cm u'm pe
ríodo de 15 annos, isto é, desde o anno de 1908, vem aqucllc 
funccionario percebendo os mesmos vencimentos, quando 
todos os outros jú tiveram dous c mais augmentos. 

Além de ser um cargo do dnpln funcção, isto é, de secretario 
c ele hibliothecario, o qual, cm outras l'CJHlrlicõcs, occupa dous 
o mais i'unccionarios, despendendo-se com os ·mesmos muit.o 
maior quantia, ó sem duvida um dos .. mais importantes dentre 
os demais cargos de secretario. E', pois, de toda a justiça osta 
emenda. · 

Rio de Janeiro, 18 do dezembro do 1023; - Paulo de 
Frontin. 

I 



'• 

SESSÃO EM 18 DE Pmm~mno Dm i923 533 

N. 13 

Onde convier: 

Os vencimentos do porteiro, a,iudnnte do porteiro, eon-
1.inuos, correios c serventes da Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Ag·ricultura, Industria c Commercio, serão iguaes, 
para todos os cf'feitos aos dos empregados de iguacs cate
gorias do Jllfínistet·io da Viação e Obt•as Publicas, fazendo-se 
para isso ns altcracões necessarins nas respectivas tabellas. 

Sala das sessões, 18 de dezembro ele Hl.23.- Pedro Lauo. 

J ns ti{'icação 

A presente emenda .ití por vezes logrou approvação do 
Poder Legislativo. 

Desde 1912, foram elevados os vencimentos de pessoal 
da portaria do Ministerio da Viação, ficando esses funccío
nat•ios em condições de superioridade aos dos demais Minis
terios. 

E', pois, de justiça o augmento proposto, tanto mais que 
acaba de . ser approvada emenda identica em relação ao 
pessoal ela· mesma categoria do Ministerio da Fazenda, Tri
bunal de Contas e outros Ministerios. · 

]IJ. u 
Onde convier: 

Fica o Governo autorizado a despender até a qunntin de 
50 :000$, com a fundar;ão de uma fazenda modelo de criacão 
no Estado de Sergipe, de accôrdo com o estabelecido no re
gulamento da Industria Pastoril, concorrendo . o Estado com 
os terrenos apropriados e nuxilianclo nas installacões e for
mação dos respectivos planteis. 

Justi(ica(!ÜO 

A' semelhança do que se tem feito em outros Estados da 
União no sentido de proteger a industria ·pastoril não sertí 
demais que o Estado de Sergipe venha a gozar de uma parto 
desses favores. Como se và da emenda acima, o Governo do 
Estado promptifica-se n ceder os tert·enos necessarios - au
xiliando ainda, a sua installação, tornando assim miníma a 
despesa por parte da União. 

Em 15 do dezembro do 1923.- Pereira Lobo. 

N. 15 

A' verba 14" (Material permanente) - N. 17 (Obras 
ínstallaciio, e to.) : 

Destaque-se da verba, sem augmento, a quantia de réis 
35 :000~, especialmente para a construcção de casa pnra o cn-



534 ANNAES DO SENADO 

carregado da osLncão de monta de Juiz de Fóra, consLrucçiio 
de estabulos, cocheiras e pocilgas. 

Sala das Commissões, 14 de dezembro de 19.23. - Mar
ciUo de Lacerda. 

Justificação 

A Estnoão de Monta de Juiz de Fóra é um proprio na
cional, cuJo valor será augmentado com as construcções do 
que a eme(lda cogita e com as quaes a alludida estação venha 
a preencher seus fins. 

N. 16 

Verba 4• - Jardim BoLanico: 

Destaque-Ao da verba "Pessoal variavol" a quantia do 
24 :000$, para oito guardas, sondo dois torcos de ordenado o 
um !.orço do gratificação para cada um. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1923, - Jcronumo 
lllontci1'0. 

Justificação 

Sendo refundido pela Camnra dos Deputados o quadro, n 
que pertenciam os oito guardas do Jardim Botanico, ficando 
ellos considerados como trabalhadores e quasi na maioria 
empregados que contam mais de 10 annos de serviços, não é 
.iusto que, além do servico a que estão sujeitos sem poderem 
ter folgas, devido ao numero pequeno de guardas, o agora com 
n modificação feita pela Camara, podem ser dispensados por 
qualquer motivo, por isso, dando estabilidade a esses empre
gados não faz mais do que justiça a esses pequenos empre
gados, .iá gosando das mesmas vantagens, outros da mesmn 
categoria, como se vê das verbas 10', 13" e 24". desse mi-
nisterio. · 

N. 17 

Ao art. "E' o Governo autorizado", do projecto que 
fixa a despesa do Ministerio dn Agricultura, Industria e Com
mercio, para o exercício do 1 fl2:J,• nccresccnte~se o seguinte: 

A conceder á Companhia Brasileira· do Petroleo, clurant.o 
o prazo de cinco annos dn clatu rio registro da concessilo pelo 
Tribunal de Contas, direito de proceder ás posquizas neces
sariaR á descoberta elas jazidas de pctroleo c seus derivados, 
no Rub-sólo das terras de que n dita companhia fôr, ou vier 
a ser cessionaria, nrrendataria ou proprietaria c no sub-sólo 
das terras de domínio da União cuja situacão c área serão 
determinadas pelo Governo. 

§ 1." No caso de pesquizas pela Companhia Brasileira dr. 
Petroleo, dentro desse prazo, de ,jazidas de potroleo ou do 
seus derivados, ser-lhe-li concedido ou ú emproza por ena 
orgnnlzuda ou cle1la cosslonarin. o direito durante o prazo do 
P!ncocnta r:~nnos, contados qn àat11 àa desoobertq dn Ja~iqnsl 
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d~ explorar a industria extractiva de petroleo c de seus de
rivados no sub-sólo das propriedades acima mencionada;, fi
cando consideradas como reservas, para garantia dn capital 
empregado nns pcsquizns e na explm•açilo da industria dQ pe
troleo c de seus derivados, ns jazidas porventura exisl.en tes 
no sub-sólo dos terrenos de sua propriedade, daquelles tle 
que a companhia é ou venha a ser concessionaria ou ar!·onda
taria e no sub-sólo de uma determinada área dos terrenos de 
domínio da União, que se acham situados nas comarcas ond~· 
a companhia procede as pesquizas ou a cxploracão de jazidas. 

§ 2." Além dos . favores mencionados nn lei n. 4. 26r., de 
15 d,e janeiro de 1921, a companhia terá concessão para o 
segumte: 

a) installar e explorar linha de tubos de distribuição 
dentro do paiz e para os pontos de embarque para expor
tação; 

b) o direito do desapropriação na fórma das leis vi
.gentes para o cumprimento das obras que tiver de fazer em 
virtude da concessão que lhes é dada; 

c) isenção de direitos do imporlar;ão e expediente para 
os machinismos, tubos c matcriaes neccssarios ás pesquizas, 
cxploracão e distribuicão do pctrolco e seus derivados, e á 
construcção e custeio de suas usinas de refinação, que ficarão 
igualmente isentas de quacsquer taxas ou impostos federaes 
existentes ou que venham a existir lançados sobre estabe1e~ 
cimentos similares, durnnte o prazo de 50 annos, contados 
do inicio de seu funccionamento. 

§ 3." Ficarão competindo á concessionaria as seguintes 
obrigações : 

a) montar, dentro do paiz, uma vez descobertas jazidas 
de pctroleo ou· seus derivados em quantidade · commercial
mente remuneradora, uma usina de refinação; 

b). entregar ao Governo Federal sem onus de especie 
alguma para .este, a parte, nunca inferior. a 5 %·dos. lucros 
liquidos da exploração, nos terrenos do domínio da União, do 
potroleo e seus derivados, que fór estipulada no contracto que 
a concessionaria será obrigada a assignar com o Governo 
para gosar das vantagens estatuidas nas disposições ante
riores; 

c) sujeitar-se ás multas que lhe forem impostas por falta 
de cumprimento de qí.Jalquer de suas obrigações. Essas 
multas serão de um n cinco contos do róis, segundo a gra
vidade da falta c do dobro nas rcincidencias. 

Snla das sessões, 18 do rlr.7.embJ'O de 1923. - Jllrwcilio 
de La.ca?•flrt. 

N. fB 

Terão rliroito :'t pr.rCOP(•ão da gratificação de que trata 
o art. 150 da lei n. -1.555, elo 10 de agosto ele 1022, os prc
pnrnclores elo Museu Nocional, cujos vencimentos foram equi
parnrlos nos rio ont.ros funccionnrins ria mnsma rcpnrl.ieiio, 
]10 OI'Qamcnto Vllt,nrJo C rcvigornclos pela I'CfCl'icla lei 11. 4. 55,5. 

Sennclo Fcclcrnl, 18 ele clezcm)Jro rlc 1923.-Lrmrn Sorlrl!, 

• 



• 

536 ' ,l ANNAES DO SENADO 

.... 
Ju.sN[icaçílo 

Desde quando o Congresso Nocional equiparou os venci
mentos de 1 unccionarios da mesma repartição, no orçamento 
que foi vétado e revigorou cm tabella orçamentaria a igual
dade dr.ss~s vencimentos na lei n. 4. 555, de 10 de agosto de 
1922, chamada lei de emergencia, foi por aohor ser injusta 
a situação que tinham esses funccionarios, c, como conse
quencia logica, não poderá a desigualdade continuar a existir 
com o não pagamento da denominada "Tabella Lyra" e muito 
menos no caso de sr r incot•porada esta ·aos respectivos ven
cimentos. 

N. 19 

Verba Hl': 

No "Material" nugmcutem-sc 180:000$, fazendo-se as se
guintes alterações: 

Na sub-consignação n. 20, augmentem-sc 80:000$ c ac
cresccntc-se no final: "e 80 :000$ para a conclusão das obras 
do Aprendizado Agrícola de ,Joazeiro"; . 

Na sub-consigna~ião n. 29, augmentem-sc 100:000$ e 
accrcscenf.c-se, no final: "inclusive 100:000$ para as obras do 
installacão da Estação Experimental de Fumo do S. Gonçalo 
dos Campos, na Bahia". - Pedro Lago. 

Justificação 

O Aprendizado Agrícola de .Toazeiro, na Bahia, está em 
pleno funccionamento, com elevado numero de alumnos; pre
cisa, porém, de 80 :000$ para a conclusão das ·obras da res
pectiva instailação. 

A Estação Experimental para a cultura do fumo, em São 
Gonçalo dos Campos, na Bahia, posto que creada ha tempos, 
ainda não se acha installada, pelo que é necessario seja con~ 
signado o credito para esse despesa; para isso a emenda pro
põe um augmento de 100:000$ na sub-consignação n. 29. 

N. 20 

Accrescente-se onde convier: 

Art. Continúa em vigor a quota de 90:000$ do titulo 
III, "Desenvolvimento da industria pastoril, etc.", verba 14', 
"Servioo de Industria Pastoril", nrt. 79 da lei n. 4 .632, do G 
de janeiro de 1923, para uma fazenda modelo de criação ~m 
Campo Grande, Matto Grosso. - Lu.i: Adolpho. 

Justificação 
. ',. 

A fazenda não pôde ser insta linda no ',corrente anno, por 
não ter sido ultimada a tempo a cessão deis· terrenos ao Go
verno Federal. 
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Estando em andamento esta u!Lima providencia o sondo 
a sua creação de elevado alcance é plenamente justificavel a 
revigoração da quota. 

N. 21 

Accrcscente-se entre as autorizações do art. 2": 

"A contractar .com o Governo do Estado de· Sergipe a ma
nutenção do um patronato agrícola, nas condições dos domais 
patronatos contractados c subvencionados por conta da verba 
3", sendo o auxilio de 500$ mensaes, por alumno, até 100, po
dendo o Governo fazer as nccessarias operações de credito 
até a importancia de 50 :000$000". 

Justificação · 

Annexo ao Centro Agrícola Epitacio Pessôa mantido pelo 
Estado de Sergipe está sendo por este installado o Patronato 
Agrícola S. Mauricio. 

Subvencionando, actualmente, o Governo Federal quatro 
pntronntos, instituídos por associações particulares, é de jus
tiça collaborar com o Governo do Estado de Sergipe nesse util 
de sidera tum. - Pereira Lobo. 

N. 22 

Onde convier: 

Os funccionarios das portarias subordinadas no Minis
tet•io da • Agricultura, Industria e Commercio, no Districto 
Federal o Nictheroy, terão os vencimentos uniformes, con
stantes da tabella annexa, sem direito a gratificação mandada 
~-bonar pela lei n. 4.555, de 10 de agosto de f922. 

· ~epurtiçües subordinadas: 

POt'toiro . .................... , ............... . 
Ajudante de porteiro ....................... . 
·Porteiro zalador .......... , ................ . 
Porteiro-continuo ........................... . 
Continuo ..................................... .. 
Correio .. .... : .............................. . 
.Guarda da biblioLheca ...................... .. 
Servente ........ · ........................... . 

J?tsti{icação 

G : 9G0$0L'() 
5 ;1,00$000 
5:400$000 
5:400$000 
4::200$000 
4:200$000 
4:200$000 
3:3G0$000 

Trata-se de empregados do igunes categorias, quo exer
cem funcçõcs identicns, devendo assim ter n mesma remu
nemcão. 

Sala dns sessões, 18 do dezembro de 1923. - /rincu Ma
chado. 
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N. 23 

Fica o Presidcnlc da Republica autorizado a despender 
alé a importancia de 100 :000* pura melhoramentos na região 
do Rio Negro (Amazonas), abrindo os neccssarios creditas no 
corrente exercício e fazendo as operações de credito neces
sarias. 

J usl'i{'icação 

Convém. pôr no seu ,justo relevo o caracter pntriotico 
que tem a Mlssüo Snlesiana do Rio Negro, tendo em conta 
tnmbem a sua posiciio topogrnphica no lado da Colombia· e 
da Venezuela. As condições de abandono desse immenso ltin
tcrlrrnd brasileiro, e o seu valor cstratcgico, encarecem inne
gavelmentc a bencmcrcncia das obras que ahi estão sendo rea
lizadas pela missão c que passo n enumerar summariamente; 

Escola Agrícola S. Gabriel frequentada por 130 alumnos; 
Ambulatorio e dispensaria; 
Santa Casa com 20 leitos; . 
Collegio o asylo s·ratuito de meninas com 80 alumnas; 
Internato gratuito de meninos pobres; · 
Missão e collcgio de Taracuá no rio V aupes; 
Tres observatorios meteorologicos; 
Missão e collegio de Barcellos (baixo rio Negro) a se abrir 

no proximo anuo; · 
Collegio Salesiano e escolas gratuitas de Manáos, frequen

tadas por 400 alumnos. 
Esses commettimentos já realizados · pela missão ahi 

fundada em 1916 e em via de progresso, estão oneradas pre
sentemente de uma forte divida, superior a :180:000$ e pre
cisam do amparo patriotioo do Governo Federal para a sua 
estabilidade e desenvolvimento índispensaveis na região do 
l'lo Negro, abandonada e dominada pelas febres palustres o 
outras molestias equutoriaes. . 

O ensino primaria e agrícola ministrado em suas escolas, 
a prophylaxia rural e o amparo dos doentes, n incorporação, 
lenta mas constante, do elemento indígena ao patrimonio na
cional, o combate ao analphabctismo, as pesquizas e observa
ções meteorologicas realizadas cm seus observatorios, o en
sino militar ministrado em seus collegios, a permanonoia eni 
territorio nacional de muitas familias bi~àsileiras, que som 
esses auxilias iam se retirando para as Republicas visin•has, 
mesmo sem contar os valores de ordem ethica o disciplinar, 
que a missão cultúa c desenvolve, constituem obras taes que 
som duvida serão consideradas pelo criterio . esclarecido o pti,;, 
triotico das supremas autoridades federàes, como elementos 
do mais elevado alcance nacional c merecedores do amparo 
ot'ficial, que lhes facilite a sua existoncia c vitalidade. ,, . ., . . , 

Snln dns sessões, 12 ele cle?.embro de 1923. - Barbosa 
Lima. . .. : ........ .:~g,· 

N. 24 

Na tnbclln ela Directoria r!c Meteorologia do Minist.orio a a Agricultura, corrija-se do modo seguinte a sub-1·ubricn; 
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Porteiro~zelador, com vencimentos de 4:800$, sendo 2/3 de 
ordenado c 1/3 rle gratificação. 

Sala das sessões, :18 de dezembro de 1923. - lrineu Ma~ 
chado. 

Jttsti{icação 

A relacão abaixo demonstra que, em relacão aos por
teiros, o. unico a perceber 3:600$ de vencimentos é o por
teiro-zelador da Directoria de Meteorologia. 

Accrescc que muitos desses porteiros toem auxilio, nunca 
inferior a 70$ mensaes, para aluguel de casa, o que não sue~ 
cede com o porteiro-zelador da Directoria de Meteorologia. 

Relação dos porteiros c zeladores, de diversas Directorias que 
teem o.~ vencimentos supel'iore.~ ao do porteiro-zelador da. 
Directoria. de M cteoroloain: 

Ministerio da Aaricultnra 

Porteiro do Servico do Povoamento ...•..•.... 
Porteiro do .Tardim Bot.anico ................. . 
Porteiro dn Museu Nacional ................. . 
Porteiro do Serviço de Industria Pastoril .... . 
Porteiro da Directoria Geral de Estatística ... . 
Porteiro da Escola Wcncesláo Braz ........... . 
Porteiro-zelador eln Directoria ele Meteorologia. 

Jllinisterio da Fazenda 

Porteiros da Caixa da Amortização ........... . 
Porteiros da Casa da Moeda .................. . 
PorteiJ•o da Imprensa Nacional. .............. . 
Portoil•o da Conservação do Lnboratorio Nacio-

nal elo Analyses .. · ....................... . 
Porteiro da Alfn~dega ·ela Capital Federal .... . 

Ministerio da Gnerm 

Porteiro .ela Admfnisll•nçfin Contrai eln Inten-
... · • elonoln da Guerra ....................... . 
Porteiro elo Collor,in Milftnr .................. . 
Por toiro elo Hospício Nacional ........ , , · ...... . 
Pm·l.cfJ•o rln Lnboratorio do Chimica Militar ... . 
POJ'I.eiro da Escola MilHar ................... . 
Po!'l.c iJ•o da Directoria do Cnntabil i cindo da 

GtlCPrn ... .•.•...•..••... ·; ..........•.... 

l'ifinisteJ•io drt .TnsHça 

Portoim rln Rccretm·in da Policia ............ . 
Pnrl.cir·n rln Ranrle Pnhlica ................... . 
Pnrl.oi/'0 da E~cnln rio Estnrlo Mninr cln Jnst.J•n-

ccfio ~fl1íf.ur ..................... , .... , .. 
Portofro qn Jusliçn Militar. , . 11 ..... , • , •• , 1, , 1 

4:800$000 
4:800$000 
4:800$000 
11:800$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:G00$000 

4:800$000 
4:800$000 
6:000$000 

4:875$000 
6:000$000 

5:400$000 
5 :400.~000 
5:400$000 
4:200$000 
5:400$000 

G:000$000 

4:800$000 
~:R00$000 

/1:200$000 
4:G00$000 
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Porteiro da Secretaria da Curto do Appellnção e 
Procuradol'.Ía .... ....................... . 

Porteiro do Instituto Oswnldo Cruz ... , ...•... 

Minislcrio da Viaçúo 

Porteiro da Directoria Geral dos Correios, , .... 
Porteiro da Directoria Geral dos Telcg'!'aphos .. 
Porteiro da RepurLicão de Aguas e Obras Pu-

blicas . ................................. . 

Ministe1•io da Marinha 

Porteiro da Directoria Geral de Contabilidade .• 
Porteiro da Escola Naval de Guerra .......... . 

Suprerno Tribnnal 

Porteiro-zelador . ......... : . ................ . 

'. ! 

ü:000$000 
8 :4/lD$000 

5:400$000 
4:800$000 

4 :800·~000 

6:000$000 
4:800$000 

6:240$000 

Nesta tabclla vô-se a desigualdade que existe entre os 
porteiros de diversas Directorias, e o porteiro-zelador da Di
rectoria de Metcm·ologia, o qual pede a sua equiparação aos 
demais porteiros constantes ela relação supra. 

Sala das sessões, 18 de dezembro de 1923 .. - Irineu Ma
chado. 

N. 25 

Art. Fica concedida a subvencão de 10:000$, á estação 
sericicola do Collcgio das Dures, de Diamantina, Minas Geraes. 

Sala das sessões, 10 de novembro de 1923. - Bernardo 
Jlfonte'il·o. 

Jusli{icaçao 

O grande esforço que as irmãs de S. Vicente vêm des
pendendo pelo desenvolvimento da industria sericicola na
quella cidade merece sem duvida, o apoio do Governo, Ellas 
desejam expandir a fabricação da seda, haurindo dolla pro
ventos sufficientes :í manutenção de crescido numero de or
p.hãos; carecem, porém, de recursos, não lhes bastando a 
parca subvenÇão actual. . · 

A medida proposta consulta, portanto, a um alto intuito 
de interesse geral. 

Senado Federal, 20 de novembro de 1 !123. 

N. 26 

Acerescente-se onde convier: 

Fica o Poder Executivo autorizado a manter na Escola 
Normal ele Arl.es o Officios "Wcnceslnu Braz" dois professores 
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caUJCdratiuo~ e dois adjuntos de' portug·uez c educação cívica, 
para caua um dos cursos ou secções estabelecidas pelo ar~ 
tigo 5" (ns. 1 c 21) do regulamento da referida escola, de
vendo o acccsso ou preenchimento dos lagares, fazer-se de 
accôrdo com o § 1" do art. 26 'do regulamento citado. 

Senado l?cdcral, 5 de dezembro de Hl23. - Lam·o Sodré. 

Jusli(icaçüo 

lJarece de jusLi~a. e ele vantagem para o ensino, equipa
rar-se, como a cmeuclu propõe que se faça, a cadeira de 
porluguez c cducacão civica ás demais. E' clla a unica que 
apenas conta um professor, emquanlo outras toem dois pro
fessores e outros tantos adjuntos. 

A frcquoncia dessa escola tem vindo a crescer do anno 
pura ahno, sendo os ulumnos distribuídos por oito turmas. 

Senado F'edcrul, :15 de dezembro de :1023, 

N. 27 

Fica o Govt:J'IJU autorizaclo a fundar· uma Colonia 1\Io
delo de CriaJção no Estado de Sergipe, de accurdo com o esta
belecido no Regulamento ·ela Industria Pastoril, concorrendo o 
Estado com os terrenos apropriados e auxiliando nas instai~ 
lações c 1'ot·rnal:ão dos respectivos planteis. - Pereira Lobo. 

Justificação 

Esta emenda visa pt•esLar um auxilio tl1 um Estado onde 
a industria pastoril vem tomando grande desenvolvimento. 
Pela sua redacção vê-se que o Estado dará os necessarios ter
renos c auxiliartí o Governo I!'ederal nas installnções, tornan
do-se, pois, justo que seja transformada em lei a emenda, 
que muito irá auxiliar a. pccuaria no Estado de Sergipe. 

N. 28 

Accr·esccnle-sc onde convier: 

Art. A' requisição da Directoria Geral de Estatística, 
serà ampliada a f!'anquia postal o lclcgrapliica do que goza 
v eslnlisLica federal nos chefes ou cli!'ector·es e agentes ou 
correspondentes elos serviços regionacs ele cstatislica geral, que, 
mediante acc<kdo daquelle clcparl.umcnlo com os respeoLivos 
govemos estuduacs, se intcgrar·cm em um syslema geral de 
combinat'ão do recursos, do conjugação do esl'orcos e do lmr
monizaçiío elo progrummas entre as va!'ias csphe!'as ela admi
nistração publica cm beneficio elo clcscnvolvimcnto ela esta
tística nacional, sob a orienlução superar do referido orgüo. 
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Paragrapho unico. ConLinu:tm em vigor as disposições do 
arL. 107 do decreto n. 4.555, de 10 de agosto de 1922. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1923. - Bcrna1•do 
Monteiro. 

J usti{icação 

A legislação vigente autoriza uccDrdos da Directol'iu Gc
rald de BslaLisLica com os governos estaduaes c municipaes 
objectivando a combinação de recursos, a conjugação de es
forços o a harmonização de programmas entre as varias es
pheras da administracáo publica em beneficio do desenvolvi
mento da estatística n<.J,Cional. 

Assim, os orgãos de estaLisLica geral dos Estados e t.los 
municípios ir-se-hão integrando aos poucos em um grant.le 
systema de accão una, superintendido peJa Directoria Geral 
ue Bstatistica. 

Mas, evidentemente, para que se obtcnh:t o maximo do 
rendimento dessa orgamzacâo, e imprescindível que todos os 
orgaos regionaes ou Jocaes CJJamaaos a coJJaboracao Ua!·
monica que se tem cm v1sta, possam actuar com a totalidado 
dos 1·ecursos postos á disposição do orgão federal de esta
tJstica se1'Ul, como out1·os tantos aepartamentos ou desao
bramentos aelle, que virâo a ser. A estu oece~~iduae e quo 
visa attender a presente emenda, que aliás apenas revigora 
CUlll Ulll a~~eUVO!VIlllCnLO !OS'JCO, OISpOSIÇOeS JU consagL·udaS 
DU lei orÇll!ffiCULaria pa!'U Hl~2. 

N. 29 

Onde convier: 

Os funccionarios das portarias subordinadas ao Ministe
rio ua Agricultura, Industria e Uommercio, no Di~tricto .J!'e
deL·ul e l~üllel'OY, terão os vencimontos uniformes, cou~tuntes 
da tabella annexa, sem . direito á gratii'icacão mandada abonai'. 
pela lei n. 4.555, de 10 de agosto de"1922. 

Repartições subordinadas: 

Porteiro. . . . . . . . . ........................ . 
Ajudante de porteiro ...................... . 
Porteiro zelador . ............................ . 
l.Jorteiro-continuo. . . . . . ................... . 
C.ontinuo . ................................ . 
Correio . ..................................... . 
Guarda da bibliotheca .................... .. 
Servente . ................................. . 

6:960$000 
5:400$000 
5:400$000 
5:400$000 
4:200$000 
4;200$000 
4:200$000 
3:360$000 

Sala d(!is Comissões, 12 de novembro de 1923. - Mar
cilio de Lacerda. 
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Justificação 

'l'ratu-su do empregado~ du iguaos categorias, quu uxer
cum funccõcs identicas, devendo assim tet• a mesma remu
neração. 

N. 30 

Onde convier: 

ArL. Continúa em vigor o art. 99, n. 8, da lei nu-
moro 4. 555, de :lO do agosto de 1922, que deve assim dispõr: 
"E' o Govemà autorizaldo a abrir os necessarios crcdiLos para 
pagamento aos Estados, municipalidades o particulares quo 
já o requerm·nru ou requererem do auxilias para conslruccilo 
dG estradas de rodagem, feitas ató 31 de dezembro de 1921, 
uma vez verificado torem sido as mesmas construídas de ac
côrdo com as condir;ões estipuladas pelo MinisLcrio da Agr·i
cultura. 

Justificação 
I. • · .. 

E' a renroduccão do ar L. 89 da lei n. 4. G32, do ü do 
janeiro de 1923, com pequena alLeracão, estendendo aos Estu
dos as vantagens ct·cadas por estes dispositivos, que é um in
centivo e um elemento de grande valor para o desenvolvi
monto da viaoão, de que tanto depende a vida e a prosperidade 
das classes productoras e a riqueza economica d~ nação. 

Sala das Commissões, 10 do dezembro de 1923. - F. 
Schmidt. 

N. 3:1 

Onde convier: 

Art. Fica o Governo aulol'izado a despender até o ma-
ximo de tresentos contos de réis, com a reconstrucQão e ada
ptac;ão ao tt·ansito de ~utomoveis, da estrada qeu liga o nucleo 
colonial Annitapolis á séde do districto de Collacopolis, em 
Santa Catharina. 

J ustificaçíio 

Esla estrada jâ existe e, foi construída com auxilio pe
;,uniario do governo de Santa Cntharina. A administracilo do 
nucleo colonial Annitapolis, que dirigiu a respectiva conslru
Ct\ÜO, fez, porém, ·de madeira todas as obras de arte. Com a 
accüo do tempo, cahiram as pontes, pelo apodrecimento da 
madeira de que eram feitas. Faz-se indispensavel recon
struil-ns de alv~nnria. O leito dessa estrada deve ser alargado, 
como faz-se lambem precisa a rectificacão do traçado actual 
no rio Brava. A estrada, que tem cerca de 44 kilometros de 
exte.us.ãa e de que depende a vida daquello importante nuoteo 
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colonial, é a viu natural c fucil da conducçüo de seus produ
elos para Colluçopolis, que está ligada por uma boa estrada 
do rodagem estadual á Estrada de !•'erro D. 'l'hereza ChrisLina 
c por outra trafegada Lambem por auLomovcis, á florescente 
cidade do 'l'ubarão. 

Sala das Commissües, 1 O de dezembro de 1023. - F. 
Schmidt. 

N. 32 

Verba 1-i' - Serviço de Industria Pastoril: 

AccrescenLc-se a consignação VIII - Postos do Assis
leiwia Veterinaria - as palavras "S. Luiz do Maranhão", fa
zendo-se as alterat\ües necessarias no pessoal; isto é, .um 
~'llXiliar de 1• classe e Lres de segunda. 

Jus tificaçüo 

A emenda viÍ;a reparar uma injustiça. Não se compre
lwndc que o Estado do Mm·anhão não Lenha um posto de as
sbtencia vctcrinaria, possuindo só de bovinos 693.811 cabecas, 
quando outros Estados, como o Amazonas, com 222.195, teem 
postos de assistencia. Trata-se apenas de dar a verba neces
saria, visto o regulamento do Serviço de Industria Pastoril, no 
a·rL. 9", dizer o seguinte: "Além dos estabelecimentos e mais 
depcnclencias indicadas, nos artigos anteriores, poderão ser 
croados pelo Governo Federal outros do mesmo typo, de ac
côrdo com as necessidades do serviço e dentro dos -recursos 
o1·çmnentarios". Assim é de toda necessidade e justica l1i ap
provação desta emenda. - José Euscbio. 

N. 33 

Emenda á verba 16' - Ensino Agronomico - Onde se diz 
na tabclla "1 chefe de trabalhos agricolas,. gratificação, etc.", 
diga-r>e: "1 chefe de trabalhos agrícolas, ordenado. 8:000$, 
gratificação 4 : 000$", ficando o mais como está'. 

Justificação 

. ' . 

O cargo de chefe dos trabalhos agricolas do campo annexo 
{I Escola Superior de Agricultui•a, segundo o regulaménto em 
vigor, deve ser exercido por um fun'ccionnrio technico do 
ministerio, mediante uma gratificação, ·além dos vencimentos 
integraes do cargo effectivo. Da h i resulta o afastnménto desse 
funecionario de suas funcc.ües propria•s pnra clcclicnr-sc ás ela 
commissão, o que pócle ucnrrctnr e naf.urulmcnl.o ncãi·rol.u cm
lmracos no serviço por essa fórmn clesfn lendo rio referido fun
ccionnrio. Pot• outro Indo. o proprio director rln escola c todos 
quantos se interessam pelo ensino, reconhecem a convenicncia 

I 
I 
) 
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de lol'IHll' permanente o e;~rgo de elide uuti lt·allulllo~ ugl'i~o~ 
la~.· rJando-sc-lhe a t•cmtúwracão correspondente tí que ·pet·:
cebc actualmente! E' o CJUC i'az a emenda. -t~Cosla Jtudrivw:s, 

N. 3'• 

A' rcruil :10• -- Supel'inli!ndr.•ncilt do A!JaslcciuiCIÜtJ -
C.onsignacãu "Pessoal assalnt·iado o diarista" - uccl'csccnlc
~": "inclusive a quantia de 3 :üOO:!;, Jlll:t'a pagamenlu ao fnnc
cionnrio incumbido de chefiat· o policiamento da fei!'a" •. 

Sala uus sessões, 10 de dezemiJI'o de JV23 ._ .._ Jeronumo 
.1Unitcír€J. 

. ·~ '.'.,' 

Jusli{icação 

O sUJJPiculc ele tleleg'lulo, incumlJJclo do policiamento das 
i'riJ•as livres, •í o!Jrigado a permanecet• dtwle as lH'imeit·as hOJ'tlS 
da; manhã até depois das 11 horas nos locacii nm que ellus 86 
r<ializam, sendo pot· i~so fot·oados a fazer l'et'oil)õr.s t'óra du suas 
easa~. smn que p;Jra isso rcoebun1 o nwno1· auxilio elo Governo. 
B' paJ•a allcnder 111> vas·amn lo eles;; e auxilio. de todo o ponLo 
,iusto, q1w a emenda! propõe o pequeno aug·mmllo dt! 3 :fiOO:S 
na rerlltt da Supcrinlcndencia do Abuslccimenlu. 

Ond~ convim• :_ 

.\.rt. O Governo conlinuará na proxima safra as demon:. 
sLracões de Pl'oduccüo elo sal industrialmente puro, applica
·vel á salga, devendo eslabclecer postos semaphoricos pam pre
visão do tempo e aviso aos sa!ineiros, pelos processos mais 
ndoquarlos, e bem assim faciliLm• a applica<;ão do processo elo 
h'atamento das aguas-mãcs pcl[l! cal extinctn, mediante au
xilio aos salinciros, pelo Banco do Brasil, com as garanti:~s quo 
,julgar nccessnt•ias, inclusive hypothcc11 das salinas a wm•t•an
l.agem das safras, c o cstabelecimcnlo de cct•lificados da anu
lysc do sal •. 

Sala das sessões, dezembro de fV23. - ,1Jiuucl J. de Car• 
·~~~l(t,o_. ,., ,,. . - . . . • 

1'.''' ) Jú,l·li/'ica(!!Ío .. ,, 

_ A emenda vistt: :1 ",amparar a industria salícola, PI'O~ 
out·unclo desonvo!Yel-a e ruperfei!)oal-a de modo a attondcr ]leltt 
sua relcvnncia os ~cus dous aspectos fundamonl.aes, o ccn
uomico e o finimccit•o, decorrendo dc~sa ncccssut·ia Jl,I'otcccüo 
•los pollm·os publicos a ~nlvucão ímmediata da impm•tantissimn 
industria do nosso xm·quc -- o uusmcnlo da nossa pt•ofluc<1ão 
,, da. nossa riqueza (I a no~sa indr.pendencia de conl.l'ihnicão ês
IJ'ans·cit·n, pois o sal rlt' CuJJo Frio, rlevidtllllt'nlo preparado ri
valiza cm put·~za com qunlquot~ pult·o •. 

S. -Vol. X ···'--. - .•. ,. . ss . 
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N. 36 

Accrescenl.e-se na verba subvencões par:J; o Districto Fe
deral a seguinte : 

Inclua-se a subven~ão de i 5:000$ para o Asylo de Nossa 
Senlwt·a de Nazareth, no Districto li'ederal. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Irineu Ma
chado. 

Justificação 

No Asy lo N. S. de Nazareth estão as~ladas gratuitamente 
numerosas orphãs e a superiora desse asylo pede uma sub
vencão para a manul.enf;ão gratuita de 50 orphãos. Conforme 
se vê no documento abaixo transct·ipto, a emenda é de inteira 
procedencia e envolve medida de caridade e de assistenoia so-
cial. · 

"Illmo. e Exmo. Sr. delegado do 9' districto policial -· 
A abaixo assignada, desejando ohtm· uma subvencão do . Go
vet·no, para a manutenção do cincocnta orphãs, que nesta esta
belecimento estão asyladas gratuitamente, pede a V. Ex., se 
djgne dar um attestado, afim do podermos obter tal favor. 

Nestes termos, pede deferimento e E. R. M. 

Rio de Janeiro, Asylo N .. S. de Nazareth, 23 de agosto de 
1923. -A superiot·a, irmã Gertrudes Boldrini. 

Atteste-s~e. Rio, 23-8-23. - Franklin. Galváo. 

Atiesto que no Asylo de N. S. de NazareLh, exisLe numero . 
superior a cincoenta alumnas, e segundo informações obtidas, 
attingem a este numero as grat.uitas. 

Rio, :1 o. de setembro de 1923; - O commissário, Augusto 
Barbosa. . . . 

Visto, em 10 de setembro de 1923. - Franklin O. Galvão." · 

N. 37 
Verba 27': 

Accrescente-se no "Pessoal": 

TJma: consignacão, n. V, gt•atificação mensal de 200$· para 
o escripturario . que servir como secretario do Conselho Su
perior de Defesa Agrícola, 2:400$000. 

Justificação 

Diversos secret.urios • jú percebem. gratificações mensat!S 
de 200$ e mais, sendo, pois, de ,justiça gratificar igualmente 
ao secretario do Conselho Superior da Defesa Agrlcola. · 

Sala das sessões, :12 de dezembro de :1923. - Ir·ineu Ma-
chado. . ' 
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N. 38 

Acct"escente-sc onde convier: 

ArL. Coniinúa cm vigor a quota rle 300:000$ do cre-
dito da sub-consignaoão n•, da consiguacão 4', do "Material" 
da verba ilt", "Servico de Industria Pastoril", do exercício de 
1922, para ser applicado á despeza na mesma especificada, 
de creação de postos de repouso para auimaes, providos de 
desemlJarcadouros, banheiros carrapaticidas, galpões de abrigo 
e pequenas passagens. nas estações indicadas ou em outras 
que sirvam importantes zonas pastoris, podendo a sua instal
la(!ÜO e conservação serem commettidas ás proprias emprezas 
de viação. - Alvm·o de Carvalho. 

Justificação 

A autorizac.ão para a creacão de que trata a emenda, nlio 
podendo teJ' sido levada a effeito no exercício a que era des
tinada, mas sendo de grande necessidade para a facilidade rJc\ 
tr-ansporte do gado que se destina ás grandes feiras c aos 
grandes centros consumidores, etc., é conveniente a sua re-
vigornção. · 

N. 39 

Fica o Governo autorizando a conceder ás emprezas na
cionaes que .iá tenham concessões ou favores dos governos 
estaduaes, os seguintes favol'os para as usinas que as mesmas 
montarem para refinar ou disti!lnr schistos e olcos minernes, 
nacionnl's on estrangeiros: 

1•. isenção de direitos, inclusive expediente, . par5 todos 
o~ macllinismo~. paJ'fl as quartolas c barris de qnalquer espe
cie, para as folhas estampadas. para fabricação de latas, bom 
como para os tanques metallicos ou não, com os respectivos 
encanamentos e pertences. 

2•, os direitos sobre o oleo bruto importado para ser re
finado nas ditas usinas serão cobrados· s6mente sobre a POI'
cenf.agem de kerozene e gnzolina que o mesmo contenha e de 
accllrdo. com a tarifa aduaneira vigente. · 

Sala das sessões, 18 de dezembro de 1923. - Eusebio de 
Andrade. 

Justificação 

A existencia de vastas jazidas petroliferas, de ricos 
schistos betuminosos e semelhantes, no territorio nacional, ,iá 
tem merecido o emprego di) capitnM .particulares, nacionaes, 
em varias localidades, porém taes emprezns teem-se geral-
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lllf'll[e l"l)ôCillidu da JH!CC:i:;iclnde t/n CJIIJll'Cg'al'Cil'l g'l'antlc:; SOlll• 
JIIU:; Jln pel'~(JI!Ctiva das wns jazida~, uus r.li~peJHJiosns souda
g·ens e eX)liJI'iencias que >'1·, cuJII muitas demoras podem ser 
real i?.ndas I' ludo i si o conctll nitun teJIII!llliJ com a cxplorn~ão 
IIJel'L'HIIlil ilns jazidas ,qJpm·ioJ•es que maiot• i'aciliclttdc oJ'I'I!
l recm para tal· fim. Por ta c~ motivos vecm-se essus cmpre
zns fot·~ndus a eJ'J'eetunreJll a dislillação dos productos bru
lo~. opm·a()ão essa que cxi;;·e a sou tnrno capitaes nüo peque
nus. Verifica-se cntt•c nós o que .(já se observou cm outros 
intlusll'ias só poi.lem set· iniciadas ü manl.ida~ com cnpitacs 
S'l'andcs e, ]Jorlanl.o, TH'eci~um, do· ~ett inicio, do qmpm·o que 
s·ct·almc.ntc lhes dispensam . 

.\ presente nutorizneão velas divet·~a~ disposi~;ües conli
da~ no~ta emenda, vi~a uuxiliat· os capilaes jtí empregados nu 
explorneão industrial daqucllas ja?.idas c de olcos brulos, ~em 
PXÍS'Íl' rlo GoVCJ'IJo o seu concm·so pecuninrio, c, dcl'cndendo 
os inl .• ~rcsscs da rccoil.a· publica, prestm· a nsso t•amo da ucli
''idade nacional o amparo que tem ~i !.lo dispensado sob Ya· 
rias ftírmns ás nossas industrias nascentes, aliás J'a~cudo-o 
;tgot•a com mu ilo menor stl.Ct'ificio. · 

Sendo do .l!l'OS'J'aJJIIIHl alll!menle pal.l'iotico do twtual Go
Yf'l'lll.l dar incremento ás induslrias, que, cstnbclcciclas no paiz, 
~e utilizarem dos procluclos nalut·nes, esta autorização pro
cura, mnvarada nesse prog'l'armmt, rn·estar-llw concurso iu
uegttvel. 

N. 40 

A' \'crbu "f:iubvcnl)õcs" ,___ accrosccnlu-sc: á E~cola de 
Couunemio "Ccsnr Costu", do 'l'aubaté, Estudo de S. J>aulll', 
10:000$000. . 

Sala das ~essõe~. 18 de de dczcmhl'U de 1023. - .1lt·m·o 
de Ucwva/lt.IJ. 

Justificação 

li!stu oscoln, .runduda ha mai~ de lt•cs anuos, mantém cm 
pl•!uo J'unccionamcnto, além do curw C·ommcrcial, um cut•so 
annexo ele pt•cparalot·ios, com :l'rcquencin de muis de 80 ulu-
mno~, dos quncs u qunsi lolulidadc gt•aluita. · 

-
A' verbn 3', ncm·csctmtc-so - Pm·u óbt·as de installaaã.o' 

a Jli'OVL'I' a m;mutcnçuo elo Patronato do H. Lui:t elo Paralty
tinga (gslado de S. Paulo), 150:0000$000. 

Saiu tlas sessõc~ 18 de dc~ombt·o do 1023. - Al-varo da . , 
Ccwvulho. . .. • ·.-, · ... - ... oJ................. ........ ....... ••'-'"' ... ~ ......... ~ ,..1. r ..... · ..... ,. ,,..:.. 
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Jus t i[icar.·tio 

2\"a lei III! J'ixa~.iin ele rlespoza dos exercicios dn 1021 o 
Hl22, wiu consignada Yer·ba )Jlll'a a inslallaciin rle~se patro
nato. Pot· insufl'icicnt.r.. não foi instnllado. ·~a lei do nnno se
guinte, a vcr·lJa par•a installução ufio foi e~pccificada e com a 
crcação dos pali'Onal.os de J'crnambuco n do Tcrritorio do 
Acre, não pódc n mini~t.crio, por 'falta dr. recurso, dar inicio 
:ís obras para installacüo deste JJaLronalo, para cu,ia i'un
rlat~ão a lllnnicipalidadc ctr. ~ .. Lu iz do Pnrahytinga. .i:í offe
Tcccu ao Governo as t.r.rras prPcisas .iulg·aclns cxccllcnlcs peloo 
delegados clesso governo. 

~ .. \2 

A' \'orbn 18' consignn('fio ''i\fatcrial" - IV - Anxilios 
no~ ~orvir)os i\leleor•olos·icos Estaduaes - Supprima-~o. 

A' YerJJa 10' - Auxilio ao SrrYico illelcorologico rlo ER"
tndo de H. Paulo, 80:000$000, 

A' Yct•ba 22', "SHbrcnoíks o auxílios" - IV - Auxílios 
diversos - J~stado ele São Paulo - AccrPscent.o-se: Escola 
Profissional l!'ominina da i\funicipalidarfc de Araraqum.•a para 
auxiliar a sua installação, 80:000~000. 

Sala elas scssücs, J 2 de dezembro de 1023. - Ped1'o La(Jo. 

Justificação 

A cmr.nda não importa nugmento de rlcsrJC?.O:, Yisa apenas 
lrnnsi'Pt'ir nmn qnota lh~ subvr.nr.ãn, que sn destina a instnllnr 
uma escol :i Jll'Ofissionnl frm in i na cm Arm·nqnnra. 

N •. 13 

Pica o Jlodt•r Execnl.ivo anlol'izadn a nhril• n CI.'Nlilo d•~ 
200:000$, para pagamento dos auxílios eoncodiclos pelo i\1 i
nisl.m•io da Agricultura, de acct•rclo com o rlisposto no ·,1, j7 
elo ar· L no ela lei dr or'tlanwnlo do 1 !122, podendo llnl'll isso 
fazrr as oprr·at;fíps de cr·rrli to nrcessarin;;. . 

'l'l'o.tn-sc do pagamento devido o.os cstnbolaciml!Htas '11'1 
Mlcccüo do somentcs n que so rrfrro o artis·o dn loi noima 
citnfla o qne niw foi C'fl'rctundo na (•J10ca drYicln. 

Saln das sr.~&ies, 13 do cll'zemln'o elo J 923, ..,.... 'Vespucio 
f(c ,1brcu. 
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N. 4~ 

Restabeleca-se a consignação de 90 :000$, co .. stante ·do 
areamento vigente, para a installação de uma fazenda modelo 
em· Campo Grande (Matto Grosso) . 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1923. - Luiz Adol
pho. - A. A:erado. 

Justificação 

A verba de 90:000$, concedida no orçamento· do exerci cio 
corrente, foi estabelecida com a condição de concorrer o .C:s
tado de Matto Grosso com as terras neccssarias ás installa
ções da fazenda modelo. 

Ora, esta condiciío já foi satisfeita pelo. Governo .local, 
que ar: aba do offerecer ao Governo da União ·os terrenos in
dispcnsaveis, achando-se .iá cm Campo Grande o representante 
do Ministerio da Agricultura para recebei-os. · 

A cscollta rJt, Campo Grande para sédc da fazetlda mo
dolo impõe-se soh todos os IJO!l tos de vista, como centro de 
industria pastoril e do commercio de gado, para onde conver
gem todos os elementos no actividade e progresso do sul do 
Estado. 

N. 45 

Onde se lê: 

Um encarr·egado de distribuição .de plantas e se
mentes, 3:200$ de ordenado · o i :000$ 
de gratifical}lío .......... : . . . . . . . . . . . . . 4 :soor~ooo 

Diga-se: 

Um encarregado de distribuir;ão de plantas e se
mentes, 5 :600$ de ot·denado c 2 :!tOO$ 
de gratificação . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. 8:400$000 

, r:·· ... ·'~ ·, .. 
t•'' ,ol I ; 

·Sala das sessões, 12 ele dezembro ·de i 923'. - Eusebio 
de Andrade. 

Jllst'i('icação 

Desde 1921 percebe o cncar·regauo da distribuição da 
plantas e sementes os vcnoimcutos monsnos de 400$000. 

. ' 

Crescentes toem sido . sem pro os serviços a seu cnrgo, e 
este, assim, cada vez ·mais arduo se torna. Presentemente, 
com a creacão, dcvidtt t\ reconte roformu, de 21 Inspectorias 
Agrícolas, e com n exLinccão da Delegacia Executiva da· Pro-
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duccão Nacional, que, como essa directoria, cuidava tumbem 
de distribuição de sementes, é l'acil comprehender-se como 
muito mais trabaH10so se tornou o mencionado cargo. 

·E o accumulo de serviço foi mesmo previsto pelo de
creto n. 44.184, de ~(l de maio de 1020, tanto assim que, cm 
cada inspectoria, foi cr·oado o cargo de distribuidor de plantas 
e sementes e o numero de auxiliares, na diroclol'ia, foi ele
vado de dous [Jara quatr.:o. Nada mais seria preciso dizer, 
para provar-se o aug·nwnto elo trabalho e a grande responsabi
lidade do encarg·o da distribuição de plantas e sementes; con
vém, entretanto, salientar que todo o serviço está, como é na.:. 
tural, centralizado em suas mãos. 

Por occasião da reforma alludida, foram elevados os ven
cimentos de .muitos funccionarios e, no entanto, esquecido foi 
o cat·go cm questão, o qual não bene!'iciou, Lambem, a lei 
n. /1.242, de 5 de janeiro ele Hl21, que modificou a t.allella de 
vencimentos annexa ao citado decreto. 

Como é justo e razoavel qtte ao augmento de trabalhJ 
corresponda accrescimo drJ vcncimen Los, fica plr.namentc jus
l.ificarla a presente emenda. 

· g por assim. entender o Congresso em 1!!21, votou a me
dida, que ora é estabelecida e que não foi impugnada pelo 
Sr. Pr·csidentc da Republica, nas razões elo véto que oppoz ::10 
projecto de orcamento para 1!l22. 

N. 46 

Onde convier: 

Aos funccionarios Lechnicos (diaristas,. em com missão e 
e:xtranumerarios), qufl tiverem mais de de7. annos de serviço 
publico,· são concedidos os favores croados pelo art. 8" do de-
cJ•r.to n. 12.29ü, de ü rlc janeiro de J9tü. · 

Sala d:~s sessões, em iO de dezembro de 1923. - Ettsebio 
lle ;lndradc, 
• 

J'Usti(icação 

Tem sido sempre norma rla administraoão publica esti
mni:H' a pe!'manencia dos que estão no seu sel'Vi0o, por meio 
ele concr'~são de fn vores e \'antagens. Incontesta vclmcn te, o 
l'xoreicio cnnLinuado· no rlr•snmponha· do q11nlquer rncnrgo ou 
l'tiiWt;iír5 cullcot·r·n pat·a qtw os Lralmlhns pet•tincnl.es a laes 
encargos e funcções sejam desempenhados com maior somma 
dtl apl.idão pela lll'atica l'cil.rlt'l\Liva cl.o nxtll'cicio eontinuado, 
restt!Lanclo disso Jl!'O\'oil.o pum o vublico scrvi~'O. 

Assim, us rogulamunlos e leis teern assegurado curtas ga~ 
rnntiaR aus qtw, au sct·vi~o tio gstnrlo, pormanccom cinrantc 
mais rlc elo~ a1mos corisccul.ivos. 

Deste modo, ó justo qno ao~ funccionnl'ios Lechnicos, clin.
r;stus, cm commissão ou cxL!·unumm·urios, quo conlcm mais 
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do dez annM c.! o ~rt•vico publico, se conceclnm 'os favores con
sl.nntcs elo arl.. H" !lo decreto n. J2.!?.!JG, ele ü do janeil·o 
de 1010. · 

ArL. :l ", Fica o Govcl'no autorizado a au:~:ilint• as emprl\~ 
zns rtuc se formarem para a exploração ele Feldspathos po
tassicos c sodicos para i'ert.ilizantos por ~meio de mong·em ou 
rxf.rnccão da potassa, cm substituic)ão do salit.re do Chile e do 
Kali allemiio, com as importancias necessnrias á montagem 
das respectivas usinas, com g·arantia hypoth~caria das mesmas 
(l dns t•espectivas ,jazidas •. 

:12 de drzcmhro de 1923. - B. de Andi•ade. 

,., JuMi{icaçíío 
'I·= r~ ,I·~ ·.-'e-· 

.Tnstifica assim a emenda: 

O~ Estados Unido,;, quando apm•tarlos pr.Ja guerra, com 
falta de I\ali allr.mão, para fertilizar os seus trigaes c planta
ções cm geral, descobriu que havia cm diversos J~stados minas 
de E'cldspathos potassicos com 8 a 12 % de potassa c 
1 a t, % de soda, experimentaram moer este feldspatho tl 
utilizai-o com fertilizante. Os resultados foram surprehen
rlentcs e em pouco tempo genoralizou~se a applicncão do fel
dspatho moido para adubo, especialmente nos Estados de illas
~achussets, Rod Island e :i\[aine, que se livraram qunsi total-
mente da imp01•tação do Kali allemão •. · 

O Brasil possue em seu centros agricolas ou perto im-· 
mensaR jazidas deste mineral, com teôr de potassa e soda 
maior do que os 1'oldspathos americanos e será passivei di
minnit· sensivelmente a importação rlc Kali n de Salitre rio 
·i~hile, qun ajudam aclunlmenl.e a rscoação rio ou1'0 h1'nRilniro 
para o r~!t·angeiro. 

· A nstnlisUca dt't uma entrada rlc 40.000 tonelarlnR do arlu
loo~, que determina uma rll·cnngr.m 11arn o estrnngeil•o superior 
n 30.ooo:ooo~ooo. 

N. ~8 ' 

,Verhn 22' ...:. Subvcni]ücs c :mxiliõs :' 

Estado da Bahia: 

~nc lcdnde Bahiann do Agricultura, parà o servleo 
do estatisticn da produccilo agricola do Es
tado, avaliacão do safra annual c infot•mncão 
do preço CO!'ronto dos produclos o sen stocl.: 
noR mercados nacionacs, pela imprensa bn
llillno, :parn ·o conhecimento dps proctuçtores, 



SESR.\0 E:\[ j s llll PEZF.:\.fnfiO Dll I 0:?3 ' 553 

cumpt·inrlo-lltc enviar, ao comeco de cada 
tt•imestrr., no Serviço de Infonmtf;ücs elo nli
ni,;lr.l'io r.la Ag·t•icn!l.tn•a, cópia de todos 
nqnr.!lós dados r~sl.al.ist.ico~. rrfe!'rnl.r." no l.ri-
mr.slrc anlcriol'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :?ií :000$000 

Trata-se de uma assoCJacao, cuJos srrvicos o ulilidar.lo 
eslão presos inteira r. efficientr.mcnlo ü Yidn economica rln 
.Bahia. 1;em sido, até este momento, r. continuará smlClo, a 
·linha de unifio r.nl.ro os interesses do prorlncl.or c o Governo 
e ~·ice-versa, 

Fundada cm 1807, graças aos c"fm·ços rio un'l grupo dn 
propugnadores da agricultura na Bahin, o tomado o modelo 
·du Sociedarlr Nacional de Agricu!l.urn, o primriro traço qur. 
lhe cnraetct•imu a rxislPncia foi a l'rnniiio do I" Congrl'sso 
Brasileiro do Cactío, que olla promrJ\'f.'l'a, e dn qual rPsultaram 
anxilins e gamnLiu~ mui;; on mono~ dn f'!'ricncin para a la-
voura cacaueit·n, a maiR importante da Baltia c que. resumo 
n pt·orlucção do enc(IO nn lkn~il. 

Por ultimo. confirmando-lhe essas uLilidndcs e esses va
liosos scrvicos ú economia publica no Estado, a Sociedade Ba
hiana do Agricultura promoveu o realizou com sabido exito 
.o sob o pntrocinio do Ministerio da Agricultura, uma expo
sioiio do pecuaria, cm julho findo,· commcmorando o cente
nario da Indepondencia na Baliia. Estes rlous crrtamrns com
lli'O\'Ulll-lhr plennmentn os presl i mos o os .Jlll'recinwntm;. 

Torla a oxistencia da sociedarlr. tl'm sido em velar e znlar 
os in t.rJl'cssrs da· ag'l·icullura hahiuna r onrle quer que sr l'alln 
rias nec('.~sidadr.s do pt•ocluclot·, !'lia ahi r~lú com a assisl.rn
cia próvidencial, auxiliando-o, instru inrlo-o, inJ'ormanrlo-Jhr 
tudo c muito consrg·uinflo rlo Governo para rntregar e parn 
cedo r uõs lavradores do Estado. E' a l<!gilima in tercessora elos 

. productorcs perante os poderes publicas. 
Instnllada convenientemente no· centro da cidado, com ca

pacidado c pessoal preciso c bastante para o seu i'uncciona
. mento, do proveito será que, om so lho reconhecendo os mP
. rcoimentos c as Ilossibilídncles ele prestimos no futuro, so lhe 

'rlô o auxilio que nunca pedira, nem J.ho i'ôra dado depois do 
.26 nnnos de cxistcncia, devotada ti viela cconomica do Es

. 'tndo. 
Dest'nrlo a emenda está absollltnmentc justificada, quanto 

mnís quando se definem pm•a n Sociedade Buhiann do Agri
cultura obrigações que são cjc vcrdnde servicos provcito~;os ;l 
pstatistictl :nncionnl 1. 
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N. 49 

Escola Superior de Agricultura: 

Verba "Material", á discriminar: 

Sendo destacados 10:000$ para creacão e conservação te
chnica de um laboral.orio para a 22' cadeira. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1923. - !ti. Borba. 

Justificativa 

Tendo sido ampliada a verba de laboratorios da Escolâ 
Superior de Agricultura, parece qne a opportunidade se apre
senta para dar Iaboratm·io c ensino pratico ás cadeiras ·que 
não o toem. 

A descriminacão proposta na presente emenda visa dar 
esse ·cunho ao ensino da pathologia comparada, que é obje
cto da 22" cadeira. Sem tal descriminação a verba de labo.
ratorios, a despeito do sna ampliação, não poderia ter a ap
plicação visada nesta emenda, visto como se presume que 
seria ampliada aos Iaboratorios .iít existentes, e não em labo
ratorios a crear. - M. Borba. 

N. 50 

Onde convier: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. Ficam validos pelo prazo de mais de tres annos, 
para todos os effeitos, a partir da data da presente lei, os 
concursos realizados este anno, para os cargos technicos do 
Serviço Geologico e Mineralogico do Brasil. - Pedro Lauo. 

· !ttstificaçd.o 

Os concursos que se toem realizado para cargos sC!en
tificos e technicos nos estabelecimentos de ensino. superior e 
departamentos outros da Republica, teem sempre, quando não 
já préviamcnte ,estabelecido em regulamentos espeeiaes, con
seguido do Congresso Nacional, em. leis orçamentarias, a pro
rogac.ão por mais dous ou tres anhos elo prar.o para a vali-
rlnde dos mesmns. -.' ~ 

Sendo os concursos para os·J cargos technioos do Ser
viço Geologico, concursos scientificos, onde a apresentação ãe 
trabalhos, provas c estudos de laboratorios exigem verdadei
ros sacrifícios dos concurrentes, coin ·estagias de anno e mais 
de anno nos respectivos gahinetes, e trabalhos de exploracã.o 
em campo, assim é que, por equidade, deve ser concedido o 
prazo de prorogacão da 11rcsento lei, firmados como teom sido, 
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até aqui para todos os demais concursos que se teem reali
zado em outras repartições Lechnicas da Republica. 

N. fit 

Onde couvier : 

Art. Fica o Governo autorizado a abrir o credito até 
a importancia de 254. 150$000 e fazer as necessarias opera
ções, para liquidar com o )!;stado de Sergipe a subvenção des
tinada· ao serviço de algodão, mantido pelo referido 'Estado, 
de conformidade com o disposto no arL. 80, n. 5, da lei 
n. 1. ü:l2, ele ü ele ,janeiro de 1923 . 

.l'lts U(icação 

o· Governo rio '8sl.ndo rlo Sergipe vem custeando o ser
vi~o do eombato ;is pragas rlo algodoeiro, ,iá havendo rece
bido a subvenção estabelecida om lei c destinada a esse fim, 
relativa ao anno de Hl22 . 

gm Hl2:-: o servir;o foi rnant.ido pelo Estado nos moldes 
anteJ•iores, cabendo-lhe, portanto, o auxilio correspondente 
em quantia igual ao despendido, segundo intendimento com 
a União e consoante o decreto do Estado n. 767, de 8 de fe
vereiro de f 923. - Pc1·cira Lobo. 

N. 52 

Verba f4' - Quadro XVII: 

Serviço .de Industria Pastoril: 

Os vencimentos dos actuaes porteiros-contínuos dos cur
sos complementares anncxo á Fazenda Modelo de Criação de 
Santa Monica o Posto Zootechnico de Pinheiros, ficam divi
·didos ·em. ordenado e gratificacão, sendo dons terços de or
denado c um de gratificação. 

Sala das sessões, iO de dezembro de i923. - lrineu Ma
chado. 

lttsti(icaçllo 

Os porLoiros-con l.inuos de aprendizados agricolas, escolas 
ele nprendizc~ artífices, Escola Superior de Agricultura, cm
:l'im, na classe de porteiros-conf.inuos, todos teom os seus ven
cimentos divididos em orrlenarlo r. gratificação. Não se jus
tifica nsta sitnaoão rlos po!'l.eiros-continuos dos cursos ,oom
plomenf.al'es, qnc tecm a mrsma c-atcgol'ia, fnncção o respon
sabilidades dos sous collegas. 

Não havendo nugmonto ele rlespeza, é feita Justiça a 
estes pequenos funcoionarios. 
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N. 53 

Ondn convirr: 

:\ri.. Fica o GovrJ•no anloriza!.lo a nhril' o mwlilo nr.-
CPssarin para a crencão rio um palronnlo agricoln na cidndo rlc 
,loar.eiJ•n, .l~;;lnclo rio Ccar:'t, desdn que :1 respecl.iva Cnmnra !\!u
nicípal J'nr,a, pal'a esse fim, clonr.iio dr terreno c casa. - .losrJ 
;\ccioly. - ·Jotío Thomé . 

.T us 1 i{ icnrüo 

A cidade rio .Tonzr.il'o, althn rle abrigar uma laboriosa J.lO
pulacão elo mai~ de :30.000 alma~. está no centro de uma clns 
JWincipnrs zona~ ag·l'icolns do Estado. E' dig·na de que o poclm• 
Jlllblico se intrrcssr. pelo Sl~u flr.senvolvimento o nenhuma 
fôrma sertí mC'lhor do que n dr. que cogita essa emenda. 

N. 5-i 

Os. hihliothC'carios e are h i vistas da Directoria G!"ral de 
F.slal.isUca, do Mnsr.u Nacional, da Dirrctoria. Geral !lo Scr
vi•:o ele Industria Pnstol'il do Ministerio ela Agricultma passam 
a ser chefes ele secção, com os vencimentos annuaes do 
12 :000*, (doze contos ele ré is), modificnnelo-sc cm consequen-
cia as l'P.i'!lcctivas verbas. · 

Justificação 

Esla rnwnrla ,j;'1 foi adoptada pelo Senado, mas cahilt na 
Gamnt·a, ntwzal' rla .insLi<:a qtw n ampara'i'n • 

. Em wt•rlndP, as hihliol.hrcas c nrchivos consliLucm Si'm
]ll'l' uma sec~.ão dos rlr.pnrl.amcnt.os puhlicos, como sn Yf>l'il'ica 
na Sr.cJ•elaria da Camara dos Srs. Dopntaclos, do Son;Hio, rio 
Minislcrio do Exterior, etc., sl'ndo os bibliotiH1Cill'io~ e m·ch;
viRLas os respectivos chrfns r!1•sscs drpm'lamrntM. B, como os 
chefes do todas ns reparticões ·do Ministerio ela Agt•icultura 
pot•ccllcm os vencimentos de 12:000$ annuaes, é ,justo Qtlt', 
oquipnraclns as categorias, so,iam lambem cqnipararlos oR ''cn
cimrnlos rlos t•eferidos funccionnrios. 

Sala das sessões, 1 O de dczcmbt•o do 1923. - lriiiW ,l{a-
chado. · 

N. 55 

· Os bihliothecat•íos dri Directoria Geral do Sct•YicO do Tn
rlnstria Pastoril c elo Sorvi~o de Informações tori\o seus ven~ 
rim~ntos r.qnipnt•ndos aos do~ sous collogns da Directoria do 
:Est!ltisticn, Mpseu !'i!lcionnl c Ji1$coln 'cjo Jl[inns, passnnclo :1 

(: 
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JWrccbet• cutliO clle:; quue~liLJet' vaul.agen:; l]LW sujam volullu,; 
au fllneeioJJali:;lllu L'lll g·•!t'Ui, uberlos, vara i~~o, u~ L'C~!Jeclivus 
creuilu:;' 

Uma Lics~as cquipuL·u~õc~ l'oi U!JLH'UVada uo or~nmenlo vi· 
g·ente, csLtllldo ambas ]Jl'rJvistas e autorizadas nu <ll'L. .í" do 
decreto legi~lnlivo 11. :!.!l!JO, de 2 do ,ianeiro lle J!l~O. Aliás, 
não scrt."t ,iu:;lo nem razoavcl que os bibliothccurios a quo :;c 
rcfet·e a emenda fiquem em sil.uueão de infcriorüluue em face 
dos seus collegas do 'Ministerio. 

Sala das sessões, 10 de dezembro ue 1 !J23. - lrinc_u Ma. 
,elwdu. · .. , , . , 

N, 5G 

:~<:' o Gui'L'l'IIO autorizado a ct·cat' nus Ese11lu:; d11 Aprendi~ 
zes :\rtiJ'i~es l1'edcraes, sc~çües ])Ul'a o sexo 1'eminiuu, vollcmLi 
entrar em aeeurclo cnm ns uclrnin isl.t·aeües dos II~ lados que po~· 
suam estabelecimentos analogo~. :;ubvcncionudo:; ou Itiio, para 
o fim rle transl'urmat' as dita~ escohts en1 utixltts ou iHolada:;, 
quct• ele um, quer do oulro soxo. conl.nnl.o que não soi'J't•a so
lucüo rle conlinu idade a in~Lnwcão profissional Ill'llas •Jl'l', u
lcmcnlc minislrnda pela Uniiív. 

Jus li{ icação 

Sendo do maiot• itlcanco o adestramento Jli'Ofissional fe
minino, por visar a emancipuoão economica da mulher bra· 
sileira c ao mesmo tempo, concm·rer para facilitar o problnn1:t 
da subsislencia do proletariado nacional, ut•ge sejam ampa· 
I'itdas ou nssisl.idns todas as iniciativas que com esse cal'actcr 
forem l!mtaclns, no intuito de imprimit·.lhes modalidades tc
chnica e1'1'iciente. 

Sendo. aliüs, esse o pt•ogt•annna que o Govcrnn l<'eder•al 
wut actunlmcntc delineando uo Minislcl'io da ,\g·ricullut·a, im
pol'i.a, pela Jli'OJ!l'ia. naturcxa do assumpl.o, ~eja clle quanto 
ant~s reguluclo vela .Uniüo. - Pereira Lobu. 

N. 57 

Onde convier: 

Arl. Subvenção no "Patronato Ag1•icola ::5 •. Maul'i~.ío", 
mantido pelo l~studo do Sergivc, 75 :ooo.~oou. 

:J~ •. 

O S'UI'eruu d~ S()l·g'ipo conslt·uiu f) in:;lulkilt á sua [Jl'i'" 
lJl']_a !:<ll:!lu, nq C.c~tl~·p f_\s'l:Jco.la ;IJ;p!l!:Jcjq .l'e~s~a, o l'ttLt:onulo 
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Agricola S. Mauricio, com lotacão pam 200 menores, conforme 
já informou ao proprio Ministerio da Agricultura a directoria· 
geral dos patrona tos agrícolas. 

O Governo federal subvenciona actualmente quatro esta
belecimentos dessa natureza, instituídos por associações ou 
particulares; de modo que é perfeitamente justo e equitativo 
conceder tambem ao mesmo Estado a subvenção per capita 
de que gosf!m taes educandarios, a partir de marco 'proximo 
futuro. 

À subveucão solicitada é muito inferior ao que presente.:.· 
IJ!ente recebem, em relação a cada menor, os patronatos· crea
aos por associações ou particulares. -Pereira Lobo. 

O Sr. Presidente - Em virtude das emendas apresenta
das, fica suspensa a discussão, afim de ser ouvida a Oommis-
são de Finanças. · 

COLLOOAÇÃO DE OFFICIAES EM ARMAS 

Continua~.ão da. 2' discussão da proposição da Camara 
dos Deputados n. !l!, de f923, qno determina que os officiaes 
do Exercito, declamdos aspirantes em Hl22, guardem, para 
todos os effeiio.s. nas armas a que pertencem, a· mBsma ordem 
de collocação que, por merecimento intellectual, tinham entre 
si quando aspirantes. · · 

Encerrada e adiada a votação. 

LOCAÇÃO DE l'RED!OS URBANOS ' 

2• discussão da proposit)ão· du Camara· dos Delputados nu
mero 97, de 1023, que Ill'Oroga o prazo a que se refere o art. 1", 
de decreto n. 4. 6M, de 1!)22, relati.vo á locação de predios 
urbanos. · 

. Veem á Mesa, síio lidas e apoiadas as seguintes 
,, 'i . 

EMENDAS Á PROPoSIÇÃO N. 07, DE 1923 

Accroscente-se: 

Art. Fica, cntretanLo, su,jeif.o 1\s. di~nosicões de d!-
reito commum o locatario que, sem ·aud1enma e consenti
mento do proprietario, sublocar, no todo ou cm parte, o pre-
dio objecto da locação. ·''' · · · 

l : . . ' ' 

Art. Sempre que os impostos de decill)as, pena dagua 
o saneamenl.o forem augmentad_os, o . locatariO - por co.n
l.racto ou sem elle - ficará obrigado ao pagamento das dlf-
f<wencns a maior, além do aluguel. · · · 

Baln das Commissões, 1 de dezembro de 1923. - Be1'l1a1'
dino Montc·iro. - Marci!io de Lacerda. 

' ·,• 
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Justí{icaçiJ.o 

A ConsLiLuicão da Republica, no art. 72 § 17, assegura 
a brasileiros o êstrangeiros, residentes no paiz, a inviofabi
lidado do cliroito de propriedade, nos seguintes termos: 

"O direito de propriedade mantem-se em toda a sua ple
nitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade 
publica, mediante previa indemnisaciío." 

Identica declaração já se encontrava na Carta Constitu- . 
cional do antigo regímen. 

Consoante esse preceito, encontram-se varias disposicões 
do nosso Codigo Civil, expoente ma:'l:imo da nossa cultura ju
rídica, promulgado em 1916, sempre que se referem ao direito 
de propriedade, notadamento nos arts. 524, 591 in fine, 
1.197 e 1. 209. 

Não obstante, razões de interesse publico e o louvavel 
intuito de dar um "emedio ao problema de habitação, para 
as classes menos protegidas da fortuna, provocaram o decreto 
n. 4. 403, do 23 de dezembro de 1921, conhecido· por lei do 
inquilinat.o, que veio suspender o vigor de tão sabias dispo
sições. 

Considerada \111\ll lei transitaria e de emergencia, piU'Il 
prorogar as locacõos, sem contracto, por mais um anno, foi 
mais tardo esse prazo, por acto lcgislat.ivo de 22 de dezembro 
de 1922, prorogado por mais dezoito mezes, até 22 de junho 
de 1924, e agora se cogita de uma nova prorogação. . 
. Infelizmente os nobres intuitos dessa lei teem sido por 
muitos deturpados. . · 

. Sob o pretexto de protecção aos inquilinos pobres, 
abusos se estão dando por parte de locatarios da classe media 
e babeis intermediarias, que se achavam e continuam . na 
posso, sem contracto, dos alheios predios. 

Pela lei o proprictario não póde augmenlar o aluguel 
nem reclamar o seu predio, siníio findas as prorogacões da 
lei, e ainda mediante notificação e despezas JUdiciaes, com 
antecipaçiio · de um trimestre. 
. Si o não fizer em tempo habil, por qualquer descuido, 

terá ipso {acto prorogada a locacilo por mais um ou dous 
annos, confórme a hypothese, sem augmento da renda. . 

Entretanto o locatario, á sombra dessa lei, póde: 

a) estragar o . predio e ainda exigir, com intervenção das 
autoridades sanitarias, que o proprietario faça concertos dis
pendiosos; 

b)· só pagar os alugueres no fim de 60 dias, porque a lei 
não tolcrn despejo antes ·desse prazo; mas, de facto, só podert\ 
-ser despe,iado no fim de quatro mezes, em que elle permane
cerá no predio, porque o art. 6" da lei concede-lhe dous me
zes, pelo nrt.. s• o juiz concederâ mais um mez, e outro mez 
será absorvido pelos actos ,ludioiaes, intimações, a.ccusacões 
em audiencia, lançamentos, despachos, e tudo com grande 
dispendio. O proprietario perderá no mínimo quatro mezes 
do aluguel, se a causa encerrar-se á revelia do Reo; si houver• 
qualquer chicana, perderá seis ou mais mezes, com augmenlo 
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eon~idet·nveJ· da:.; ew,Jus, ~O)II indemnizu~:üu. purque o al'i. H' 
~ :!.' da lei niin JlPI'Illil.l.c a penhom dos moveis do localariu; u 

·ainda o que 1í pcilll'; 
IJ) .o localurio ruído sublocaJ• o prcdio no tudo ou sónwnlll 

ent i~~·le, P.elo lhiplo lllt r~ais do qno ]Jaga ao proprictario, o 
e~l.t! t•; pelos· agcnlt!H tlu l1sco, collccf.udo jmrn pagai' o UU"
IIIl!lllo de f.orlos os ilnposloH na rcln(:ão do ucro auferido pc1o 
inquilino ~obre ·a alheia propricduclc, E' o que csl.ti · succc
demlo üscundalosamcntc.. . · · 
: · Conlwco. o caso de um predio ít rua do Cul.l.elc n. : , que 
está alug·ado vor 400$000 .. O locaf.ario subloca o pavimcnLo su
pm.•itJt' JlOl' 500$, e. o lançador tia Pt;efeHura collectou-o po't· 

.'1 :000$, sc'ní 'que. O._Jll'OJiriclario possa elevar o alugueL Neste 
caso;. o proprietario pasm·á t'1 sua custa, (porque nfío ha con:. 
traclo ou o conf.racl.o não previu a hypo'these), o imposto sobr~ a 
l'enda da silblocacão, que· 6 maioi· do que da lbcacão, c apro-
vei la o inquilino. Isso estít se tornando. usuaL· · · · · · · 

' . • • ! ' ' • 1 ••• 

Conheco.·ouko, de.umlocaf,ario naruado,Ilupit~t't. n .. , , 
CJlll!, uchando.!llllllico o· alug·uel.· que paga, .. pa~sou. a mot•ar. tJifl 
U111a outra cusa, e, ít, sombm da nm•a. lei; .transferiu: u .prct.Jio 

·.a .um !P'UilO .de estudantes, eobz:ando-lhes maior aluguel;: . ;1 . 

· . · Ha um outro inquilino, que mo~·~va :i rua Almirante llur
' r uso .. que rcsol>cu ·inudm·~se para.:o Rio Grande do ·su I; .. Sendo 
·o. aluguel,commodo, e havcnclo escassez do prcclios. yagos, an-
nunciou alugar o 'pt•edio alheio. · ·• . . · ·· · : 

' . i. '8crri sCieiicia.iiÓ riropz•iolat;io,. recebeu. ello ele. um terceiro 
500$ de luvas c cnlt·egou-'lhc o. predio, con;.inuando o. inqliiliil'o. 

· · coin·.a· fimú·a·alheia· c;· sob·caLitelosa reserva a pagar. o u1esmo 
aluguel cm' nome elo locatario ausente. Comq' esses, corihc:ço :.ou·-tt•os ° CQSQS o • . " • . • . • ' • . ' ' . \ . ' ' 'I• ·I' ; , 

' ' . 
Em ,uma S'l'antle cidacle, ·Co!ÜO a do Rio de Janeiro, estão 

se lot·nanclo communs. c •repetidos esses c outros abusos, de que 
os jornaçs dão quotidianamente. n.oticin; .. 

. . ,., ' •' . 

' .... tl) o p't'Oi>ritii:Ú·Í~. nãt.i pódc: pcl!i, lei.fedcral;. cle1;ar um 
J•i!ulno alug·uel oslipuliirio,·n)as·:ns :mcsriins .:leis .fetlcracs:. bem 
I!UlllO as esl.alluacs. ou municipa:cs,. podem acl Ubit'ltm elCVIÜ'
lhc lodos OS impostos ·e· CnCUI'gOS• ióelnl'iVOS aos Seus' pt•iidios, 

. ·Assim. e' ,ití ·nu vii;·encia' ·da 'lei,'do'· ·iüquilinato~ foi '·tilê-
vauo pclo·coiig'l·esso' em'n'lais '25' '7o a cin\tí·ibüic'ão pelo' éoi1siüiúJ 

_de as·ua c. pela ~rel'cit.m·a ,uais JO '1o . . soln:o a !,llX!l sanif.at•ia, · 
nltlm da: clevacão da taxa :predial', .pelos :lançiunonto's: t'olilti,vos 
us sublocac.ücs cnconlrndas nos prodios alugados, ou pela sun-
. )Jles · estimativa ·dos la1lçadorcs; ·'quando. lmbitados: pelos: pro
·prios t.lonos, ou os contractos são omissos sobro o. caso:. ' 

Si )Jiira essa siLuacão ele privilegio de uma classe social, 
se invocou ·uma razão· de' interesso' publico:~quc; aliás, não <.'n
coúLrav·a amparo enpnosso .• direito •J)Os'itivo, :não'· so· eleve ·lo
vautaz· opposicão, aLtontos ·os nobres. fins que se ·Jit•tj~m·ou coi
limar. dcvc~so mesmo n•'mc'u vêr,'coueot•rm·· para que,: í1 sombra. 
dcssa•':lci- de excepção, 'niiO' f!Ol'ÍJSCil'. uma· induStria; que parece 

. ·pouco: ·lcg·itima, at'l'listanclo.: u· sua. vidn ·' parlisil.aria cm ·pi'o,juizo 
·· do··caoiLnl, sob todos• os' tittilos !respoitavol, pot•quc é, em ttl-

. · · · • Uma• it.nalysc, o l.t'nbalho mccuiilulndo; · ·: · ., · 1 · • 

I" • ·.Si, .}lai:u voLUI'mos u·medida do· excepoüo fomos rcc.rJL•rct• a 
lei l'Oi.llUUUi •. no ,.....,.·.sulus:Jlopuli -• co1úo s.u!Jsiclinrin, llc_vmnos 

. •. 
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igualmente reflectir no - neminem lQedere -, evitando, pelo 
dispositivo que ahi fica, e parece previdente, um lucro injusto 
em detrimento alheio. 

São esses os. intuitos e razões justificativas da emenda 
additiva. . · · 

Sala das Gommissões, 1 de dezembro de 1923. - Bernar
dino Monteiro. 

Accrescente-se onde convier: 

AI't. Ao terminar o prazo de arrendamento de predios 
destinados a installacão de estabelecimentos commerciaes, o 
locatario .terá, em igualdade de condições com outro preten
dente, preferencia a pro rogação do. contracto. 

Art. Em caso de divergencias entre as condições exi-
gidas pelo locador ou propostas. pelo novo pretendente, e as 
offerecidas pelo inquilmo, a que•tão será resolvida por um 
tribunal arbJtral, constituído de tres membros, sendo um esco
lhido pelo locador, uin pelo locatario, e o outro por accôrdo 
entre as duas partes, e, em caso· de duvida, pelo juiz . 

• 
. Paragrapho unico. Esses arbitras, tomando em consideração 

as condições dos alugueis dos predios visinhos e a sinceridade da . 
proposta do novo pretendente, decidirão como lhes parecer de 
,justiça, cabendo de seu laudo recúrso voluntario para o juiz. 

Sala das sessões, 18 de dezembro de 1923. - illarcilio de 
Lace1·da. 

O Sr. Presidente - Fica suspensa a discussão, afim de 
ser ouvida a Gommissão de Justiça e Legislação sobre as emen-
das apresentadas. · '· 

ISENÇÃO DE IMPOSTOS APUANEIROS 

3" discussão, da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 115, de 1923, que isenta de imposto aduaneiro o material 
importado pelo governo do Estado do Maranhão para serviços 
de abastecimento de agua e esgotos. 

Encerrada e adiada a volacíio. 

· O Sr. Presidente - 'rendo comparilcido apenas 29 Srs. Se
nadores níio ha numero para as votações. Designo parn ordem 
::lo dia da sessão do amanhã, o seguinte: . 

Votacão, em 3' discussão, ela proposição da Gamara elos 
Deputados n. 109, de 1923, fixando a dcspeza do Minisf.el•io 
da Fazenda para o exercício do 1924 (corn parecer da Oom
rnis.!ão de Finança.! sobre as emendas apresentadas e o{fere
cendo novas, n. 4/!i, de 1923); 

.Votacão, em 2• discussão, da proposicüo da Gamara 
dos Deputados n. 117, do 1923, que fixa a despcza do Mmis
l.crio dà JusLica e Negocias Interiores para o exercício de 
1924 (com pm•ecer ela Commis.1ão de Finanças sobre as emen
das a)n·esentadas e o{(e1·ecendo novas, n. 4/.1, de 1!J29); 

S. - Vol. X 36 -


